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يادداشت- 1

تورم جديد در راه است؟
وقتي م��ا از ي��ك اصالحات 
اقتصادي صحبت مي كنيم، 
قطعا باي��د بدانيم كه تبعات 
اين اصالحات گسترده خواهد 
ب��ود و احتماال به بخش هاي 
مختلفي سرايت مي كند. از 
اين رو اين توقع كه يك تغيير 
جديد اقتصادي صرفا در يك 
بخ��ش محدود خود را نش��ان دهد هي��چ ارتباطي با 
واقعيت ها نخواهد داش��ت. در واقع اقتصاد مانند يك 
بدن عمل مي كند و وقتي به بخش��ي از آن تغيير وارد 
مي شود، قطعا بايد در انتظار تغيير ديگر بخش ها نيز 
بود. اين موضوع خود را چه در تحوالت مثبت و چه در 

تحوالت منفي نشان مي دهد.
در تحوالت اخير بايد در نظر داش��ت كه وقتي دولت 
اصالحات مدنظر خود را در دستور كار قرار داد، قيمت 
برخي كاالها به طور مستقيم تحت تاثير قرار گرفتند و 
گران شدند اما از قبل نيز مشخص بود كه اين اصالحات 
قيمتي تنها به اين بخش محدود نمي شود. براي مثال 
وقتي ما قيمت محصوالتي چون روغن و مرغ را گران 
مي كنيم، رستوران ها و واحدهاي پخت غذا هرچند 
در فهرس��ت اعالمي ابتدايي ق��رار ندارند اما در عمل 
چاره اي جز افزايش قيمت نخواهند داشت زيرا مواد 
اوليه آنها گران ش��ده است. يا هتل ها و محل هايي كه 
به مردم خدمات ارايه مي كنند عمال با افزايش قيمت 

مواجه مي شوند.
اين تغيير قيمت ها يك موج دوم ني��ز دارد. افرادي 
كه س��اير خدمات را ارايه مي كنند شايد مستقيم و 
غير مستقيم با ارز 4200 توماني و كاالهاي اساسي 
كاري نداشته باشند اما در زندگي خود متوجه افزايش 
قيمت و هزينه ها مي شوند و براي جبران اين هزينه 
مجبورند بهاي خدم��ات خود را افزايش دهند و اين 
موضوع خ��ود موج دوم تورمي در اي��ن چارچوب را 
ايجاد مي كند، به اين ترتيب اين توقع كه تورم شكل 
گرفته كوتاه مدت و زودگذر خواهد بود با واقعيت ها 
ادامه در صفحه 3 سازگاري ندارد.  

غالمرضا سالمي

گمرك: كتبا اعالم مي كنيم كوتاژ جعلي است

ابعاد جديد از يك پرونده فساد 

يادداشت-4يادداشت-2

يادداشت-3

 تضمين سرمايه 
در بورس

جوانان را به خاطر شاد بودن 
مواخذه نكنيم

 عدم امكان رشد اقتصادي بدون توسعه پايدار 
و توجه به محيط زيست 

 تاكنون در بازار س��رمايه هيچ 
اب��زاري نداش��ته ايم كه اصل 
سرمايه را تضمين كند. واقعيت 
آن است كه بازار سرمايه هنوز 
بازاري ناشناخته براي بسياري 
از سرمايه گذاران است و اغلب 
س��رمايه گذاران در اي��ن بازار 
تجربه س��رمايه گذاري مانند 
آنچه در بازارهايي نظير سپرده بانكي و ملك را داشته  اند، 
ندارند. در نتيجه چنين ابزاري مي تواند ريسك گريزها را به 
بازار سرمايه جذب كند و در راستاي توسعه ابزارهاي ورود 
نقدينگي جديد به بازار و همچنين اعتمادسازي و آشنايي 
عموم س��رمايه گذاران با اين بازار مفي��د و اميدواركننده 
اس��ت. ما اين موض��وع را به ف��ال نيك مي گيري��م زيرا 
مي توانيم اميدوار  باشيم جامعه هدف اين صندوق ها افراد 
ريسك گريزي باشند كه س��رمايه خود را در سپرده هاي 
بانكي سرمايه گذاري كرده اند و حاال به واسطه اصل تضمين 
بتوانيم اين ريسك گريزي را پاسخ بدهيم و سرمايه هاي آنان 
را جذب كنيم. وقتي پس از مدتي مشاهده كنند كه بازدهي 
اين صندوق ها بيش از سيستم بانكي است تمايل آنها براي 
ورود س��رمايه به اين صندوق ها هم افزايش يافته و حتي 
ممكن است ريسك بيشتري را هم بپذيرند. صندوق هايي 
كه اصل سرمايه را تضمين مي كنند طبعا بايد در چينش 
پرتف��و احتياط الزم را به خرج بدهند و بر همين اس��اس 
ممكن است بازدهي آنها از صندوق هاي ديگر كمتر باشد. 
اما به هر حال وقتي بازدهي آنها بيش از سپرده هاي بانكي 
باشد موجب ترغيب سرمايه گذاران ريسك گريز مي شود 
و به مرور سرمايه گذار مي تواند از ظرفيت هاي بيشتر بازار 
سرمايه استفاده كند. در صندوق هاي با درآمد ثابت در واقع 
سود تضميني نيست اما نوع پرتفويي كه مي چينند، پرتفوي 
بدون ريسك است و بازدهي مورد نظر را به دست مي آورد. 
اما صندوق هاي مختلط جديد، با توجه به تضمين اصل 

