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يادداشت- 1 تالش براي حمايت؛ از حقوق تا كاالبرگ
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يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 تربيت دوگانه كودكان
 و نتايج آن

 بسته ده  بندي 
براي حمايت از بازار

 آينده 
صنعت خودرو

 يك پرنده 
در دست يا هزار پرنده در آسمان؟

تربيت كودكان يكي مسيرهاي 
حركت و تعام��ل والدين با دو 
ش��خصيت متفاوت است كه 
اگر همگون و هماهنگ نباشد 
آس��يب هاي زي��ادي را در پي 
دارد. يك��ي از ن��كات مهمي 
تربيتي كودكان اين است كه 
وقتي پ��در و مادر دو س��بك 
متفاوت تربيتي دارن��د، بچه ها دچ��ار دوگانگي و گم و 
گيج مي شوند. آنها با سبك تربيتي ضد و نقيضي بزرگ 
مي شوند و وجودشان سرشار از تناقضات و تعارضات حل 
نشده باقي مي ماند چون هماهنگي و يكنواختي تربيتي 
وجود نداشته است.شخصيت بچه ها داراي دو بعد است، 
بخشي از اين ش��خصيت را پدر و بخشي را مادر تكميل 
مي كند و همانطور كه مغز ما دو نيمكره دارد فرزند هم دو 
والد دارد كه هر كدام كاركردهاي خود را دارد، پدر كاركرد 
اعتماد بخشي منبع قدرت و مادر كاركرد مراقبتي و منبع 
محبت و عاطفه است، با توجه به اين ويژگي ها مادر و پدر 
مانند دو بال هستند كه فرزند را به تعالي برسانند. ناهمگون 
به وضعيتي اطالق مي شود كه در حالت ثبات و در حالت 
تعادل همانند دو كفه ترازو يكي باال و ديگري پايين است 
يا حالتي همچون االكلنگ كه يك سمت به باال و ديگري 
به پايين مي رود كه شايد يكي از موقعيت ها اوج همگوني 
باشد، همچون كاري كه االكلنگ يا ترازو انجام مي دهد 
ولي در بعضي موقعيت ها ما نياز به يك هم سويي، همراهي 
و هم جهتي داريم. وقتي در يك جريان دو جهت مخالف 
اتفاق افتد ناهمگوني رخ مي دهد، لذا وقتي واژه تربيت به 
آن اضافه مي شود از آن جايي كه يك مقوله اي است كه 
بيشتر مربوط به فضاي خانواده است اما نه به طور مطلق پا 
در عرصه تربيت فرزندان مي گذارد، بنابراين آنچه مدنظر 
ما است بحث تربيت پدر و مادر و تربيت ناهمگون اين دو 
است كه بايد با يكديگر هم گويي و هم سويي داشته باشد. 
ما غير از اينكه بايستي يك سري آموزش هاي عمومي در 
اين خصوص ارايه دهيم، به عنوان روان شناس و مشاور 
كه در كلينيك هاي خود به مردم ارايه خدمت مي كنيم 
به اين عدم هماهنگي به عنوان يكي از دغدغه هاي پر تكرار 
ادامه در صفحه 8 مراجعين برخورد مي كنيم كه...  

ديروز صب��ح بس��ته ده بندي 
حمايت فوري از بازار س��رمايه 
ابالغ شد. در هفته ها و ماه هاي 
گذش��ته وضعيت ب��ازار خوب 
نبود. مسووالن سازمان بورس 
و صن��دوق تثبيت و توس��عه و 
نهادهاي مرتبط به دنبال يك 
راهكار س��ريع براي بهتر شدن 
ش��رايط و وضعيت بازار س��رمايه بودند كه بسته ده بندي 
ابالغ ش��د. مهم ترين نكته اين بسته اصل سهام و سود ۲۰ 
درصدي ب��ود كه در بند يك صحب��ت كردند يعني بيمه 
كردن سهام. مردم تا تاريخي كه مشخص كردند يعني ۴ 
آبان ماه اغلب زيان كردند يعني از آن تاريخ تازه فكر مي كنم 
براي مردم تصميم گيري كنيم و يادمان باش��د زماني كه 
تضمين مي كنيم اصل و س��ود ۲۰ درصدي م��ردم را در 
حقيقت داريم خط و ربطي به سود بانكي و اوراق مي دهيم. 
اگر مردم مي خواستند چنين سودي كنند به سراغ بانك 
يا اوراق مي رفتند من مخالف چنين  بندي هس��تم يعني 
به مردم بگوييم اصل و سود سرمايه تضمين مي شود. اين 
نشان دهنده حال بد بازار است و به نظر مي رسد مسووالن امر 
خودشان چنين سيگنالي مي دهند. درخصوص بند دوم نيز 
بايد گفت كه بند خوبي است. اين بند دوم در جهت حمايت 
از بازار است. البته بهتر است از االن به فكر منابع باشند كه در 
آينده به مشكل نخورند. در بند سوم من نمي گويم كه نبايد 
از بازار سرمايه حمايت شود بلكه در مقطع فعلي به خاطر 
آب شدن س��رمايه مردم بايد از آن دفاع كرد. ولي اگر حال 
بازار خوب ش��د اين نهادهاي نامبرده كه اين روزها خريد 
كردند خودشان فروشنده نمي شوند؟ االن از بازار سرمايه 
حمايت مي كنند آيا تضميني وجود دارد كه دو روز ديگر 
در نقش فروشنده در بازار ظاهر نشوند؟  نكته بند پنجم و 
ششم اين است كه صحبتي نيست كه براي االن باشد و بايد 
قبل از اين انجام مي شد. بند هفتم درخصوص هماهنگي و 
نظارت است و بايد قبل از اين انجام مي شد.  در بند هشتم 
مي گويند كه بازارگردان ها را تا اطالع ثانوي محدود مي كنيم. 
آيا بازارگردان از فروش منع ش��دند يا تعهدي براي فروش 
ندارند؟ اين موضوع متفاوت است كه بايد توضيح داده شود. 
ادامه در صفحه 8 نكته بعدي اين است زماني كه...  

يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه در تمام س��ال هاي گذشته 
براي صنعت خودرو ايران وجود 
داش��ته، بحث قيمت گذاري 
دس��توري خ��ودرو اس��ت. 
قيمت گذاري كه از يك سو براي 
خودروس��ازان مشكل آفرين 
ش��ده و از س��وي ديگر در بازار 
بستري ايجاد كرده تا خودرو با قيمت هاي مختلف عرضه 
شده و در نهايت براي مردم نيز شرايط مثبتي به وجود نيايد. 
برآوردهاي ما نش��ان مي دهد كه ميزان زيان انباش��ته 
خودروس��ازان به مرز ۱۲۰هزار ميليارد تومان رسيده و 
نشان مي دهد كه در اين سال ها خودروسازان ايراني با چه 
مشكالتي به كار خود ادامه داده اند. در كنار آن، با توجه به 
ممنوعيت واردات، فشار ديگري نيز به خودروسازان وارد 
شد كه با از سرگيري واردات كمتر خواهد شد و از اين رو 
ما بارها اعالم كرده بوديم در صورتي كه شرايطي عادالنه 
براي خودروسازان و قطعه سازان ايراني در نظر گرفته شود، 
هيچ مش��كلي با واردات خودرو نداريم. اما با از سرگيري 
واردات آيا شرايط بازار داخلي خودرو تغيير خواهد كرد؟ 
از نظر كميت تعداد خودروه��اي وارداتي به آن ميزاني 
نخواهد رسيد كه شرايط بازار را به طور كلي متحول كند، 
اما با اين وجود مي توان انتظار داشت كه از اين پس دولت 
برخي سياست هاي سختگيرانه خود عليه خودروسازان 
داخلي را متوقف كند. ما با بازاري روبه رو هستيم كه حباب 
بسيار بزرگي براي قيمت خودروها به وجود آمده و نرخ ها 
را غيرواقعي كرده اس��ت و از سوي ديگر با خودروسازاني 
رو به رو هس��تيم كه با توجه به قيمت گذاري دستوري، 
خودرو توليدي خود را با زيان به فروش مي رس��انند. اين 
فضا جز براي دالالن براي چه گروهي سود داشته است؟ 
اگر اين رويه تغيير كند و دولت اصالحات اساسي را در بازار 
و صنعت خودرو در دستور كار قرار دهد، مي توان انتظار 
داشت كه از اين شرايط عبور كنيم اما در غير اين صورت 
روند زيان دهي خودروسازان ادامه خواهد داشت. بر اساس 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، 
دولت موظف است ضرر و زياني كه به دليل قيمت گذاري 
ادامه در صفحه 6 دستوري بر... 

تئوري پرنده در دست مي گويد 
يك پرن��ده در دس��ت بهتر از 
هزار پرنده درآس��مان اس��ت! 
تئوري كه به وسيله آن مي توان 
دركي از تحوالت بازار سرمايه 
در كشورمان كسب كرد. طي 
روزهاي اخير بسته ۱۰  بندي 
ويژه اي ب��راي حمايت فوري 
از بازار س��رمايه ارايه شد. بس��ته اي كه در آن مصوباتي از 
جمله بيمه شدن اصل و سود س��هام مردم در يك سال 
آينده، همچنين واريز شدن منابع جهت حمايت از سهام 
شركت هاي توليدي بزرگ كشور ديده مي شود. قرار است 
اين بسته جامع حمايتي بازار سرمايه كه در هفته گذشته 
طراحي و در جلس��ات رده عالي مقامات اقتصادي كشور 
مطرح ش��ده بود، از شنبه صبح اجرايي  شود. با احترام به 
دوس��تاني كه زحمت كش��يدند و اين مصوبه را تصويب 
كرده اند چند نكته به ذهنم رسيده است كه شايد بتواند 
براي بهبود اين بسته و عملكرد مناسب تر آن استفاده شود: 
۱- در خصوص بند ۱ به نظرم به تعداد سهامداران اشاره 
ش��ده است و نه ارزش مبلغي آن و اين طور برداشت شده 
كه ۹۶ درصد پولي كه در بازار است زير ۱۰۰ ميليون تومان 
است و عده اي اين گونه تصور كرده اند كه پول هاي بزرگ 
ديگر در ب��ازار وجود ندارد. اين در حالي اس��ت كه ارزش 
پورتفوي آن ۴ درصد ديگر، قطعا بزرگ تر از اين ۹۶ درصد 
است. بهتر بود اعالم مي شد پورتفوي اين ۹۶ درصد چند 
درصد ارزش مبلغي بازار است. به نظرم بعد از اين همه افت 
قيمت و تورم پيش رو، حفظ ارزش و س��ود ۲۰ درصدي 
گزينه جذابي آن هم ب��راي يك پورتفوي ۱۰۰ ميليوني 
نيس��ت ضمن اينكه اوراق تبعي به تنهايي در گذش��ته 
نتوانسته است به گونه اي شايس��ته ناجي بازار باشد. در 
شرايط فعلي برخي اخزاها و صندوق ها بيش از ۲۰ درصد 
يك ساله سود مي دهند ضمن اينكه به نظرم اصال بازار در 
دستان اين ۹۶ درصد نيس��ت.  اي كاش ترتيباتي اتخاذ 
مي شد تا هر كس با هر ميزان پورتفوي مي توانست از ابزار 
اختيار تبعي و بيمه سهام استفاده كند. بهتر بود برخي از 
بندها به صورت جزيي تر و در قال��ب برنامه هاي اجرايي 
اعالم مي شد. مثال بند ۶ همكاري مشترك بانك مركزي و 

وزارت اقتصاد قبال در بسته حمايتي آمده بود ضمن اينكه 
خيلي عملياتي تعريف نشده است و عموما جزو برنامه هاي 
فوري تلقي نمي شود. ساير بندها هم حركت رو به جلويي 
در شرايط فعلي است اما به نظرم اقدامات بيشتري را هم 
مي توان به اين بس��ته اضافه كرد تا شرايط بازار وضعيت 

بهتري پيدا كند. 
۲- همان طور كه اشاره شد، تئوري پرنده در دست مي گويد 
يك پرنده در دست بهتر از هزار پرنده درآسمان است! وعده 
س��ود ۲۰ درصدي يك س��ال آينده ممكن است نتواند 
فروشندگان را براي عدم نقد كردن پورتفوي شان متقاعد 
كند مگر اينكه بازار را سبز و قابل اطمينان بيابند. به نظرم 
در كنار اين مصوبه در درجه اول نيازمند تزريق بي چون 
و چراي نقدينگي به كل بازار هستيم كه بايد هم توسط 
س��هامداران عمده و هم نهادهاي مالي و هلدينگ هاي 
دولتي و خصوصي بزرگ صورت بگيرد. اردر حمايتي در 
منفي ها چاره كار نيست زيرا با تكميل حجم مبنا هم ريزش 
شاخص را تشديد مي كند و هم نمي تواند سهامداران را از 
ُبعد رواني نسبت به شرايط بازارآسوده خاطر كند ضمن 
اينكه بر فشار فروش افزوده مي شود. به نظرم مصوبه  اخير 
مصوبه خوبي است اما بيشتر از آنكه خريد را تشويق كند به 
دنبال جلوگيري از فشار فروش است و تمركزش بر سمت 
عرضه است. براي بهبود بازار نيازمند تقاضا هستيم. وقتي 
تقاضا افزايش مي يابد خود به خود تعدادي از فروشندگان 
بالقوه تصميم به فروش نمي گيرند. خيلي ها كال مارجين 
نمي شوند )اعتبارشان را فرا نمي خوانند( و فشار فروش در 
بازار كاهش مي يابد. به نظرم مي شد براي مدت موقتي حد 
اعتباري را از ۶۵ درصد به ۷۵ درصد افزايش داد تا فش��ار 
فروش ناشي از كال مارجين ها )فراخواني اعتبار( هم كنترل 
شود. مديران محترم هلدينگ ها و سهامداران عمده، اين 
بازار در ارزنده ترين حالت تكنيكالي و بنيادين خود قرار 
دارد. اين افراد نبايد از حضور در سمت تقاضا ترس داشته 
باشند، حاال كه بازار به اين سطح از p.e رسيده است شرايط 
ثروت سازي براي س��هامداران خود را دريابيد و به جاي 
پرداختن به حواشي بازار فرصت را براي خريد و حمايت از 
سهام ارزنده بازار دريابيد .از اين طريق مي توان تحريكي در 
بازار ايجاد كرد و اشتباهات قبلي را تكرار نكرد تا سهامداران 

نيز مسيري از رشد را تجربه كنند.
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دست خالي ايران از گردشگري جام جهاني

 هيچ برنامه اي براي بهره برداري 
از فرصت جام جهاني قطر نداشتيم

 فرمانده كل سپاه در مراسم تشييع پيكر مطهر 
شهداي حمله تروريستي در شاهچراغ 

 تهران: مسكو  
 براي تكميل ريل رشت- آستارا  

برنامه  عملياتي بدهد

فرصتي كه از دست رفت

صفحه8 صفحه6

صفحه2

 امروز روز پايان اغتشاشات است
ديگر به خيابان ها نياييد

 جايگزين روسي 
 كانال »سوئز« 

 با دستور رييس كل بانك مركزي 
ارز واردات خودرو تامين شد

 پس لرزه هاي گزارش »ناسا« 
از تشكيل ابر »متان« برفراز جنوب تهران

بعد از مدت ها بالتكليفي، سرانجام اسامي شركت هاي 
واردكننده خودرو به كشور منتشر شد. اين فهرست 
نشان مي دهد حاال انحصار خودروسازان از توليد به 
واردات رسيده است. به طوري كه سايپا سهم بيشتري 
از ساير رقباي خود دارد. »شركت خودروسازي سايپا« 
و دو شركت زيرمجموعه آن، يعني »پارس خودرو« 
و »سايپا- سيتروئن«، س��ه شركت از هفت شركت 
منتخب واردكننده هس��تند. خودروس��ازي فردا، 
كرمان خودرو، مكث موت��ور و آرين موتور پويا چهار 
صفحه 7 را بخوانيد شركت ديگر...   

در پي گزارش سازمان ملي هوانوردي و فضايي اياالت 
متحده امريكا موسوم به »ناسا« از تشكيل ابر »متان« 
بر فراز يك محدوده ۵ كيلومت��ري از جنوب تهران، 
مسووالن شهرداري اين مساله را در حد يك »خبر« 
دانس��تند و آن را نيازمند بررسي هاي بيشتر عنوان 
كردند. در اين حال، رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط زيست با تاييد وجود گاز متان 
در محدوده مركز دفن زباله آرادكوه، سازمان مديريت 
پسماند ش��هرداري را مسوول اس��تحصال گازهاي 
صفحه 5 را بخوانيد گلخانه اي در... 

انحصارگرايي 
خودروسازان در 

واردات!

فرصت استحصال  
 انرژي از فضاي 
جنوب پايتخت

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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در ش��رايطي كه دولت 
اي��ام  در  س��يزدهم 
انتخاب��ات وعده ه��اي 
روش��ني در خصوص 
حل مش��كالت ب��ازار 
سهام كش��ور در مدت 
زم��ان كوتاه��ي داده 
بود و دولت قب��ل را به 
دلي��ل اهمال در رش��د بازار نقد مي ك��رد، روند 
نزول بازار س��رمايه طي ماه هاي اخير نشان داد 
فاصله حرف تا عم��ل چه اندازه در كش��ورمان 
زياد اس��ت. اساسي ترين مش��كلي كه در نظام 
تصميم سازي هاي كش��ورمان وجود دارد و اين 
مش��كل در زمينه اقتص��اد جدي تر اس��ت، آن 
اس��ت كه مبن��اي تصميم گيري ها عل��م )علم 
اقتصاد( نيس��ت. در واقع متولي��ان امور متوجه 
اهميت علم در سياس��ت گذاري هاي اقتصادي 
)والبته غير اقتصادي( نيستند. اساسا علم اقتصاد 
به طور رسمي از زماني آغاز شد  كه آدام اسميت 
)۱۷۹۰–۱۷۲3( كتاب مع��روف خود با عنوان 
»ثروت ملل« را در س��ال ۱۷۷۶ به چاپ رساند. 
كتابي ك��ه دريچه تازه اي را در اقتصاد گش��ود و 
جوامع را در برابر مسائل تازه اي قرار داد.در واقع 
از اين تاريخ اس��ت كه مساله اي ذيل عنوان علم 
و تخصص در اقتصاد اهميتي ويژه پيدا مي كند 
و كش��ورها تالش مي كنند از علم و اقتصاد براي 

ايجاد ثروت و رشد بهره گيرند.
مساله بعدي آن است كه افراد متخصص اقتصاد 
با تجربه باال و مجهز به علم اقتصاد در كشورمان 
مسووليتي ندارند. در واقع پست ها به كساني داده 
مي شود كه تخصص و تجربه كافي در زمينه هاي 
اقتصادي ندارند. اين روند باعث مي شود تا امكان 
تصميم گيري علم��ي در اقتصاد كش��ور وجود 
نداشته باشد. اينگونه است كه رييس جمهوري 
حرفي را مي زند كه وزير اقتصادش برخالف آن را 
عمل مي كند. يا رييس سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص موضوعي سخن مي گويد كه وزير اقتصاد 
اعتقادي به آن ندارد. اين روند باعث مي ش��ود تا 
زمينه هاي اقتصادي كشور با هم ارتباطي نداشته 
باشند و از هم منفك باشند. تخصص اين امكان 
را به تصميم سازان مي دهد تا از گزاره هاي علمي 
و تجربي در مسير دس��تيابي به اهداف استفاده 
كنند. به عنوان مثال، اگر يك كارخانه فقط ۱۰۰۰ 
نوع كاالي خاص توليد كند، هر واحد از اين كاال 
به طور مشخص قيمت بااليي خواهد داشت، اما 
اگر يك كارخانه هر سال ۱۰۰هزار كاال توليد كند، 
مي تواند ارزش افزوده قابل توجهي براي كارخانه 
كس��ب كند، ضمن اينكه مي توان��د، اقالم مورد 
نظر را با قيمت هاي به مراتب كمتر توليد كنند. 
از سوي ديگر وقتي تخصص در اقتصادي وجود 
داشته باشد، مي تواند در بازار سهام، تعادل الزم 
را ايجاد كند، بازيگران مختلف را به كار بگيرد و از 
فراز و فرود اقتصاد كشور در مسير بهبود شاخص ها 
بهره بب��رد. اما در اقتص��اد ايران ب��ه گزاره هاي 
تخصصي توجهي نشده است، حتي افرادي هم 
كه در رده هاي باالي كشور سمت دارند به گونه اي 
رفتار مي كنند كه انگار اعتقادي به مباحث علمي و 
رده باال ندارند. وقتي اعتقادي به علم اقتصاد وجود 
نداشته باش��د و افراد به جاي تخصص به دنبال 
تعهد ظاهري باشند، نتيجه اين مي شود كه بازار 
سرمايه كشور نزول مي كند، بازار ارز نوسان پيدا 
مي كند و ساير بازارها با فراز و نشيب هاي فراواني 
روبه رو مي شود. اما هر زمان كه سخنگويان دولت 
روبه روي خبرنگاران مي ايستند به گونه اي سخن 
مي گويند كه انگار اقتصاد در مس��ير رو به رشد و 
توس��عه يافته قرار دارد. تورم مهارشده، بيكاري، 
تنزل پيدا كرده و بازار سهام نزديك است كه به اوج 
برسد. اين رويكرد ناشي از آن است كه در اقتصاد 
ايران ارزشي براي تخصص وجود ندارد. با نگاهي 
به مسير توسعه در كش��ورهاي مختلف متوجه 
مي ش��ويم كه هر كشوري با اس��تفاده از عالمان 
علوم اقتصادي و مديريتي توانسته، مسير توسعه 
را بپيمايد. در تركيه كم��ال درويش، در مالزي، 
ماهاتير محمد، در ژاپن، ميجي و در ساير كشورها 
نيز همواره از اين چهره هاي برجسته علمي وجود 
دارن��د. در اقتصاد ايران اما به نظر مي رس��د يك 
چنين متخصصاني فرصت ظهور و بروز نداشته اند.

مرتضي عزتي

 آدام اسميت 
و اقتصاد خالي از تخصص



بررسي گزارش هاي ارايه شده از سوي مركز آمار نشان 
مي دهد كه هرچند تورم ساالنه تا حدي مديريت شده 
و الاقل سرعت رشد آن پايين آمده است اما در نهايت 
فشار معيشتي بر روي گروه هاي مختلف مردم ادامه 
دارد، فش��اري كه بخش مهمي از آن بر سفره مردم و 

كاالهاي اساسي مورد استفاده آنها وارد شده است.
هرچند در سال هاي گذش��ته روند افزايش قيمت بر 
روي بسياري از كاالها مشاهده ش��ده و در اين ميان 
با افزايش قيم��ت دالر از يك س��و و ممنوعيت هاي 
وارداتي از سوي ديگر، قيمت كاالهاي خارجي در بازار 
رشدي بسيار چشم گير داشته اند اما با توجه به اينكه 
بخش مهمي از اين كاالها از سوي دهك هاي پردرآمد 
مورد استفاده قرار مي گيرند و اكثر اين كاالها مصرفي 
و روزمره نيس��تند، فش��ار ب��ر روي پردرآمدها كمتر 

محسوس بوده است.
از سوي ديگر، در ماه هاي گذشته قيمت كاالهاي اساسي 
كه بس��ياري از آنها در گروه خوراكي ها و آش��اميدني ها 
تقسيم بندي مي شوند، به شكل قابل توجهي افزايش يافته 
است. هرچند دولت پس از اصالحات يارانه اي اعالم كرد 
كه مبلغ يارانه نقدي را به 300 و 400 هزار تومان افزايش 
داده اما با ركوردشكني هاي تورمي در خرداد ماه، قيمت 
اين كاالها نيز رشدي چش��م گير داشت تا شرايط براي 
طبقات كم درآمد دشوارتر شود، موضوعي كه در گزارش 

اخير مركز آمار نيز به روشني خود را نشان مي دهد.
نرخ تورم نقطه اي كل كش��ور در مهر ماه ١٤٠١، برابر 
4۸.۶ درصد اس��ت كه نس��بت به ماه گذشته )4۹.۷ 
درصد(، ۱.۱ واحد درصد كاهش يافته است. محدوده 
تغييرات تورم نقطه اي در گ��روه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ۶۸.۶ درصد براي دهك 

دهم تا ۷۷ درصد براي دهك اول است.
همچنين اطالع مذكور درمورد گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« نيز بي��ن 34.۲ درصد براي 
ده��ك اول ت��ا 3۶.۷ درصد براي دهك دهم اس��ت. 
همچنين نرخ تورم ماهانه كل كشور در مهرماه ۱40۱، 
3 درصد مي باش��د كه نس��بت به ماه گذش��ته )۲.۲ 
درصد(، 0.۸ واحد درصد افزايش داشته است. محدوده 
تغييرات ت��ورم ماهانه در گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ۲.۲ درصد براي دهك 
اول ت��ا ۲.3 درصد براي دهك دهم اس��ت. همچنين 
اط��الع مذكور درم��ورد گروه عم��ده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« نيز بي��ن 3.۲ درصد براي دهك 

دهم تا 3.۷ درصد براي دهك اول است.
بر اساس اين گزارش، س��هم تورم ماهانه گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« از كل تورم 
خانوارهاي كش��ور در مهرم��اه ۱40۱، 0.۹3 درصد 
مي باش��د كه اين عدد، براي دهك اول ۱.3۵ درصد و 
براي دهك دهم 0.۵۹ درصد است. سهم تورم ماهانه 
گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« از كل 
تورم  خانوارهاي كش��ور در مهرم��اه ۱40۱ نيز ۲.03 
درصد مي باش��د كه از اين بين، سهم دهك اول ۱.3۹ 
درصد و سهم دهك دهم ۲.3۸ درصد است. موضوعي 
كه نشان دهنده اين است كه اثرات تورمي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« در دهك هاي 
پايين تر جامعه و اثرات تورمي گروه عمده »كاالهاي 

غير خوراكي و خدم��ات« در دهك هاي باالتر جامعه 
بيشتر احساس مي شود.

در كن��ار طبقات ك��م درآمد، فش��ار تورم ب��ر روي 
اس��تان هاي كم برخوردار نيز بس��يار باال بوده و اين 
موضوع نيز در گزارش مركز آمار خود را نشان مي دهد. 
براساس گزارش مركز آمار، بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور در مهرماه ۱40۱، مربوط به استان   
البرز ب��ا ٤.٠ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان     خوزس��تان با ١.٩ درصد اس��ت. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به 
استان قزوين با ٤.٣ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان  بوشهر با ٢.١ درصد است.
در مهرماه ۱40۱ همچنين بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روس��تايي مربوط به اس��تان  سيستان و 
بلوچس��تان با ٥.٣ درصد و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان خوزس��تان با ٠.٥ درصد مي  باشد. 
درصد تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٤٨,٦ 
درصد مي  باشد. بيشترين نرخ تورم نقطه اي مربوط به 
استان سيستان و بلوچستان )٥٧.٨ درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان زنجان )٤٢.٤ درصد( است. تورم 
نقطه به نقطه براي خانوارهاي ش��هري كشور ٤٧,٧ 
درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي 
شهري مربوط به استان ايالم )٥٦.٣ درصد( و كمترين 
آن مربوط به استان بوشهر )٤٠.١ درصد( است. تورم 
نقطه به نقط��ه در مهرماه ۱40۱ ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي نيز ٥٣,٢ درصد مي  باش��د. بيشترين نرخ 
تورم نقطه اي مربوط به استان  سيستان و بلوچستان 
)٦٥.٩ درصد( و كمترين آن مربوط به استان هاي يزد و 

خوزستان )٤٦.١ درصد( است.
نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به مهرماه ١٤٠١ براي 
خانوارهاي كشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان كهگيلويه و 
بويراحم��د )٤٨.٢ درصد( و كمتري��ن آن مربوط به 
اس��تان  خوزس��تان )٣٨.٤ درصد( اس��ت. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ١٤٠١، براي خانوارهاي 
 شهري به عدد ٤٢,٣ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان مازندران )٤٧.٤ درصد( و 
كمترين آن مربوط به استان خوزستان )٣٨.٠ درصد( 
است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ١٤٠١ 
براي خانوارهاي روستايي به عدد ٤٦,٢ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  قزوين 
)٥١.٦ درصد( و كمترين آن مربوط به استان   همدان 

)٣٩.٩ درصد( است.
در چنين شرايطي هنوز تكليف برخي از حمايت هاي 
دولتي معلوم نيس��ت. هرچند در هفته هاي گذشته 
مجلس و دولت بر سر اجراي متناسب سازي حقوق ها 
به جمع بندي ابتدايي رسيدند و بنا شد كه اجراي آن 
آغاز شود اما با توجه به حجم افزايش هزينه ها، مشخص 
نيس��ت افزايش يك ميلي��ون توماني حق��وق براي 
كارمندان و ۹00 هزار توماني آن براي بازنشستگان تا 

چه حد توان پوشش مشكالت را دارد.
از طرف ديگر طرحي كه از سوي كارشناسان ارايه شده 
اين بود كه با توجه به نرخ باالي تورم در اقتصاد ايران، 
حمايت يارانه اي مي تواند به شكل كاالبرگ انجام شود 
تا در طول زمان، حج��م حمايت از مردم كاهش پيدا 
نكند. در هفته هاي گذشته گمانه زني هايي درباره كنار 
گذاش��تن كامل اين برنامه منتشر شد اما هنوز حرف 

دقيقي در اين زمينه به گوش نمي رسد، با اين وجود 
يك مقام در وزارت صم��ت گفته كه طرح تخصيص 
كاالبرگ هنوز به شكل كامل كنار گذاشته نشده است. 
عليرضا شاه ميرزايي - معاون تجارت و خدمات وزير 
صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبري، در پاسخ 
به نقدي در رابطه با قيمت گذاري دستوري، اظهار كرد: 
قيمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جديد 
دولت، هر بخش بايد كاالي مربوط به خود را مديريت 
كند؛ مثال توليد و تنظيم بازار كاالي كشاورزي به عهده 
وزارت جهاد است. همچنين در سال هاي اخير تعدادي 
كاال بورسي شده و قيمت گذاري دستوري نداشته است. 
وي با بيان اينكه اجراي پروژه مردمي س��ازي يارانه ها 
ش��رايط خاص و متف��اوت بوده، تصري��ح كرد: حتي 
دولت هاي قبلي كه ادعاي آزادي اقتصادي داشتند، 
جرئت اجراي اين پروژه  را نداشتند. اما اين دولت جرئت 
كرد و با حذف ارز دولتي قيمت برخي اقالم چهار تا پنج 
برابر شد و در اين شرايط تصميم هاي خاص براي قيمت 
برخي كاالها گرفته شد. وي افزود: كاالبرگ هم يكي 
از طرح هايي است كه نياز كشور است. اما وزارت صمت 
تنها تصميم گير نيست. ارايه كاالبرگ منتفي نشده و 
حتي به صورت پايلوت در چهار شهرستان گرمسار، 

آبيك، دماوند و فيروزكوه اجرا شده است.
كاهش جدي تورم يكي از اصلي ترين وعده هايي بود 
كه دولت رييسي با محوريت آن كار خود را آغاز كرد و 
چند ماه پس از اجراي اصالحات يارانه اي هنوز بر روي 
آن تاكيد دارد. بايد ديد در ش��رايطي كه بيش از ۱۵ 
ماه از آغاز به كار دولت سيزدهم گذشته، آيا در نهايت 
راهي براي كاهش تورم و البته افزايش حمايت هاي 

همزمان از اقشار كم درآمد پيدا خواهد شد يا خير.
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بايدن راهي جز احياي برجام ندارد
يك پژوهشگرارش��د مسائل استراتژيك با بيان اينكه 
فش��ارهاي داخلي امريكا و تاثير برگ��زاري انتخابات 
كنگره بر فضاي عمومي موثر ب��وده و موجب افزايش 
لفاظي ها ش��ده گفت: بايدن راه حل ديگري جز ادامه 
برجام ندارد زيرا راه ديگري كه جايگزين باشد منجر به 
شكست مذاكرات مي شود. دياكو حسيني در ارزيابي 
خود از اينكه امريكايي ها اعالم كرده اند كه برجام ديگر 
جزو اولويت هاي آنها نيس��ت، گفت: نزديك شدن به 
انتخابات كنگره و فشارهاي داخلي امريكا باعث شده كه 
سياست هاي بايدن در ظاهر امر كامال متفاوت شده و 
ميل و رغبت كمتري نشان دهد. وي تصريح كرد: بخش 
بزرگي از اين مساله به اوضاع جديد امريكا بر مي گردد اما 
بايدن راه حل ديگري غير از مذاكره و ادامه برجام ندارد 
زيرا راه ديگري كه جايگزين باشد مذاكرات شكست 
مي خورد. اين پژوهشگر ارشد مسائل استراتژيك افزود: 
به رغم لفاظي به نظر نمي رسد تغيير بنيادين رخ داده 
باشد لذا بايد صبور بود. اين فشارها عمري دارد، سپري 
مي ش��ود و بعد از انتخابات كنگره باز هم دست بايدن 
براي پيشبرد مذاكرات بازتر مي شود لذا فكر نمي كنم 
تغييري رخ داده باش��د. حسيني همچنين بيان كرد: 
تنش هايي كه دو جانبه رخ داده باش��د، فشارهايي كه 
امريكايي ها وارد مي كنند و تحريم هاي جديد اتحاديه 
اروپا و كشاندن ايران به مساله جنگ اوكراين، موضوعات 
برجام را تحت تاثير قرار داده است. وي اظهار داشت: به 
دنبال ناآرامي ها و اتفاقاتي كه در داخل كشور رخ داد و از 
سوي ديگر البي هايي كه در كنگره صورت گرفت باعث 
شد فضاي عمومي داخل امريكا كمي متفاوت شود و 
همه اين مسائل همزمان با فشارهاي مربوط به انتخابات 
ميان دوره اي كنگره موجب افزايش لفاظي ها شد. اين 
پژوهشگر مسائل ارشد اس��تراتژيك درباره تبعات به 
تعويق افتادن مذاكرات نيز گفت: مذاكرات تا به امروز هم 
به اندازه كافي طوالني شده، از طرفي ايران هم برنامه هاي 
خود را دنبال مي كند در صورتي كه تحريم اعمال شود، 
به تعويق انداختن مذاكرات منجر به از دس��ت رفتن 
 منابع مالي خواهد شد و از سرگيري مساله براي طرفين 
زيان بار اس��ت. وي در پايان ابراز داشت: اگر برجام 
احيا شود بعيد است در آينده شاهد تشديد تنش ها 
باشيم و امكان نفع اقتصادي در چارچوب تعيين 

شده برجام براي ايران وجود خواهد داشت.