سرمايه در واقع يك قدم از درآمد ثابت ها جلوتر هستند.
اگر فرض كنيم صندوق هاي مختلط تضميني ۵0 درصد 
از پرتفو را به اوراق و ۵0 درصد ديگر را به سهام اختصاص 
بدهند، در واقع از همان ابتدا بازدهي ۵0 درصد اوراق را مانند 
صندوق هاي با درآمد ثابت تضمي��ن كرده اند! ۵0 درصد 
ديگري را هم كه قرار است در سهام سرمايه گذاري كنند 
به نحوي مي چينند كه در س��هام بنيادين و DPS محور 
سرمايه گذاري شود كه در مجامع هم سود تقسيمي خوبي 
دارند. در اين صورت مي توانيم بگوييم اين صندوق ها بيش 
از درآمد ثابت ها بازدهي خواهند داشت و اصل سرمايه نيز 
در آنها ضمانت شده است. بر همين اساس مي توان اميدوار 
بود كه به واسطه اين بازدهي و تضمين صندوق هاي مختلط 
جديد، وجوه بيشتري براي خريد سهام جذب شود چرا كه 
صندوق هاي بادرآمد ثابت بخش زيادي از سرمايه گذاري 
را به سهام اختصاص نمي دهند. اين روند حتي مي تواند در 
سهام بنيادين هم جذابيت ايجاد كند و به  طور كلي اقدام 

مثبتي در بازار سرمايه است.

بايد قبول كنيم كه هر نسل 
با نس��ل بعدي تفاوت دارد، 
زماني عوض ش��دن نس��ل 
بيش از 1۵ يا 20 سال طول 
مي كشيد اما حاال اين تفاوت 
نسل به ۵ تا 10 سال رسيده 
به همين خاطر است كه وقتي 
مي خواهيم در مورد جوانان 
و نوجوان��ان صحبت كني��م مي گوييم ده��ه نودي، 
دهه هش��تادي. پذيرش اين تفاوت ه��ا مي تواند ما را 
در س��اماندهي جامعه و فرهنگ س��ازي كمك كند. 
رفتارهاي س��ركوبگرانه به هيچ عنوان با نس��لي كه 
جسارت مشخصه بارز آن است جور در نمي آيد. مساله 
اين اس��ت آن چيزي كه از سوي مسووالن و مردم به 
نافرماني مدني از سوي جوانان تعبير مي شود براي آنها 
يك اتفاق ساده است، زندگي ساده و معمولي كه دارند، 
اينكه در پارك دور هم جمع بشوند، اينكه صداي خنده 
و شادي شان فضا را پر كند و خيلي اتفاقات معمولي 
ديگر كه متاسفانه با برداش��ت هاي اشتباه تبديل به 
معضلي مي شود براي كل جامعه. اين جمله معروف 
را همه شنيده ايم كه هر نس��لي بايد امكان و فرصت 
آن  را داشته باشد تا زندگي خودش را بسازد. من فكر 
مي كنم كه مفاهمه و درك متقابل در سطح جامعه و 
كوتاه آمدن حكومت از دخالت در امور فرهنگي جامعه 
راه برون رفت از تنگناهاي فعلي جامعه ايران اس��ت. 
سال هاست كه اكثر جامعه شناسان و روانشناسان از 
كمبود شادي در جامعه مي گويند، اينكه اگر جامعه اي 
شاد نباش��د پويايي الزم براي رسيدن به اهداف خود 
را ندارد، حال يك ش��ادي كوچ��ك به ناگهان تبديل 
به معضلي بزرگ مي شود، در واقع هم كساني كه اين 
فيلم ها را نشر مي دهند كساني هستند كه مي خواهند 
مسائل اصلي جامعه را به حاشيه برانند و هم مسووالني 
كه برخوردهاي قهرآميز و خش��ونت بار با اين جوانان 
دارند به نوعي باعث بروز حس انزوا و گوشه گيري در 
جوانان مي شوند. اصال جواني يعني شور و حال زندگي، 
يعني شادابي و نشاط، اگر يك جوان فرصت تجربه اين 
ش��ادي و نشاط را نداشته باش��د، دچار درخودماندگي 
مي ش��ود، وقتي هر بار براي هر ش��ادي در جامعه مورد 
بازخواست قرار مي گيرد ديگر خودش را متعلق به جامعه 
نمي داند، ديگر براي پيشرفت اين جامعه تالش نمي كند، 
به همين خاطر است كه آينده اش را در آن سوي مرزها 
جست وجو مي كند. بايد بپذيريم كه جامعه ما در حال 
تغيير اس��ت، تمامي گروه هاي اجتماعي در جامعه در 
حال تغيير هس��تند، حتي آنهايي ك��ه در خانواده هاي 
كامال مذهبي بزرگ شده اند در حال تغيير هستند، اين 
به خاطر كم كاري خانواده يا جامعه براي تفهيم آموزه هاي 
ايدئولوژيك نيس��ت، در واقع نش��ان از پر كاري بيش از 
حد دارد. يك جايي بايد كمي فضا به جوانان و نوجوانان 
ادامه در صفحه 8 بدهيم.  

در حال حاضر، دلسوزان استان 
يزد و محيط زيست اين استان 
و كش��ور نگران اي��ن موضوع 
هستند كه عليرغم مطالعات 
و تحقيق��ات كارشناس��ان 
محيط زيس��ت و همچني��ن 
مخالف��ت صري��ح ارگان هاي 
مربوطه، اخيرا كساني كه به هر 
نحو و به هرقيمت قصد بهره برداري از معدن دره زرشك را 
دارند، كوشيده اند با انحراف اصل موضوع و ارايه توجيهاتي 
چون عدم كفايت مطالعات كارشناسي، از اين معدن به نفع 
خود و به ضرر و زيان مردم اس��تان يزد بهره برداري كنند.

مطلوب است روسياهي عامالن فاجعه متروپل درس عبرتي 
باشد براي مسووالني كه گمان مي كنند مردم هنگام وقوع 

فاجعه قدرت تشخيص باعث و باني و چرايي آن را ندارند.
خشك شدن منابع آبي استان يزد و خسارت و آواري كه در 
پي اين رخداد روي سر مردم نجيب و مومن دارالعباده فرو 
خواهد ريخت، رخدادي است كه در صورت وقوع بازمانده اي 
براي گريستن و انتظار كشيدن و دعا كردن هم حتي باقي 
نخواهد گذاشت و چه بهتر كه سوداگران و منفعت طلبان 
همين امروز هشدارهاي دلس��وزان را جدي گرفته و باور 
كنند برج و بارويي كه با زير پا گذاشتن حقوق ملتي مظلوم 
براي خود دست و پا مي كنند، قبل از افتتاح و بهره برداري 
فروخواهد ريخت و آوارش جان عده اي بي گناه را خواهد 

گرفت و ملتي را داغدار خواهد كرد.
اكتشاف اوليه معادن مس علي آباد و دره زرشك اواخر دهه 
40 انجام شد و در  سال 1382 فرماندار وقت  شهرستان تفت 
تقاضايي به وزارت صنايع و معادن ارسال كرد و خواستار 
انتقال معادن دره زرشك و علي آباد به  شركت ملي صنايع 
مس ايران ش��د. اما اين دو معدن تا آن تاريخ فعال نش��ده 
بودند و تا پيش از  سال   8۵ شركت مس هم خصوصي شد. 

فعاليت هاي اكتشافي معادن مس تفت از خردادماه 1388 
وارد مرحله  جديدي شد و تالش براي راضي كردن مخالفان 
هم بيشتر شد. آذر  سال 90، محمدجواد حبيبيان، مدير 
 پروژه معادن مس تفت گف��ت: »از آنجايي كه معدن دره 
زرشك عالوه بر سولفور ذخيره اكسيد هم دارد، لذا  امكان 
توليد س��االنه 100 هزار تن كنستانتره با عيار 26 درصد و 
حدود 3 هزار تن كاتد مس وجود دارد. حجم  باطله برداري 
در معدن دره زرشك بسيار پايين است و صرفه اقتصادي 
آن بسيار باال.«  يك سال بعد از اين تاريخ شركت خصوصي 
فعال در بخش معادن مس با عنوان ملي، سعي داشت مجوز 
 بهره برداري از آن را بگيرد اما با مخالفت مردم، كارشناسان و 
نهادها موفق به اين كار نشد. بار ديگر در  سال   96 تالش براي 
فعاليت معدن دره زرشك از سر گرفته شد و اين بار جمعي از 
تشكل هاي محيط زيستي استان  در نامه اي به معاون اول 
رييس جمهوري، او را در جريان آثار مخرب اين معدن بر 
محيط  زيست استان قرار  دادند و از او خواستند پرونده معدن 