واكنش ايران به نشست
ضد ايراني شوراي امنيت

نمايندگي ايران در س��ازمان ملل به تالش امريكا براي 
برگزاري نشست غيررسمي شوراي امنيت سازمان ملل 
با هدف سياسي حتي به قيمت نقض قوانين بين المللي 
واكنش نش��ان داد. نمايندگي دايم جمهوري اسالمي 
ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورك در واكنش به 
اخبار منتشره مبني بر تالش امريكا براي برگزاري نشست 
غير رسمي ش��وراي امنيت اين س��ازمان در خصوص 
مس��ائل داخلي ايران تاكيد كرد، با توج��ه به رياكاري، 
استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزينشي حقوق بشر، 
ادعاهاي امريكا در حمايت از زنان ايراني را فريبنده و فاقد 
حسن نيت مي دانيم. نمايندگي كشورمان خاطرنشان 
كرد: براساس گزارش جامعه اطالعاتي ايران، امريكا متهم 
رديف اول اغتشاشات است. نمايندگي ايران در سازمان 
ملل اضافه كرد: اياالت متحده و متحدانش به طور مداوم 
از چنين بستري )س��ازمان ملل( براي پيشبرد برنامه 
سياس��ي خود حتي به قيمت نقض قوانين بين المللي 
و منش��ور ملل متحد سوءاستفاده كرده اند. شايان ذكر 
است، خبرگزاري رويترز بخش مربوط به ارزيابي جامعه 
اطالعاتي كشورمان از نقش امريكا در اغتشاشات اخير 
در جوابيه نمايندگي ايران را حذف كرده است. در ادامه 
سياست هاي مداخله جويانه امريكا در ارتباط با اتفاقات 
اين روزهاي كشورمان، واشنگتن در تالش است براي 
آن چه جلوگيري از خاموش شدن آتش اغتشاشات در 
ايران عنوان شده در يك جلسه غيررسمي شوراي امنيت 
تحوالت اخير ايران را مورد بررسي قرار دهد. به گزارش 
رويترز، امريكا قصد دارد هفته آينده توجه سازمان ملل 
را به سمت »اعتراضات در ايران« معطوف كند. رويترز 
با استناد به يادداشتي درباره اين جلسه نوشته امريكا و 
آلباني چهارشنبه هفته آينده يك همايش غيررسمي 
در خص��وص اين موضوع برگزار خواهن��د كرد. در اين 
يادداشت همچنين آمده كه اين جلسه آن چه سركوب 
مس��تمر زنان و دختران و اعضاي گروه هاي قوميتي و 

مذهبي در ايران خوانده شده را برجسته خواهد كرد.

400 عنوان مجرمانه حذف مي شود
معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: هم اكنون ۲۵00 عنوان 
مجرمانه در كشور داريم كه با اصالح قانون، 400 عنوان 
آن از جمله مواردي كه مجازات نقدي يا تحمل حبس 
 كمتر از يك س��ال براي آن در نظرگرفته ش��ده است، 
تخلف انگاري ش��ده اس��ت. به گزارش ق��وه قضاييه، 
حجت االسالم والمس��لمين قدرتي در سفر به استان 
خوزستان و شركت در جمع اعضاي شوراي قضايي اين 
استان، اظهار كرد: يكي از سياست هاي عمده قوه قضاييه، 
كاهش جمعيت كيفري است كه در سياست هاي كلي 
مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري نيز مورد تاكيد 
قرار گرفته است. وي افزود: به طور مثال پس از تصويب 
قانون جديد، مواردي همچون اعس��ار، رانندگي منجر 
به جرح، بس��ياري از پرونده هاي مربوط به ثبت اسناد و 
امالك، ديگر جرم نيس��ت و از ورود پرونده هاي متعدد 
در دادگستري ها پيشگيري مي شود. معاون حقوقي قوه 
قضاييه گفت: هم اكنون ۲ هزارو ۵00عنوان مجرمانه در 
كشور داريم كه با اصالح قانون، 400 عنوان آن از جمله 
مواردي ك��ه مجازات نقدي يا تحم��ل حبس كمتر از 
يك سال براي آن در نظرگرفته شده است، تخلف انگاري 
شده است. قدرتي با بيان اينكه هماهنگي خوبي ميان 
قوه قضاييه و مجلس وجود دارد، گفت: با اش��رافي كه 
قوه قضاييه بر مشكالت دارد و اقداتي كه طي يك سال 
گذش��ته صورت گرفته، اميدواريم ب��ا تصويب اليحه 

قضازدايي شاهد اتفافات خوبي در استان باشيم. 

درخواست سازمان امور مالياتي
از سازمان بازرسي

به عدم همكاري مالياتي 
دستگاه ها ورود كنيد

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور در زمينه عدم 
همكاري مطلوب برخي دستگاه هاي اجرايي با سازمان 
امور مالياتي كشور، خواستار ورود سازمان بازرسي به 
اين موضوع جهت تسريع در اجراي قوانين شد. »داود 
منظور« در ديدار با رييس سازمان بازرسي كل كشور 
اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور دستگاه ناظر 
بر همه دستگاه هاي اجرايي از حيث اجراي قانون است 
و براي ايجاد تحول در نظام مالياتي، نيازمند همكاري 
هرچه تمام تر اين دستگاه نظارتي در حوزه اجراي قوانين 
مصوب مالياتي هستيم. وي خاطرنشان كرد: از مهم ترين 
سياست هاي نظام مالياتي اين است كه تا پايان دولت 
سيزدهم، ماليات به مهم ترين منبع تأمين مالي دولت 
تبديل ش��ود و در آينده نزديك، كل بودجه جاري را از 
محل ماليات تأمين كنيم. منظور افزود: در ۶ماهه نخست 
امسال، ۵۱ درصد از كل تكليف بودجه اي سازمان محقق 
شده و ۲3۱ هزار ميليارد تومان ماليات وصول شده است.

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور با اشاره به روند 
صعودي درآمدهاي مالياتي در چارچوب قانون گفت: در 
حالي كه متوسط وصولي ماهانه در سال ۱3۹۹ رقمي 
در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان بود؛ اين رقم در س��ال 
۱400 و ۱40۱ به ترتيب ب��ه ۲۵ هزار ميليارد تومان 
و 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. منظور 
با بيان اينكه ظرف س��ال جاري، با شناسايي موديان، 
درآمدهاي مالياتي افزايش يافته، گفت: اين امر ناشي 
از موفقيت سازمان در اجراي برنامه هاي مبارزه با فرار 
مالياتي و شناسايي موديان جديد بوده و دسترسي به 
سامانه هاي اطالعاتي و مركزيت داده ها در سازمان باعث 
شده با دقت بيشتري بتوانيم اقتصاد كشور را رصد كنيم. 
وي از تشكيل دفتر حسابرسي ويژه در راستاي تقويت 
رسيدگي به پرونده هاي مالياتي خبر داد و گفت: تعداد 
۲00 پرونده مهم كه ۸0 درصد ماليات ابرازي شركت ها 
را تش��كيل مي دهند، به صورت وي��ژه در اين اداره كل 
رسيدگي مي شوند. رييس كل س��ازمان امور مالياتي 
كشور، مبارزه با فرار مالياتي را يكي از برنامه هاي اصلي 
اين سازمان عنوان كرد و گفت: ساماندهي كارت خوان ها 
و درگاه هاي پرداخت الكترونيكي در سال گذشته انجام 
گرفت و با اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
مودي��ان كه گام اصلي هوشمندس��ازي نظام مالياتي 
اس��ت، مبناي مراودات ما با موديان بر اساس اطالعات 
سامانه موديان خواهد بود. وي همچنين تصريح كرد: 
باهدف كاهش ارتباط مودي با مميز مالياتي، بالغ بر ۵0 
نقطه تماس شناسايي كرده ايم كه در نظر داريم با تقويت 
زيرساخت هاي فناوري و تكميل سامانه هاي مالياتي، 
اين تماس ها را به حداقل برسانيم. رييس كل سازمان 
امور مالياتي كشور با بيان اينكه شركت هاي پذيرفته 
ش��ده در بورس و فرابورس به عنوان نخستين گروه از 
مش��موالن اجراكننده قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
سامانه موديان از اول آبان ماه ملزم به اجراي اين قانون 
و صدور صورت حس��اب الكترونيكي هس��تند، گفت: 
بسترها و زيرس��اخت هاي الزم براي اجراي اين قانون 
فراهم ش��ده و به صورت تدريجي طي يك سال و نيم و 
ظرف شش مرحله، كليه موديان مالياتي ملزم به صدور 
صورت حساب الكترونيكي مي شوند. وي طوالني شدن 
برخي قرارهاي كارشناسي در هيات هاي حل اختالف را 
به عنوان يكي از مشكالت در وصول درآمدهاي مالياتي 
يادكرد و گفت: در حال حاضر بالغ بر ۵۲0 پرونده بزرگ 
مالياتي، به دليل توقف قرار كارشناسي معوق مانده است.

رييس كل سازمان امور مالياتي كشور همچنين تفاوت 
ديدگاه در تعلق ماليات به تسعير نرخ ارز بانك ها، عدم 
همكاري برخي بانك ها براي ايجاد وب سرويس جهت 
دريافت اطالعات مشتريان و ريز تراكنش هاي بانكي 
و همچنين عدم حضور مس��تمر قضات در هيات هاي 
حل اختالف و مش��كالتي كه در زمينه بهره گيري از 
قضات بازنشس��ته وجود دارد، به عنوان ديگر مسائل 
بغرنج مالياتي مطرح كرد كه ورود س��ازمان بازرس��ي 
كل كشور به اين موضوعات مي تواند به حل وفصل اين 
مشكالت كمك ش��ايان توجهي نمايد. گفتني است 
رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در اين نشست، 
با بيان اينكه اقتصاد تك محصولي و اقتصاد وابسته به 
نفت اساساً ناپايدار و بي ثبات است، گفت: بهترين منبع 
تأمين مالي كشور، ماليات است و اگر بتوانيم ماليات را به 
منبع درآمد اصلي كشور تبديل كنيم، بسياري از مسائل 
و مشكالت به ويژه در ارتباط باثبات و امنيت اقتصادي، 
رانت خواري و تبعيض و اختالفات طبقاتي رفع خواهد 
ش��د. ذبيح اهلل خداييان، ضمن اش��اره به موفقيت ها و 
دستاوردهاي خوبي كه در يك سال اخير به دست آمده 
و شروع خوبي براي تحول نظام مالياتي كشور محسوب 
مي شود، خاطرنشان كرد: دستگاه هايي كه تكاليفشان 
در ارتباط با موضوعات مالي اس��ت، بيشتر در معرض 
آسيب هستند و معموالً احتمال فساد در اين دستگاه ها 
بيشتر اس��ت؛ البته كارآمدترين راه براي كاهش فساد 
نيز، هوشمندس��ازي نظام مالياتي و حركت به سمت 
داده مبنايي است. وي با تأكيد بر ضرورت اجراي هر چه 
سريع تر قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در 
كشور گفت: بايد از ضمانت اجرايي اين قانون براي ايجاد 
شفافيت در اقتصاد اس��تفاده كنيم و اطالعات واقعي 
درآمدي و اطالعات دقيق مربوط به دارايي و ثروت در 
اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار گيرد. خداييان 
اظهار داشت: امروزه با يك دنياي جديد مواجه هستيم كه 
به دليل اينكه كسب وكارهاي مجازي و ارزهاي ديجيتال 
در آن غلبه دارند؛ طبيعتًا با اقتصادي غيرشفاف روبرو 
هستيم و به همين دليل هم نظام مالياتي بايد به سمت 
هوشمندسازي و رسيدگي سيستمي و حسابرسي بر 
مبناي ريسك حركت كند. ربيس سازمان بازرسي كل 
كشور در ادامه به برخي از پديده هاي مذموم اقتصادي 
از جمله ايجاد حساب هاي بانكي اجاره اي، سوءاستفاده 
از كارت هاي بازرگاني و ايجاد شركت هاي صوري اشاره 
كرد و گفت: با ايجاد هوشمندسازي نظام مالياتي، بخش 

مهمي از اين مصاديق جرم مالياتي كاهش مي يابد. 

تالش براي حمايت؛ از حقوق تا كاالبرگ

از سوي قوه قضاييه برگزار شد

فشارسنگينتورمبرسفرهبيپولها

نخستين دادگاه دستگيرشدگان ناآرامي هاي اخير تهران
با دستور رييس قوه قضاييه، پس از صدور كيفرخواست 
پرونده متهمان اغتشاش��ات اخي��ر در يك ماه اخير، 
دادگاه هاي رسيدگي به اين پرونده ها، از هفته گذشته 
آغاز ش��ده اس��ت. كيفرخواس��ت بازداشت شدگان 
اغتشاش��ات اخير در دادسراهاي استان هاي مختلف 

براساس مستندات موجود در حال صدور است.
مركز رس��انه ق��وه قضايي��ه اع��الم ك��رد: تاكنون 
كيفرخواست ۲۵ پرونده در كرمان، ۸۹ كيفرخواست 
در استان س��منان، كيفرخواست ۱۱۹ نفر در استان 
زنجان، كيفرخواست ۱0۵ پرونده در استان خوزستان، 
كيفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوين، كيفرخواست 
۱۱0 نفر در اس��تان كردس��تان، كيفرخواست 3۱۵ 
نفر در اس��تان تهران و كيفرخواست ۲0۱ متهم در 
استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخير صادر شده 
است. ديروز اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده 
تعدادي از متهمان اغتشاشات اخير در دادگاه عمومي 

و انقالب تهران از صبح آغاز شده است.
بنابر اين گزارش، دادگاه ديروز تنها يكي از جلسات 
رس��يدگي به پرون��ده متهمان اغتشاش��ات اخير 
اس��ت و روند رس��يدگي به پرونده مابقي متهمان 
ادامه خواهد داشت. بر همين اساس، صبح روز »۷ 
آبان« جلس��ه دادگاه رسيدگي به اتهامات تعدادي 
از اغتشاش��گران اخير به رياست قاضي صلواتي در 
دادگاه عمومي و انقالب تهران، با حضور مستشاران 
دادگاه، متهم��ان و وكالي آنها، جمعي از افس��ران 
انتظامي كه در درگيري با آشوبگران مجروح شده 

بودند و خانواده شهداي امنيت، برگزار شد.
براساس كيفرخواس��ت صادر ش��ده، محمد قبادلو 
فرزند محمد علي به افس��اد في االرض از طريق اقدام 
گس��ترده عليه ماموران موتوري ني��روي انتظامي با 
اصابت خودروي س��واري پيكان سفيد رنگ كه اقدام 
وي منجر به شهادت استوار وحيد كرم پور حسنوند و 
مجروح شدن ۵ مامور پليس شده است، سامان صيدي 
فرزند تيمور به محاربه از طريق كشيدن كلت كمري 
و ش��ليك 3 تير، اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم 
عليه امنيت كش��ور، محمد بروغني فرزند حسين به 

محاربه از طريق كش��يدن سالح سرد قمه و حمله به 
همراه اوباش به فرمانداري پاكدشت و به آتش كشيدن 
فرمانداري و حمله به مامور دولت حين انجام وظيفه و 
مجروح شدن وي، ابوالفضل مهري حسين حاجي لو 
فرزند ولي به مقابله با حكومت اسالمي از طريق ايجاد 
حريق در وسيله مورد استفاده عمومي به منظور اخالل 
در نظم و امنيت كشور، محسن رضازاده قراقلو فرزند 
حس��ن به محاربه از طريق مشاركت در ايجاد حريق 
در وسيله مورد اس��تفاده عمومي به منظور اخالل در 
نظم و امنيت عمومي، اجتماعي و تباني جهت ارتكاب 
جرم عليه امنيت داخلي كشور، ساخت اقالم انفجاري 
 از نوع كوكت��ل مولوتوف براي مقاص��د ضد امنيتي 
و سنگ پراني به سوي عوامل انتظامي، سعيد شيرازي 
فرزند عليرضا به افساد في االرض از طريق تحريك و 
تشويق گسترده مردم به ارتكاب جرايم  عليه امنيت 

كشور و اخالل شديد در نظم متهم هستند.
بر اس��اس اين گزارش ع��الوه بر مس��تندات و اقارير 
موجود در پرونده متهمان اين پرونده از گوشي تلفن 
همراه محمد بروغني فرزند حس��ين ك��ه به محاربه 

از طريق كشيدن سالح س��رد قمه و حمله به همراه 
اوباش به فرمانداري پاكدش��ت و به آتش كش��يدن 
فرمانداري و حمله به مامور دولت حين انجام وظيفه و 
مجروح شدن وي متهم است تصاويري استخراج شده 
است كه به وضوح به نقش ليدري وي در اغتشاشات 
پاكدشت داللت دارد. در اسناد موجود در گوشي تلفن 
همراه بروغني يك گفت وگوي در بس��تر اينستاگرام 
كشف شده اس��ت كه در اين گفت وگو وي خطاب به 
يكي از دوستان خود مي گويد براي حضور در صحنه 
اغتشاشات مسلح حاضر شود كه دوست وي خطاب 

به او مي گويد در حال حاضر فقط قمه در اختيار دارد.
در نمونه اي ديگر از نقش ليدري بروغني وي ضمن 
تهييج همش��هريان خود براي حضور در اغتشاشات 
از آنها مي خواهد با درست كردن نارنجك هاي دستي 
كه در ايام چهارش��نبه س��وري انج��ام مي دهند در 
محل اغتشاشات حاضر شده و از آنها عليه مامورين 
اس��تفاده كنند. بروغني ك��ه براي حض��ور در اين 
اغتشاشات نقش ليدري براي خود در نظر گرفته در 
يك استوري ديگر ساعت و محل برگزاري اغتشاشات 

را اعالم و با هشتگ اتحاد از همپالگان خود مي خواهد 
محتواي توليد ش��ده او را آنها هم استوري كنند.در 
ابتداي جلسه دادگاه، نماينده دادستان با حضور در 
جايگاه ضمن قرائت كيفرخواست متهم محمد قبادلو 
فرزند محمد علي گفت: متهم توس��ط يك دستگاه 
پيكان س��فيد رنگ با حمله به ماموران موتورس��وار 
انتظامي ك��ه براي حف��ظ امنيت در ح��ال اجراي 
ماموري��ت خود بودند، ضمن زي��ر گرفتن آنها باعث 
ش��هادت استوار وحيد كرم پور حس��نوند و مجروح 

شدن تعدادي از افسران انتظامي شد.
نماينده دادستان گفت: طبق نظريه پزشكي قانوني، 
ش��هيد كرم پور به دليل ضربه شديد وارده به سر و له 
شدگي بافت مغزكه خونريزي كرده و همين موضوع 
علت شهادت وي است. در ادامه جلسه پدر شهيد سعيد 
 وحيد كرم پور حسنوند در جايگاه قرار گرفت. پدر شهيد 
كرم پور خطاب به متهم گفت: به چه دليل پس��ر من 
را كش��تي؟ پول گرفتي؟ چه كسي تو را وادار به انجام 

اين كار كرد؟ اشد مجازات براي اين فرد را خواستارم.
فرمانده افس��ران حادثه مذكور كه خود نيز از ناحيه 
پاي راست مجروح شده اس��ت، با حضور در جايگاه 
گفت: 30 شهريور بود كه ماموريتي از سوي سلسله 
مراتب به ما براي حفظ امنيت و پيش��گيري از وقوع 
ناهنجاري ابالغ شد. وي افزود: ماموريت خود را انجام 
داديم ساعت حوالي ۱۲ بامداد بود كه قصد بازگشت 
به مقر خود را داشتيم كه ناگهان صداي وحشتناكي 
شنيدم، برگشتم به سمت عقب كه ببينم چه اتفاقي 
افتاده است كه به ناگهان توسط يك خودرو زير گرفته 
شدم. افسر فراجا گفت: روي زمين افتاده بوديم شهيد 
كرم پور نفس نفس مي زد، خواستم به سمتش بروم 
كه ديدم پاي راس��تم دچار آسيب جدي شده است. 
وي از رياست دادگاه درخواست اعمال اشد مجازات 
را براي متهم خواستار ش��د. در ادامه جلسه دادگاه، 
نمايندگان حقوقي فراجا با حضور در جايگاه از رياست 
دادگاه درخواس��ت اعمال اشد مجازات براي متهم را 
كردند. پس از اظهارات نماين��دگان حقوقي فراجا، 
متهم در جايگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.



بر اس��اس جديدترين گ��زارش بانك مرك��زي، نرخ 
رشد نقدينگي )دوازده ماهه( از ۴۰.۵ درصد در پايان 
شهريور پارسال به ۳۵ درصد در پايان شهريور ۱۴۰۱ 
 كاهش يافته و رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به 
شهريور ماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. اين 
در حالي است كه نرخ رشد پايه پولي در پايان شهريور 

۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت كرده بود.
به گزارش رس��انه ها اگرچه همانط��ور كه در گزارش 
بانك مركزي هم به آن اشاره شده نرخ رشد پايه پولي 
در مقايسه با شهريور سال گذشته روند كاهشي نشان 
مي دهد، اما بايد توجه داش��ت اين شاخص اقتصادي 
پس از آنكه در ۸ ماه منتهي به تير ماه، روند كاهشي را 
تجربه كرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان ماه سال گذشته 
به ۲۶.۲ درصد در تير ماه امس��ال رس��يده بود، مجدا 

افزايشي شده است.
بنابراين علي رغم اينكه نرخ رشد پايه پولي در شهريور ماه 
س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كاهش 
۶.۴ واحد درصدي را نشان مي دهد، اما در مقايسه با تير و 

مرداد ماه سال جاري افزايش يافته است.
در مقابل، نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در شهريور 
ماه ۱۴۰۱ )۳۵درصد( در مقايسه با اين رقم در مرداد 
ماه )۳۷.۸درصد( و تيرم��اه )۳۷.۴درصد( كاهش را 

نشان مي دهد.
اگرچه ارزيابي بلندمدت شاخص هاي اقتصادي مانند 
نرخ رش��د پايه پولي و نقدينگي مي تواند چشم انداز 
بهت��ري اراي��ه دهد، اما در ش��رايط تورمي كش��ور و 
همچنين تاثير مستقيم نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي 
بر نرخ تورم، بررسي تغييرات ماهانه اين شاخص هاي 

اقتصادي نيز حائز اهميت است.
اين انتقادها بي پاسخ نماند، بانك مركزي در واكنش 
به انتق��ادات درباره وضعيت تورم��ي و نقدينگي و ... 
ضمن تشريح اقدامات انجام شده براي مديريت تورم 
و نقدينگي، اعالم كرد: اقدامات انجام ش��ده در زمينه 
كنترل رشد نقدينگي مشتمل بر كنترل رشد پايه پولي 
و خلق پول بانكي، پرهيز از پولي سازي كسري بودجه از 
طريق هماهنگي ميان بانك مركزي و اركان اقتصادي 
دول��ت، پيگيري برنامه اصالح نظ��ام بانكي و كنترل 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، ثبات بخشي به بازار ارز، 
مديريت انتظارات تورمي، نظارت بر تغييرات قيمت 
كاالها و خدمات و تامين مناس��ب كاالهاي اساسي و 
مواد اوليه و واسطه اي الزم براي بخش توليد، در كاهش 

نرخ تورم و استمرار آن در آينده نقش موثري دارند.
در خص��وص ادعاي برخي رس��انه ها درباره تحوالت 
تورمي و نقدينگي در يك سال اخير، بايد توجه داشت 
كه ن��رخ تورم در زمان آغاز به كار دولت س��يزدهم بر 
اساس گزارش مركز آمار ايران به رقم ۴۵.۸ درصد در 
شهريور ماه ۱۴۰۰ رسيد، ليكن به دنبال سياست هاي 
به كارگرفته شده و اقدامات اجرايي در زمينه مديريت 
موثرتر روند تحوالت كل هاي پولي، ثبات بخش��ي به 
ب��ازار ارز، نظارت بر قيمت كااله��ا و خدمات و تامين 
مناسب كاالهاي اساسي، نرخ تورم از آن مقطع زماني 
به بعد روند نزولي به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد 
در پايان ارديبهش��ت ماه سال ۱۴۰۱ رسيد كه مويد 

كاهش ۷.۱ واحد درصدي نرخ تورم مي باشد. 
همچنين نرخ ت��ورم نقطه به نقطه )تورم نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل( با ۸.۱ واحد درصد كاهش از 
۴۳.۷ درصد در ش��هريور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد 
در فروردين ماه سال ۱۴۰۱ رس��يد. هرچند متاثر از 
اجراي تكليف قانوني صورت گرفته از س��وي مجلس 
شوراي اسالمي، مبني بر اجراي طرح مردمي سازي 
يارانه ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و آثار تورمي 
آن، روند حركتي نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه 
ابتدايي س��ال ۱۴۰۱ با روند افزايشي مواجه گرديد و 
اين افزايش تا تيرماه ادامه يافت، با اين حال همان گونه 
كه انتظار مي رفت پس از گذشت ماه هاي اوليه اجراي 
طرح و فروكش نم��ودن آثار تورمي آن، تورم نقطه به 
نقطه در مرداد ماه و شهريور ماه سال جاري با كاهش 

همراه گرديده است. 
روند تورم ماهانه نيز تقريباً مشابه همين روند ذكر شده 
براي تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوري كه 
از ۳.۹ درصد در شهريور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد 
در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسيد، در ماه هاي فروردين 
و ارديبهش��ت نيز با افزايش اندكي هم��راه بود اما در 
خرداد ماه متاثر از اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها 
تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدي را تجرب��ه كرد و در ادامه 
طي ماه هاي تير و مرداد ب��ا كاهش قابل توجه همراه 
بوده اس��ت.  لذا همانطور كه اعداد و ارقام گويا اس��ت 
برنامه هاي كنترل تورم از س��وي دولت س��يزدهم با 
شناسايي و كنترل عوامل تورم  ساز، با جديت پيگيري 
مي شود؛ هر چند اجراي تكليف قانوني صورت گرفته 
در خصوص اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها با توجه 
به اينكه اصالح اساس��ي در قيمت كاالهاي اساس��ي 
را در پي داش��ت با افزايش تورم هم��راه بود، ليكن در 
حال حاضر تبعات تورمي اجراي طرح تخليه ش��ده و 
مطابق انتظار روند قيمت ها ب��ه حالت طبيعي خود 

بازگشته است. 
لذا نمي توان با كتمان اقدامات دولت، تحوالت در اين 
مدت زمان يك س��اله را ناديده گرفت. كما اينكه بايد 
توجه داشت دولت نس��بت به اين تحوالت بي تفاوت 

نبوده و با تخصيص يارانه معيشتي، جبران دهك هاي 
مختلف درآم��دي را با جديت پيگيري نموده كه اين 
يارانه جبراني توانس��ت به ميزان قابل توجهي قدرت 
خريد از دست رفته ناش��ي از اين اصالح قيمتي را به 

خانوارها بازگرداند. 
بر اين اساس و تاكيد بر هماهنگي بين سياست هاي 
پولي و مال��ي و وجود اس��تراتژي مش��خص، دولت 
سيزدهم از آغاز فعاليت خود، كنترل تورم را به عنوان 
يكي از اولويت هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري 
قرار داده است. در اين زمينه مجموعه اي از سياست ها 
و اقدام��ات در حوزه هاي مختلف براي شناس��ايي و 
كنترل عوامل موثر بر ت��ورم تدوين و مورد پيگيري و 
اقدام قرار گرفته كه كنترل رشد نقدينگي تنها يكي از 

اين اقدامات مي باشد.
س��اير اقدامات الزم نيز در حوزه هايي مانند برقراري 
توازن بودجه دولت و كاهش كسري بودجه با مديريت 
همزمان هزينه ه��ا و درآمدها، اص��الح نظام بانكي و 
كاهش ناترازي بانك ه��ا، مديريت انتظارات تورمي و 
تقويت بخش توليد و عرضه كاالها و خدمات در كشور 

مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. 
در نتيج��ه اقدامات صورت گرفته، رش��د نقدينگي و 
پايه پولي و نرخ تورم طي يك س��ال اخير )از شهريور 
 ۱۴۰۰ تاكنون( كاهش معني داري را تجربه كرده اند؛ 
هر چند كماكان در س��طوح بااليي قرار دارند و الزم 
است با سرعت و ش��دت بيشتري تا رسيدن به سطح 
مطلوب و هدف گذاري شده خود طي روندي مستمر 

و پايدار كاهش يابند. 
نرخ رش��د نقدينگي )دوازده ماهه( از ۴۰.۵ درصد در 
پايان شهريور ۱۴۰۰ با طي روندي نسبتًا كاهشي، در 
شهريور ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. الزم 
به توضيح است كه در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد 
نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان شهريورماه 
س��ال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي ه��اي بانك مهر اقتصاد به 
اطالعات خالصه دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك 
سپه )به واس��طه ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي 