مس دره زرشك را براي هميشه بايگاني كند . 
 س��ال 97 زماني كه ش��ايعاتي درباره تالش يك  شركت 
خصوصي از طريق ش��ركت ايميدرو )س��ازمان توسعه و 
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران( براي شروع  مجدد 

بهره برداري از معدن مس دره زرشك يزد شنيده شد.
آن زمان گروهي از تشكل هاي محيط زيستي  استان يزد در 
نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري از او خواستند 
با توجه به آسيب هاي بسيار جدي و  مخرب بهره برداري از 
معدن مس دره زرشك يزد همانند آلوده كردن منابع آبي 
استان و منطقه شيركوه،  دستور دهد براي هميشه موضوع 
بهره ب��رداري از اين معدن كه هر چند وقت يك بار مطرح 

مي شود، بايگاني  شود.
عليرغم آنچه كه در مقدمه گفته شده اما چيزي كه در عمل 
با آن مواجه هس��تيم اين است كه نه تنها شركت مس به 
مطالعات و بررسي ها و ميزان خسارت هاي وارده به مردم 

استان يزد بر اثر بهره برداري از معادن مس توجهي نداشته، 
بلكه هر چند وقت يك بار، موضوع استخراج از اين معدن و 
خشكاندن ريشه آب هاي زيرزميني استان يزد را در دستور 
كار قرار مي دهد. موضوع��ي كه اخيرا نيز با تغيير صورت 
مساله به شكلي ديگر عنوان ش��ده است؛ اين بار شركت 
مس با شكستن نتيجه تحقيقات دوم مطالعات كارشناسي 
مدعي شده، برداش��ت از معدن مس دره زرشك با توجه 
به پيش��رفت هاي تكنولوژي به گونه اي كه هيچ آسيب و 
صدمه اي به محيط زيست و منابع آبي استان يزد وارد نشود، 
ممكن است! كه البته اين ادعا نيز به مانند ساير ادعاهاي 
قبلي اين شركت در ساليان متمادي گذشته يك ادعاي 
واهي و بي اساس است و به گفته كارشناسان در اصل مساله 
هيچ گونه تغييري به وجود نيامده و شركت مس هيچ گونه 
مستندي در خصوص چگونگي برداشت از اين معدن بدون 

آسيب زدن به محيط زيست استان يزد ارايه نداده است.
سال هاست كه اعتراضات اهالي استان يزد و كارشناسان 

محيط زيست اين استان در برابر معدنكاوي ادامه دارد. 
در م��ورد وضعيت معدن دره زرش��ك هم روس��تاييان 
معترضند و هم كارشناس��ان و نهاده��اي مختلف. آنها 
سال هاست كه مي گويند  معدن مس چه در دره زرشك 
باش��د، چه كمي آن طرف تر در علي آباد تف��ت، نبايد به 
بهره برداري برسد. با وجود باران مناسب در شهرستان تفت 
در برخي سال ها، اما قنات دايمي داموك خشكيده است. 
اهالي مي گويند معدن چنين كرده و نگران   300چشمه و 
قنات ديگر پايين دست  هستند. فعاليت اين معدن بيش از 
20 سال ادامه دارد و پر از چالش بوده و مخالفت ها  نگذاشته 

هيچ وقت كارش به مرحله استخراج برسد. 
عمليات اكتشافي بدون مجوز  سازمان محيط زيست از سر 
گرفته شد و با اعتراض روستانشينان، شوراي روستا و شهر، 
اداره محيط زيست  شهر تفت و استان يزد، كارشناسان و 

دست آخر سازمان حفاظت محيط زيست متوقف شد. 

فعاالن محيط زيس��ت مخالف اين طرح هستند و اهالي 
منطقه مي گويند دومعدن مس دره زرشك و علي آباد در 
آبخوان  اصلي تامين كننده آب مورد نياز دشت يزد- اردكان 
قرار گرفته اس��ت و به همين دليل بايد روبروي اين طرح 
 ايستاد. موافقان اما معتقدند بهره  برداري از اين دو مقرون به 
 صرفه است و براي كاهش صدمات محيط زيستي،  طراحي 
و جانمايي صحيح كارخانه فرآوري، انتخاب روش مناسب 
كانه   آرايي، ساخت و جانمايي صحيح سد و  دپوهاي باطله، 
طراحي صحيح الگوي آتش  باري و ... مي تواند راهگش��ا 
باشد. كارشناسان مختلف در سال هاي  گذشته بارها درباره 
اثرات سوء  فعاليت اين معدن گفته اند: »آلودگي آب هاي 
منطقه، ريزش قنات ها، نزديكي  معدن به گسل دهشير 
و افزايش خطر زلزله با انفجارهاي معدني، افزايش زمين 
لغزش در گردنه علي  آباد، نابودي مراتع، تخريب روستاهاي 
پايين دست و از بين رفتن كشاورزي و باغداري در منطقه 
و....« عباس هاش��مي، مدير جمعيت واقفين سبز و  دبير 
شبكه زيست محيطي استان يزد مي گويد: سه مرتبه به 
سازمان بازرسي  كل كشور، وزارت نيرو و معاونت تحقيقات 
استراتژيك رياست جمهوري رفتيم و با حضور مسووالن 
استاني و  ملي با قاطعيت، مخالفت هاي كارشناسي را ارايه 
كرديم و داليل كارشناسي مورد تأييد قرار گرفت. مطالعه 
ارزيابي كه صاحبان معدن مس انجام داده بودند، رد شده 
بود، اما حاال به هر طريقي دنبال اين هستند كه مطالعات 

 جديدي انجام دهند و جواب ديگري بگيرند.
چند سال پيش بعد از مخالفت هاي بسيار با »طرح ارزيابي 
معدن مس علي آباد«، ش��ركت مس با تغيير نام  پروژه به 
»طرح ارزيابي معدن مس دره زرشك«، طرحش را دوباره 
به جريان انداخت، اما باز هم به در بسته  خورد. علي آباد يك 
طرف كوه است و دره زرشك آن طرف. وقتي آنها نتوانستند 
براي علي آباد مجوز بگيرند،  پيگير مجوز براي دره زرشك 
شدند.  ادامه در صفحه 8

احمد اشتياقي

حسين سلطاني گردفرامرزي

مجيد اع�زازي | دومينوي »مخ��رب« مداخالت 
قيمتي دولت اگر چه ديرگاهي است كه به ايستگاه 
راه آهن رس��يده اس��ت، اما طي هفته هاي اخير و در 
پي خروج قطار مشهد- يزد از ريل، صداي شكستن 
زيرساخت هاي راه آهن را با صدايي بلندتر به گوش 
مردم و مسووالن رسانده اس��ت. مداخالت قيمتي 
دولت ه��ا در بازارهاي مختلف از جمل��ه بازار انرژي 
)برق، گاز و بنزين( منجر به بي ميلي سرمايه گذاران 
در زيرساخت هاي چنين صنايعي شده است. دقيقا 
همين مس��اله يعني مداخله دولت ها در تعيين نرخ 
س��فرهاي ريلي نيز بي ميلي شركت هاي ريلي براي 
سرمايه گذاري در نوس��ازي و تعمير ناوگان راه آهن 
را به همراه داش��ته است. مساله اي كه هفته گذشته 
منجر ب��ه از رده خارج كردن واگن هاي 48 س��اله و 
بيشتر و در پي آن پيام توييتري تند رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرس��ازي به ميعاد صالحي، معاون وزير 
و مديرعامل راه آهن شد. مساله عدم سرمايه گذاري 

و تخريب زيرس��اخت هاي ريلي در گ��زارش ديروز 
مديرعام��ل راه آهن به مجل��س و همچنين گزارش 
كميس��يون عمران مجلس از حادثه خ��روج از ريل 
قطار مشهد- يزد نيز منعكس شد. فراتر از اين مساله 
بنيادين كه كل اقتصاد ايران را در بر گرفته است – بر 
اساس آمارهاي رسمي، روند تشكيل سرمايه در دهه 
1390 نزولي ش��ده است، به طوري  كه رشد متوسط 
ساالنه سرمايه  گذاري در سال هاي اين دهه به منفي 
6.8 درصد مي  رس��د- نمايندگان مجلس به مسائل 
ديگري همچون عدم تخصص مديريت عالي راه آهن 
نيز دقت نظر داشتند، به گونه اي كه در حين قرائت 
و بررس��ي دو گزارش يادشده از حادثه ريلي طبس، 
بارها از صالحي و حتي رس��تم قاسمي خواسته شد 
تا از س��مت خود استعفا كنند. در نهايت نيز گروهي 
از نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير راه را تهيه 
كرده و به هيات رييسه مجلس تقديم كردند. با توجه 
به گستردگي كار وزارت راه و شهرسازي و همچنين 