مس��لح در بانك سپه( مي باشد و فاقد آثار پولي است. 
به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري 
مذكور، نرخ رش��د نقدينگ��ي )دوازده ماهه( در پايان 
شهريورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پايان شهريورماه سال 
۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پايه پولي 
در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال ۱۴۰۱ هم 
۳۳.۱ درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ رشد 
پايه پولي در پايان شهريور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را 
ثبت كرده بود. الزم به ذكر اس��ت اقدامات انجام شده 
در زمينه كنترل رش��د نقدينگي مشتمل بر كنترل 
رشد پايه پولي و خلق پول بانكي، پرهيز از پولي سازي 
كسري بودجه از طريق هماهنگي ميان بانك مركزي 
و اركان اقتصادي دولت، پيگيري برنامه اصالح نظام 
بانكي و كنترل بدهي بانك ها به بانك مركزي، ثبات 
بخشي به بازار ارز، مديريت انتظارات تورمي، نظارت 
بر تغييرات قيمت كاالها و خدمات و تامين مناس��ب 
كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه و واسطه اي الزم براي 
بخش توليد در كاه��ش نرخ تورم و اس��تمرار آن در 
آينده نقش موثري دارند. همچنين دولت س��يزدهم 
خود را متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت 
هزينه ها و كس��ب درآمدهاي پايدار نموده است. اين 
تعهد و التزام عملي در عمكرد شش ماهه تحوالت وضع 
مالي دولت به خوبي نمايان مي باشد، به طوري كه در 
شش ماهه اول سال جاري درآمدهاي عمومي دولت 
از رشد ۵۹.۲ درصدي برخوردار بود. اين در حالي است 
كه هزينه هاي جاري دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدي 

مواجه بوده است. 
در نتيجه اين اقدامات، كاهش ۱۹.۶ درصدي كسري 
تراز عملياتي و ۱۰۱.۷ درصدي كسري تراز عملياتي 
و سرمايه اي )كسري بودجه دولت( باعث شده كه در 
اين مقطع زماني )شهريورماه سال ۱۴۰۱( استفاده از 
تنخواه گردان بانك مركزي كه واجد آثار پولي ناشي 
از عمليات مالي دولت اس��ت، با كاه��ش قابل توجه 
۹۱.۶ درصدي نس��بت به ش��هريورماه سال ۱۴۰۰ 
همراه ش��ود كه اين نش��ان از اهتمام دولت در جهت 
انضباط بخشي به سياست هاي مالي دولت و هماهنگي 
آن با سياس��ت هاي پولي بانك مركزي در يكس��ال 

گذشته بوده است. 
در مجموع، دول��ت خود را متعهد ب��ه كنترل تورم و 
كاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش بيني پذير در 
ميان مدت مي داند و دستيابي به اين هدف را با اولويت 
و اهتمام بااليي در كنار اهداف ديگري مانند حمايت از 

رشد اقتصادي و اشتغال دنبال مي كند.
البته، تحقق اين هدف مستلزم همكاري و هماهنگي 
مطلوب��ي مي��ان اركان مختل��ف تصميم گي��ري، 
سياس��ت گذاري و اجراي آنه��ا در مجموعه دولت و 
س��اير اركان حاكميت اس��ت كه اين موضوع توسط 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ساير اركان ذي ربط 
دنبال مي گردد. اميد مي رود كه رسانه هاي محترم نيز 
با انتشار اخبار، اطالعات و تحليل هاي درست، معتبر و 
شفاف، مجموعه دولت و حاكميت را به ويژه در زمينه 
مديريت انتظارات تورمي و تحقق هدف كنترل تورم 

در كشور ياري رسانند.
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عميدي، كارشناس بازار سرمايه: 
شاهد يك بي اعتنايي و بي تدبيري 

بزرگ در بازار سرمايه هستيم 
هومن عميدي كارش��ناس بازار س��رمايه در تحليل 
خود از وضعيت امروز اين بازار مي گويد كه شاهد يك 
بي تفاوتي، بي اعتنايي و بي تدبي��ري بزرگ در راس 
اقتصاد كش��ور در بازار س��رمايه هستيم كه منجر به 
ريزش وحشتناك ارزش كل شركت هاي بازار سرمايه 
در طول اين مدت شده است. از مهم ترين تصميمات 
اشتباهي كه اخيرا گرفته شده، نرخ سود بانكي است 
كه نرخ پول از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رس��يده است. 
دقيقا موقعي كه شاخص كل از ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
واحد به يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد مي رسد و اين 
ريزش سنگين ۴۰ درصد شاخص كل و حدود ۶۵ تا 
۷۰ درصد در كل س��هم هاي ب��ازار اتفاق مي افتد، به 
جاي سياست درست پولي و اتخاذ تصميم مناسب، 
نرخ از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد مي رس��د. يعني حدود 
۲۰ درصد نرخ بهره به ش��كل غير رسمي در بازار ها 

بيشتر مي شود.
يك كارشناس بازار سرمايه در تحليل خود از وضعيت 
امروز اين ب��ازار مي گويد كه ش��اهد يك بي تفاوتي، 
بي اعتنايي و بي تدبيري بزرگ در راس اقتصاد كشور 
در بازار سرمايه هستيم كه منجر به ريزش وحشتناك 
ارزش كل شركت هاي بازار سرمايه در طول اين مدت 
شده است. از مهم ترين تصميمات اشتباهي كه اخيرا 
گرفته ش��ده، نرخ سود بانكي است كه نرخ پول از ۲۰ 
درصد به ۲۵ درصد رس��يده است. دقيقا موقعي كه 
ش��اخص كل از ۲ ميليون و ۱۵۰ ه��زار واحد به يك 
ميليون و ۳۵۰ هزار واحد مي رسد و اين ريزش سنگين 
۴۰ درصد شاخص كل و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد در كل 
سهم هاي بازار اتفاق مي افتد، به جاي سياست درست 
پولي و اتخاذ تصميم مناسب، نرخ از ۲۰ درصد به ۲۵ 
درصد مي رس��د. يعني حدود ۲۰ درصد نرخ بهره به 

شكل غيررسمي در بازار ها بيشتر مي شود.
هومن عمي��دي در گفت وگو با »انتخاب« در تحليل 
خود از وضعيت بازار س��رمايه عنوان كرد: »مس��اله 
به امروز و ديروز و يك ماه گذش��ته ختم نمي ش��ود؛ 
متاس��فانه ما ش��اهد يك بي تفاوت��ي، بي اعتنايي و 
بي تدبي��ري ب��زرگ در راس اقتصاد كش��ور در بازار 
سرمايه هستيم كه منجر به ريزش وحشتناك ارزش 
كل شركت هاي بازار سرمايه در طول اين مدت شده 
اس��ت. گويي كه از بين رفتن پول و س��رمايه مردم و 
شركت ها براي مسووالن هيچ اهميتي ندارد و نه تنها 
هيچگونه اقدام مناسب در جهت حل اين مساله انجام 
نمي شود بلكه انگار يك مجموعه اي هم دست شده 
و تصميم گرفته اند تا هرچه بيش��تر اين بازار را تحت 
فش��ار قرار دهند و اينطور كه به نظر مي آيد، كمر به 

قتل بازار ببندند.«
وي افزود: »مهم ترين تصميمات اشتباهي كه اخيرا 
گرفته ش��ده، نرخ سود بانكي است كه نرخ پول از ۲۰ 
درصد به ۲۵ درصد رس��يده است. در چنين فضايي، 
در همه كشور ها بانك مركزي شان سياست هاي پولي 
مناسبي طراحي مي كند تا با بسته هاي حمايتي بازار 
سرمايه به كمك اين بازار بروند، ولي ما مي بينيم كه 
دقيقا موقعي كه شاخص كل از ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
واحد به يك ميليون و ۳۵۰ هزار واحد مي رسد و اين 
ريزش سنگين ۴۰ درصد شاخص كل و حدود ۶۵ تا 
۷۰ درصد در كل س��هم هاي ب��ازار اتفاق مي افتد، به 
جاي سياست درست پولي و اتخاذ تصميم مناسب، 
نرخ از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد مي رسد. يعني حدود ۲۰ 
درصد نرخ بهره به شكل غيررسمي در بازار ها بيشتر 
مي شود. بانك مركزي متعهد شده بود اين نرخ را نگه 

دارد، ولي متاسفانه اين اتفاق رخ نداد.«
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: »متاسفانه مساله 
تنها به موارد مذكور ختم نمي شود، دست اندازي به 
بودجه و سود ش��ركت ها و تحت فشار قرار دادن آنها 
براي بردن منابع مالي خودش��ان ب��ه بانك هايي كه 
تكليف مي شود، يكي ديگر از مشكالت ايجاد شده است 
كه سرمايه شركت ها را به خطر انداخته است و شرايط 

بدي را در بازار سرمايه ايجاد مي كند.«
عميدي ضمن اشاره به اينكه كارشناسان بار ها تكرار 
كردند كه اينكه بورس تورم زاست، آدرس غلطي است 
كه به دولت داده شده، افزود: »االن مي بينيم كه تورم 
در ۴۰ درصد به باال باقي مانده و بازار بورس هم دو سال 
است كه ريزش داش��ته است. چه زماني مي خواهند 
اين اثر اشتباه بر بورس را قبول كنند؟ اين اثر تورمي 
تخيلي كه ايجاد شده بود و فكر مي كرديد بورس عامل 
تورم است، االن آن گزاره غلط هنوز تكليفش مشخص 
نش��ده كه با ري��زش ۴۰ درصدي بازار در ش��اخص 
كل و ۷۰ درصدي در كل ش��ركت ها هنوز تورم ۴۰ 
درصدي وجود دارد؟ اين آدرس هاي غلط را متاسفانه 
كساني به مسووالن بازار دادند كه فكر نمي كنم حتي 
براي يك ساعت، يك شركت س��رمايه گذاري، يك 
كارگزاري يا يك پورتفوي سرمايه گذاري را اداره كرده 
باشند. متاسفانه دود اين تصميمات اشتباه در چشم 

سهامداران مي رود.«
وي ضم��ن بيان اينكه فعال اميد و اعتم��ادي در بازار 
سرمايه وجود ندارد، گفت: »مسووالن سازمان بورس 
هم فعال در س��كوت خبري هستند و با صحبت هاي 
بي ارتباط به بازار سرمايه و مثال پذيرش فالن محصول 
خودروي��ي در ب��ورس كاال يا تغيير نظ��ام نظارت بر 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري، كامال صورت مساله 
را پ��اك كردند. اين براي س��هامداران و معامله گران 
غم انگيز است كه در مواقعي كه دولت به تامين مالي 
نياز دارد، همين اندك جان بي رمق بازار س��رمايه را 
مي گيرند و همين يك ذره نقدينگي كه در بازار سرمايه 
اس��ت را با نرخ سود بانكي كه افزايش داده و با فروش 

و جذاب كردن بازار اوراق، از بازار سرمايه مي برند.«
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تصريح كرد: »ما 
در اين مدت شاهد ريزش س��نگين در بازار سرمايه 
بوديم، بدون اينكه هيچ اقدام عملياتي در بازار انجام 
شود. اين بازار بدون متولي، بدون تصميم گير و بدون 
اينكه براي كسي اهميت داشته باشد، رها شده است.«

 دستور به بانك ها براي برداشت
 از حساب و اموال بدهكار و ضامن

بر اساس ابالغيه بانك مركزي، قرارداد تسهيالت 
بانكي به صورتي تنظيم ش��ود كه به بانك ها اين 
اختيار داده ش��ود تا در صورت سررس��يد و عدم 
پرداخت مطالبات مس��تقيم بانك از مش��تري، 
بدهي از حس��اب  انف��رادي، اموال و اس��ناد او و 

ضامنش نزد بانك برداشت شود.
بانك مركزي در بخش��نامه اي ك��ه دوم آبان ماه 
به بانك ها ابالغ كرد، آورده اس��ت: قراردادهاي 
تس��هيالت بانك��ي به صورتي تنظيم ش��ود كه 
ب��ه بانك ها اين اختيار داده ش��ود ت��ا در صورت 
سررسيد و عدم پرداخت مطالبات مستقيم بانك 
از مشتري، بدهي از حساب هاي انفرادي، اموال و 

اسناد او و ضامنش نزد بانك برداشت شود.
تغيير جديد در قراردادهاي تس��هيالت بانكي به 
دادنامه قطعي دي��وان عدالت اداري درباره مفاد 
آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسس��ات 

اعتباري )ريالي و ارزي( مربوط مي شود. 

   دس�تور وزي�ر اقتص�اد ب�راي افزاي�ش 
 اختيارات استاني بانك ها

در بخش��نامه بانك مركزي آمده اس��ت: از اين 
پس، قرارداده��اي اعطاي تس��هيالت بانكي را 
به گونه اي منعقد كنند كه مشتري )حسب مورد 
مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و ...( و ضامن يا 
ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع 
به موسس��ه اعتباري اختيار دهن��د كه هرگونه 
مطالبات مس��تقيم خود را پس از سررسيد و در 
صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت 
هر يك از حساب هاي انفرادي مشتري يا ضامنين 
)ريالي و ارزي(، اموال و اس��ناد آنان نزد موسسه 
اعتباري راس��ا و ب��دون نياز به حك��م قضايي يا 
اجرايي برداشت كرده و به حساب بدهي مشتري 

منظور كنند.
مش��تري، ضام��ن و ضامنين در ص��ورت اقدام 
موسسه اعتباري به ش��رح ياد شده حق هرگونه 

اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي كنند.

   چقدر چك در شهريور وصول شد؟
بانك مركزي اعالم كرد كه در ش��هريورماه سال 
جاري بيش از ۶.۷ ميليون فقره چك مبادله  شد 
كه نزديك به ۹۲ درصد اين چك ها وصول شده 
اس��ت. بانك مركزي اعالم كرد: طي شهريور ماه 
۱۴۰۱، در س��امانه چكاوك بيش از ۶.۷ ميليون 
فقره چك به ارزش حدود س��ه هزار و ۳۵۱ هزار 
ميليارد ريال مبادله ش��د كه نس��بت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبل��غ به ترتيب ۴.۹ درصد و ۳.۴ 

درصد كاهش نشان مي دهد.
از كل تع��داد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده در 
شهريور ماه به ترتيب ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد 
وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي 
وصول ش��ده در م��اه قب��ل از آن )مردادماه( به 
ترتيب مع��ادل ۹۰.۹ درصد و ۸۸.۶ درصد بوده 
اس��ت. همچنين اين نس��بت در ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب براب��ر ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد 

بوده است.
شاخص نس��بت چك هاي برگشتي به چك هاي 
مبادله اي در شهريورماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادي، 
۸.۲ درصد بوده كه اين شاخص در ماه قبل عدد 
۹.۱ درص��د را نمايش مي ده��د. همچنين اين 
ش��اخص به لحاظ مبلغي ۱۰.۵ درصد بوده و در 

ماه قبل عدد ۱۱.۴ درصد را نمايش مي دهد

   بانك مركزي اروپا شاخص سود بانكي 
را دوبرابر كرد

بر اس��اس داده هاي منتشر ش��ده در وب سايت 
بانك مركزي اروپا )ECB(، اين سازمان نظارتي 
روز پنجشنبه نرخ بهره معيار خود را دو برابر كرد.
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، بر اساس 
داده هاي منتشر شده در وب سايت بانك مركزي 
اروپا )ECB(، اين سازمان نظارتي روز پنجشنبه 

نرخ بهره معيار خود را دو برابر كرد.
بان��ك مرك��زي اروپا دومي��ن افزاي��ش متوالي 
به مي��زان ۷۵ واح��د پايه را انتخاب ك��رد كه از 
چهارش��نبه هفته آينده يعني ۲ نوامبر، اجرايي 

خواهد شد.
بر اس��اس اين گزارش، نرخ س��ود عمليات هاي 
ريفاينانس اصلي افزايش يافت و به ۲.۰۰ درصد 
رس��يد و نرخ تسهيالت س��پرده نيز روي ۱.۵۰ 
درصد ثابت شد و نرخ تسهيالت وام نهايي ۲.۲۵ 

درصد تعيين شد.
طبق داده هاي اين سازمان تنظيم كننده، آخرين 
بار بيش از ۱۰ سال گذش��ته، همين ميزان نرخ 
بهره مشاهده شد. افزايش قبلي در مقياس مشابه 

در ماه سپتامبر انجام شد.
بانك مركزي اروپا در تالش است تا نرخ تورمي را 
كه در حال حاضر حدود ۱۰ درصد اس��ت، تحت 
كنترل درآورد كه پنج برابر بيشتر از سطح هدف 

اين بانك محسوب مي شود.
اين نرخ بهره بر هزينه ه��اي مصرف كنندگان و 
كس��ب وكارها تأثير خواهد گذاش��ت. نرخ هاي 
باالتر به معناي اس��تقراض كمتر و مصرف كمتر 

است و در نتيجه رشد قيمت را كاهش مي دهد.
با اين حال، كندتر شدن فعاليت اقتصادي ناشي 
از اين اقدام مي تواند منجر به ركود شود؛ چيزي 
كه بسياري از اقتصاددانان پيش بيني كرده اند در 
پايان سال جاري و اوايل سال آينده ميالدي در 

اتحاديه اروپا اتفاق بيفتد.
برخي از رهب��ران اتحاديه اروپ��ا مانند جورجيا 
ملوني، نخس��ت وزير تازه انتخاب ش��ده ايتاليا و 
امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه، نيز عليه 

افزايش نرخ بهره صحبت كرده اند..

نرخ رشد پايه پولي؛ كمتر از پارسال، بيشتر از ماه قبل

دفاعيه بانك مركزي از آمارهاي نقدينگي!

دالر يك قدم عقب گذاشت
دالر اولين روز هفته را در كانال ۳۳ هزار تومان آغاز به كار 
كرد. اما در ادامه روز دالر دوب��اره به كانال ۳۲ هزار تومان 
بازگش��ت هر چن��د در پله هاي پاياني مح��دوده مذكور 
همچنان در نوسان اس��ت. آيا تالش بازارساز براي حفظ 

قيمت دالر در محدوده محبوبش بيشتر شده است؟
پس از گذش��ت ۷ روز از آبان ۱۴۰۱ در نخستين روز 
هفته قيمت دالر با ۳۳ هزار و ۵۰ تومان و روند صعودي 
كار خود را آغاز كرد. اين اس��كناس امريكايي ۵ آبان 
۱۴۰۱ با رشد صعودي از محدوده مقاومتي ۳۲ هزار 
تومان وارد كانال ۳۳ هزار تومان شد و برخالف تحركات 
ضعيف قيمتي هفته هاي گذشته براي صعود، اين بار در 

كانال مذكور باقي ماند.
با وجود رش��د نزديك به ۷۰ تومان��ي قيمت دالر در 
ابتداي روز شنبه اما در لحظه نگارش اين گزارش قيمت 
دالر با كاهش ۵۵ توماني قيمت بار ديگر وارد كانال ۳۲ 
هزار تومان شد و با قيمت ۳۲ هزار و ۹۹۷ تومان در بازار 
معامالت آزاد تهران مبادله شد. عده اي از معامله گران 
باور دارند در صورتي كه بازارساز امروز با قدرت نسبت 
به عرضه ارز اقدام كند احتمال عقب نشيني دالر وجود 
دارد. از نظر اين دسته از فعاالن، قيمت دالر در شرايط 
فعلي با چالش سختي روبرو شده است. از نگاه آنها اگر 
قيمت دالر با شوك تقاضايي مواجه شود به سرعت به 
ميانه كانال ۳۳ هزار تومان حركت خواهد كرد. با اين 
حال تا زمان نوشتن اين گزارش بازار ارز تهران شاهد 
زور آزمايي بازيگران افزايشي و نهاد مركزي بازار ساز 
بود.  قيمت دالر هرات نيز در ابتداي روز شنبه سيگنالي 
هم سو با جريان قيمت دالر داش��ت اما در ادامه روز با 
كاهش ۴۰ توماني قيمت به نرخ ۳۲ هزار و ۶۶۰ تومان 
رسيد. درهم امارات امروز را با روند صعودي آغاز كرد 
و با ۲۹ تومان افزايش قيمت با نرخ ۹۰۸۷ هزار تومان 

معامله شد.
بازار ارز س��هميه اي همچنان پرطرفدار است و صف هاي 
بلند، مقابل درب صرافي ها در ميدان فردوسي تهران نشان 

از استقبال مردم از اين رانت دولتي است.
به نظر مي رس��د تالش نهاد بازارساز براي حفظ محدوده 
۳۲ هزار تومان همچنان ادامه دارد. با وجود اخبار نامساعد 
سياسي از مذاكرات هسته اي برجام و ريزش ۵.۳ درصدي 
شاخص كل بورس در هفته اول آبان اما بازار همچنان تحت 

كنترل است.

   تقاضا براي خريد دالر باال رفت؟
اخبار جديدي از مذاكرات هس��ته اي منتش��ر نشده اما 
ريشي سوناك، نخس��ت وزير جديد بريتانيا در تازه ترين 
سخنان خود در زمينه نشست هسته اي برجام از تالش اين 
كشور براي از بين رفتن اين گفت وگو ها سخن گفته و اين 
سيگنال منفي براي قيمت دالر در تهران، تقاضا را نيز براي 
اين اسكناس امريكايي بيشتر كرده است. هفته گذشته 
رييس كل بانك مركزي وضعيت عرضه دالر و حوزه ارزي 
كشور را در آرامش توصيف كرد فعاالن بازار عقيده دارند 
قيمت ها با وجود نوسان در بازار در ثبات نسبي است و اين 
نوسان قيمت دالر برخي مواقع بيشتر و برخي مواقع كمتر 
بوده، اما هميشگي است. حفظ محدوده فعلي براي قيمت 
دالر در شرايطي كه تورم افزايش��ي بر بازار حاكم است و 
سيگنال مساعدي نيز از اخبار خارجي و روابط بين المللي 
اي��ران به گوش نمي رس��د به خط قرمز دول��ت براي اين 
اسكناس امريكايي تبديل شده است. به گزارش تجارت نيوز 
حميدرضا جيهاني كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
بازار ارز كش��ور تحليل خاصي ندارد به تجارت نيوز گفت: 
معموال اتفاقات سياسي و مولفه هاي سيستماتيك و غير 
سيستماتيك روي قيمت دالر اثرگذار است اما فضاي فعلي 
قيمت دالر در كنترل دولت و بازارساز است و اين موضوع 
هر تحليلي را نقض مي كند. او اتفاقات خارج از بازار را عامل 
افزايش قيمت دالر در چند روز گذشته عنوان كرد و افزود: 
موضوع قيمت دالر به مسائلي نظير درآمدهاي ارزي دولت 
و تراز تجاري ملي مربوط مي شود اما مولفه هاي اقتصادي 
در كش��ور تغيير نكرده و اتفاق خاصي در اين موضوعات 
براي كش��ور رخ نداده كه دالر وارد كان��ال ۳۳ هزار تومان 
شود. دليلي باعث افزايش قيمت دالر شده اتفاقات خارج 

از بازار دالر است.
ميثم رادپور، كارشناس مسائل مالي درباره روند صعودي 
قيمت دالر گفت: تورم بدون ش��ك بازار ارز را تحت تاثير 
قرار مي دهد و جهت كلي بازار را مشخص  مي كند. اخيرا 
در كشور به ركوردهاي بي س��ابقه اي از تورم رسيده ايم و 
به طور متوالي تورم هاي باالي ۴۰ درصد را تجربه  مي كنيم. 
او افزود:  ب��ازار ارز نجابت به خرج داده و تا حدودي عقب تر 
از تورم اس��ت. ما در اقالم مصرفي خان��وار، صندوق هاي 
س��رمايه  اي و تمام��ي بخش هاي ب��ازار و اقتص��اد، تورم 
افسارگسيخته اي را شاهد هستيم اما مدتي است بازار ارز 

جابه جايي چندان جدي و عمده اي نداشته است.

رادپور در پاسخ به اينكه آيا ارزپاشي بازارساز دليل كنترل 
قيمت دالر در مقابل تورم نيست، مي گويد: زماني ما درآمد 
نفتي داشتيم، ارز هزار تومان بود اما در حال حاضر حقوق و 
درآمد دريافتي را اگر به دالر حساب كنيم زير خط مطلق 
فقر جهاني اس��ت. ش��ايد قيمت دالر در آن زمان قابليت 
كنترل داش��ت اما االن مدت هاست از آن دوران گذشته و 
عواملي مثل كاهش فروش نفت، تحريم ها، بزرگ شدن 
بي دليل بدنه دولت و ناكارآم��دي آن تواني براي كنترل 

بازار نمي گذارد

   آرايش بازار طال و سكه تغيير كرد
قيمت طال و سكه در نخستين روز هفته متاثر از قيمت دالر 
بر مدار نزولي چرخيد. قيمت سكه امامي برخالف روزهاي 
پايان هفته گذشته از كانال ۱۵ ميليون توماني خارج شد 
و با قيمت حدودي ۱۴ ميليون و ۹۶۹ هزار تومان معامله 
شد. كارشناسان روند قيمت طال در هفته پيش  رو را چگونه 

ارزيابي مي كنند؟
قيمت طال و سكه در نخستين روز هفته روند كاهش قيمت 
داشت. ۷ روز از آبان ۱۴۰۱ مي گذرد و قيمت طال با وجود 
روند مساعد و رو به رشد قيمت اونس جهاني طال هر چند با 
نوساني اندك، برخالف روزهاي پاياني هفته گذشته آرايش 

نزولي به خود گرفت.
با وجود روند كاهش��ي قيمت طال متاثر از قيمت دالر در 
بازار معامالت كشور، اما قيمت سكه طرح جديد در ساعات 
ابتدايي روز شنبه همچنان محدوده ۱۵ ميليون توماني را 
حفظ كرده بود اما در لحظه نگارش اين گزارش دوباره به 
كانال ۱۴ ميليون توماني برگشت. هر چند اين افزايش و 
كاهش قيمت بين دو محدوده است اما روند، بر سر اختالف 

قيمت حدودي ۵ هزار تومان در نوسان است.
در شرايطي كه طال به ش��دت نسبت  به افزايش نرخ بهره 
امريكا حساس است، زيرا هزينه نگهداري آن را باال و تمايل 
براي خريد را پايين مي آورد. باال رفتن نرخ بهره ارزش دالر 
را هم افزايش مي دهد كه معمواًل رابطه اي عكس با قيمت 
طال دارد. به اعتقاد تحليلگ��ران بازار بايد منتظر اجالس 
آينده بانك مركزي امريكا و افزايش مجدد نرخ بهره بانكي 

اين كشور بود.
اما در ب��ازار داخلي كاهش قيمت طال و س��كه به اعتقاد 
فعاالن بازار طال كس��ب و كار اين بازار را رونق خواهد داد و 
هر چه شرايط بازار باثبات تر باشد تقاضا نيز روند افزايشي 

دارد. هر چند در ماه هاي گذش��ته تقاضا براي خريد طال 
از جنبه مصرفي به حالت س��رمايه گذاري تبديل شده و 
هر كسي مشتري بازار نيست و توان خريد ندارد. هر چند 
سياست هاي بانك مركزي بر بازار دالر بر كنترل قيمت طال 
تاكنون موثر بوده اما بايد چشم به بازار دالر بدوزيم كه قيمت 

طال فعال تحت حمايت بازارساز نيز هست.
هر مثق��ال طال با ۵۷ هزار توم��ان كاهش قيمت با نرخ ۵ 
ميليون و ۸۴۷ هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي ۱۸ 
عيار نيز به قيمت يك ميليون و ۳۴۸ هزار تومان رسيد. سكه 
طرح جديد و قديم نيز هر كدام با كاهش حدودي ۵۰ هزار 
توماني، با قيمت ۱۴ ميليون و ۹۶۹ هزار تومان و ۱۴ ميليون 

و ۱۵۴ هزار تومان معامله شدند.

   حباب سكه رشد كرد
با وجود كاهش قيمت سكه تمام اما قيمت نيم و ربع سكه 
روند افزايشي نزديك به ۳۰ هزار توماني داشت و به ترتيب با 
قيمت ۸ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان و ۵ ميليون و ۱۸۰ هزار 
تومان معامله شد. قيمت سكه گرمي نيز ۱۰ هزار تومان 
ارزان تر شد و به قيمت ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد.

با كاهش قيمت سكه حباب سكه نيز بزرگ تر شد. بيشترين 
افزايش مربوط به سكه امامي با ۱۱۷ هزار تومان افزايش 
قيمت بود. حباب س��كه امامي از ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار 

تومان گذشت

   بازار طال در آرامش است
ابراهيم محمد ولي، عضو اتحاديه طال و جواهر تهران درباره 
روند قيمت طال به تجارت نيوز مي گويد: برخي ناآرامي ها از 
بين رفته و بازار كمي آرام گرفته است در هفته هاي گذشته 
برخي اخبار مربوط به برجام و قيمت دالر بر بازار اثر گذاشت 
اما در هفته پيش رو شاهد آرامش و افت قيمت خواهيم بود.

وي مي افزايد: اش��تغال و بهره پولي امريكا هميشه بر نرخ 
اونس جهاني تاثيرگذار است و اين موضوع بدون شك در 
بازار داخلي طالي كشور اثر مي گذارد اما نوسانات و كاهش 
قيم��ت دالر در اولين روز هفته نيز از داليل اصلي كاهش 

قيمت طال است.
محمد ولي قيمت طال در هر كشور را متاثر از بازار ارز، اونس 
جهاني و سياست هاي ميان كشورها عنوان مي كند و درباره 
پيش بيني آينده بازار طال مي گويد: قيمت طال به هيچ وجه 

قابل پيش بيني نيست.



با شروع آبان ماه شاخص كل بازار سرمايه روند نزولي 
به خود گرفته و وارد كانال 1.2 ميليوني شده است. اين 
تغيير كانال باعث شده كه سهامداران ديگر اميدي به 
بورس و كاهش زيان خود نداشته باشند. امروز شاخص 
كل بازار سرمايه روند مثبتي داشت و در مقابل شاخص 
هم وزن نزولي شد. نكته اساسي اينجاست كه شاخص 
هم وزن بيانگر وضعي��ت نمادهاي كوچك و وضعيت 
واقعي بازار است و اين حركت معكوس به ماهيت بازار 

و اعتماد سهامداران آسيب ميز  ند.
شاخص كل و ش��اخص هم وزن امروز هر دو در حدود 
سه هزار واحد نوسان داشتند و در نهايت يكي نزولي 
و ديگري صعودي ش��د. برخي از كارشناسان عقيده 
دارند كه اين تفاوت روند ناشي از شاخص سازي است و 
برخي ديگر مي گويند به واسطه مصوبه هاي جديد بازار 
سرمايه تغيير روند داده است. نكته اساسي اينجاست كه 
بسته ده بندي بازار سرمايه در ميانه بازار منتشر شد و 
دقيقا پس از آن شاخص كل كمي نزول كرد و از مثبت 

بودن خود كاست.
در اين مصوبه ده بندي آمده اس��ت ك��ه بيمه كردن 
س��هام حاضر در پورتفوي اشخاص حقيقي تا سقف 
1۰۰ ميليون تومان براي هر نفر )كه حدود ۹۶ درصد 
از تعداد كدهاي حقيقي فعال حاضر در بازار را تشكيل 
مي دهند( از طريق انتشار عمومي اوراق تبعي و خريد 

توسط سرمايه گذاران صورت مي گيرد.
انتشار اوراق اختيار تبعي فروش بر روي سهام موجود 
در صندوق هاي درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار ميليارد 
ريال با تضمين اصل ارزش سبد سهام در ابتداي دوره 
بر اساس ترتيباتي كه سازمان بورس اعالم مي نمايد. 
تزريق منابع جديد توس��ط صندوق هاي حاكميتي 
براي خريد سهام در بازار سرمايه و به مرور افزايش مبلغ 
مذكور. واريز منابع مندرج در رديف بودجه سال 1۴۰1 
به صندوق تثبيت از روز شنبه جمعًا به مبلغ حدود ۵۰ 
هزار ميليارد ريال. هماهنگي، نظارت و پايش مستقيم 
و مستمر فعاليت اشخاص حقوقي بازار سرمايه شامل 
شركت ها و نهاد هاي مالي شبه دولتي، صندوق هاي 
بازنشستگي و نهاد هاي نظامي و حمايت اين نهاد ها از 
سهام ناشران تحت مديريت خود و توقف فروش تا زمان 
ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمايتي از جمله خريد 

سهام و انتشار اوراق تبعي حمايتي.
همكاري مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد جهت 
مديريت نرخ س��ود. افزايش سپرده گذاري مستقيم 
س��ازمان بورس نزد صندوق تثبي��ت. محدود كردن 
بخش فروش بازارگردان ها تا اطالع ثانوي. توقف پذيره 
نويسي اوراق بهادار و عرضه هاي اوليه تا زمان بازگشت 
ثبات به بازار سرمايه. بازگشت زمان جلسه معامالتي 
در فرابورس به روال سابق از ساعت ۰۰ :1۳ به ۳۰ :12.

به طور كلي سهامداران اطمينان چنداني به مصوبات 
حمايتي ندارند زي��را پيش از اين وزي��ر اقتصاد يك 
مصوبه ده بندي داده بود و پس از آن بازار به جاي رشد 
روند اصالحي را تجربه كرد كه همين موضوع خبر از 
بي اعتمادي سهامداران نسبت به بازار سرمايه و عدم 
كارايي مصوب��ات مي دهد. پس چرا در اين ش��رايط 

مسووالن هر روز مصوبه اي جديد مي دهند؟ در حال 
حاضر مهم ترين عملكرد سازمان بورس و مسووالن 
اقتصادي كشور بايد اعتمادسازي در بورس باشد. اكنون 
هيچ اعتم��ادي در بورس وجود ندارد و حتي برخي از 
مسووالن در جهت اعتمادزايي فعاليت بسزايي دارند. 
برخي از كارشناس��ان مي گويند كه س��ازمان بورس 
مسووليت محدود دارد و نمي تواند با عملكردهاي جديد 
جلوي ريزش بازار را بگيرد اما برخي ديگر مي گويند 
سازمان بورس بيكار نشسته و دوست ندارد كاري كند. 
ولي مساله اينجاست كه سازمان بورس تنها در حيطه 
مس��ووليتي خود فعاليت مي كند و پس از آن وظيفه 
اعتمادسازي به عهده مسووالن اقتصادي كشور است.

بررس��ي ها نش��ان مي دهد ك��ه در دوس��ال اخير 
مس��ووالن اقتصادي كش��ور فعاليت چنداني براي 
كاه��ش زيان يا جبران س��هامداران نداش��ته اند و 
برخالف وعده ها بورس ديگر الويت دولت نيس��ت. 
يعني از روز اول بورس اولويت نبوده و تنها صحبت 

اولويت بوده است اكنون نيز همين است.
اغلب كارشناس��ان مس��ووالن اقتصادي كش��ور و 
مسووالن بورس��ي را مقصر صددرصد ريزش بورس 
مي دانند چرا كه در 2۵ سال اخير نتوانسته اند كاري 
براي جبران سهامداران كنند و اين موضوع به اعتماد 
سهامداران آسيب مي زند. يعني سهامداران مي گويند 
كه »مس��ووالن بورس و اقتصاد در اين دوسال كاري 
نكرده اند چط��ور به مصوبه 1۰ بن��دي اعتماد كنيم 
و بگوييم ض��رر ما جب��ران مي ش��ود؟« همين نوع 
صحبت ها مشكل بورس است. بايد در دوسال حداقل 

كاري براي بورس مي ش��د و پ��س از آن وعده جديد 
براي جبران زيان مي  دادند. به هر حال با وعده و مصوبه 
مشكل بورس حل نمي شود و رييس سازمان بورس 
و ديگر مسووالن بايد به صورت جدي به بورس توجه 
كنن��د و به نوعي به بازار بها دهند با توجه بيش��تر به 
بورس زيان ها آرام آرام جبران خواهد شد و در نهايت 

بازار سرمايه مسير جديد خود را پيدا مي كند.

    بازار از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران ديروز شنبه، هفتم آبان ماه 
با س��ه ه��زار و ۵۶۴ واحد افزاي��ش، در ارتفاع يك 
ميليون و 2۴۴ هزار واحدي قرار گرفت. ش��اخص 
هم وزن با سه  هزار و 21۶ واحد كاهش به ۳۵۸ هزار 
و 1۴۳ واحد و ش��اخص قيمت ب��ا يك هزار و ۹2۰ 
واحد افت به 21۳ هزار و ۸2۴ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول، پنج هزار و ۵۵۵ واحد افزايش و ش��اخص 
بازار دوم، يك هزار و ۹1۳ واحد افت را ثبت كردند.

ديروز در معامالت ب��ورس تهران، بيش از ۶ ميليارد و 
۵1۷ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ 
هزار و ۹۹2 ميليارد ريال معامله شد. همچنين پااليش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۸۳2 واحد، ملي صنايع 
مس ايران )فملي( با ۷۵۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با ۷1۴ واحد، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
۴۰۹ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 
۳۹۵ واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با ۳۷۷ 
واحد و شركت س��رمايه گذاري غدير )وغدير( با ۳۴۹ 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت.

در مقاب��ل گروه مپن��ا )رمپنا( ب��ا 2۰۴ واحد، نفت 
بهران )شبهرن( با ۶۴ واحد، شركت سرمايه گذاري 
بهمن )وبهمن( با ۶۰ واحد و توليدي فوالد س��پيد 
فراب كوير )كوير( با ۵۹ واحد تاثير منفي بر شاخص 
بورس به همراه داش��ت. بر پايه اين گزارش، ديروز 
نماد فوالد مباركه اصفهان )ف��والد(، ايران خودرو 
)خ��ودرو(، پااليش نف��ت بندرعباس )ش��بندر(، 
گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
سايپا )خساپا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا( و زامياد 

)خزاميا( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو ه��م در معامالت روز اخير صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد 
و 11۶ ميليون برگه سهم به ارزش 2 هزار و ۹۸۳ ميليارد 
ريال دادوس��تد شد. ش��اخص فرابورس نيز روز اخير 
بيش از ۶۹ واحد كاهش داش��ت و به 1۷ هزار و 1۴۰ 
واحد رس��يد. در اين بازار بي��ش از 2 ميليارد و ۸۵۰ 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد 
دفعات معام��الت امروز فرابورس بيش از 1۵۳ هزار 
و ۵۶۷ نوبت بود. پليمر آرياساسول )آريا(، پااليش 
نفت ش��يراز )ش��راز(، فرابورس ايران )فرابورس(، 
داروس��ازي دانا )ددانا( و فرآروده هاي غذايي و قند 
چارمحال )قچ��ار( و پااليش نفت الوان )ش��اوان( 
با تاثير مثبت بر ش��اخص فراب��ورس همراه بودند، 
همچنين س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، صنعتي 
مينو )غصينو(، بهمن ديزل )خديزل(، توليد نيروي 
برق دماوند )دماوند( و گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي )سمگا( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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ماليات براي سود سپرده 
صندوق هاي سرمايه گذاري

سنا| براساس ماده ۷ قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساسي )تبصره يك ماده 1۴۳ 
مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم(، تمامي درآمدهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت ماليات بر درآمد و 
ماليات بر ارزش افزوده معاف است؛ بنابراين، سود سپرده 
بانكي صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��مول ماليات 
نمي شود و مصوبه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص 
»معافيت صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت ماليات 
سود سپرده بانكي« به قوت خود باقي است. به دنبال طرح 
شكايتي به خواسته ابطال  نامه ش��ماره 2۰۰/212/ص 
تاري��خ 1۰ فروردي��ن 1۴۰1 رييس كل س��ازمان امور 
مالياتي كل كشور كه بر اساس آن مقرر شده است سود 
س��پرده بانكي صندوق هاي س��رمايه گذاري، مشمول 
تبصره 1 ماده 1۴۳ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بوده 
و عدم اجراي بند )ر( تبصره ۶ قانون بودجه سال 1۴۰1 
كش��ور و بند 2 ماده 1۴۵ قانون ماليات هاي مستقيم در 
مورد اشخاص حقوقي به استثناي موارد مذكور در تبصره 
فوق موجب شمول ماليات نسبت به سود سپرده بانكي 
صندوق هاي سرمايه گذاري نخواهد شد، هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري به اين شكايت رسيدگي و راي به عدم 
ابطال مقرره مذكور صادر كرد. در همين راستا، مدير امور 
حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
صدور رأي هيات عموم��ي ديوان عدالت اداري در »عدم 
ابطال مصوبه س��ازمان امور مالياتي كشور در خصوص 
معافيت صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت ماليات 
سود س��پرده بانكي« اظهار كرد: پيش��تر شكاياتي نزد 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با موضوع ابطال نامه 
شماره 2۰۰/212/ص در تاريخ 1۰ فروردين سال جاري 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با معافيت 
صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت ماليات سود سپرده 
بانكي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور مطرح شد. 
محمد جوانمردي ادامه داد: مطابق با مصوبه يادشده، با 
توجه به اينكه يكي از موضوعات اصلي فعاليت صندوق ها 
مطابق اساسنامه مصوب آنها سرمايه گذاري در انواع اوراق 
بهادار، سپرده ها و گواهي هاي سپرده بانكي است، بنابراين 
با عنايت به اينكه س��ود سپرده هاي بانكي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري جزو درآمد آنها است، موضوع مشمول 
تبصره يك ماده 1۴۳ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
بوده و عدم ذكر نام صندوق ها در استثنائات موضوع بند )ر( 
تبصره ۶ قانون بودجه سال 1۴۰1 كشور موجب دريافت 
ماليات از آنها نمي ش��ود. اين مقام مسوول در سازمان با 
اشاره به اقدام به موقع سازمان بورس و اوراق بهادار در ارايه 
توضيحات و دفاعيات مربوطه عليرغم عدم خطاب و توجه 
شكايت به اين سازمان تصريح كرد: از آنجا كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري يكي از اركان مهم بازار سرمايه تلقي مي شود 
و از اهميت زيادي براي س��رمايه گذاران برخودار است، 
با پيگيري هاي صورت گرفته از س��وي معاونت حقوقي 
سازمان بورس نزد ديوان عدالت اداري، در نهايت هيات 
عمومي آن ديوان، دفاعيات ص��ورت گرفته قابل توجه 
دانس��ته و با موافقت اكثريت قضات محترم ديوان رأي 
مقتضي مبني بر قانوني بودن مصوبه يادشده و عدم ابطال 
آن صادر ك��رد. به گفته جوانمردي، درآمدهاي صندوق 
س��رمايه گذاري از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر 
ارزش افزوده براساس تبصره يك ماده 1۴۳ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، معاف است و در حال حاضر نيز با 

رأي صادره اين معافيت به قوت خود باقي ماند.

الزام شركت هاي توليدي بورسي 
به افشاي جزييات هزينه هاي انرژي

سنا| مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار با انتشار اطالعيه اي خبر از الزام تمامي شركت   هاي 
توليدي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران و 
فرابورس ايران به افش��اي جزيي��ات هزينه هاي انرژي 
داد. براساس اين اطالعيه، در راستاي افزايش شفافيت 
اطالعات و صورت هاي مالي ناشران اوراق بهادار، جدول 
مربوط به هزينه انرژي ذيل جدول گزارش فعاليت ماهانه 
در سامانه كدال طراحي و پياده سازي شده است. بر اين 
اساس، الزم است شركت   هاي توليدي پذيرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران از ابتداي آبان ماه 
1۴۰1، اطالعات مربوط به جزييات هزينه انرژي مصرفي 
خود را ذيل فرم گزارش فعاليت ماهانه تكميل و افشا كنند.

سواالت متداول در خصوص 
طرح جديد بيمه سهام

چگونه بايد پرتفوي خود را بيمه كنم؟ آيا همه پرتفوي 
من بيمه مي ش��ود يا خير؟ در صورتي كه ب��ازار بيش از 
2۰ درصد رشد داش��ت، چه كاري بايد انجام دهم؟ اگر 
شما هم در خصوص طرح بيمه سهم سواالت و ابهامات 
مشابهي داريد، متن زير را بخوانيد:  مهم ترين نكته اين 
بسته چيس��ت؟ اگر شما در انتهاي روز معامالتي ۴ آبان 
1۴۰1، تا سقف 1۰۰ ميليون تومان پرتفو )سبد سهامي( 
از سهم هاي بازار بورس و فرابورس به جز بازار پايه داشته 
باشيد و تا يك سال ديگر آن را نفروشيد، دولت تضمين 
مي كند كه سال آينده اختالف قيمت پرتفوي شما را با 
2۰ درصد باالتر از ارزش روز ۴ آبان 1۴۰1 به صورت نقد 
پرداخت كند؛ حتي اگر ارزش سهام شما تا يك سال بعد 
كاهش پيدا كرده باشد. مثال اگر ۹۰ ميليون تومان سهام 
بورسي و فرابورس و 2۰ ميليون تومان سهام بازار پايه داشته 
باشيد، اگرچه ارزش پورتفوي شما 11۰ ميليون تومان 
است، اما پورتفو بورسي و فرابورسي به جز پايه شما زير 1۰۰ 
ميليون تومان است و مشمول اين طرح مي شويد. پس بايد 
1 عدد ورق اختيار تبعي )به قيمت 1 ريال( خريداري كنيد 
تا همان ۹۰ ميليون تومان انواع سهم براي شما تضمين 
مي شود. يعني سال بعد مي توانيد اختالف ارزش روز 
سهامتان تا عدد 1۰۸ )۹۰+۹۰(* )۰.2( ميليون تومان 
را به صورت نقدي از دولت دريافت كنيد. آيا براي اينكه 
پرتفوي من شامل اين طرح شود، بايد كاري انجام دهم 
يا به جايي مراجعه حضوري يا الكترونيك داشته باشم؟ 
بله شما بايد براي سهام خود، يك عدد اوراق اختيار تبعي 

بخريد؛ مثل همان شيوه اي كه سهام ميخريد.

وصول صورت حساب هاي 
الكترونيك ۲۰۰ شركت بورسي

 داود منظور رييس س��ازمان امور مالياتي در پاس��خ به 
س��والي درباره فشار مالياتي به استان اصفهان گفت: در 
موضوع وصول ماليات بر اس��اس چارچوب هاي بودجه 
و همچنين قانون ماليات هاي مس��تقيم و قانون ارزش 
افزوده عمل مي كني��م و فرات��ر از آن انجام نمي دهيم 
البته با توجه به ظرفيت هاي مختلفي كه استان ها دارند، 
ميزان مالياتي كه در قانون بودجه ساالنه براي استان ها 
پيش بيني مي شود با هم متفاوت اس��ت. وي ادامه داد: 
برخي از اس��تان ها ظرفيت هاي مالياتي باالتري دارند، 
مراكز صنعتي در آن استان تراكم بيشتري دارد و نسبت 
فعاليت هاي معاف در آنها كمتر و فعاليت هاي خدماتي 
بيشتري در آنها وجود دارد بنابراين بر اساس ظرفيت هاي 
توليد ملي و ظرفيت هاي ارزش افزوده در استان ها ميزان 
ماليات بين استان ها متفاوت است. رييس سازمان امور 
مالياتي گفت: اس��تان اصفهان دومين استان در وصول 
ماليات اس��ت و همين نسبت را طي چند سال گذشته 
هميشه حفظ كرده و بعد از استان اصفهان به عنوان مثال 
استان كرمان و سال هاي اخير استان هرمزگان بوده است. 
طبيعتا استان هايي كه منابع معدني باالتري يا منابع نفتي 
بيشتري دارد يا پتانسيل هاي توليد صنعتي بيشتري دارند 
ماليات بيشتري را تأمين مي كنند. وي يادآور شد: ولي ما 
در طي سال گذشته و امس��ال سعي كرديم كه توزيع و 
رشد ماليات را بين همه استان ها با توجه به توانمندي ها و 
شكاف مالياتي كه وجود دارد با رويكرد عادالنه انجام دهيم 
و امسال شاهد هس��تيم كه حتي استان هاي كم درآمد 
مانند ايالم، خراسان جنوبي و كردستان هم رشد ماليات 
شان نسبت به سال هاي گذشته قابل توجه بود و در اين 
اس��تان ها ما شاهد رشد حدود ۵۰ درصد و حتي بيشتر 
از ۵۰ درصد هس��تيم و اين رش��د از طريق فعال شدن 
ظرفيت هاي بر زمين مانده مالياتي محقق شده است. وي 
درباره اليحه دولت براي اجراي تدريجي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان اظهار كرد: قانون پايانه هاي 
فروشگاهي به گونه اي تنظيم شده است كه فرض بر اينكه 
اين قانون به صورت يكجا ب��راي همه فعاالن اقتصادي 
اجرا شود و در اجراي قانون تدريج پيش بيني نشده بود 
اما با توجه به اينكه اجراي اين قانون تقريباً ۶ يا ۷ ميليون 
فعال اقتصادي را درگير مي كند و آنها بايد آمادگي هايي 
احراز كنند كه بتوانند پايانه هاي فروش خود را مجهز به 
برنامه هاي نرم افزاري و توليد و ارس��ال صورت حساب 
الكترونيكي كنند و اين آمادگي يك باره حاصل نمي شود. 
اين مس��وول ادامه داد: بر اين اساس اليحه اي را به قيد 
دو فوريت به مجل��س ارايه كرديم كه به ما اجازه بدهند 
قانون به صورت تدريجي تا پايان س��ال آينده اجرا شود. 
رييس سازمان امور مالياتي گفت: البته اجراي قانون در 
مرحله اول براي شركتهاي بورسي از اول آبان ماه امسال 
شروع شده اس��ت و خرسنديم كه شركت هاي بورسي 
صورت حساب هاي الكترونيكي خود را ارسال مي كنند 
البته تعداد زيادي از شركت ها به اين حد آمادگي كامل 
نرسيده اند، اما بر اس��اس اطالعات شركت هاي معتمد 
مالياتي در هفته آينده حداقل 1۵۰ تا 2۰۰ شركت بورسي 
به صورت منظم صورت حساب هاي خود را ارسال كنند.

بسته 1۰ بندي بازار سرمايه
ابالغ شد

در بسته 1۰ بندي حمايت فوري از بازار سرمايه مصوباتي 
از جمله بيمه ش��دن اصل و سود س��هام مردم در يك 
سال آينده تا واريز شدن منابع جهت حمايت از سهام 
شركت هاي توليدي بزرگ كشور ديده مي شود. بسته 
جامع حمايتي بازار سرمايه كه در هفته گذشته طراحي 
و در جلسات رده عالي مقامات اقتصادي كشور مطرح 
شده بود، از شنبه صبح اجرايي مي شود. اين بسته شامل: 
1- بيمه كردن سهام حاضر در پورتفوي اشخاص حقيقي 
تا س��قف 1۰۰ ميليون تومان براي هر نفر )كه حدود ۹۶ 
درص��د از تعداد كدهاي حقيقي فعال حاض��ر در بازار را 
تشكيل مي دهند( از طريق انتشار عمومي اوراق تبعي و 
خريد توسط سرمايه گذاران صورت مي گيرد. سر رسيد 
اعمال اين اوراق يك ساله بوده و مبلغ تعهد خريد 2۰ درصد 
باالتر از ارزش تركيب سبد افراد در آخرين روز معامالتي 
چهار شنبه، ۴ آبان 1۴۰1 مي باشد. و بر اساس ترتيباتي كه 
سازمان بورس اعالم مي نمايد اعمال و اجرايي خواهد شد.

2- انتشار اوراق اختيار تبعي فروش بر روي سهام موجود 
در صندوق هاي درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار ميليارد 
ريال با تضمين اصل ارزش سبد سهام در ابتداي دوره 

بر اساس ترتيباتي كه سازمان بورس اعالم مي نمايد.
منابع الزم براي ايفاي تعهدات در سررسيد اوراق مذكور، 

از محل بودجه سال 1۴۰2 تامين مي گردد.
۳- تزريق منابع جديد توسط صندوق هاي حاكميتي 
براي خريد سهام در بازار سرمايه و به مرور افزايش مبلغ 

مذكور.
۴- واريز منابع مندرج در رديف بودجه سال 1۴۰1 به 
صندوق تثبيت از روز ش��نبه جمعًا به مبلغ حدود ۵۰ 

هزار ميليارد ريال.
۵- هماهنگي، نظارت و پايش مس��تقيم و مس��تمر 
فعاليت اشخاص حقوقي بازار سرمايه شامل شركت ها 
و نهاد هاي مالي شبه دولتي، صندوق هاي بازنشستگي 
و نهاد هاي نظامي و حمايت اين نهاد ها از سهام ناشران 
تحت مديريت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، 
و انجام اقدامات حمايتي از جمله خريد سهام و انتشار 

اوراق تبعي حمايتي.
۶- همكاري مش��ترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد 

جهت مديريت نرخ سود.
همچنين با تصويب هيات مديره سازمان بورس نيز موارد 

ذيل اجرايي خواهد شد.
۷- افزايش سپرده گذاري مستقيم سازمان بورس نزد 

صندوق تثبيت.
۸- محدود كردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطالع 

ثانوي.
۹- توقف پذيره نويسي اوراق بهادار و عرضه هاي اوليه تا 

زمان بازگشت ثبات به بازار سرمايه.
1۰- بازگشت زمان جلسه معامالتي در فرابورس به روال 

سابق از ساعت 1۳:۰۰ به 12:۳۰.

»تعادل«گزارشميدهد

اولويت تغيير كرد!

سود جذاب اوراق
اين روزها س��رمايه گذاران بورسي، شرايط مناسبي را 
س��پري نمي كنند. ريزش قيمت ها در تاالر شيشه اي 
همچنان ادامه دارد و با وجود تاكيد كارشناسان بر وجود 
محرك هاي بنيادي مناسب و رسيدن قيمت بسياري 
از س��هم ها به س��طوح ارزندگي، اما خروج سرمايه ها 
بي وقفه ادامه دارد و در هفته  اول آبان ماه نيز ش��اخص 
كل سهام با ثبت افت هفتگي ۵.۳ درصدي، بيشترين 
ميزان عقب نشيني از مهر 1۴۰۰ را تجربه كرد تا از اين 
منظر ركورد يك ساله بيشترين سقوط هفتگي را از آن 
خود كند. در اين ميان بسياري از فعاالن تاالر شيشه اي، 
انگشت اتهام خود را به سمت بازار بدهي نشانه گرفته اند 
و افزايش نرخ ها در اين بازار را كه در روزهاي گذش��ته 
با رسيدن به ميانه كانال 2۴ درصد، در سقف 1۰ ماهه 
جاي گرفته است، يكي از مهم ترين داليل شتاب گيري 
روند نزولي سهام عنوان مي كنند. افزايش نرخي كه با 
توجه به رابطه معكوس ميان قيمت و بازدهي، از كاهش 
قيمت اوراق مذكور ناش��ي مي ش��ود. اما دليل ريزش 

همزمان قيمت ها در هر دو باند بازار سرمايه چيست؟

    سود اخزا در سقف 1۰ ماهه
آنگونه كه آمارها نش��ان مي دهد در هفته اي كه گذشت 
ميانگين نرخ سود موثر اوراق خزانه اسالمي به كانال 2۴ 
درصد بازگشت. يعني سطحي كه از دي 1۴۰۰ تاكنون 
تجربه نشده بود. در بازار اوراق بدهي دولتي اسناد خزانه 
»اخزا« بيشترين س��هم را دارند. از اواخر سال گذشته تا 
كمي پيش تر، محدود ماندن عرضه اوراق از سوي دولت 
و همزمان با آن تقاضاي دس��توري شكل گرفته از سوي 
صندوق هاي بورسي كه فراتر از عرضه بود، باعث نوسان 
كم مقدار نرخ سود اخزاها در حوالي 22 درصد شده بود. 
در روز پاياني مهرماه اما ميانگين نرخ س��ود موثر اوراق 
خزانه وارد كانال 2۳ درصدي شد و به سرعت راه افزايش 
را در پيش گرفت؛ به طوري ك��ه در پايان هفته اين نرخ 
از 2۴ درصد نيز فراتر رفت )باالترين س��طح از ميانه دي 
1۴۰۰( و ميانگين YTM )بازده موثر تا سررسيد( آنها 
نيز به بيش از 2۵ درصد رسيد. بر اساس گزارش فرداي 
اقتصاد؛ از نگاه كالن، دو عامل افزايش انتظارات تورمي و 
همزمان با آن ابهام در فضاي سرمايه گذاري سبب شده 
تا هر دو بازار، روندي نزولي به خود بگيرند. در اين ميان 
ابهام در سرمايه گذاري از وزن باالتري برخوردار بوده و 
به موجب آن حتي انتظارات تورمي نيز نتوانست زمينه 

را براي رشد قيمت  سهام در تاالر شيشه اي فراهم كند. 
در واقعي در فضاي شكل گرفته، عمال سودهاي ثابت 
حتي اگر از حداقل ميزان ريسك هم برخوردار باشند، 
جذابيت چنداني نداشته و صاحبان سرمايه به دنبال 
گزينه اي هستند تا بتواند سود واقعي كسب كند. شايد 
بازار ارز يا حتي مس��كن در چنين فضايي از ش��انس 
باالتري براي ورود پول برخوردار باشند. شرايطي كه به 
نظر مي رسد احتماال تا رسيدن به يك ثبات در فضاي 

كالن اقتصادي و مولفه هاي غيراقتصادي ادامه يابد.

    بازار داغ اوراق گام
اوراق گام يا گواهي اعتبار مولد كه براي تامين س��رمايه 
در گ��ردش بنگاه ها و تامين مالي طي زنجيره  توليد يك 
محصول مورد استفاده قرار مي گيرند، اوراق كوتاه مدت 
با سررسيد كمتر از يكسال و بدون كوپني هستند كه در 
سال جاري به ش��دت مورد استقبال بنگاه ها قرار گرفته  
و ش��ركت هاي متع��ددي در صنايع مختل��ف اقدام به 
انتشار و اس��تفاده از اين اوراق كرده اند. بر اساس آخرين 
آمارهاي اعالمي از س��وي بانك مركزي، مجموع اوراق 
گام صادرشده توسط بانك ها از بهمن 1۳۹۹ تا پايان مهر 
1۴۰1 برابر با ۳۰.2هزار ميليارد تومان بوده و همچنين 
مقرر شده تا پايان سال جاري حداقل به ميزان 1۰۰ هزار 
ميليارد تومان از معامالت بورس كاال از طريق ابزارهاي 
اعتب��اري مانند اوراق گام تس��ويه ش��ود و تأمين مالي 
سرمايه در گردش زنجيره نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي، 
پتروشيمي و صنايع شيميايي و نيز زنجيره صنايع غذايي 
و كشاورزي حداقل به ميزان 1۰۰ هزار ميليارد تومان با 
استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره اي از قبيل اوراق 
گام صورت پذيرد. به نظر مي رسد يكي از مهم ترين داليل 
استقبال بنگاه ها از اين اوراق در سال جاري، مساله تنگناي 
نقدينگي و كاهش پرداخت تسهيالت توسط نظام بانكي 
بوده است كه شركت ها را مجبور كرده براي رفع نيازهاي 
كوتاه مدت خود در حوزه نقدينگي، از ابزارهاي بازار سرمايه 
بهره برداري نمايند. در واقع از آنجا كه سياست هاي پولي 
بانك مركزي جهت كنترل متغيرهاي پولي و نرخ تورم 
سبب ش��ده تا پرداخت تسهيالت توس��ط نظام بانكي 
در ماه هاي اخير به ش��دت كاهش يابد، برخي از بنگاه ها 
براي رفع نياز نقدينگي خود از نظام بانكي به سمت بازار 
سرمايه متمايل ش��ده اند. ضمن آنكه اوراق گام در اقالم 
ترازنامه بانك هاي عامل درج نمي شود و در اقالم زيرخط 

قرار مي گيرد. از اين رو عمال انتشار اين اوراق مشمول 
سياست هاي كنترل مقداري ترازنامه بانك ها توسط 
بانك مركزي )مبني بر س��قف رش��د 2 تا ۳ درصدي 
ترازنامه بانك عامل به صورت ماهانه( نمي ش��ود و به 
همين علت، بانك ها نيز تمايل زيادي به انتش��ار اين 
اوراق دارند. به اين ترتيب، شرايط مذكور سبب شده تا 
رشد محسوسي در انتشار اين اوراق طي نيمه اول سال 
صورت پذيرد و انتظار بر آن است كه در نيمه دوم سال 
نيز با توجه به تداوم شرايط تنگناي نقدينگي، استفاده 

بنگاه ها از اين ابزار تامين مالي همچنان افزايش يابد.

    صندوق هاي بورسي در تنگنا
تداوم فضاي ركودي سهام و چشم انداز نه چندان مطلوب 
از آين��ده اين بازار ب��ا توجه به پابرجا ب��ودن برخي عدم 
قطعيت ها در فضاي سياس��ي و اقتصادي كشور سبب 
شده تا اين روزها ش��اهد افزايش درخواست براي ابطال 
يونيت هاي س��رمايه گذاري در صندوق ه��اي با درآمد 
ثابت و افزايش كس��ري بس��ياري از اين نهادهاي مالي 
باشيم. آنگونه كه بررسي ها نشان مي دهد در حال حاضر 
فاصله قيمت آماري و قيمت ابطال برخي از صندوق هاي 
بورس��ي حتي از ۳ درصد فراتر رفته و آنها را با كس��ري 
قابل مالحظه اي كه بعضا ح��دود ۵ درصد از كل ارزش 
صندوق ها شامل مي ش��ود، مواجه كند. در اين ميان با 
نگاهي به وضعيت ماه هاي گذشته صندوق ها و جنگ 
نرخ به راه افتاده در اين بازار، شرايط فعلي آنها را ساده تر 
مي توان ارزيابي كرد. جايي كه اعطاي مجوزهاي جديد 
به شركت هاي سبدگردان و سهم خواهي آنها از بازار، 
سبب شده بود تا شركت هاي قبلي نيز به سمت بزرگ تر 
كردن دارايي صندوق هاي با درآمد ثابت متمركز شوند 
و در اين مس��ير نيز راهي به جز ورود به بازي نرخ سود 
باالتر براي جذب مشتري بيشتر نداشته باشند. از اين 
رو صندوق هايي كه عمدتا توانايي پرداخت سودهاي 
باالت��ر از 21 تا 22 درصد را نداش��تند مجبور به ارايه 
پيش��نهاد نرخ هاي حدود 2۵ درصدي نيز شدند تا از 
گردونه رقابت حذف نشوند. به هر حال شرايط فعلي 
اين نهادهاي مالي باعث شده تا صندوق هاي بورسي 
ناچار به نقد كردن اسناد خزانه اي شوند كه پيش تر 
خري��داري كرده بودند. به اين ترتي��ب اين روزها به 
سبب پيش گرفتن عرضه از تقاضا شاهد كاهش قيمت 

»اخزا«ها و در نتيجه رشد نرخ سود آنها هستيم.