ماموريت بسيار سنگين ساخت يك ميليون آپارتمان 
در سال، به نظر مي رسد، اس��تيضاح وزير راه نيز در 
مسيري همچون مسير استيضاح وزير »صمت« قرار 
گيرد، به گونه اي كه نمايندگان تا ارايه اليحه تفكيك 
وزارت مس��كن از وزارت راه از سوي دولت، به دولت 
فرصت دهند تا رستم قاسمي به كار خود ادامه دهد. 
همان گونه به دولت فرصت دادند تا زمان ارايه اليحه 
تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن در 
دو ماه آينده، فاطمي امين بر مسند خود باقي بماند. 
ديروز اما پس از ارايه گزارش ميعاد صالحي مديرعامل 
شركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران گروهي از 
نمايندگان درخواست استيضاح رستم قاسمي وزير 
راه و شهرس��ازي را با 20 امضا در سامانه نمايندگان 
بارگذاري كردند. گفته مي ش��ود، اين استيضاح در 
واكن��ش به گزارش س��يد ميعاد صالح��ي در مورد 
حادثه قطار تبريز مشهد مطرح مي شود و نمايندگان 

خواستار بركناري صالحي هستند.

    عقب ماندگي انباشته 
سيد ميعاد صالحي در جلسه علني سه شنبه 7 تيرماه 
مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون عمران 
در خصوص س��انحه ريلي قطار مسافري مشهد-يزد 
اظهار ك��رد: عالوه بر خطاي انس��اني، عوامل ديگري 
مانند عقب ماندگي انباشته ش��ده در حوزه راه آهن و 
عدم هوشمند س��ازي حمل و نقل ريلي هم به چشم 
مي خورد كه اصالح اساسنامه توسعه راه آهن و ارتقاي 
س��طح آموزش نيروي انساني و به روز رساني مقررات 
عمومي سير و حركت ضرورت دارد. وي با بيان اينكه 
ما به دنبال تأمين منابع براي تكميل مسيرهاي شبكه 
ريلي هستيم، گفت: حتمًا بازسازي و بهسازي خطوط 
ريلي هم به صورت جدي پيگيري خواهد ش��د. براي 
تحقق اين مسائل الزم است بودجه راه آهن تقويت شود. 
ما امكان ويژه اي براي توسعه ترانزيتي داريم و در تالش 
هس��تيم با انعقاد يك سري تفاهم نامه از اين ظرفيت 
ادامه در صفحه 5 نهايت استفاده را ببريم.  
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تورم نقطه ب��ه نقطه و ماهانه خ��رداد ماه، ركوردي 
تاريخي را به ثبت رساند و يكي از باالترين عددهايي 
بود كه در طول تمام اين سال ها به ثبت رسيد. دولت 
اعالم كرده كه حدي از تورم را پيش بيني مي كرده و 
مشخص بوده كه وقتي اصالح ارز 4200 توماني در 
دستور كار قرار گرفته، قطعا افزايش قيمتي جديد 
نيز به وجود مي آيد اما اينكه اين عدد تا اين حد باال 
رفته به نظر در برنامه ابتدايي دولت نيز نبوده است. 
در واقع وزير كش��ور در روزهاي ابتدايي اجراي اين 
سياست اعالم كرد كه جز چهار گروه كااليي لبنيات، 
روغن، مرغ و تخم مرغ كه ارز 4200 توماني آنها حذف 
شده، ديگر كاالها نبايد گران شوند و اجازه اي براي آن 
صادر نمي شود اما در عمل آنچه كه اتفاق افتاد حاكي 
صفحه 2 را بخوانيد از آن بود كه...  



رهبر معظم انقاب اس��امي خطاب به مس��ووالن 
قضايي كشور با اشاره به باز شدن پرونده هاي مهم و 
گوناگون در افكار عمومي همچون مسائل كارخانجات 
ي��ا تصرف��ات غيرقانون��ي، تأكيد كردند: س��ر زخم 
پرونده هايي كه در افكار عمومي باز مي شود نبايد باز 

بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهيد و نهايي كنيد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در 
ديدار رييس قوه قضاييه و جمعي از مسووالن و كاركنان 
دستگاه قضايي به تبيين »س��نت هاي غيرقابل تغيير 
الهي در جوامع« پرداختند و گفتند: علت س��ربلندي و 
پيروزي حيرت آور ملت ايران و نظام جمهوري اسامي 
در برابر حوادث بزرگ و تلخ س��ال ۱۳۶۰، ايس��تادگي 
و تاش و نهراسيدن از دش��منان بود و اين سنت الهي 
در همه دوران ها قابل تكرار اس��ت و بايد بدانيم خداوند 
س��ال ۱۴۰۱ همان خداوند س��ال ۱۳۶۰ است. ايشان 
همچنين قوه قضاييه را ُركني مهم و تأثيرگذار در مسائل 
كشور خواندند و توصيه هايي هشت گانه همچون اجراي 
جدي سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدي با فساد، 
جلوگيري از تضيي��ع حقوق عاّمه، مراقب��ت از امنيت 
رواني مردم، تنظيم رابطه دستگاه قضايي با ضابطان و به 
سرانجام رساندن پرونده هاي باز شده در افكار عمومي، 
خطاب به مس��ووالن اين قوه بيان كردند. رهبر انقاب 
اسامي در اين ديدار، با گرامي داشت ياد و خاطره شهيد 
آيت اهلل بهشتي و ديگر شهداي هفتم تير، شهيد بهشتي 
را شخصيتي واقعًا برجسته خواندند و با اشاره به شرايط 
پيچيده و خاص ماه هاي منتهي به هفتم تير سال ۱۳۶۰ 
و بعد از آن، گفتند: بررسي شرايط آن دوران براي امروز 
ما معرفت آموز و راهگشا است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با مرور شرايط سال ۱۳۶۰، و ماه هاي قبل از هفتم تير، 
به وضعيت سخت جنگ تحميلي و پيشروي نيروهاي 
صدام تا نزديكي چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره 
كردند و افزودند: در كنار شرايط بسيار نامساعد جنگ، در 
تهران نيز منافقين عمًا جنگ داخلي به راه انداخته بودند 
و از نظر سياسي هم چند روز قبل از هفتم تير، مجلس به 
عدم كفايت سياسي رييس جمهور رأي داده بود و كشور 
رييس جمهور نداش��ت. در چنين شرايطي، استوانه اي 
همچون ش��هيد بهش��تي از انقاب و نظام گرفته شد. 
ايشان همچنين به شهادت رييس جمهور و نخست وزير 
كشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تير و پس از آن، شهادت 
تعدادي از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوايي اشاره 
كردند و گفتند: جوانان و نسل جديد از اين حوادث مطلع 
نيستند و بايد اين مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها 
فكر كنند. كدام دولت و كشور را سراغ داريد كه در مقابل 
چنين حوادث تلخ و وحشتناكي از پا نيفتد؟ رهبر انقاب 
اسامي خاطرنشان كردند: در مقابل همه اين حوادث، 
در رأس همه امام همچون كوه دماوند سربلند ايستاد و 
مسووالن دلسوز و مردم و جوانان انقابي نيز ايستادند و 
توانستند شرايط كشور را صد و هشتاد درجه تغيير دهند، 
به طوري كه ناكامي هاي پي در پي به پيروزيهاي پي در پي 
تبديل شد، منافقين از سطح خيابانها جمع شدند، ارتش 
و س��پاه قوي تر شدند و كش��ور به روال عادي بازگشت. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ذوق زدگي دشمن در 
برخي مقاطع به دليل برخي ضعفها و و كمبودهاي داخلي 
افزودند: هم در سال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه 
گذشته، دشمن در مواردي ذوق زده و اميدوار شده و تصور 
كرده است بساط انقاب و نظام در حال جمع شدن است 
اما اين اميدواري تبديل به نا اميدي شده و مشكل آنها اين 
است كه راز اين نااميدي را متوجه نمي شوند. ايشان تأكيد 
كردند: دشمن نمي تواند بفهمد كه در اين عالم به غير از 

محاسبات سياسي، محاسبات ديگري هم وجود دارد كه 
همان سنت هاي الهي هستند. رهبر انقاب به نمونه هايي 
از س��نت ها و قوانين الهي در قرآن درباره نتيجه ياري 
دين خدا ي��ا نتيجه كفران نعمت هاي خداوند اش��اره 
كردند و افزودند: ق��رآن كريم مملو از مضاميِن مربوط 
به س��نت هاي الهي اس��ت و جمع بندي آنها اين است 
كه اگر جوامع در مقابل دشمنان ايستادند و با توكل بر 
خداوند به وظايف خود عمل كردند، نتيجه آن پيروزي 
و پيشرفت است اما اگر دچار اختاف، عافيت طلبي و 
سستي شوند، نتيجه آن شكست خواهد بود. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي با تأكي��د بر لزوم بررس��ي علمي 
سنت هاي الهي با نگاه جامعه شناسي، سخنان خود در 
اين بخش را اينگونه جمع بندي كردند: ملت ايران در 
سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار يكي از سنت هاي الهي 
يعني جهاد و ايستادگي توانست دشمن را نااميد كند. 