    انتظارات تورمي فزاينده
برخي عدم قطعيت ها در فضاي غيراقتصادي كه عمدتا 
به سرنوشت نامشخص احياي برجام بازمي گردد، سبب 
شده تا بار ديگر شاهد افزايش انتظارات تورمي در فضاي 
اقتصادي كشور باش��يم. روز گذش��ته نرخ دالر آزاد بار 
ديگر به كانال ۳۳ هزار توماني بازگشت و سكه نيز بيش 
از 1۵ ميليون تومان قيمت خورد. آمارها از بازار مسكن 
نيز از تداوم رشد قيمت ها حكايت مي كند. در اين ميان از 
نرخ سود اوراق بدهي مي توان به عنوان دماسنجي براي 
اندازه گيري حرارت انتظارات تورمي استفاده كرد. باالتر 
بودن نرخ سود اوراق بلندمدت نسبت به اوراق با سررسيد 
نزديك تر نشان از انتظارات تورمي دارد و بالعكس. تفاوتي 
كه نش��ان از انتظار براي افزايش بيشتر نرخ بهره اقتصاد 
اي��ران در واكنش به تش��ديد نوس��انات دارد. در چنين 
شرايطي عموما صاحبان سرمايه ديگر راضي به كسب 
سودهاي ثابت )حتي اگر بدون ريسك هم باشند( نبوده و 
به دنبال جابه جايي سرمايه هاي خود به سمت مقاصدي 
هستند كه حداقل با كسب سود واقعي صفر، از گزند تورم 
در امان بمانند. اما چرا انتظارات تورمي صعودي نتوانسته 

محركي براي رشد قيمت ها در بازار سهام شود؟

    ابهام در فضاي سرمايه گذاري
نگراني از آينده اقتصاد ايران با تركيبي از ابهامات اقتصادي 
و غيراقتصادي، تداوم سياست هاي انقباضي دولت و ناتواني 
سياس��ت گذار در كاهش نرخ ها به سبب نگراني از جهش 
نرخ دالر و فشار بيشتر بر معيش��ت خانوار، نگراني فعاالن 
اقتصادي از تصميمات دولت در فصل نگارش بودجه و تداوم 
بي اعتمادي س��هامداران به متوليان اين بازار س��بب شده 
تا ريزش قيمت ها در بازار س��هام ادامه داشته باشد و حتي 
بدترين هفته هاي بورس در يك سال اخير، تجربه شود. شايد 
چنين فضايي است كه سبب شده شاهد انتقال دارايي ها به 
بازارهايي همچون دالر و مسكن هستيم. اين روند طبيعتا 
بر فعاليت صندوق هاي بورسي نيز اثرگذار است. بخشي از 
دارايي صندوق ها در سهام )حداقل 1۵ درصد( سرمايه گذاري 
شده كه به دليل شرايط نامناسب بورس و فشار ناشي از ورود 
به بازي پانزي جنگ نرخ ب��ه اين نهادهاي مالي، در نهايت 
تنگنايي را براي صندوق هاي بورس��ي رقم زده كه پيش تر 
به آن پرداختيم. در واقع ركود بازار سهام، سبب شده تا 
صندوق ها نيز مجبور به نقد اوراق خزانه شده تا اين روزها 
شاهد جهش نرخ سود »اخزا«ها به سقف 1۰ ماهه شويم.



گروه راه و شهرسازي|
در پي گزارش س��ازمان ملي هوان��وردي و فضايي اياالت 
متحده امريكا موسوم به »ناس��ا« از تشكيل ابر »متان« بر 
فراز يك محدوده 5 كيلومتري از جنوب تهران، مسووالن 
شهرداري اين مساله را در حد يك »خبر« دانستند و آن را 
نيازمند بررسي هاي بيشتر عنوان كردند. در اين حال، رييس 
مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست 
با تاييد وجود گاز متان در محدوده مركز دفن زباله آرادكوه، 
سازمان مديريت پسماند شهرداري را مسوول استحصال 
گازهاي گلخانه اي در اين محدوده دانس��ت. به گفته اين 
مسوول دولتي، گازهاي گلخانه اي نبايد وارد محيط شود و 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران وظيفه دارد كه اين 
گازها را استحصال كند.  به تازگي خبري در رسانه ها منتشر 
شده مبني بر اينكه محققان ناسا، ظرف 5 ماه گذشته و به 
دنبال نصب طيف سنج تصويربرداري )EMIT( در ايستگاه 
فضايي بين المللي با قابليت تشخيص گاز هاي گلخانه اي از 
جمله متان و دي اكس��يدكربن، موفق به شناسايي 5۰ ابر 
ساطع كننده متان در چند منطقه جهان از جمله آسياي 
مركزي )تركمنس��تان( خاورميانه و جنوب غربي اياالت 
متحده )حوزه پرمين، جنوب ش��رقي نيومكزيكو و يكي از 
بزرگ ترين ميادين نفتي جهان( شده اند كه به استناد تصاوير 
ثبت شده توسط اين طيف سنج، يكي از اين كانون ها شامل 
ابري از گاز متان به طول 5 كيلومتر، در آسمان جنوب تهران و 
بر باالي يك مجتمع دپوي زباله شناسايي شده و طبق تصاوير 
به دست آمده، اين ابر 5 كيلومتري در هر ساعت حدود ۸5۰۰ 
كيلوگرم متان به هوا مي فرس��تد. تنها مركز وسيع دپوي 
زباله در جنوب تهران با مختصاتي كه مورد اش��اره گزارش 
ناساست، سايت آرادكوه و متعلق به مركز مديريت پسماند 
شهرداري تهران است كه از ۶۰ سال قبل به دفع و دفن 
زباله روزانه شهروندان تهراني اختصاص يافته و طبق نظر 
كارشناسان محيط زيست به پايان عمر خود رسيده است.

   نيازمند بررسي بيشتر
مهدي عزيزي، مديرعامل سازمان مديريت پسماند تهران 
نس��بت به گزارش ناسا در خصوص تش��كيل ابر متان در 
جنوب تهران واكنش نش��ان داد و گفت: هنوز چيزي به 
صورت مكتوب به ما نرس��يده و موضوع خبر است و اين 
بحث نيازمند بررسي هاي بيشتر اس��ت. به گزارش ايرنا، 
عزيزي روز شنبه در واكنش به گزارش ناسا مبني بر وجود 
ابر پنج كيلومتري گاز متان در جنوب تهران افزود: خبري 
به ما رسيده است و با دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران 
و محيط زيست موضوع مطرح شده است.وي تاكيد كرد: 
هنوز چيزي به صورت مكتوب به ما نرسيده و موضوع خبر 
و اين بحث نيازمند بررسي هاي بيشتر است، اقدامي كه در 
كهريزك منجر به توليد گاز متان شود انجام نمي دهيم ولي 
بحث پسماندهاي تر وجود دارد كه ما هوادهي را براي آن 
انجام مي دهيم.مديرعامل سازمان پسماند شهر تهران 
ادامه داد: محل هاي مختلفي در كهريزك وجود دارد كه 

مي تواند عامل اين موضوع باشد البته منوط به اين است 
كه اين مورد تاييد شود، هنوز گزارشي نداريم گزارش بايد 
مكتوب به ما اعالم شود.وي همچنين در خصوص انتشار 
بوي نامطبوع آرادكوه به خبرنگاران گفت: در يك سال 
گذشته گزارشي درباره انتشار بوي نامطبوع نداشتيم و 
اقدامات موثري در اين خصوص انجام داده ايم البته اينكه 
به صورت كلي ادعا كنم بو وجود ندارد، درست نيست. البته 
ما مديريت پسماند مي كنيم كه قسمتي دفع و قسمتي 

تفكيك و قسمتي توسط زباله سوز سوخته مي شود.

   لزوم تبديل گاز متان موجود
در آرادكوه به بيوگاز 

در اين حال، رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان 
حفاظت محيط زيست با تاييد وجود گاز متان در محدوده 
مركز دفن زباله آرادكوه، سازمان مديريت پسماند شهرداري 
را مسوول اس��تحصال گازهاي گلخانه اي در اين محدوده 
دانست.داريوش گلعليزاده رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط زيست در گفت وگو با فارس وجود 
گاز متان در اين محدوده در حدمجاز مساله را دور از انتظار 
ندانست و گفت: گازهاي گلخانه اي نبايد وارد محيط شود و 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران وظيفه دارد كه اين 
گازها را استحصال كند. اين گازها بايد به بيوگاز تبديل شده و 
به صورت انرژي توليدي مورد استفاده قرار گيرد.گلعليزاده 
با اشاره به حجم توليد روزانه 7 تا 7.5۰۰ تن زباله در شهر 
تهران و انتقال آن به مركز آراد كوه گفت: بخش قابل توجهي 
از اين زباله ها در آرادكوه دفن مي شود كه توليد متان دارند.

   تهيه نقشه ميزان انتشار گاز ازن و متان 
 رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت 
محيط  زيست در پاسخ به اين سوال كه آيا وسيله سنجشي 
در كشور براي سنجش توليد اين نوع گاز وجود دارد يا خير 
گفت: نقشه ميزان انتشار گاز ازن و متان در سطح كشور 
از سوي س��ازمان مديريت بحران و سازمان جغرافيايي 

ارتش در حال تهيه است.وي افزود: متان از جمله گازهاي 
گلخانه اي است كه بايد ميزان انتش��ار آن كنترل شود، 
اما در محدوده ذكر ش��ده، عالوه بر مركز آرادكوه، برخي 
دامداري هاي آن اطراف نيز در توليد گاز متان موثر هستند.

   حذف دفن سنتي پسماند 
رييس مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت 
محيط  زيس��ت ايجاد مراكز مياني مديريت پس��ماند 
)MRF( را يكي از راه حل هاي كنترل اين گاز دانس��ت 
و گفت: در نهايت شهرداري تهران بايد به سمت حذف 
دفن سنتي پسماند برود و با كمك فناوري هاي جدي 
به توليد انرژي از آن بپردازد.در روزهاي گذشته حسين 
حيدري��ان، معاون پردازش و دفع س��ازمان پس��ماند 
شهرداري با تكذيب ايجاد ابر متان به دليل دپوي زباله در 
جنوب تهران گفته بود: »اگر دپوي زباله عامل ايجاد ابر 
متان بود، بايد در طول ۶۰ سال گذشته هم ديده مي شد 
در حالي كه تراكم اين گاز هميشه زير 5 درصد بوده است.

   سهم پايتخت از توليد زباله در كشور
در رويدادي ديگر، حميدرضا طهوري، مشاور وزير كشور در 
امور فناوري از توليد ساالنه ۲۰ ميلبون تن زباله در كشور خبر 
داد كه سهم شهر تهران از اين ميزان توليد ۱۰ درصد است.به 
گزارش ايلنا، حميدرضا طهوري در مراسم افتتاح نخستين 
مركز مديريت يكپارچه پسماند شهري )MRF( و 55 غرفه 
دريافت پسماند خشك كه روز شنبه -7آبان ۱۴۰۱- انجام 
شد، گفت: خوشبختانه در كش��ورمان وضعيت مديريت 
پسماند قابل قبول بوده اما در حوزه پردازش و تفكيك زباله 
دچار عقب ماندگي و مش��كالتي هس��تيم. وي افزود: ۲۰ 
ميليون تن زباله س��االنه در كشور توليد مي شود كه سهم 
شهر تهران و دو شهر از شهرهاي شمالي كشور هر كدام ۱۰ 
درصد از كل اينو ميزان توليد زباله است.مشاور وزير كشور 
در امور فناوري ادامه داد: در حال حاضر 5۰ درصد از زباله هاي 
جمع آوري ش��ده در تهران دفن مي ش��ود و بايد اقداماتي 

مناسب براي كاهش آلودگي زيست محيطي پسماندهاي 
شهر تهران انجام ش��ود.وي بيان كرد: برنامه وزارت كشور 
در اين حوزه كاهش نقاط جمع آوري زباله در كشور از 7۰۰ 
نقطه به ۳۰5 نقطه است كه اين كار با استفاده از روش هاي 
نوين و بي خطر سازي زباله و تفكيك آن از مبدا ميسر است.

طهوري يادآور شد: وزير كشور در ابالغيه اي در اواخر سال 
قبل ۱۰ فرمان را در خصوص تفكيك زباله از مبدا، استفاده 
از اس��تارتاپ ها و .... صادر كرد كه راهكارهاي الزم را جهت 
استفاده مديران شهري در جهت مديريت پسماند شهرها 
ارايه مي داد.وي تاكيد ك��رد: در حال حاضر اتفاقات خوبي 
در اين حوزه در كشور روي داده است.مشاور وزير كشور در 
امور فناوري گفت: خوشبختانه وضعيت شهر تهران در حوزه 
مديريت پسماند از متوسط كشور باالتر است، مشاركت بخش 
خصوصي به خوبي در حال انجام است و شركت هاي دانش 
بنيان با ش��هرداري همكاري دارند.وي افزود: يك نوگرايي 
در مديريت پسماند شهر تهران ديده مي شود. به طوري كه 
با روش ام.آر.اف ميزان زباله هاي ريجكتي كمتر مي ش��ود.

بر اس��اس اين گزارش، نخستين مركز مديريت يكپارچه 
پسماند شهري )MRF( و 55 غرفه دريافت پسماند خشك 
با حضور جمعي از مديران شهري در منطقه كوهك چيتگر 
به بهره برداري رسيد.مديرعامل سازمان مديرعامل سازمان 
مديريت پس��ماند تهران در حاش��يه اين مراسم در جمع 
خبرنگاران گفت: امروز اولين مجموعه مديريت يكپارچه 
پسماند ش��هري در حريم ش��هر ايجاد شد.محمد مهدي 
عزيزي افزود: در اين مراكز مديريت پسماند و تفكيك آنها با 
اولويت جداسازي حداكثري پسماند با ارزش در مبدا صورت 
مي گيرد كه در فاز اول براي ايجاد اين مركز 5۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري ش��د و همچنين از ظرفيت ۱۰۰ درصدي 
بخش خصوصي نيز استفاده شده است. در اين محل پسماند 
مناطق ۲۱، ۲۲ و 5 دريافت مي شود و ظرفيت دريافت 75۰ 
تن پسماند در اين منطقه وجود دارد و زباله ها پس از پردازش 
به آراد كوه منتقل مي شوند.وي اظهار كرد: البته هدف ما اين 
است كه اقدامات الزم براي جداسازي زباله هاي تر و خشك 
را در همين منطقه انجام دهيم تا ديگر زباله ها به كهريزك 
نروند و براي انجام اين كار درحال همكاري با بخش خصوصي 
جهت سرمايه گذاري هزار ميليارد توماني هستيم و در بازه 
زماني سه تا چهار سال ديگر اين كار انجام مي شود.وي تاكيد 
كرد: 55 غرفه دريافت پس��ماند خشك در اين مركز وجود 
دارد كه به عنوان مشوق هاي خوبي براي شهروندان به شمار 
مي رود و با ابتكارات صورت گرفته تقريبا سه برابر افزايش 
مراجعه كننده در اين غرفه ها وجود دارد.مديرعامل سازمان 
پسماند شهر تهران با بيان اينكه در غرفه سنتي فقط شوينده 
تحويل شهروندان داده مي شد، افزود: اكنون در ازاي تحويل 
پسماند خشك گل به شهروندان مي دهيم و آنها مي توانند 
از هايپر پسماندها نيز مواد مورد نياز خود را دريافت كنند 
همچنين در منطقه ۱5 فضايي براي بازي كودكان در ازاي 
دريافت پسماند خشك ايجاد شده است و مجموعه اي در 
منطقه ۱۰ نيز روزانه ۱ تن پسماند خشك دريافت مي كند.
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تخريب ساخت وسازهاي 
غيرمجاز منطقه 19

مهدي عباس��ي، رييس كميس��يون شهرسازي 
شوراي ش��هر تهران از بررس��ي داليل ساخت و 
سازهاي غيرمجاز در اطراف تهران طي روزهاي 
اخير خبر داد. او همچنين خبر داد كه دادستاني 
همكاري ه��اي الزم را در خص��وص برخ��ورد با 
ساخت و سازهاي غيرمجاز مرادآباد انجام داده و 
با همين حكم اين تخريب ها و رفع تصرف ها انجام 
شد، اما رفع تخلفات و برخورد با سودجويان بايد 

به مطالبه مردمي تبديل شود.
عباس��ي در گفت وگو با ايس��نا، در م��ورد خيز 
سودجويان براي ساخت و ساز غيرمجاز در اطراف 
و حريم تهران گفت: بر اس��اس قانون، شهرداري 
مرجع رس��يدگي به تخلفات ساختماني است و 
بايد مانع فعاليت س��ودجويان و قانون شكناني 
ش��ود كه بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت و ساز 
در زمين ه��اي ممنوع��ه از جمل��ه حريم تهران 
مي كنند. وي با بيان اينكه متاسفانه شاهديم كه 
در روزهاي اخير برخي افراد س��ودجو با استفاده 
از شرايط رواني و اجتماعي حاكم بر تهران، اقدام  
به ساخت و سازهاي غيرقانوني در تهران كردند، 
افزود: اين افراد تصور مي كنند از آنجايي كه پليس 
مشغول برقراري امنيت در حوادث اخير است، از 
رسيدگي به اين ساخت و سازها غافل مي شود و 
كمتر توجه مي كند، در حالي كه اينگونه نيست 
و با قدرت جلوي بروز تخلفات را خواهيم گرفت، 
همان گونه كه در چند روز تخلفات ساخته شده 
در مرادآباد كامال پاكسازي شده است؛ پيشگيري 
از بروز چنين س��اخت و سازهايي هم در اولويت 
قرار دارد و ضروري است شهرداري تهران با اتخاذ 

تمهيداتي مانع از بروز چنين تخلفاتي شود.
عباس��ي بيان ك��رد: افراد س��ودجو با اس��تفاده 
از ش��رايط اجتماع��ي فعلي، در حال��ي اقدام به 
ساخت و ساز غيرقانوني در زمين هاي ممنوعه و 
حريم  تهران كردند كه بعضا با ساخت خانه هاي 
ناايمن عالوه بر اينكه جان و مال افرادي كه اين 
خانه ها را باقيم��ت پايين تر خريداري مي كنند، 
به خطر مي اندازند، بلكه بافت ناكارآمد ش��هري 
ايج��اد مي كنند، چراكه خدمات ش��هري به اين 
خانه هاي غيرمجاز داده نمي ش��ود و قطعا ايجاد 
چنين خانه هايي، ميراث معضل اجتماعي براي 
تهران به جاي خواهد گذاشت. رييس كميسيون 
شهرسازي شوراي ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه 
وظيفه شهرداري اس��ت كه اجازه ساخت و ساز 
غيرمج��از را ندهد، ادام��ه داد: البت��ه اين افراد 
س��ودجو نيز ش��هروند عادي نيس��تند، بلكه به 
دليل نف��ع مالي زياد، معموال س��عي مي كنند با 
يك سناريوي چند ماهه و با استفاده از فضاهاي 
حاكم بر اجتماع يا ش��هرداري، اهداف شوم خود 
را پي��ش برده و بع��د از آن با اس��تفاده از اراذل و 
اوباش و قلچماق و شلوغ كاري، سعي در پيشبرد 
اهداف خود دارند و به سرعت سريع ديواركشي 
مي كنند، به گونه اي كه ممكن است در طول يك 
شب تا صبح چهارديواري يا محل اقامت ناايمن و 
غيراصولي بسازند كه در اين ميان الزم است تا قوه 
قضاييه به مانند هميشه در كنار مديريت شهري 
باشد.  وي افزود: البته در اين ميان ممكن است 
كوتاهي هايي از سوي شهرداري مناطق صورت 
داده شده باشند كه در كميسيون شهرسازي در 
حال ريشه يابي ساخت و سازهاي اخير در حريم 
تهران هستيم. عباس��ي با بيان اينكه كار بسيار 
سخت است و بايد مردم برخورد با اين سودجويان 
را از مديران مطالبه كنند و در كنار آن رسانه ها نيز 
بايد جامعه را براي برخورد با تخلفات اينچنيني 
آگاه كنند، افزود: دادس��تاني همكاري هاي الزم 
را در خص��وص برخورد با س��اخت و س��ازهاي 
غيرمج��از مرادآباد انج��ام داده و با همين حكم 
اين تخريب ها و رفع تصرف ها انجام شد، اما رفع 
تخلفات و برخورد با س��ودجويان بايد به مطالبه 

مردمي تبديل شود.
وي در پاس��خ به اينكه آيا فرد ي��ا مديري در اين 
ساخت و سازها دست داشته؟ افزود: بسيار بعيد 
است اما در حال بررسي اين موضوع هستيم، اما 
اتفاقاتي در شهرداري رخ داده كه زمينه را براي 
بروز چنين  تخلفات��ي فراهم  كرده مثال وقتي در 
ش��هرداري منطقه اي، در يك سال سه شهردار 
تغيير مي كند اين موضوع مانع از برقراري آرامش 
و فضاي كار حرفه اي مي ش��ود پس سودجويان 

خيز برداشته و مشغول كارهاي خود مي شوند.

افزايش ۳۰ درصدي
مسافران مترو

حامد عباسي نامي، سرپرست شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: آمار مس��افران مترو 
در مهرماه س��ال جاري نس��بت به مهرماه س��ال 
گذشته ۳۰ درصد افزايش داشته است. به گزارش 
ايلنا، عباس��ي نامي با اشاره به اينكه آمار مسافري 
روزانه نسبت به ماه قبل حدود ۱۰ درصد افزايش 
دارد افزود: بر اس��اس آ خرين آمار روزانه ۲ميليون 
۳۰۰هزار جابه جايي مسافر با مترو انجام مي شود. 
وي گف��ت: در بخش عمليات روزانه ۱۹ س��اعت 
بهره برداري و در مجموع ۲۱۲5 حركت مسافري 
انجام مي ش��ود و پنج س��اعت نيز كارهاي مربوط 
به نگهداري و تعميرات تخصصي انجام مي ش��ود. 
سرپرس��ت ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه خاطرنش��ان كرد: ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با فعاليت ۲۴ ساعته تالش 
مي كند تا سفري ايمن را براي مسافران رقم بزند. 
نامي گفت: در ح��ال حاضر با توج��ه به افزايش 
مسافري خطوط هفتگانه مترو رصد مي شوند و در 
صورت نياز، قطارهاي فوق العاده اعزام مي كنيم تا 
از ازدحام مسافران در ايستگاه ها جلوگيري شود.

ريزش متروپل كنترل شده  بود
در پي ريزش بخش هايي از باقيمانده س��اختمان 
»متروپل« در چهارشنبه هفته گذشته، محمدرضا 
رضايي كوچي، رييس كميس��يون عمران مجلس 
اعالم كرد، اين ريزش براساس محاسبات بود و دقيقا 
در همان محل مشخص ش��ده ريزش انجام گرفته 
اما متاسفانه سنگي از ساختمان جدا شده و با يك 
خودرو كه سرنشين آن يك خانم بوده برخورد كرده و 
منجر به فوت آن خانم شد.  درباره علت ريزش مجدد 
س��اختمان متروپل كه منجر به فوت يك نفر شد، 
اظهار كرد: عمليات تخريب توسط قرارگاه خاتم االنبيا 
در ح��ال انجام بوده  و در حين آواربرداري اين اتفاق 
رخ داد و علت تلفات در اين عمليات در دست بررسي 
اس��ت.وي با بيان اينكه تخريب ساختمان ۸ طبقه 
متروپل بايد با محاسبات دقيقي انجام مي شد، ادامه 
داد: اين ساختمان به شدت آسيب پذير بوده و طبق 
گزارش ارايه ش��ده، تخريب بخ��ش اعظمي از اين 
ساختمان انجام شده و تنها تكه اي از آن باقي مانده  
است. اين ساختمان پس از حادثه تلخ ريزش، براي 
انجام عمليات تخريب و آواربرداري به قرارگاه خاتم 
االنبيا تحويل شده بود و عمليات تخريب ساختمان 
در طول اين مدت متوقف نمانده است.رضايي كوچي 
درباره علت تاخير در انجام علميات تخريب گفت: 
اطراف اين ساختمان ناپايدار بافت مسكوني و خيابان 
پرتردد بوده و نيمي از اين س��اختمان ۸ طبقه هم 
ريزش داشته و بسيار آسيب پذير بوده، ازاين رو بايد 
با يك مهندسي دقيق، ريزش كامل اين ساختمان 
انجام مي شد چراكه در غير اين صورت ريسك ريزش 
آن بر خانه هاي مجاور افزايش پيدا مي كرد.وي ادامه 
داد: طبق اعالم قرارگاه خاتم االنبيا؛ براساس طراحي 
اوليه، اين ساختمان آماده ريزش كنترل شده بود و در 
حين ريزش كنترل شده هم تمام افراد و كارگران از 
آن سايت خارج شده بودند.رييس كميسيون عمران 
مجل��س با بيان اينكه ري��زش ناگهاني نبود و اين 
ريزش در ادامه علميات تخريب كنترل شده، انجام 
شد، اظهار كرد: اين ريزش براساس محاسبات بود 
و دقيقا در همان محل مشخص شده ريزش انجام 
گرفته اما متاسفانه سنگي از ساختمان جدا شده و با 
يك خودرو كه سرنشين آن يك خانم بوده برخورد 
كرده و منجر به فوت آن خانم شد و بايد اين موضوع 
كه چرا اين ريزش كنترل شده منجر به فوت يك 

نفر شده، بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد. 

افزايش سفرهاي جاده اي 
در هفته گذشته

بيشترين ورود روزانه به استان مازندران با سفرهاي 
جاده اي در يك هفته گذشته، ۲۰ هزار وسيله نقليه 
بوده در حالي كه هفته پيش از آن، ۲۸ هزار وس��يله 
به اين اس��تان وارد ش��ده بود و در استان گيالن نيز، 

۲۲ هزار وسيله نقليه به ۱۳ هزار كاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي منتشرشده 
از سوي مركز مديريت راه هاي كشور، متوسط تردد 
روزانه بين استاني در هفته گذشته )جمعه ۲۹ مهر تا 5 
آبان ماه ۱۴۰۱( يك ميليون و ۶55 هزار و ۱77 وسيله 
نقليه بوده كه نس��بت به مدت مشابه هفته گذشته 
)جمعه ۳۰ مهر تا پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰(، با 5 درصد 
افزايش مواجه بوده و در مقايسه با همين بازه زماني در 
سال گذشته )جمعه ۲۲ تا پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱(، 
كاهش ۲ درصدي را تجربه كرده است. همچنين سهم 
وسايل نقليه سبك )يعني خودروهاي مردم( در بازه 
زماني ۲۹ مهر تا 5 آبان، در مقايس��ه با مدت مشابه 
هفته گذشته، ۲ درصد كاهش و در مقايسه با مدت 
زمان مشابه سال گذشته، ۴ درصد افزايش داشته 
است. در هفته گذشته حدود ۶ ميليون و 7۱۱ هزار 
پالك يكتا در محورهاي مواصالتي مش��اهده شده  
اس��ت. در اين ميان مبدأ پالك هاي مشاهده شده 
در محورهاي مواصالتي با سهمي حدود ۲5 درصد 
مربوط به استان هاي تهران و البرز بوده و پس از آن، 
خودروهايي با پالك مازندران، فارس و خراس��ان 
رضوي در محورهاي مواصالتي كشور و استان هاي 
ديگر مشاهده شده است. بيشترين خروج وسايل 
نقليه در تهران و البرز در يك هفته گذشته، ۶۸ هزار 
و ۹۳۴ وسيله نقليه و مربوط به پنجشنبه ۲۸ مهر 
ماه بوده است و وس��ايل نقليه با مبدا پالك تهران 
و البرز، بيشتر در اس��تان هاي قزوين، مازندران، 

مركزي، قم، گيالن و اصفهان مشاهده شده اند.

پس لرزه هاي گزارش »ناسا« از تشكيل ابر »متان« برفراز جنوب تهران

فرصت استحصال  انرژي از فضاي جنوب پايتخت

برابر راي ش�ماره ۱۴۰۱۶۰۳2۴۰۰۹۰۰2۰۱2-۱۴۰۱/۰۷/۱2 هي�ات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حس�ين كشفي فرزند رضا، ش�ماره شناسنامه 2۳۸ صادره 
 از ش�بانكاره به ش�ماره ملي ۶۱۰۹۷۶۱۹۷۴ در قس�متي شش�دانگ يك باب خانه به مساحت  
۶5/ ۱۹۰ متر مربع پالك 52 فرعي از ۱۶۹2 اصلي مفروزي و مجزا شده از اصلي ۱۶۹2 واقع در بخش 
در بوشهر خريداري از مالك رسمي گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱5 روز 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، 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 5۰۳
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آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

شكراله سعادتي- رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و مالك استان بوشهر

نوبت دوم
شناسه آگهي : ۱۳۹22۹۶

»توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين«

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

جايگزين كانال »سوئز« از نگاه روس ها
گروه راه و شهرسازي|

 تغيير و تحول در مناسبات و روابط بين المللي ميان غرب و 
شرق عالم در پي حمله روسيه به اوكراين و تداوم جنگ در 
شرق اروپا طي ۹ ماهه گذشته، منجر به تحول در مناسبات 
اقتصادي و حتي تغيير مسيرهاي ترانزيت كاالها از شرق به 
غرب شده است. در تصوير بزرگ تري از اين تحوالت، آنگونه 
كه يك مقام بلندپايه روسيه اشاره كرده است، محور شرقي- 
غربي به زودي جاي خود را به محور شمالي- جنوبي ترانزيت 
كاال خواهد داد و به اين ترتيب، از اهميت كانال تاريخي و 
استراتژيك »سوئز« كاسته شده و بر ضرورت هاي راهبردي 
كريدور شمال- جنوب كه ايران نيز در كانون آن قرار دارد، 
افزوده خواهد ش��د. در اين ميان، اگر چه در سويه شرقي 
كريدور شمال- جنوب ايران يعني از بنادر جنوب تا بنادر 
شمال ايران، هم مسيرهاي ترانزيتي جاده اي و هم راه آهن 
وجود دارد، اما در سويه شرقي اين مسير فقدان راه آهن در 
محدوده رشت تا آستارا سرعت انتقال كاالها به كشورهاي 
شمالي ايران را دستخوش مشكل كرده است. تكميل اين 
بخش از كريدور ريلي كشور نيازمند ۲۲ هزار ميليارد تومان 
اعتبار است كه در شرايطي كنوني اقتصاد ايران، تامين آن 
دشوار و بلكه ناممكن است. از همين رو، مسووالن دولتي 
ايران طي رايزني هايي با همتايان روس خود، موافقت آنها 
براي تسريع در تكميل اين محدوده را جلب كرده اند و در 
آخرين اظهارنظر معاون وزير راه ايران از روس ها درخواست 
كرده تا براي تكميل اين بخش از راه سراسري ايران، برنامه 
عملياتي ارايه كنند. به گفته معاون نخس��ت وزير روسيه، 
كريدور شمال-جنوب مي تواند جايگزين امني براي كانال 

سوئز ش��ود و انتظار مي رود حجم محموله هاي روسيه از 
اين مس��ير تا سال ۲۰۳۰ دو برابر ش��ود. به گزارش ايلنا از 
راشاتودي، آندري بلوسف، معاون نخست وزير روسيه گفت، 
كريدور شمال-جنوب مي تواند جايگزين امني براي كانال 
سوئز شود و انتظار مي رود حجم محموله هاي روسيه از اين 
مسير تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. وي در سخنراني در مجمع 
اقتصادي اوراسيا خاطرنشان كرد: كريدور بين المللي حمل 
و نقل شمال جنوب )INSTC( و ساير مسيرهاي جايگزين 
به دليل »تغييرهاي جهاني بازارهاي جهاني« به چين، 
آسياي جنوب شرقي و خليج فارس اهميت پيدا مي كند. 
به گفته معاون نخس��ت وزير، زيرساخت هاي حمل ونقل 
موجود كه از لحاظ تاريخي بر محور »شرق-غرب« متمركز 
بوده، مطابق با روندهاي جهاني متوقف مي شود، در حالي كه 
مسير شمال-جنوب ممكن است به رقيبي واقعي براي كانال 
سوئز تبديل شود. به گفته اين مقام روسي، اين مسير در حال 
حاضر تنها شريان تجاري در اعماق دريا است كه اروپا و آسيا 
را به هم متصل مي كند و چنين »تك قطبي« خطراتي را 
براي اقتصاد جهاني به همراه دارد.كريدور بين المللي حمل 
و نقل شمال جنوب )INSTC( يك سيستم حمل و نقل 
چندمنظوره به طول 7۲۰۰ كيلومتر است كه مسيرهاي 
كشتي، ريلي و جاده اي را براي جابه جايي محموله بين هند، 
ايران، آذربايجان، روسيه، آسياي مركزي و اروپا به هم متصل 
مي كند. كارشناسان مي گويند اين مسير مي تواند هزينه ها 
را تا حدود 5۰ درصد كاهش دهد و تا ۲۰ روز در زمان سفر 
صرفه جويي كند.او گفت: در تالش براي ايجاد زنجيره هاي 
لجستيكي جديد و قابل اجرا كردن مسير، روسيه پيشنهاد 

ايجاد يك اپراتور بين المللي براي كريدور شمال-جنوب به 
همراه ايران و آذربايجان را داده است.ساخت INSTC در 
اوايل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد، اما توسعه بيشتر آن با توجه به 
تحريم هاي غرب كه روس��يه را مجبور كرده است جريان 
تجاري خود را از اروپا به آسيا و خاورميانه تغيير دهد، اهميت 

جديدي پيدا كرده است.

  درخواست ايران از روسيه
در اين حال، شهريار افندي زاده، معاون وزير راه و شهرسازي 
با اشاره به اهميت ساخت خط آهن رشت-آستارا خواستار 
ارايه برنامه عملياتي از سوي روس ها براي مشاركت در اين 
پروژه شد. به گزارش تس��نيم، افندي زاده درباره نشست 
با معاون وزير حمل ونقل فدراسيون روسيه اظهار كرد: با 
تكميل مسير راه آهن آس��تارا- رشت در كريدور شمال - 
جنوب در كش��ور مي توان آستارا را به يكي از مراكز اصلي 
لجستيك كش��ور تبديل كرد. وي افزود: با توجه به اينكه 
خط آهن بندر كاس��پين - رش��ت در حال احداث است 

مي ت��وان هاب رش��ت را نيز به عنوان مركز لجس��تيكي 
ديگري تعريف كرد. به اين ترتيب كاالي ترانزيتي روسيه 
و آذربايجان از طريق ريل و دريا به ايران وارد شده و سپس 
به آبهاي آزاد جنوب براي ارسال به هند و چين منتقل 
مي شود. وي يادآور شد: براي ساخت خط راه آهن رشت– 
آستارا مبناي عرض استاندارد خط يعني ۱۴۳5 ميليمتر 
مالك عمل قرار گرفته و از دو جبهه كاري ابتدا و انتهاي 
مسير ۱۶۲ كيلومتري عمليات اجرايي آغاز شده است. 
افندي زاده تاكيد كرد: سرعت در عمليات اجرايي اين خط 
داراي اهميت بسيار زيادي براي كشور جمهوري اسالمي 
ايران است و در صورتي كه كشور روسيه قصد مشاركت در 
ساخت اين خط داش��ته باشد بايد هرچه سريع تر تمايل 
خود را به صورت يك برنامه عملياتي نشان دهد. در انتهاي 
نشست مجازي معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي در 
جمع بندي مطالب با اذع��ان به اهميت تكميل اين خط 
در اسرع وقت از طرف روسي خواست تا چگونگي و نحوه 

سرمايه گذاري آن كشور را به ايران اعالم كند.



گزارش سه ماه دوم سال 1401 كه از سوي رگوالتوري 
منتشر شده بيانگر اين است كه اينترنت ثابت كشور با 
كاهش مشترك رو به رو شده است. عدم توسعه شبكه 
اينترنت ثابت و همچنين قيمت مناس��ب تر اينترنت 
همراه در مقايسه با نوع كيفيت ارايه شده از داليل ريزش 
مشترك به نظر مي رسد. در عين حال كيفيت اينترنت 
بر اس��اس جدولي كه رگوالتوري در گزارش س��ه ماه 
دوم سال 1401 منتش��ر كرده كاهش داشته است. در 
گزارش مربوط به سه ماه نخست امسال، تعداد مشتركين 
اينترنت پهن باند ثابت در كشور بيش از 11 ميليون نفر 
بود كه ضريب نفوذ اين فناوري را به بيش از 1۳ درصد 
مي رساند. اما در گزارش فصل تابستان، تعداد مشتركان 
اينترن��ت ثابت به 10 ميليون و ۹۷۹ هزار مش��ترك با 
ضريب نفوذ 1۲.۹۶ درصد رس��يده است. بررسي آمار 
منتشر شده در گزارش اخير رگوالتوري بيانگر جاماندگي 
از توس��عه اينترنت ثابت در كشور است. اين موضوع در 
حالي است كه وزير ارتباطات توسعه اينترنت ثابت را از 
برنامه هاي مهم وزارت ارتباطات عنوان كرده بود. اما به 
نظر مي رسد اينترنت همراه به دليل سرعت و دسترسي 
بيشتر و از سوي ديگر عدم توسعه اينترنت ثابت همچنان 

بيشتر از سوي كاربران مورد توجه قرار گرفته است.

  كاهش رشد 49 درصدي اينترنت ثابت 
در تابستان 1401

بر اساس گزارش رگوالتوري سه ماهه فصل تابستان 
سال 1401 مشتركان پهن باند ثابت از 11 ميليون و ۳۳ 
هزار و ۶4۲ اشتراك در سه ماه اول سال به 10 ميليون 
و ۹۷۹ ميليون و 11۹ اشتراك در سه ماهه دوم سال 
رسيده است كه اين مقايسه كاهش رشد 4۹ درصدي 
را نشان مي دهد. همچنين ضريب نفود پهن باند ثابت 

از 1۳.۳ درصد در س��ه ماه اول سال به 1۲.۹۶ درصد 
در سه ماه دوم رسيده است. اين تغيير اعداد به معني 
آن است كه 0.54 درصد كاهش در زمينه ضريب نفوذ 
پهن باند ثابت، آن هم فقطي در عرض س��ه ماه اتفاق 
افتاده است. از سويي ديگر س��هم اشتراك تجاري از 
پهن باند ثابت در س��ه ماه دوم سال نسبت به سه ماه 
اول س��ال كاهش 0.5۹ درصدي داشته است. به اين 
معني كه سهم اشتراك تجاري از پهن باند ثابت كه در 
سه ماه اول س��ال 10.1۹ درصد گزارش شده بود در 
سه ماه دوم اين ميزان به 10.1۳ درصد رسيده است. 
اين البته در حالي است كه وضعيت رشد ضريب نفوذ 
در بخش پهناي باند ثابت با رش��د همراه بوده است. 
مشتركان پهن باند س��يار از ۹۷ ميليون و8۳۹هزار و 
8۳1 نفر در سه ماهه اول سال به 101 ميليون و ۶51 
هزار و 5۲۶ نفر در سه ماهه دوم سال رسيده است كه 
رشد ۳.۹0 درصدي در اين زمينه گزارش شده است. 
مقايسه ديتاي مصرفي اينترنت ثابت و سيار هم بيانگر 
آن است كه در سه ماهه دوم سال ميزان مصرف ديتا 
در اينترنت ثابت با كاهش روبرو بوده اس��ت. در حالي 
كه ديتاي مصرفي اينترنت ثابت در سه ماهه اول سال 
1.0۹۹.580.۷۹۹ گيگابيت بوده اين ميزان در س��ه 
ماهه دوم سال به 1.084.۷01.۶۲8گيگابيت در سه 
ماهه دوم سال رسيده است يعني 1.۳5 درصد كاهش 
ميزان مصرف در اين سه ماه اتفاق افتاده است. در مقابل 
ميزان ديتاي مصرفي اينترنت ثابت در مقايس��ه بين 
س��ه ماهه دوم سال با سه ماهه اول سال نشان از رشد 
۲.۳۲ درصدي مي دهد. ميزان ديتاي مصرفي اينترنت 
سيار در س��ه ماهه دوم س��ال به ۳.44۲.1۷۹.۶00 
گيگابيت رسيده است. اين ميزان در سه ماهه اول سال 

۳.۳۶۳.1۳۳.505 گيگابيت گزارش شده بود.

   نگاهي به شاخص هاي كيفيت پهناي باند 
در 3 ماه دوم سال

كيفيت اينترنت بر اساس جدولي كه رگوالتوري در گزارش 
سه ماه دوم سال 1401 منتشر كرده كاهش داشته است. 
اي��ن موضوع را با نگاه به ش��اخص هاي RTT و همچنين 
Jitter به وضوح مي توان ديد. اين ش��اخص ها در جريان 
اينترنت بين الملل به ترتيب كاهش 10.45 دردصدي و 
۳۲.08 درصدي داشته اند. عالوه بر آن كيفيت پهناي باند در 
زمينه شاخص نوسان تاخير Jitter هم به شكل محسوسي 
چه در بخش داخلي و چه در بخش بين الملل كاهش داشته 
است. اين كاهش كيفيت البته صرفا مربوط به سه ماه دوم 
سال است. در همين راستا بررسي كيفيت اينترنت در پاييز 
امسال كه اختالل قابل توجهي به شبكه اينترنت كشور 
تحميل شد، در پايان سه ماه سوم سال بايد مورد بررسي 
قرار داد.   البته بر اساس گزارش س��ه ماه دوم سال 1401 
ميزان سرعت انتقال داده مشتركان تلفن همراه براساس 
تكنولوژي ۳G و 4G بيانگر آن است كه سرعت انتقال داده 
مشتركان ۳G همراه اول كاهش 11.4۶ درصدي داشته 

و ساير اپراتورها با رشد سرعت انتقال داده همراه بوده اند.

   حذف تدريجي تلفن همگاني
نگاهي به جدول ش��اخص هاي زيرساخت و دسترسي 
به تلفن ثابت كه توسط رگوالتوري منتشر شده بيانگر 
آن است كه تعداد اشتراك هاي تلفن ثابت، ضريب نفوذ 
تلفن ثابت، تعداد خطوط منصوبه و تعداد اشتراك هاي 
روستايي با رش��د مواجه بوده هرچند اين آمار رشد در 
مواردي اندك است. اما نكته جالب توجه كاهش رشد 
تلفن هاي همگاني اس��ت. در ش��رايطي كه تلفن هاي 
جاده اي عدد صفر را به خود اختصاص داده اند و اين به 
معني عدم جابه جايي در روند توسعه اين امكان است، 

تعداد تلفن همگاني هم ۲.5۳ درصد كاهش داشته است. 
اين كاهش شايد در شرايطي كه با رشد دسترسي به تلفن 
ثابت مواجهيم عدد قابل توجهي نباشد اما اهميت آن از 
آنجايي است كه دسترسي همه اقشار جامعه، مخصوصا 
اتباع خارجي به برقراري ارتباطات تلفني كاهش پيدا 
مي كند. همچنين رشد دسترسي به تلفن همراه در تمام 
شاخص ها غير از تعداد خطوط واگذار شده )HLR( است. 
اين شاخص با كاهش 0.1۲ درصدي همراه بوده است.

  توقف توسعه يا رشد منفي 
رشد منفي در شاخص هايي كه انتظار مي رفت بر اساس 
تاكي��د وزير ارتباطات بهبود پيدا كن��د نگراني درمورد 
زيرساخت هاي توسعه ارتباطات كشور را افزايش مي دهد. 
پرسش دقيقا در جريان مقايسه وضعيت اينترنت ثابت 
و سيار مطرح مي ش��ود. در شرايطي كه انتظار مي رفت 

وضعي��ت اينترنت ثابت بهبود پيدا كن��د و دولت دايما 
درباره لزوم اين رشد و سياس��ت هاي خود براي تحقق 
اين موضوع صحب��ت مي كند، بازهم در بخش اينترنت 
سيار با رشد مواجه ش��ده ايم. بر اساس گزارش منتشر 
شده توسط رگوالتوري از شرايط ارتباطي در سه ماه دوم 
سال 1401، ضريب نفوذ اينترنت سيار يا همان همراه در 
كشور به بيش از 1۲0 درصد و تعداد مشتركين به بيش از 
101 ميليون مشترك رسيده است. اين موضوع در حالي 
است كه مديران اپراتورهاي ثابت چندي پيش وجود 
اينترنت سيار را عامل عدم توسعه اينترنت همراه اعالم 
كرده بودند. هرچند در بيش از يك ماه گذشته به نظر 
مي رسد روند اين آمار به دليل چالش در دسترسي به 
اينترنت سيار تغيير قابل توجهي كرده باشد. گزارش 
سه ماه سوم سال 1401 به زودي و بعد از پايان فصل 

پاييز سال 1401 اين موضوع را شفاف تر خواهد كرد.
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دنياي جديدي از
جرايم سايبري گشوده مي شود

س��ازمان پليس جهان )اينترپل( اعالم كرد براي اين 
خطر آماده مي شود كه متاورس )فضاهاي ايميرسيو 
آنالين(، ممكن اس��ت نوع جديدي از جرايم سايبري 
را ايجاد ك��رده و اجازه دهد جراي��م فعلي در مقياس 
بزرگ تري اتفاق بيفتند. به گزارش ايسنا، مادان اوبروي، 
مدير اجرايي امور فناوري و نوآوري اينترپل به رويترز 
گفت: كشورهاي عضو درباره نحوه آمادگي براي جرايم 
احتمالي مت��اورس، نگراني هايي را مط��رح كرده اند. 
بعضي از اين جرايم ممكن است در اين محيط، جديد 
باشند و بعضي جرايم ديگر به واسطه اين محيط، امكان 
بروز پيدا كرده و به سطح گسترده تري برسند. اوبروي 
گفت: فيشينگ و كالهبرداري هنگامي كه مربوط به 
واقعيت افزوده و واقعيت مجازي باشد، شكل متفاوتي 
دارند. ايمني كودكان هم مايه نگراني است. وي افزود: 
واقعيت مجازي ممكن است جرايم را در دنياي واقعي 
تسهيل كند. اگر گروه هاي تروريستي بخواهند به يك 
فضاي واقعي حمله كنند، ممكن است از اين فضا براي 
برنامه ريزي و شبيه سازي و اجراي حمله خود پيش از 
انجام حمله در دنياي واقعي، اس��تفاده كنند. سازمان 
اجرايي اتحاديه اروپا )يوروپل( اوايل ماه ميالدي جاري 
در گزارشي اعالم كرد گروه هاي تروريستي ممكن است 
در آين��ده از دنياهاي مجازي براي تبليغات عقيدتي، 
استخدام و آموزش استفاده كنند. همچنين، كاربران 
ممكن است دنياهاي مجازي را با مقررات افراطي، ايجاد 
كنند. يوروپل اعالم كرد اگر محيط هاي متاورس تعامل 
كاربران در بالك چي��ن را ضبط كنند، اين امر ممكن 
اس��ت باعث شود دنبال كردن هر كاري كه يك فرد بر 
مبناي يك تعامل با آنها انجام مي دهد، ممكن باشد و 
اطالعات ارزشمند براي مزاحمان يا اخاذي كنندگان 
فراهم كند. متاورس به واژه محبوب فناوري در سال 
۲0۲1 تبديل شد و شركت ها و سرمايه گذاران انتظار 
دارند محيط هاي جهان مجازي، محبوبيت بيشتري 
پيدا خواهد كرد و به منزله مرحله جديدي در توسعه 
اينترنت هستند. فيس بوك در اكتبر سال ۲0۲1 
اعالم كرد براي منعكس كننده تغيير رويكرد خود 

در زمينه متاورس، نامش را به متا تغيير مي دهد.

ويژه

آخرين وضعيت سهم بازار 
اپراتورهاي تلفن همراه 

گزارش س��هم بازار اپراتورهاي ارتباطي كشور توسط 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تا شش 
ماهه نخست سال جاري ارايه و تنها همراه اول در نيمه 
نخست 1401 بدون ريزش سهم به كار خود ادامه داده 
است. جديدترين گزارش س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي از وضعيت بازار ارتباطات ثابت و سيار 
كشور صبح ديروز منتشر شد كه تحليل سگمنت هاي 
آماري آن خالي از لطف نيس��ت و با توجه به پيشراني 
بخش حوزه س��يار، پرداختي نسبت به شاخص هاي 
كالن آن خواهيم داشت تا جايگاه هر كدام از اپراتورهاي 

تلفن همراه كشور از منظر »بازار رقابتي« شفاف شود.
رگوالتور ارتباطي در اين گ��زارش همچون دوره هاي 
پيش��ين، بازه زماني س��ه ماهه مربوط به تابس��تان را 
گزارش ك��رده و از منظر ش��اخص هاي كليدي چون 
»خطوط تلفن همراه«، »تعداد سايت هاي فيزيكي فعال 
اپراتورهاي تلفن همراه«، »تعداد مشتركان روم شده در 
شبكه اپراتورها« و »وضعيت پوشش شهرها، روستاها 
و جاده ها« به تحليل وضعيت اپراتورها پرداخته است. 
در اين گزارش كه به شكل غيرمستقيم خط كشي بر 
وضعيت عملكرد اپراتورها دارد، ضريب نفوذ تلفن همراه 
به حدود 1۷0 درصد رس��يده كه حكايت از فعالسازي 
نزديك به 144 ميليون شماره همراه دارد. اپراتور اول 
تلفن همراه براساس اين گزارش توانسته همچون سه 
ماهه نخست س��ال جاري با رش��د 0.1۷ درصدي در 
زمينه فعالسازي خطوط تلفن همراه تا پايان شهريورماه 
1401 به نسبت بهار امسال، به بيش از ۷۶.8 ميليون 
مشترك فعال دس��ت يابد. اپراتور دوم تلفن همراه نيز 
در همين بازه زماني با كاهش 0.۲۶ درصدي در زمينه 
فعالسازي خطوط تلفن همراه، به حدود ۶1.۲ ميليون 
مشترك فعال رسيده است؛ اين تجربه ريزش در بهار 
سال جاري نسبت به زمستان 1400 نيز براي اين اپراتور 
وجود داش��ت كه اكنون تكرار شده است. اپراتور سوم 
تلفن همراه اما با وجود رشد سهم بازاري كه در بهار 
امسال به ثبت رسانده بود، در تابستان ريزشي شد و 
0.08 درصد سهم بازار تا پايان شهريورماه 1401 از 
دست داد و نهايتا به 5.4 ميليون مشترك فعال دست 
يافت. به اين ترتيب الزم به ذكر اس��ت كه سهم بازار 
»همراه اول« از حوزه ارتباطات سيار اكنون 5۳.51 
درصد، سهم »ايرانسل« در حال حاضر 4۲.۶8 درصد 
و »رايتل« نيز در اشتراك هاي فعال ۳.8 درصد است.

كاهش مشتركان اينترنت ثابت كشور در سه ماه دوم سال 1401 

فرمانده كل سپاه در مراسم تشييع پيكر مطهر شهداي حمله تروريستي در شاهچراغ 

آمارهاي رگوالتوري هم كاهش كيفيت اينترنت را تاييد مي كند 

امروز روز پايان اغتشاشات است؛ ديگر به خيابان ها نياييد

آينده صنعت خودرو

سردار س��المي فرمانده كل سپاه در مراسم تشييع 
پيكر شهداي حادثه تروريستي شاهچراغ)ع( گفت: 
توطئه اي كه اين روزها و شب ها در سرزمين ما جاري 
است، محصول به هم پيوستن سياست هاي امريكا، 
انگليس، عربس��تان س��عودي و رژيم صهيونيستي 

است.
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي گفت: 
انقالب شكوهمند اسالمي با شرارت تعداد معدودي 

فريب خورده هرگز آسيب نخواهد ديد.

  نبايد فريب عمليات رواني دشمن 
را خورد

سردار سرلش��كر سالمي خطاب به جوانان گفت: به 
اندك جوانان فريب خورده س��رزمينم مي گويم كه 

نبايد فري��ب عمليات رواني دش��من را بخوريد، آيا 
مي دانيد كه آرزوي امريكا براي ش��ما جوانان ايران 
چيست؟ امريكا اعالم كرده كه نمي توانيم جمهوري 
اس��المي را شكس��ت دهيم و بايد جوان��ان ايران را 

امريكايي كنيم تا صداي ما را بشنوند.
وي گفت: روياي امريكا و تصوير دلخواه او از جوانان 
ما اين است كه فقط كشته شوند، فرقي هم نمي كند 
كه جوان انقالبي باش��د يا جوان اغتشاشگر، امريكا 
مي خواه��د جوان��ان م��ا را عقب مان��ده و مدارس، 
دانش��گاه ها، بازار و اقتصاد را تعطيل و خيابان ها را 
ناامن و ناآرام ببين��د. او افزود: تصوير امريكا از ايران 
عزيز، آتش زدن اموال دولتي توسط اغتشاشگران و 

يك كشور اسير شده و عقب مانده است.
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي بيان 

كرد: آنها هوس كرده اند به آن زماني كه نفت كشور 
را به يغما مي بردند و مستشاران امريكايي براي مردم 
تعيين تكليف مي كردند، باز گردند؛ آنها مي خواهند 
به آن زمان كه چادر از س��ر زنان ما مي كش��يدند و 
مشروب فروشي ها را گسترش دادند بازگردند؛ آنها 
مي خواهند دين م��ا را بگيرند اما ما دني��اي آنها را 

خواهيم گرفت.

  وطن و شرفتان را به امريكا نفروشيد 
س��ردار سرلش��كر س��المي خط��اب ب��ه جوانان 
فريب خ��ورده گفت: وط��ن و ش��رفتان را به امريكا 
نفروشيد، سيلي به صورت رزمندگاني كه براي حفظ 
امنيت شما سينه سپر كرده اند نزنيد، لباس سربازان 
امريكاي��ي را از تن تان بيرون آوري��د و به مهره هاي 

آنها تبديل نشويد. وي افزود: در اين سرزمين كسي 
به شما اجازه اغتشاش و آتش س��وزي نمي دهد، از 

خويشتن داري مردم سوءاستفاده نكنيد.

  دانشگاه نبايد 
به ميدان جنگ عليه ملت تبديل شود

 وي خطاب به دانش��جويان هم گفت: دانشگاه را به 
ميدان جنگ امريكا عليه مل��ت تبديل نكنيد، چه 
ش��ده كه عده اندكي دانش��جو امروز پژواك صداي 
بيگانه ش��ده اند و الفاظ ركيك ب��ه كار مي برند، به 
دامان ملت بازگرديد، راه بازگشت باز است، ما از شما 

فضيلت اخالقي مي خواهيم.
او اضاف��ه كرد: مل��ت اجازه توهين به مقدس��ات را 
نمي دهد، اگر مردم ما مشكالت اقتصادي دارند اما 

صبرشان الهي است و به نظام اعتماد دارند.

  پيكر شهدا، ماهيت جريان فتنه را نشان داد
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي، با بيان 
اينكه اين پيكرهاي ش��هدا ماهي��ت جريان فتنه را 
نشان داد گفت: آنها كه مي گويند زن، زندگي، آزادي 
آيا ش��هداي زن اين حادثه تروريستي را نمي بينند، 

آنها به چه گناهي به شهادت رسيدند؟
سردار سرلش��كر سالمي گفت: آيا آزادي برهنگي و 
زيرپا گذاشتن ارزش ها است، آيا بي بند و باري است، 
آزادي كه امريكا وعده مي دهد همان آزادي است كه 
در دوران شاه وعده داده بود، آزادي مشروب، آزادي 

بي بندوباري، آزادي اخالقي بود.
وي گفت: آگاه باش��يد، فريب نخوريد، خود را از زير 
سيطره دش��من نجات دهيد، رودخانه اي كه در آن 
ش��نا مي كنيد مسموم است و ش��ما را غرق خواهد 
كرد. او افزود: از ملت ايران صميمانه سپاس��گزارم، 

آنها كه به دشمن نپيوس��تند، از بانواني كه باوقار و 
با صالبت از عصمت و حجاب خود پاسداري كردند 
و در اين فضاي غبارآلود حاضر به برداش��تن چادر و 

روسري نشدند.

  ديگر به خيابان نياييد
وي گفت: ب��ه آن عده اندكي كه فري��ب خورده اند 
مي گوييم كه شرارت را پايان دهيد، ديگر به خيابان 

نياييد، از جان اين ملت چه مي خواهيد.
او اظهار داشت: به اين رژيم هاي پوسيده و كهنه شده 
امريكا، انگليس، آل س��عود هشدار مي دهيم با همين 
جوانان به س��راغ ش��ما خواهيم آمد و انتقام خواهيم 
گرف��ت، بايدن رييس جمهور امري��كا چند روز پيش 
گفت ما در حوادث ايران زياد مداخله نمي كنيم تا نظام 
ايران نتواند با بهانه مداخله ما آتش اين اغتشاشات را 
خاموش كند. فرمانده كل سپاه پاسداران افزود: ما شما 
را از ايران و منطقه بيرون رانديم و آرزوهاي شما را در 

اين سرزمين دفن خواهيم كرد.

  هشدار به كارگردانان فتنه ها
سراغ شما مي آييم

سردار سرلشكر سالمي افزود: به آل سعود و رسانه هاي 
تحت سيطره او، به كارگردانان اين فتنه ها مي گوييم كه 
به سراغ شما مي آييم، شما كه تصوير نشان مي دهيد، 
تحريك مي كنيد، ممكن است چه اتفاقي برايتان روي 
دهد، نمي توانيد آرامش يك ملت را بگيريد و خودتان 
در آرامش باش��يد، آرامش تان را مي گيريم.وي افزود: 
امروز بار ديگر عهد مي بنديم كه تا آخرين قطره خون 
خود ب��راي تحقق آرمان هاي رهب��ر معظم انقالب در 
صحنه مي ايستيم و تك تك آنها را مانند گذشته تحقق 

خواهيم بخشيد.

 توليدكنندگان وارد ش��ده اس��ت را جبران كند. يعني 
همانطور كه مثال قيمت تمام شده نان همان نرخ واقعي 
نيست، وقتي خودروسازان نيز با قيمت دستوري توليد 
كرده اند و از اين محل زياني 1۲0 هزار ميليارد توماني به 
آنها وارد شده، دولت بايد آن را جبران كند. در حال حاضر 
چيزي نزديك ب��ه 80 درصد از قطعات ب��ه كار رفته در 

خودروهاي ايراني در داخل كشور و از سوي قطعه سازان 
خودمان توليد و عرضه مي ش��ود. ما معتقديم با توجه به 
ظرفيت هاي موجود با يك همت جدي، مي توان ۲0 درصد 
باقي مانده نياز به قطعات خارجي را نيز در داخل كش��ور 
مديريت كرد و به اين ترتيب ميزان آسيب پذيري صنعت 
خودرو كشور از تحريم ها در آينده را نيز به شدت كاهش داد.
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تعادل| 
بعد از مدت ها بالتكليفي، س��رانجام اسامي شركت هاي 
واردكننده خودرو به كشور منتشر شد. اين فهرست نشان 
مي دهد حاال انحصار خودروسازان از توليد به واردات رسيده 
است. به طوري كه سايپا سهم بيشتري از ساير رقباي خود 
دارد. »شركت خودروسازي سايپا« و دو شركت زيرمجموعه 
آن، يعني »پارس خودرو« و »س��ايپا- س��يتروئن«، سه 
ش��ركت از هفت ش��ركت منتخب واردكننده هستند. 
خودروسازي فردا، كرمان خودرو، مكث موتور و آرين موتور 
پويا چهار شركت ديگر واردكننده معرفي شدند. هرچند نام 
ايران خودرو فعال در ليست واردكنندگان مجاز قرار ندارد، 
اما احتمال دارد بزودي در جمع واردكنندگان قرار بگيرد. از 
طرفي، كمبود منابع ارزي يكي از موانع واردات خودرو 
بود كه بر سر آن بين دستگاه هاي مختلف دولتي بحث 
بود؛ حال ظاهرا اين مشكل اين بار به همت بانك مركزي 
حل شده است. بر اساس گفته هاي صالح آبادي سقف 
واردات مبلغ يك ميلي��ارد دالر خواهد بود كه طبق 

برآيند وزارت صنعت تقريبًا ۹۰ هزار خودرو است.

   كدام شركت ها خودرو وارد مي كنند؟ 
س��رانجام پس از ماه ها بالتكليفي، فهرست شركت هاي 
واردكننده خودرو مشخص شد. همانطور كه پيش بيني  
مي شد، تنها خودروسازان داخلي هستند كه مجوز واردات 
خودرو را كس��ب كرده اند. آن طور كه رضا فاطمي امين، 
وزير صمت، پيش از اين اعالم كرد، حدود ۳۰۰ ش��ركت 
درخواست داده اند تا در فهرست واردكنندگان قرار بگيرند. 
اما در نهايت ۲۴ شركت توانستند تمام شروط آيين نامه 
را پشت سر بگذارند. اما انتشار اسامي واردكنندگان نهايي 
خودرو در هفته گذشته، تشديد انحصار بازار خودرو براي 
توليدكنندگان و مونتاژكاران داخلي را به تصوير كشيد. 
ش��ايد تا پيش از اين خودروس��ازان تنه��ا انحصار توليد 
را در اختيار داش��تند، اما حاال اين انحصار به واردات هم 
كشيده شده اس��ت. در اين ميان، سايپا سهم بيشتري از 
ساير رقباي خود دارد. »شركت خودروسازي سايپا« و دو 
شركت زيرمجموعه آن، يعني »پارس خودرو« و »سايپا_ 
سيتروئن«، سه شركت از هفت شركت منتخب واردكننده 
هستند. خودروس��ازي فردا، كرمان خودرو، مكث موتور 
و آرين موتور پويا چهار ش��ركت ديگر واردكننده معرفي 
ش��دند. اما غياب خودروس��ازاني مانند ايران خودرو كه 
يكي از گزينه هاي اصلي براي واردات بود، جاي پرس��ش 
دارد. البته ابهامات به همين موضوع محدود نمي ش��ود. 
منوچهر منظقي، معاون وزير صمت، پس از اعالم اسامي 

ش��ركت هاي واردكننده، در نشس��ت خبري اعالم كرد 
كه ممكن است طي فرآيند واردات خودرو، شركت هاي 
ديگري هم به اين ش��ركت هاي منتخب اضافه ش��وند. 
صحبت هاي منطقي احتمال تداوم طرح واردات خودرو 
در سال هاي آينده را افزايش مي دهد. اما بايد به اين نكته 
توجه كرد كه تا پايان سال جاري اعتبار پايان نامه به پايان 
مي رسد. البته با توجه به طوالني ش��دن فرآيند واردات 
احتمال تمديد آيين نامه وج��ود دارد. در غير اين صورت 
وزارت صمت براي اجراي دوباره اين طرح در س��ال هاي 

آينده، احتمااًل با مشكالت زيادي مواجه شود.

   خودروهاي وارداتي اقتصادي اند؟
در آيين نامه واردات خودرو به كشور آمده كه خودروهاي 
وارداتي بايد اقتصادي باش��ند. همچنين وزارت صمت 
اعالم كرد كه خودروهاي اقتصادي در برابر ساير خودروها 
اولويت دارند. اما به نظر مي رسد تعريفي كه وزارت صمت 
از خودروه��اي اقتصادي دارد، متفاوت اس��ت. منوچهر 
منطقي در نشست خبري چهارشنبه هفته گذشته در 
رابطه با خودروهاي اقتصادي گفت: خودروهاي اقتصادي، 
خودروهايي با قيمت بين ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دالر هستند. اما 
اين رقم اعالمي وزارت صمت براي خودروهاي اقتصادي 
منطقي نيس��ت. چراكه خودروهاي ۵۰۰۰ الي ۶۰۰۰ 
دالري هم در مقايس��ه با وضعيت معيشت مردم ايران، 
اقتصادي نخواهد بود. يعني معادل ريالي اين خودروها در 
مبدا بين ۱۵۰ ميليون تا ۲۰۰ ميليون تومان خواهد بود. 
چه بسا اين خودروها با ورود به ايران و اضافه شدن هزينه 

تعرفه، ماليات، سود توزيع كننده و … با ارقام باالتري به 
دست مصرف كننده نهايي برسد. حال با توجه به دستمزد 
مصوب حدود شش ميليون توماني كارگران، آيا مي توان 
نام اين خودروها را اقتصادي گذاشت؟ يعني اگر يك كارگر 
تمام حقوق خود را هم حفظ كند و خريد ديگري انجام 
ندهد و اين خودروها درگير تورم نشوند، حداقل ۳۳ ماه 
طول مي كشد كه توان خريد خودرو اقتصادي را پيدا كند!

   ارز واردات خودرو تامين شد؟
هميش��ه كمبود منابع ارزي يكي از موانع واردات خودرو 
در كش��ور بود اما ظاهرا اين مشكل اين بار به همت بانك 
مركزي حل شده است. واردات خودرو با ابالغ آيين نامه آن 
و معرفي اسامي شركت هاي وارد كننده وارد مرحله اجرايي 
شده بوده كه مهم ترين مشكل آن تأمين منابع ارزي توسط 
بانك مركزي بود، واردات خودرو هميشه مشكل تأمين ارز 
داشته و برخي از مخالفان واردات معتقدند اين كار خروج 
ارز را از كشور بيش��تر خواهد كرد، اما موافقان مي گويند 
خودروسازان داخلي براي تأمين قطعه برخي از قطعات 
را از خارج وارد كرده و در اين مرحله با توجه به مزيت هاي 
خ��ودرو با كيفيت خارجي و نارضايت��ي مردم از كيفيت 
خودروسازهاي داخلي بايد واردات انجام شود. اما آخرين 
گام از آن تأمين ارز توسط بانك مركزي بوده كه به گفته 
علي صالح آبادي بانك مركزي طبق استانداردهاي وزارت 
صمت اين كار را اجرايي كرده بود، بر اس��اس گفته هاي 
صالح آبادي سقف واردات مبلغ يك ميليارد دالر خواهد بود 
كه طبق برآيند وزارت صنعت تقريباً ۹۰ هزار خودرو است.

   چرا ۹۰ هزار خودرو وارد مي شود؟
موضوع ديگر اينكه بازار امروز خودرو نيازمند واردات تا 
يك ميليون خودرو به صورت ساالنه است كه اين ميزان 
واردات نيازمند بيش از ۱۰ ميليارد دالر منابع ارزي است 
كه با توجه به تحريم ه��اي ناجوانمردانه عليه ايران اين 
امكان فعاًل وجود ندارد، اما آغاز اين امر را بايد به فال نيك 
نگرفت و س��االنه بر حجم واردات خودرو افزود. از ديگر 
نكات مهمي كه به نوشته خبرگزاري مهر، دستگاه هاي 
نظارت��ي بايد دقت ويژه اي بر آن كنند اين اس��ت كه در 
شرايط فعلي ش��ركت هاي توليد كننده بايد تمام توان 
خود را ب��ه كار گرفته تا با توجه به توان داخلي قطعات را 
توليد كنند، اما بررسي هاي نش��ان مي دهد در گذشته 
واردات بسياري از قطعات از كشور چين انجام شده و در 
ايران با نام داخلي به شركت هاي خودروساز فروخته شده 
است، البته برآيند دقيقي از وضعيت فعلي قطعه سازي 
در كشور و واردات قطعات وجود ندارد، در سال ۹۷ يكي 
از ش��ركت هاي قطعه س��ازي به خبرنگار مهرگفته بود: 
»منطق اقتصادي حكم مي كن��د وقتي توليد قطعه در 
كش��ور چين ارزان تر دست مي گيرد آن را داخلي سازي 
نكنيم.« اين اظهارنظر در زمان��ي صورت گرفته بود كه 
شركت هاي قطعه س��از ادعا داشتند بسياري از قطعات 
خودرو را بومي سازي كرده اند. حال بايد ديد واردات قطعه 
براي صنعت خودروس��ازي چقدر ب��وده و آيا مي توان با 
ممنوع كردن واردات قطعات براي خودروهاي داخلي و 
ساخت آن در داخل منابع جديدي را براي واردات خودرو 

با كيفيت خارجي با قيمت مناسب فراهم كرد؟

   واردات، قيمت خودروها را مي شكند؟
باهمه اينها، پرسش هميشگي درباره واردات خودروهاي 
خارجي به كشور اين اس��ت كه آيا با ورود اين خودروها، 
قيمت ه��ا خودروهاي داخلي در ب��ازار كاهش مي يابد؟ 
كارشناس��ان معتقدند كه خودروهاي وارداتي به تعداي 
نخواهد بود كه بتواند نياز ب��ازار را تامين كند. در نتيجه 
ورود اين خودروها قرار نيست تغييري در روند بازار ايجاد 
كند. اما انحصاري ش��دن دوباره واردات احتمال افزايش 
قيمت ها را بيش��تر تقويت مي كند تا كاه��ش آن. البته 
وزارت صمت همچنان معتقد اس��ت كه واردات خودرو 
به صورت انحصاري نيس��ت. برخالف نظر كارشناسان و 
واردكنندگان، مبني بر اجرايي نشدن طرح واردات خودرو 
تا پايان سال، وزارت صمت اصرار بر اين دارد كه خودروهاي 
خارجي تا پايان س��ال به كش��ور مي آيند و مي گويد كه 

وزارتخانه در بحث واردات خودرو عزمي جدي دارد. 
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شناسايي ۳ واردكننده متخلف 
در منطقه آزاد اروند

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خوزستان از شناس��ايي و معرفي ۳۰ 
وارد كننده كاال در منطقه آزاد اروند به تعزيرات 
حكومت��ي به دليل عدم انج��ام تعهدات مربوط 
به واردات خبر داد. به��رام جباري در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: بازرس��ان سازمان صمت 
خوزستان با همراهي ديگر دستگاه هاي متولي 
در بازرس��ي هايي از منطق��ه آزاد ارون��د، روند 
 صادرات و واردات را در اين منطقه مورد بررسي

 قرار دادند.
وي افزود: براس��اس بازرسي هاي انجام شده در 
خرمش��هر، ۱۵ واردكننده كاال ب��ه دليل انجام 
ن��دادن تعهدات مربوط به واردات شناس��ايي و 
پرونده تخلف آنها ب��ه تعزيرات حكومتي ارجاع 

داده شده است.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خوزستان گفت: براي اين ۱۵ واردكننده 
كه تخلف آنها شناس��ايي ش��ده پرونده هايي به 
مجموع به ارزش بي��ش از ۷۷۰ ميليارد و ۷۰۹ 
ميليون ريال توسط بازرسان تشكيل شده است. 
جباري عنوان كرد:همچنين بازرس��ان سازمان 
صمت در شهرستان آبادان ۱۵ وارد كننده ديگر 
كه در واردات كاال به ارزش بيش از ۸۹۲ ميليارد 
و ۵۸۶ ميليون ريال تخلف كرده بودند شناسايي 

و به تعزيرات معرفي كردند.
وي در پايان گفت: پرونده اين واردكنندگان كاال 
در منطقه آزاد اروند براي ص��دور راي قانوني و 
برخورد جدي با آنها به تعزيرات حكومتي ارجاع 
داده شده است و با همه ۳۰ وارد كننده متخلف 

برخورد خواهد شد.

احتمال افزايش ۳ برابري قيمت 
شير خشك 

رييس انجمن توليدكنندگان شير خشك نوزاد 
خاطرنش��ان ك��رد: هزينه ترخيص م��واد اوليه 
نس��بت به گذش��ته حدود ۷ برابر بيش��تر شده 
است و اين مساله ۵۰ درصد در قيمت تمام شده 
محصول تاثي��ر مي گ��ذارد و توليدكنندگان را 

زيان ده مي كند.
هان��ي تحوي��ل زاده در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، با اشاره به نگراني توليدكنندگان 
از حذف كام��ل ارز دولتي به واردات برخي مواد 
اوليه توليد شير خش��ك نوزاد، گفت: حذف ارز 
دولتي براي واردات مواد اوليه ش��ير خش��ك، 
افزاي��ش ۲.۵ تا ۳ برابري قيم��ت اين محصول 
را ب��ه همراه خواه��د آورد و از س��وي ديگر نياز 
به نقدينگي واحده��اي تولي��دي را چند برابر 

خواهد كرد.
وي با بيان اينكه نقدينگ��ي واحدهاي توليدي 
بايد از منبعي جبران شود، تصريح كرد: بانك ها 
بايد فراتر از قوانين س��ال هاي گذشته در تامين 
نقدينگ��ي واحده��اي توليدي اق��دام كنند تا 
توليدكنندگان بتوانند مواد اوليه مورد نيازشان 
را فراه��م كنند، اگر چني��ن برنامه هايي در نظر 
گرفته نش��ود مواد اولي��ه واحده��اي توليدي 
يك س��وم و يك چهارم خواهد ش��د و در نتيجه 
تولي��د واحده��اي تولي��دي كاهش و ب��ازار با 

چالش هاي جدي مواجه خواهد شد.
 اين فعال اقتصادي با اش��اره ب��ه تغيير مبناي 
محاس��به حقوق گمركي صنايع از ارز دولتي به 
ارز نيمايي، گفت: سازمان غذا و دارو براي تامين 
مواد اوليه توليدكنندگان شير خشك به برخي 
واحدهاي تولي��دي ارز دولتي پرداخت مي كند 
اما از س��وي ديگر ترخيص مواد اوليه از گمرك 
با ارز نيمايي محاسبه مي ش��ود و اين پرداخت 
خارج از توان توليدكنندگان است و به آنها فشار 

مضاعف وارد مي كند.
وي هزين��ه خريد م��واد اولي��ه و ترخيص آن از 
گمرك را يكي دانس��ت و افزود: هزينه ترخيص 
مواد اوليه نسبت به گذشته حدود ۷ برابر بيشتر 
شده است و اين مساله ۵۰ درصد در قيمت تمام 
شده محصول تاثير مي گذارد و توليدكنندگان 

را زيان ده مي كند.
گمرك يك��ي از ش��ركت هاي عض��و انجمن را 
مش��مول ماده ۷ كرده اس��ت به اي��ن معنا كه 
ديگر ش��ركت نمي توان��د با ضمان��ت كاالها را 
ترخيص كند يا اجازه ترخي��ص مواد اوليه را به 
آنها نمي ده��د از اين رو الزم اس��ت كه مجلس 
هر چه زودتر در زمينه حق��وق گمركي تعيين 

تكليف كند.
تحوي��ل زاده تاكي��د كرد: مقرر ش��د كه مبناي 
ماليات بر ارزش افزوده نيمايي شود اما از سوي 
ديگر اين ماليات از ۹ درص��د به ۱ درصد تغيير 
كند و اينگونه رقم ماليات بر ارزش افزوده همان 
رقم س��ال گذشته مي ش��د و هزينه جديدي به 
توليدكنن��دگان تحمي��ل نمي ش��د. همچنين 
حقوق گمركي از ۴ درصد به ۱ درصد برسد كه 
هن��وز تصويب اين مهم از س��وي مجلس انجام 
نش��ده و توليدكنندگان ۹ ماه اس��ت كه منتظر 

تصويب اين قانون هستند.
رييس انجمن توليدكنندگان شير خشك نوزاد 
با بي��ان اينكه ۸۵ درصد مواد اوليه توليد ش��ير 
خشك وارداتي است، گفت: در حال حاضر هيچ 
كشوري در توليد مواد اوليه شير خشك خودكفا 
نيست روغن مورد نياز در توليد اين محصول از 
آسياي شرقي تامين و ساير ويتامين هاي موجود 
در اي��ن محصول از كش��ورهاي مختلف تامين 
مي شود. در داخل كش��ور ۱۵ درصد مواد اوليه 
يعني ش��ير خشك بدون چربي توليد مي شود و 
ما براي تامين ساير مواد توليد شيرخشك ناچار 

به واردات هستيم.

سهام دولت در خودروسازي ها 
حتما واگذار مي شود

مديركل صنايع خودرو وزارت صمت با بيان اينكه 
بعد از واگ��ذاري خودروس��ازان دولت ب��ه عنوان 
سياست گذار حضور خواهد داشت، گفت: واگذاري 
س��هام دولت در خودروس��ازان انجام خواهد شد. 
عبداهلل توكلي الهيجاني در پاس��خ به س��وال مهر 
در مورد واگذاري خودروسازان، اظهار كرد: ما بايد 
بتوانيم فضاي رقابتي را در صنعت خودروي كشور 
ايجاد كنيم تا مصرف كننده امكان انتخاب درست 
را داشته باشد؛ اين موضوع راه حل غايي در صنعت 
خودروسازي كشور اس��ت. مديركل دفتر صنايع 
خودروي وزارت صمت با بيان اينكه ما در يك دوره 
گذار هستيم، افزود: چند ماه پيش وزارت صمت با 
وزارت امور اقتصادي و دارايي چارچوبي را براي بحث 
واگذاري خودروسازان تدوين كرد كه در حال حاضر 
وزارت اقتصاد در حال مشورت در مورد اين سند با 
نخبگان است.  وي ادامه داد: صنعت خودروي كشور 
صنعت حساس و پراهميتي است؛ بنابراين واگذاري 
بايد به گونه اي باشد كه خودروساز بعد از خصوصي 
شدن هم به توليد بالنده و رقابت پذير بپردازد؛ از اين 
رو نكته اصلي در اين سند اين است كه خودروساز 
بتواند با حفظ بيزن��س اصلي خود يعني »توليد«، 
به ادامه حيات بپردازد. توكل��ي الهيجاني با بيان 
اينكه رندهاي خودروس��ازان اهميت دارد، گفت: 
ارزش گذاري خودروس��ازان انجام ش��ده اس��ت و 
جلسات مشتركي با  ايدرو در اين زمينه برگزار شده 
و كارگروه مشتركي هم تشكيل شده است. مديركل 
دفتر صنايع خودروي وزارت صمت در مورد اينكه آيا 
دولت قصد واگذاري سهام را دارد يا فقط مي خواهد 
نقش خود را در خودروسازي ها تغيير دهد، تصريح 
كرد: دولت به عنوان سياس��ت گذار حضور خواهد 
داشت و قواعدي را ترسيم مي كند تا سرمايه گذار 
بخ��ش خصوصي بتواند مس��ير خ��ود را انتخاب 
كند. توكلي الهيجاني تاكيد كرد: دولت به عنوان 
س��هامدار براي واگذاري سهام خود اعالم آمادگي 
كرده و حتمًا اين واگذاري سهام انجام خواهد شد. 
وي ادامه داد: آزادس��ازي قيم��ت و بحث تعرفه ها 
پيش نيازهايي هستند كه در يك قواعد مشخص، 
مورد توجه قرار گرفته است. توكلي الهيجاني يادآور 
ش��د: اگر نظارتي بر خودروس��ازان نباشد و برنامه 
مشخصي وجود نداشته باشد، آنها مايل هستند به 
سمت خودروهاي مونتاژي با حاشيه سود باال بروند.

پايان آذر ؛ آخرين مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي 

س��ازمان توس��عه تجارت ايران اعالم ك��رد كه پايان 
آذر امس��ال، آخري��ن مهل��ت ايفاي تعه��دات ارزي 
صادركنندگان س��ال ۱۴۰۰ اس��ت. براساس اعالم 
سازمان توس��عه تجارت ايران، آخرين مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي صادركنندگان س��ال ۱۴۰۰ به منظور 
برخ��ورداري از معافيت هاي مالياتي س��ال ۱۴۰۰، 
پايان آذرمه س��ال ۱۴۰۱ اس��ت و اين مهلت تمديد 
نخواهد ش��د. صادركنندگان به منظور بهره مندي از 
معافيت هاي مالياتي، در مهلت باقيمانده نس��بت به 
ايفاي تعهدات ارزي حاصل از صادرات خود اقدام كنند. 

طارم ۹۰ هزار توماني
خريدار ندارد

رييس اتحاديه برنج فروش��ان بابل خاطرنشان كرد: 
مصرف برنج خارجي در روس��تاهاي ش��مال كشور 
چندان مرسوم و متداول نبود اما امروز مردم روستاهاي 
شمال به ناچار برنج خارجي مصرف مي كنند. حسن 
تقي زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره 
به ركود حاكم بر بازار برنج، گفت: بازار متاثر از شرايط 
سياسي كشور در ركود به سر مي برد و بازار برنج نيز از 
ركود تاثيرپذيرفته است. وي با بيان اينكه امسال برنج 
طارم كيلويي ۹۰ هزار تومان خريدار ندارد، گفت: سال  
گذشته كشاورزان تمايلي براي فروش محصول خود 
نداشتند و برنج را به اميد افزايش نرخ نگه مي داشتند 
اما امس��ال شرايط معكوس شده اس��ت و كشاورزان 
مي خواهند محصول خود را عرضه كنند اما خريداري 
وجود ندارد. اين فعال اقتصادي با اشاره به نرخ انواع برنج 
در بنكداري شهرهاي شمالي، گفت: فجر كيلويي ۶۳ تا 
۶۵هزار تومان، شيرودي كيلويي ۴۵ هزار تومان و ندا 
كيلويي ۴۰ هزار تومان عرضه مي شود. به گفته رييس 
اتحاديه برنج فروشان بابل؛ عرضه برنج كشت دوم در 
بازار آغاز شده است و اين نوع برنج كيلويي ۱۰۰ هزار 
تومان عرضه مي شود. تقي زاده در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا فروش��گاه هاي زنجيره اي امس��ال براي خريد 
برنج به بازار ورود نكردند؟ گفت: برخي از فروشگاه ها 
به صورت چراغ خاموش اق��دام به خريد مي كنند اما 
خريد فروشگاه هاي زنجيره اي يك دهم سال گذشته 
شده اس��ت. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه زير ۳۰ 
درصد برنج توليد شده از شهرهاي شمالي خارج شده 
است، تصريح كرد: سال هاي گذشته در اين مقطع از 
سال بيش از ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج توليدي از شهرهاي 
شمالي خارج مي شد اما در سال جاري اين مهم تا به 
امروز محقق نشده است. وي تصريح كرد: دولت اقدامي 
براي ورود به بازار برنج و خريد برنج هاي كش��اورزان 
نكرده اس��ت. دولت همواره تالش دارد با شعار بازار را 
كنترل كند براي خريد تضميني دولت نياز به پول دارد 
كه هم اكنون پولي براي خريد ندارد. رييس اتحاديه 
برنج فروش��ان بابل ادامه داد: كشاورزان تمايل دارند 
۵۰ درصد توليدات خود را براي امرار معاش بفروشند 
اما خريدار كم است و تعداد خريداران از شهرستان ها 
اندك شده است چراكه تمايل مردم براي خريد برنج 
خارجي افزايش پيدا كرده اس��ت. تقي زاده با اشاره 
به كوچك شدن سفره مردم، گفت: مصرف برنج 
خارجي در روس��تاهاي ش��مال كش��ور چندان 
مرسوم و متداول نبود اما امروز مردم روستاهاي 

شمال به ناچار برنج خارجي مصرف مي كنند.

با دستور رييس كل بانك مركزي ارز واردات خودرو تامين شد

انحصارگرايي خودروسازان در واردات!

معاون وزير صمت: 

اجراي كاالبرگ منتفي نشده است
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر اينكه 
كاالبرگ منتفي نشده درباره شبكه هاي اجتماعي و اينكه 
س��ه درصد فروش در اين شبكه ها صورت مي گيرد و ۸۰ 
درصد كسب و كارها از اين شبكه ها به عنوان مكمل و براي 
تبليغ هم استفاده مي كنند گفت كه خسارت كسب و كارها 
از قطع اينترنت به طور دقيق قابل محاسبه نيست و يكي از 
راهكارها حمايت از كسب و كارهاي بزرگ و كوچك است.

به گزارش ايس��نا، عليرضا شاه ميرزايي - معاون تجارت و 
خدمات وزير صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبري، 
در پاسخ به نقدي در رابطه با قيمت گذاري دستوري، اظهار 
كرد: قيمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جديد 
دولت، هر بخش بايد كاالي مربوط به خود را مديريت كند؛ 
مثال توليد و تنظيم بازار كاالي كشاورزي به عهده وزارت 
جهاد است. همچنين در سال هاي اخير تعدادي كاال بورسي 

شده و قيمت گذاري دستوري نداشته است.
وي با بيان اينكه اجراي پروژه مردمي سازي يارانه ها شرايط 
خاص و متفاوت بوده، تصريح كرد: حتي دولت هاي قبلي 
كه ادعاي آزادي اقتصادي داشتند، جرئت اجراي اين پروژه  
را نداش��تند. اما اين دولت جرئت كرد و با حذف ارز دولتي 
قيمت برخي اقالم چهار تا پنج برابر ش��د و در اين شرايط 

تصميم هاي خاص براي قيمت برخي كاالها گرفته شد. 
شاه ميرزايي در ادامه در پاسخ به اينكه سامانه جامع تجارت 
چه زماني كامل مي شود؟ اظهار كرد: سامانه ها هميشه رو به 
رشد هستند و وظايف جديدي به آنها اضافه مي شود. ضمن 
اينكه به سامانه ها به عنوان بخش هاي دولتي نگاه نمي كنيم 
و بايد با همكاري بخش خصوصي اجرا شوند. وي در پاسخ به 
سوال ايسنا درباره جديدترين وضعيت شناسه ها نيز گفت: 
تاكنون نزديك به يك ميليون شناسه كاال و هفت ميليارد 
كد رهگيري صادر شده اس��ت. همچنين در حال حاضر 
۶۳۵ هزار نفر كد نقش دارند كه يعني مي توانند در سامانه 
اطالعات وارد كنند. اجراي شناس��ه كاال يكي يكي اعالم 
مي شود و فعال فقط روي لوازم خانگي و بخشي لوازم يدكي 
اجباري شده كه زمان آنها نيز تمديد شده است. تا زماني 
كه ۸۰ درصد كاالهاي موجود كد رهگيري دريافت نكنند، 

نمي توان اقدام به جمع آوري كاالهاي بدون شناسه كرد.

   ۳ درصد فروش در شبكه هاي اجتماعي
معاون تج��ارت و خدمات وزارت صم��ت در ادامه با بيان 
اينكه ۳ درصد فروش در ش��بكه هاي اجتماعي صورت 
مي گيرد، گفت: كل فروش ديجيتال ساالنه حدود ۱۳۰۰ 

همت است. همانطور كه بانك ها شبكه خاص خود را دارند 
و از اينترنت آزاد استفاده نمي كنند، در حوزه تجاري هم 
بايد شبكه هايي براي زمان قطعي اينترنت در نظر گرفته 
شود. البته در شبكه هايي بانكي گاهي اختالل وجود دارد 
كه بايد برطرف شود.به گفته اين مقام مسوول ۸۰ درصد 
كس��ب و كارها در شبكه هاي اجتماعي حضور دارند و به 
عنوان مكمل يا تبليغات از آنها استفاده مي كنند. در حال 
حاضر در تجارت الكترونيك پلتفرم هاي قوي وجود دارد 
كه بايد در حوزه رسانه اي هم پلتفرم هاي مشابهي طراحي 
شود. البته شبكه هاي خارجي هم بايد حضور داشته باشند 
تا رقابت ايجاد شود و انحصاري نباشد.وي در پاسخ به سوالي 
درباره خسارت كسب و كارها از قطعي اينترنت نيز گفت: 
در اين مدت كسب و كارها خسارت هايي ديدند، اما براي 
محاسبه دقيق اين خس��ارت ها اول بايد مشخص شود 
ناشي از چه عواملي بوده است. مثال ممكن است يك روز به 
دليل كندي اينترنت و روز ديگر به خاطر اختالل در درگاه 
پرداخت باش��د. در حال حاضر كسب و كارهاي فيزيكي 
هم براي فروش مش��كل دارند، اما محاسبه دقيق ميزان 
خسارت ها امكان پذير نيست. مس��اله اآلن اين است كه 
براي اين خسارت ها چه كاري انجام دهيم. دولت يك بسته 

حمايت تدوين كرده، اما وزارت صمت هم حمايت هايي در 
نظر دارد.به گفته اين مقام مسوول يك حمايت هميشگي 
صمت ۵۰ همت تسهيالت براي كسب و كارهاي نيمه فعال 
يا نيازمند احيا است كه در حال حاضر آسيب ديده ها در 
اولويت پرداخت هستند. همچنين پيشنهاد شده كسب و 
كارهاي بزرگ از كوچك يا پلتفرم ها از فروشگاه ها حمايت 
تبليغاتي كنند و رسانه ها مثل صدا و سيما به كسب و كارها 
تخفيف بدهند. يك مشكل هم قدرت خريد مردم است 
كه براي اين موضوع مقرر شده بانك ها كارت اعتباري تا 
۱۰ ميليون تومان ارايه كنن��د و تا ۵۰۰۰ ميليارد تومان 
قطعي شده است.وي افزود: كاالبرگ هم يكي از طرح هايي 
است كه نياز كشور است. اما وزارت صمت تنها تصميم گير 
نيست. ارايه كاالبرگ منتفي نشده و حتي به صورت پايلوت 
در چهار شهرستان گرمسار، آبيك، دماوند و فيروزكوه اجرا 
شده است.شاه ميرزايي در پايان گفت كه بر اساس مصوبه 
اخير اين وزارتخانه تمام واحدها در هر رسته اي براي اينكه 
در فضاي مجازي فعاليت كنند، نياز به دريافت مجوز از 
اتحاديه كس��ب و كارهاي مجازي ندارند، بلكه داشتن 
مجوز از اتحاديه خودشان كافي است. كارگروه نظارت 

بر كسب و كارهاي مجازي هم بر آنها نظارت مي كنند.

رييس سازمان توسعه تجارت خبر داد

لغو ممنوعيت هاي وارداتي از اوراسيا
رييس س��ازمان توس��عه تجارت مي گويد كه با دريافت 
مصوبه سران قوا، ممنوعيت هاي واردات ايران در رابطه با 
كشورهاي اوراسيا، لغو خواهد شد. عليرضا پيمان پاك در 
نشست همكاري هاي تجاري ايران و فدراسيون روسيه، با 
بيان اينكه سطح مراودات تجاري در مقايسه با ارتباطات 
سياس��ي ايران و روسيه ناچيز اس��ت، ادامه داد: چنانچه 
بتوانيم روي نقاط مش��ترك كار كنيم و زيرس��اخت ها را 
توسعه دهيم، پتانسيل هاي خوبي براي همكاري وجود 
دارد. بنابراين در حال حاضر مهم ترين مس��اله، شناخت 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي متقابل است. او با اشاره به اينكه 
در گذشته صادرات ايران به روسيه منحصر به محصوالت 
كشاورزي بود، افزود: امروز، بيش از ۶۰ درصد مراوادت در 
حوزه كاالهاي صنعتي است؛ چنانكه دارو از جمله داروهاي 
ضدسرطان در فهرست كاالهاي صادراتي به روسيه قرار 
گرفته و قرار است در حوزه صادرات توربين نيز قراردادهايي 
منعقد شود. در عين حال، قرار اس��ت اين همكاري ها به 
حوزه هاي ديگر از قبيل تجهيزات صنعتي، صنعت هوايي و 
كشتي سازي هم تسري پيدا كند و در اين زمينه توافقاتي 
نيز شكل گرفته است. پيمان پاك در ادامه به برگزاري يك 
رويداد تجاري در مسكو با حضور قطعه سازان ايراني اشاره 
كرد و گفت: طي سه روز برگزاري اين نمايشگاه، به ميزان 
۷۰۰ ميليون يورو موافقت نامه مي��ان فعاالن اقتصادي 
ايراني و روسي منعقد شد كه اگر ۲۰ درصد از اين رقم نيز 

به قرارداد منجر شود، دو برابر صادرات ايران در حوزه قطعه 
خواهد بود. او با اش��اره به ضرورت برگزاري نشست هاي 
تخصصي و رويدادهاي نمايشگاهي براي آشنايي دو طرف 
با ظرفيت هاي يكديگر، عنوان كرد كه ارتباطات نرم افزاري 
نيز در زمان و هزينه صرفه جويي خواهد كرد. رييس سازمان 
توس��عه تجارت در ادامه، توافقات صورت گرفته ميان دو 
كشور براي صادرات تجهيزات پزشكي، ونتيالتور و ساير 
تجهيزات مورد نياز در اتاق عمل از ايران به روسيه را مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: براي آنكه همكاري هاي اقتصادي 
شكل بگيرد، زيرساخت ها بايد توس��عه پيدا كند. بر اين 
اساس، يكي از اقدامات صورت گرفته، توافق براي پوشش 
بيمه اي مراودات از طريق صندوق ضمانت صادرات ايران و 
صندوق اگزيار روسيه است. در اين توافق مقرر شده است كه 
صندوق ضمانت صادرات، تاجر ايراني را اعتبارسنجي كند 
و صندوق اگزيار نيز اعتبار تاجر روس را مورد ارزيابي قرار 
مي دهد و در مرحله بعد، قرارداد همكاري فعاالن اقتصادي 
ايراني و روس��يه بيم��ه مي ش��ود. پيمان پاك همچنين 
ايجاد كريدور سبز ميان ايران و روسيه را از ديگر اقدامات 
زيرساختي برشمرد و گفت: كريدور سبز به صورت پايلوت 
براي ارتباط گروه هاي بالغ ايجاد شده تا با كمترين معطلي 
و ارايه حداقلي اس��ناد كاالهاي خود را ترخيص كنند. او 
گفت: قرار اس��ت صندوق هايي ايجاد شود كه تسهيالتي 
در حد يوزانس و سرمايه گذاري، اعتبار خريدار و فروشنده 

و مشاركت در توليد ارايه كند. بر اساس اعالم سايت اتاق 
تهران، رييس سازمان توس��عه تجارت، برقراري تجارت 
آزاد ميان ايران و كش��ورهاي حوزه اوراسيا را نويدبخش 
آينده اي روشن براي تجارت در اين منطقه توصيف كرد 
و گف��ت: گروه هاي كااليي براي قرارگرفتن در فهرس��ت 
تجارت آزاد، تقريبا مشخص شده است و مقرر شده كه ۹۰ 
درصد كد تعرفه ها صفر شود. همچنين مصوبه اي از سران 
قوا دريافت كرده ايم كه ممنوعيت هاي وارداتي ايران براي 
اوراسيا لغو شود. بنابراين پيش بيني  مي شود كه فهرست 
كاالهاي مش��مول تجارت آزاد ميان ايران و اوراسيا اواخر 
آذرماه ميان وزراي اين كشورها به امضا برسد.  به گزارش 
روابط عمومي ات��اق تهران نايب رييس اتاق ايران هم طي 
سخناني با اشاره به اينكه هموار كردن راه تجارت وظيفه 
سياست گذاران و متوليان امر اقتصاد است، گفت: پيشرفت 
برخي امور نظير توسعه ترانزيت، نيازمند سرمايه گذاري 
 است؛ از طرفي ارزان ترين راه مبادالت تجاري آبراه است؛ 
بنابراين الزم است دولت هاي ايران و روسيه براي افزايش 
بازده رود ولگا به عنوان بستر مبادالت اقتصادي دو كشور 
س��رمايه گذاري كرده و با يكديگر همكاري كنند. محمد 
اميرزاده در ادامه با بيان اينكه مسير تجارت هميشه هموار 
نبوده و مناس��بات تجاري ايران و روس��يه طي سال هاي 
مختلف دچار نوساناتي بوده است، گفت: اين افت و خيزها 
بايد مورد آسيب شناسي قرار گيرد و موانع موجود بر سر راه 

داد و ستد فعاالن اقتصادي برطرف شود. او سپس از ضرورت 
برقراري خطوط هوايي و همچنين طراحي سيستم مالي 
براي توسعه مراودات س��خن گفت و افزود: روسيه داراي 
ظرفيت هاي بسياري براي همكاري  هاي اقتصادي است 
و در مقابل ايران نيز مس��يري اطمينان بخش براي حمل 
كاالهاي روسي محسوب  مي شود. نكته حائز اهميت آنكه، 
سياس��ت گذاران خليج فارس را مركز ثقل تجارت جهان 
تلقي مي كنند؛ از اين رو روس��يه مي تواند از طريق ايران 
كاالهاي خود را به اين منطقه برساند و سپس به نقاط ديگر 
صادر كند. اميرزاده با بيان اينكه ايران و روسيه، در شرايط 
حاضر داراي مسائل مشابه هستند و بايد با يكديگر همكاري 
كنند، گفت: تسهيل صدور ويزا از طرف روسيه براي ايرانيان 
مي تواند به تقويت همكاري ها كمك كند. در ادامه، رستم 
ژيگانش��ين، رييس بخش بازرگاني سفارت روسيه در 
ايران نيز گفت: امكانات بسياري براي ايرانياني كه وارد 
بازار روسيه شوند، تدارك ديده شده است و اين امكانات 
مي تواند كمك كند كه ش��ركت هاي ايراني صادرات 
خود را به روسيه گسترش دهند و جايگاه جديدي در 
روسيه پيدا كنند. او با بيان اينكه اين همكاري مي تواند 
ش��امل حوزه هايي چون صنعت هوايي، ماشين آالت، 
پتروش��يمي و داروسازي باش��د، افزود: در كميسيون 
مشترك اقتصادي ايران و روسيه كه در اكتبر سال جاري 
برگزار خواهد شد، بسياري از اين مسائل قابل بحث است. 
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خبرروز

برف و باران در نقاط مختلف كشور
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و برف در نقاط مختلف همچنين خيزش گردوخاك در شرق 
كشور خبر داد. صادق ضياييان درباره شرايط جوي كشور اظهار كرد: امروز يكشنبه )۸ آبان ماه( در خراسان شمالي، ارتفاعات البرز مركزي و 
زاگرس مركزي بارش پراكنده خواهيم داشت.به گفته رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا، دوشنبه )۹ آبان ماه( در 
برخي نقاط غرب، استان هاي واقع در دامنه هاي جنوبي البرز مركزي و دامنه هاي مركزي زاگرس، سه شنبه )۱۰ آبان ماه( در نوار شمالي كشور و 
استان هاي واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي و چهارشنبه )۱۱ آبان ماه( در استان هاي ساحلي خزر، شمال شرق، نواحي مركزي و استان هاي 

واقع در دامنه هاي زاگرس مركزي بارش پيش بيني مي شود. روز سه شنبه افزايش دما در استان هاي ساحلي خزر و اردبيل رخ خواهد داد.

رويداد

مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، درباره پرداخت »وام ازدواج« 
و »فرزن��دآوري« به افرادي كه س��ربازي نرفته اند، 
گفت: در حال حاضر ديگر وضعيت نظام وظيفه به 
عنوان »شرط« پرداخت وام ازدواج مطرح نيست و 
بس��ياري از بانك ها اين وام را به افرادي كه سربازي 
نرفته باش��ند نيز پرداخت مي كنند اما در خصوص 
پرداخت وام فرزن��دآوري هرچه پيگيري كرديم به 
نتيجه اي نرسيديم چراكه تصميم گيري بر عهده نظام 
وظيفه است. مهدي متقي فر، در پاسخ به اين سوال 
كه نظام وظيفه اعالم كرده بود هيچ وامي به افرادي 
كه سربازي نرفته باشند پرداخت نمي شود، درباره 
وضعي��ت پرداخت وام ازدواج و فرزن��دآوري به اين 
افراد اظهار كرد: قبال معافيت از خدمت نظام وظيفه 
يا داشتن كارت پايان خدمت »شرط« پرداخت وام 
ازدواج ب��ود اما در حال حاض��ر ديگر وضعيت نظام 
وظيفه به عنوان »شرط« پرداخت وام ازدواج مطرح 
نيست و بس��ياري از بانك ها اين وام را به افرادي كه 
سربازي نرفته باشند نيز پرداخت مي كنند. به گفته 
او، به طور كلي از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور 
ماه، ۱۵۳ ميليارد و ۷۴۱ ميليون و ۶۴۹ هزار ريال وام 
فرزندآوري و ۶۶۹ ميليارد و ۴۷۴ ميليون و ۶۲۷ هزار 

ريال وام ازدواج به متقاضيان پرداخت شده است.

   صف »بلند باالي« وام فرزندآوري 
مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان 
وزارت ورزش و جوان��ان درب��اره پرداختي هاي وام 
فرزندآوري از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، 
توضيح داد: در اين بازه زماني ۱ ميليون و ۷۳۱ هزار 
و ۴۱ نف��ر براي درياف��ت وام فرزن��دآوري ثبت نام 
كرده اند كه از اين بين تنه��ا ۳۸۳ هزار و ۳۷۷ فقره 
وام فرزندآوري پرداخت ش��ده است. تعداد در صف 
ماندگان دريافت اين وام يعني كس��اني كه مدارك 

را تكميل كرده و منتظر دريافت وام هستند نيز زياد 
است. از ابتداي سال جاري تا شهريور ماه ۳۲۸ هزار 
و ۵۴۳ نفر در صف دريافت وام فرزندآوري مانده اند 
و عليرغم تكميل ثبت نام و مداركشان همچنان وام 
فرزن��دآوري را دريافت نكرده ان��د. متقي فر درباره 
چرايي آمار باالي در صف ماندگان وام فرزندآوري، 
يادآور شد: بسياري از شعبه ها در استان ها اعالم 
مي كنند ب��راي پرداخت وام فرزن��دآوري اعتبار 
الزم را ندارند. ما در خصوص پرداخت وام ازدواج 
در شوراي عالي جوانان مصوب كرديم كه بانك ها 
موظف اند حداكثر ت��ا ۱۵ روز بعد از تكميل ثبت 
نام متقاضيان دريافت وام ازدواج، پيامك مراجعه 
به ش��عبه را براي افراد بفرستند و پس از مراجعه 
به ش��عبه و تكميل مدارك نيز بانك ها موظف اند 

وام را ۱۰ روزه به حساب متقاضيان واريز كنند. 

   تهران، اصفهان و فارس 
در صدر دريافت وام فرزندآوري

به گفته وي تهران با ۱۲.۰۷ درصد، اصفهان با ۸.۰۴ 
درصد، فارس ب��ا ۶.۴۴ درصد، خوزس��تان با ۵.۸۳ 
درصد، آذربايجان ش��رقي ب��ا ۴.۳۴ درصد و كرمان 
ب��ا ۴.۰۶ درصد بيش��ترين آم��ار پرداختي هاي وام 
فرزندآوري را به خود اختص��اص داده اند. مديركل 
دفتر برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با بيان اينكه سيستان و بلوچستان 
آخرين استان در ميزان پرداختي هاي وام فرزندآوري 
اس��ت، ادامه داد: مي��زان درياف��ت وام فرزندآوري 
در سيس��تان و بلوچس��تان ۰.۰۸ درصد است و وام 
فرزندآوري بس��يار كم در اين استان پرداخت شده 
است. البته متقاضيان دريافت اين وام در سيستان و 
بلوچستان نيز كم بوده اند. به طور كلي ۸۲۲ نفر براي 
دريافت اي��ن وام ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد به 

۲۹۴ نفر اين تسهيالت پرداخت شده است.

   رشد ۴۰ درصدي پرداخت وام ازدواج 
طي امسال

متقي فر در بخش ديگر س��خنان خود درباره آخرين 
آم��ار پرداختي هاي وام ازدواج در س��ال جاري، اظهار 
كرد: از اول س��ال جاري تا پايان ش��هريور، تعداد كل 
ثبت نام كنن��دگان وام ازدواج ۹۷۷ هزار و ۷۱ نفر بوده 
است كه از اين تعداد به ۴۸۶ هزار و ۳۹۹ نفر وام ازدواج 
پرداخت شده است. او همچنين تاكيد كرد كه تعداد 
پرداختي ه��اي وام ازدواج از ابتداي س��ال جاري تا 
پايان شهريور و در قياس با مدت مشابه خود در سال 
گذشته حدود ۴۰ درصد رشد داشته است و از سوي 
ديگر اين معاونت هر ماه در س��تادهاي ساماندهي 
ام��ور جوانان وضعيت متقاضي��ان در صف دريافت 
وام ازدواج را پيگيري و رصد مي كند. مديركل دفتر 
برنامه ريزي و توسعه اجتماعي جوانان وزارت ورزش 
و جوانان درباره آمار تعداد افرادي كه در صف دريافت 
وام ازدواج مانده ان��د نيز توضي��ح داد: در بازه زماني 
ياد ش��ده ۲۲۱ هزار و ۲۰۳ نفر در صف دريافت وام 
ازدواج مانده اند. آمار ثبت نام كنندگان با افرادي كه 
در صف دريافت وام ازدواج مانده اند متفاوت اس��ت. 
افراد ثبت نام كننده مدارك خود را براي دريافت وام 
تكميل نكرده اند و بعضا فرآيند تكميل ثبت نام را 
رها كرده اند اما متقاضياني كه در صف دريافت وام 
ازدواج باقي مانده اند در عين حالي كه مداركشان را 
تكميل كرده اند اما هنوز وامي دريافت نكرده اند. به 
گفته متقي فر از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور، 
استان تهران حدود ۱۳ درصد از پرداختي هاي وام 
ازدواج در كل كشور را به خود اختصاص داده است و 
پس از تهران، خراسان رضوي با ۷.۵۰ درصد، فارس 
با ۵.۸۳ درصد، آذربايجان ش��رقي با ۵.۱۹ درصد، 
سيستان و بلوچس��تان با ۴.۷۱ درصد، آذربايجان 
غربي با ۴.۴۴ درصد و كرمان با ۴.۲۶ درصد در صدر 

پرداختي هاي وام ازدواج قرار دارند.

سربازي نرفته ها وام »ازدواج« مي گيرند، وام »فرزندآوري«؛ خير!
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 تربيت دوگانه كودكان
 و نتايج آن

 بسته ده  بندي 
براي حمايت از بازار

 يك ناهمگوني جدي در اصول تربيتي بين پدر و مادر 
است و اختالف نظر در مقوله تربيت فرزند را به دنبال 
دارد. جداي از اينكه بنابر ش��رايط برخي خانواده ها 
والدين هر دو شاغل هس��تند و در اكثر موارد فرزند 
را به اقوام خود مي س��پارند و تربيتي متفاوت بر آن 
كودك تسلط مي يابد و افراد مختلف نظرات تخصصي 
و تربيتي خود را به اندازه كودك و خانواده او تحميل 
مي كنند كه اين مورد نيز ج��اي بحث دارد. يكي از 
مولفه هايي كه براي بچه ها ايجاد آرامش مي كند و 
تربيتي اصولي را فراهم مي آورد اين است كه هر دو 
والد در اصول تربيتي خود هماهنگ باشند، چرا كه 
نا هماهنگي ميان اين دو نه تنها اختالف ميان اين 
دو زوج را فراه��م مي كند بلكه منجر به عدم ثبات و 
آسيب هاي شخصيتي كودك مي شود، فرضا تصور 
كنيد فرزندي مادر مقتدر و پدر آس��ان گيري دارد، 
اين بچه الزم اس��ت دو بار اختالف نظر والدين خود 
را مش��اهده كند و بعد از اين مشاهده درمي يابد كه 
چگونه زيركان��ه مي تواند در اين بين حرف خودش 
را به كرسي بنشاند و به خواسته خود برسد حال يا با 
بدگويي كردن از مادرش پيش پدرش به خواسته خود 
مي رسد؛ چون مادر به او امتياز نمي دهد و مقتدر است 
يا از پدر دادخواهي مي كند كه تو براي من بستني بخر 
يا تو براي من اسباب بازي بخر چون مادر نمي خرد 
يا به پدر ش��كايت مادر را مي كند كه او به حرف من 
گوش نمي دهد. پدرو مادري كه خواسته يا ناخواسته 
ب��ه جاي اينكه مثل دو هم تيمي و در قالب يك تيم 
مشترك فرزندي با ثبات شخصيتي تربيت كنند، 
با ياركش��ي و تالش براي اثبات حقانيت حرف هاي 
خودش��ان فرزندش��ان را دايما مثل يك توپ پاس 
كاري مي كنند و اين وسط ضربه هاي متعددي را به 
اين بچه وارد مي كنند. اينها نبايد انتطار داشته باشند 
كه يك نوجوان آرام و همراه طي سال هاي پيش رو 
داشته باشند. حال ممكن است اين بچه وقتي به سن 
نوجواني رسيد خودش فردي بشود كه مقابل اين دو 
نفر قرار گيرد و شروع به يار كشي در مقابل پدر و مادر 

كند و در تيم مقابل والدينش قرار گيرد.

ما به بازارگردان مي گوييم حق فروش نداريد آيا فكر 
نمي كنيم آنها شايد به اين فكر كنند كه حق خريد هم 
براي خود قائل نباشند و بگوييد وقتي نمي توانيم دارايي 
خود را بفروشيم در خريد هم دخالتي نكنيم. ولي بايد 
تصميم اساسي تري براي بازارگردان ها گرفته مي شد. 
بند نهم بند اساسي تري است كه بسيار خوب است. 
شايد سازمان مي توانست اين بند را زودتر انجام دهد. 
اما بند دهم را من متوجه نمي شوم يعني با نيم ساعت 
يا زياد كردن س��اعت معامالت چه اتفاقي در بازار رخ 
مي دهد؟ وقتي در بندها نگاه مي كنم چند بند مطلوب 

و چند بند نااميد كننده مثل بند دهم وجود دارد.

مراجعه روزانه ۱۲۰۰ بيمار تنفسي به مراكز درماني

معاون درمان وزير بهداشت با اشاره به مراجعه روزانه 
بيش از ۱۲۰۰ نفر از مردم به مراكز درماني گفت: بيش 
از ۵۰ درصد اين افراد مبتال به آنفلوآنزا هستند. سعيد 
كريمي گفت: اين عدد ش��امل همه بيماران تنفسي 
است كه بر اس��اس نمونه گيري هاي انجام شده بيش 
از ۵۰ درصد اي��ن افراد به آنفلوآنزا مبتال هس��تند. او 
افزود: همچنين روزانه حدود هزار و دويس��ت نفر در 
بيمارستان هاي كش��ور به دليل بيماري هاي تنفسي 
در كش��ور بستري مي ش��وند كه بيش از ۵۰ درصد از 
آنها را مبتاليان به آنفلوآنزا تشكيل مي دهند و كمتر از 
۱۰ درصد آن را كرونا و مابقي آنها را ساير بيماري هاي 
تنفسي تشكيل مي دهند. كريمي در رابطه با تفاوت هاي 
آنفلوآنزا و كرونا نيز اظهار كرد: عالئم آنفلوآنزا به صورت 
ناگهاني و انفجاري مانند درد و تب هاي ناگهاني خود 
را نشان مي دهد. تشخيص قطعي آن از كرونا به غير از 
تست هاي پي سي آر وجود ندارد. معاون وزير بهداشت 
در ادام��ه با بيان اينكه اف��راد در معرض خطر بايد هم 
واكسن آنفلوآنزا و هم واكسن كرونا را تزريق كنند، گفت: 
هر دوي اين واكسن ها موجود است. وي تاكيد كرد: افراد 

بيمار و داراي عالمت بايد از حضور در اجتماعات، محل 
كار، دانش��گاه، مدرسه و مترو پرهيز كنند. افراد مبتال 
بايد از مصرف ب��دون تجويز دارو به ويژه آنتي بيوتيك 
پرهيز كنند، چرا كه در بيماري ويروسي آنتي بيوتيك 
كاربرد ندارد. او همچنين در مورد بازگشت شهرهاي 
قرمز به نقشه كرونايي كشور نيز گفت: اين موضوع به 
دليل افزايش موارد بستري است. در برخي از شهرها به 
دليل اينكه جمعيت كمي هم دارند با كمترين افزايش 
بس��تري دوباره قرمز خواهند شد. كريمي يادآور شد: 
در حال حاضر پي��ك كرونا در كش��ور نداريم بلكه با 
پيك آنفلوآنزا روبرو هستيم، اما به تبع آن بيماري هاي 
تنفسي نيز افزايش پيدا مي كنند. كريمي همچنين در 
مورد مراكز سرپايي و پروتكل هاي مرتبط با آنفلوآنزا 
و همچني��ن ميزان زياد تجوي��ز آنتي بيوتيك در اين 
مراكز نيز اظهار كرد: ما يك دستورالعملي را براي اين 
بيماري تدوين كرديم كه در هفته گذشته منتشر شد 
اما بايد اين دستورالعمل ها را اجباري كرد و در سيستم 
نسخه نويسي الكترونيك جاي گذاري شود تا خارج از 
آن كسي نتواند دارو و به ويژه آنتي بيوتيك تجويز كند.

سهم ۱۰ درصدي پايتخت در توليد زباله در كشور
مشاور وزير كش��ور در امور فناوري از توليد ساالنه ۲۰ 
ميلبون تن زباله در كشور خبر داد كه سهم شهر تهران 
از اين ميزان توليد ۱۰ درصد است. حميدرضا طهوري 
گفت: خوش��بختانه در كش��ورمان وضعيت مديريت 
پسماند قابل قبول بوده اما در حوزه پردازش و تفكيك 
زباله دچار عقب ماندگي و مشكالتي هستيم. او ادامه داد: 
در حال حاضر ۵۰ درصد از زباله هاي جمع آوري شده در 
تهران دفن مي شود و بايد اقداماتي مناسب براي كاهش 
آلودگي زيست محيطي پسماندهاي شهر تهران انجام 
شود. طهوري بيان كرد: برنامه وزارت كشور در اين حوزه 
كاهش نقاط جمع آوري زباله در كشور از ۷۰۰ نقطه به 
۳۰۵ نقطه است كه اين كار با استفاده از روش هاي نوين 
و بي خطر سازي زباله و تفكيك آن از مبدا ميسر است. 
مشاور وزير كشور يادآور شد: وزير كشور در ابالغيه اي در 
اواخر سال قبل ۱۰ فرمان را در خصوص تفكيك زباله از 
مبدا، استفاده از استارتاپ ها و .... صادر كرد كه راهكارهاي 
الزم را جهت استفاده مديران شهري در جهت مديريت 

پسماند شهرها ارايه مي داد. در حال حاضر اتفاقات خوبي 
در اين حوزه در كشور روي داده است. مشاور وزير كشور 
در امور فناوري گفت: خوشبختانه وضعيت شهر تهران 
در حوزه مديريت پسماند از متوسط كشور باالتر است، 
مشاركت بخش خصوصي به خوبي در حال انجام است 
و شركت هاي دانش بنيان با شهرداري همكاري دارند. 
او در انتها افزود: يك نوگرايي در مديريت پسماند شهر 
تهران ديده مي ش��ود. به طوري كه با روش ام.آر.اف 

ميزان زباله هاي ريجكتي كمتر مي شود.

دست خالي ايران از گردشگري جام جهاني

هيچ برنامه اي براي بهره برداري از فرصت جام جهاني قطر نداشتيم
فرصتي كه از دست رفت

گليماندگار|
 از مدت ها پيش بحث بر س��ر اس��تفاده 
از ظرفيت گردش��گري در ج��ام جهاني 
قطر مطرح بود، اما اينكه چه كارهايي براي اس��تفاده از 
اين فرصت انجام شد، س��والي است كه كسي پاسخي 
براي آن ن��دارد، صرف آماده ك��ردن هتل ها نمي توان 
امي��دوار بود ك��ه گردش��گران به كش��ور بيايند، هيچ 
تبليغات درس��تي در اين زمينه انجام نشده، در حالي 
كه مي شد از ماه ها قبل براي اين رويداد بزرگ ورزشي 
برنامه ري��زي ك��رد و با انج��ام تبليغات و نش��ان دادن 
جاذبه هاي گردش��گري كش��ور به تماشاگران مشتاق 
فوتبال تعداد قابل توجهي از آنها را راهي ايران كرد. مساله 
اينجاست كه هميشه سياست هاي يك بام و دو هوا باعث 
مي شود تا فرصت هايي از اين دس��ت به راحتي از بين 
برود. گردشگري دريايي ما كه سال هاست دچار ركود 
است و خبري از آن نيست. اينكه مسووالن اعالم كنند 
دو كشتي مسافرتي آماده كرده اند كه ظرفيتي نزديك 
به يك هزار نف��ر دارد، نمي تواند دليل خوبي براي رونق 
گردشگري دريايي ما باشد. كشوري كه هم در شمال آن 
و هم در جنوب آن دريا قرار دارد بايد يكي از قطب هاي 
گردشگري دريايي به شمار بيايد اما حاال همه چيز به اما و 
اگرهايي وابسته است كه نتيجه آنها كامال مشخص است. 

   دريغ از يك رزرو هتل
چندي پيش ريي��س هيات مديره جامع��ه هتلداران 
حرفه اي كشور با اشاره به اينكه آمادگي الزم براي اسكان 
و پذيرايي از ۲۰ هزار نفر از تماشاچيان جام جهاني قطر 
در كشور وجود داش��ت، گفت: متأسفانه تاكنون حتي 
يك رزرو نيز از س��وي تماش��اگران جام جهاني قطر در 
ايران انجام نشده است. جمشيد حمزه زاده با بيان اينكه 
مطابق بررسي هاي صورت گرفته تاكنون يك رزرو هم 
از سوي مسافران جام جهاني قطر با هدف سفر به ايران 
و اقامت در هتل ها انجام نگرفته، مهم ترين علت اين امر 
را نبود هماهنگي الزم بين نهادها و دستگاه هاي اجرايي 
متولي در راستاي فراهم كردن شرايط مقتضي از طريق 
درنظر گرفتن مشوق هاي مورد نياز و اعطاي تسهيالت 

الزم دانس��ت و ضمن انتقاد از قيمت هاي اعالمي براي 
سفر به قطر توسط هموطنان عالقه مند به فوتبال، اين 
قيمت ها را غيرواقعي و ناعادالنه توصيف كرد. او با بيان 
اينكه مطابق با تمهيدات انديشيده شده و هماهنگي هاي 
به عمل آمده، آمادگي الزم براي اسكان و پذيرايي از ۲۰ 
هزار نفر از تماشاچيان جام جهاني در كشور وجود داشت، 
گفت: براي اين منظور ۸ هزار تخت در كيش و ۱۲ هزار 
تخت در ساير شهرهاي استان هاي هرمزگان، بوشهر، 
فارس و تهران به جهت بهره برداري حداكثري از فرصت 
برگزاري جام جهاني در كشور قطر تدارك ديده شده بود.

   عدم هماهنگي در دستگاه هاي اجرايي
فيروز بخت زاده، كارشناس گردشگري در اين رابطه به 
»تعادل« مي گوي��د: طبق معمول عدم هماهنگي بين 
دستگاه هاي اجرايي باعث ش��ده تا اين فرصت طاليي 
از دس��ت برود. مگر مي ش��ود ما يك��ي از نزديك ترين 
كشورهاي برگزار كننده جام جهاني باشيم اما از امكانات 
موجود آن براي رونق گردشگري خود استفاده نكنيم. 
متاسفانه دستگاه هاي مختلف با رويكردهاي مختلف 
باعث شده اند تا گردشگري ما به شكل غير قابل باوري 
زمين گير ش��ود. سال هاس��ت كه قرار اس��ت در مورد 
گردش��گري دريايي كارهايي انجام ش��ود تا اين حوزه 
از گردش��گري رونق بگيرد، اما همه چيز در حد همان 
حرف و ش��عار باقي مانده اس��ت. در اين ش��رايط نبايد 
انتظار داشته باشيم كه در اين زمينه موفق عمل كنيم.  
او مي افزايد: متاس��فانه بخش خصوصي كه بيشترين 
هزينه را براي گردشگري متحمل مي شود، هيچ قدرت 
تصميم گيري در اين زمينه ندارد. شما براي راه اندازي 
يك تور گردشگري بايد با چندين و چند نهاد و سازمان 
 هماهنگي به عم��ل بياوريد و در اين زمينه هميش��ه 
سنگ اندازي هايي هم صورت گرفته است. در اين شرايط 
چطور مي توانيم از برگزاري جام جهاني در همسايگي 
خود بهره مند شويم. اين كارشناس حوزه گردشگري 
مي گويد: اعطاي تسهيالت الزم يا فراهم كردن بسترهاي 
تش��ويقي مقتضي كه نتيجه كار هماهنگ و تيمي در 
مجموعه دس��تگاه هاي اجرايي است مي تواند موجب 

جذب مس��افران جام جهاني به يك كش��ور شود؛ براي 
مثال كشور عربستان در همين راستا به صورت رسمي 
اعالم كرد كه كليه دارندگان كارت  هيا )كارت مخصوص 
صادره توسط فدراسيون فوتبال قطر به جهت تماشاي 
مسابقات جام جهاني براي مسافران( مي توانند به دفعات 
و تا س��قف ۶۰ روز بدون نياز به ارايه هيچگونه مستند 
ديگري وارد خاك اين كشور شوند. برهمين اساس قاعدتًا 
يكي از سياست هاي تشويقي كه مي تواند منجر به جذب 
تماشاچيان به عنوان گردشگر شود تهيه بليت براي اتباع 
خارجي اس��ت، با اين وجود كشور ما هيچگونه تالشي 
براي تهيه حتي يك بليت نكرد. در اين خصوص منحصراً 
فدراسيون فوتبال داراي تعداد سهميه مشخصي بليت 
بود كه ظاهراً قابل استفاده براي عموم عالقه مندان اين 
رويداد نبوده و مختص به سازمان ها و نهادهاي مورد نظر 
بود. بخت زاده همچنين با انتقاد از باال بودن قيمت هاي 
اعالمي بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان براي سفر هموطنان 
عالقه من��د به فوتبال به قطر، اذعان كرد: در س��مت 
مقابل نيز شرايط الزم به منظور تسهيل سفر ايرانيان 
به قطر با هدف تماشاي مسابقات جام جهاني به صورت 
كامل فراهم نشده است؛ چراكه قيمت هاي اعالمي 
بسيار سرس��ام آور، غيرمعقول و غيرمنطقي است و 
اساسًا هيچگونه تطابقي با واقعيت ها ندارد. براي مثال 
مسافت كيش تا قطر به صورت هوايي نهايتاً ۲۰ دقيقه 
و با كشتي چيزي بين ۴ تا ۵ ساعت است؛ درحالي كه 
قيمت هاي اعالمي فعلي ابداً سنخيتي با طول مسير 
و مسافت موجود ندارد. او همچنين با انتقاد از فقدان 
ش��فافيت و نبود سازوكاري مش��خص در ارتباط 
با نحوه تخصيص بليت هاي س��هميه فدراس��يون 
فوتبال، مي افزايد: با توجه به اينكه معمواًل اتباع و 
مس��افران خارجي از حدود ۴ تا ۵ ماه قبل از زمان 
آغاز مسابقات نسبت به تهيه بليت و انجام اقدامات 
الزم ب��راي رزرو هتل و س��فر به كش��ورمان اقدام 
مي كنند بايد گفت آشوب ها و اغتشاشات چند وقت 
اخير تأثيري در عدم استقبال مسافران جام جهاني 
براي سفر به ايران نداشته است و علل اصلي را بايد 

صرفًا در مواردي كه تشريح شد جست وجو كرد.

   آماده سازي كشتي هاي دو هزار نفري 
براي جابه جايي تماشاگران جام جهاني

از س��وي ديگر مديركل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
اظهار داش��ت: عالوه بر شناورهاي تندرو، دو كشتي با 
ظرفيت پذيرش بيش از يك هزار مسافر آماده راه اندازي 
خط دريايي مس��افري بندر كيش- بندر حمد و بندر 
بوشهر- بندر حمد در قطر هستند. حسين عباس نژاد 
با اش��اره به توافقات ب��ا قطر براي خط��وط دريايي از 
بنادر ايران ادامه داد: با توافقات انجام ش��ده اقداماتي 
براي كاهش هزينه هاي س��فر دريايي انجام داده ايم و 
قطري ها تسهيالت ويژه اي را در نظر گرفتند از جمله 
اعمال تخفيفات بندري كه منجر به كاهش هزينه هاي 
سفر دريايي مي شود. همچنين در ايران هم تخفيفات 
۹۰ درصدي بندري اعمال مي ش��ود. مديركل بنادر و 
دريانوردي استان هرمزگان با بيان اينكه با مصوبه هيات 
وزيران هزينه س��وخت شناورهاي مسافري را كاهش 
داديم، گفت: س��هميه ۸۰ درصد ۲۰ درصد س��وخت 
شناورهاي مسافري به تصويب هيات وزيران رسيده و 
اين دستورالعمل آماده اجرا است. بر اساس مصوبه هيات 
وزيران از اين پس سوخت شناورهاي مسافري به صورت 
۸۰ درصد يارانه اي و ۲۰ درصد بانكرينگ تامين مي شود 
و ساز و كار اجراي اين مصوبه آماده است. اين اقدام در 

كاهش هزينه ها بس��يار موثر بوده و اميدواريم شركت 
نفت هر چه زودتر اقدامات مورد نياز را انجام دهد. 

   كشتي هايي كه بعد از دو سال
فعال شده اند

مديركل بنادر و دريان��وردي هرمزگان گفت: دو فروند 
كش��تي با ظرفيت باالي ۱۰۰۰ نفر از دو سال گذشته 
وارد ايران شدند اما به دليل مسائل مرتبط با سوخت و 
شرايط كرونا فعال نبودند و در حال حاضر براي جابه جايي 
مسافران از نظر فني آماده به كار هستند و بازرسي هاي 
فني اين كشتي ها انجام شده است. او با بيان اينكه تمام 
هماهنگي ها بين دولت ايران و قطر براي برقراري خطوط 
دريايي مسافري از بنادر كيش و بوشهر به بندر حمد در 
قطر انجام شده است، تاكيد كرد: موضوع مهم اين است 
كه براي فعال س��ازي اين خط��وط در ايام جام جهاني، 
لجس��تيك داخلي قطر تا چه حد ام��كان جابه جايي 
مس��افران از بندر حمد تا دوحه را داش��ته باشد. به هر 
حال از لحاظ آمادگي هاي بندري و ناوگان ما شرايط 
برقراري اين سفرهاي دريايي را داريم. تمام اقدامات 
براي راه اندازي اين خطوط بين دو طرف ايران و قطر 
انجام شده اما در حال حاضر مشخص نيست اين خط 

درياي در بازه زماني جام جهاني شروع به كار كند. 

   دست خالي گردشگري دريايي ايران 
در جام جهاني

اما نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و قطر با بيان 
اينكه هيچ برنامه اي براي بهره برداري از فرصت جام جهاني 
قطر نداشتيم و نداريم، گفت: به همين دليل، اكنون كه 
كمتر از ۶۰ روز به برگزاري اين رويداد مانده است، هنوز 
هيچ خبري از سوخت يارانه اي براي شناورهاي گردشگري 
و مسافري نيست. خورشيد گزدرازي، افزود: ما تنها كاري 
كه كرديم تداوم صادرات به قطر بود البته اندكي هم وارد 
ساخت وساز آنها شديم؛ اما اينكه به عنوان نزديك ترين 
كشور به قطر و كشوري كه در شرايط بحراني تحريم به او 
كمك كرديم، جايگاه و پايگاهي قوي در قطر نداريم و بين 
كشورهاي ديگر متمايز نيستيم. اكنون در بهترين حالت 
و شرايط مي توانيم در ايام جام جهاني ۴ كشتي مسافربري 
به قطر اعزام كنيم و با افزايش يك شناور ديگر از ارسال ۶۰ 
كانتينر به ۸۰ كانتينر برسيم. او با بيان اينكه قطر با آگاهي 
از برنامه نداشتن ايران براي جام جهاني روي كشورمان 
حسابي باز نكرده اس��ت، گفت: اين در حالي است كه از 
امكانات امارات استفاده مي كنند. عالوه بر آن ۵۰۰ اتوبوس 
از كشورهاي اوراسيا مي آيند و به سمت قطر مي روند كه 
حتي يك اتوبوس هم از ايران نگرفتند. همچنين هنوز 

يك شركت ايراني در قطر اقامت نگرفته است.

گزارش
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