امروز نيز همان قاعده و قانون جاري است و خداوند سال 
۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و بايد تاش كنيم 
خود را مصداق س��نت هاي الهي قرار دهيم تا نتيجه آن 
پيشرفت و پيروزي باشد. رهبر انقاب در ادامه قوه قضاييه 
را ُركني مهم و تأثيرگذار در كل كشور خواندند و گفتند: 
بر اساس آيات قرآن كريم، وظيفه حكومت اسامي، اقامه 
نماز يعني گس��ترش روح تعّبد در جمهوري اس��امي، 
ايتاء زكات يعني عدالت توزيعي در جامعه اسامي و امر 
به معروف و نهي از منكر يعني امر به ارزش هايي همچون 
عدال��ت،  انصاف، برادري و نهي از ظلم، فس��اد و تبعيض 
اس��ت كه به اين اصل در قانون اساسي نيز تأكيد شده و 
جزو وظايف قوه قضاييه هم قرار دارد. ايشان افزودند: اگر 
به اين وظايف با اس��تفاده از امكانات گوناگون همچون 
امكانات قضا و دادگس��تري عمل نشود، مصداق تضييع 
نعمت هاي الهي است و از اين ناحيه ضربه خواهيم خورد. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، رييس قوه قضاييه را فردي 
مومن، انقابي، ُپر كار، مردمي، به دور از تشريفات، آشنا 
با زواياي گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال 
منتقدان خواندند و توصيه هايي هشت گانه به مسووالن و 

كاركنان اين قوه بيان كردند. ايشان در توصيه اول، سند 
تحول تهيه شده در دوره مديريت قبل را از مترقي ترين 
اسناد تحول دانس��تند و افزودند: به اين سند بايد عمل 
و بر اس��اس آن شخصيت سازي و كادرسازي شود. رهبر 
انقاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگيري از انفعال در 
مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: رييس قوه، مقيد به 
عمل به سند است اما در سطوح ديگر يعني همه قضات، 
كاركنان و مديران نيز بايد اين كار با قوت دنبال شود البته 
بر اساس برخي گزارش ها، در اين زمينه آنگونه كه بايد، 
عمل نشده است. »مبارزه جدي با فساد« توصيه بعدي 
حضرت آيت اهلل خامنه اي به مسووالن قضايي بود. ايشان 
با تأييد سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر »در اولويت 
بودن مبارزه با فس��اِد درون قوه«، خاطرنش��ان كردند: 
اكثريت قضات، افرادي شريف، پاكدست، نجيب، مومن 
و زحمتكش هس��تند اما با معدود افراد فاسد كه به كار و 
آبروي ديگران آس��يب مي زنند، بايد برخورد شود البته 
در مقوله مبارزه با فساد، كار اصلي، مقابله با ساختارهاي 
فسادزا و در هم شكستن آنها است. رهبر انقاب با تأكيد 
بر تقويت دانش قضاي��ي و جلوگيري از ص��دور احكام 
ضعيف يا مخدوش، در توصيه بعدي به تش��ويق قضات 
و كاركنان شريف و زحمتكش سفارش كردند. »معطل 
نماندن هيچ يك از اختيارات و ماموريت هاي قانوني قوه« 
توصيه ديگر حض��رت آيت اهلل خامنه اي به مس��ووالن 
قضايي بود كه در اين زمينه گفتند: مثاً  دادس��تان كل 
در حوزه حق��وق عمومي وظايفي دارد ك��ه بايد با رصد 
كامل و البته بدور از احساس��ات و شعارزدگي، از تضييع 
حقوق عامه جلوگيري كند. ايشان پيشگيري از جرم را 
از ديگر مصاديق ماموريتهاي مهم قوه قضاييه برشمردند 
و گفتند: به عنوان نمونه بايد با عمل به تكليف قانوني در 
زمينه تعيين مالكيت زمين ها در ش��هرها و روستاها، از 
جرايم��ي مانند زمين خواري و كوه خواري پيش��گيري 
ش��ود. رهبر انقاب در توصيه ششم، »تنظيم ارتباطات 
قوه قضاييه و ضابطان قضايي« را مورد تأكيد قرار دادند و 
گفتند: بر رفتار ضابطين بايد مراقبت و نظارت شود كه در 

حق متهم زياده روي يا تندروي نشود. دستگاه قضايي نيز 
نبايد تحت تأثير ضابط باشد بلكه بايد به صورت مستقل 
به مسائل رسيدگي كند. البته نظرات كارشناسي ضابطان 
نيز ناديده گرفته نشود. ايشان در اين زمينه افزودند: يكي 
از گايه هاي ضابطان از دستگاه قضايي رها كردن برخي 
پرونده ها به علت كمبودهاي قانوني است در حالي كه بايد 
با تكميل قوانين اين خأل را برطرف كرد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در توصيه بعدي به مس��ووليت قوه قضاييه در 
قبال امنيت رواني مردم اش��اره كردند و گفتند: امنيت 
رواني از جمله حقوق عمومي است و دستگاه قضايي بايد 
از نگران كردن و تخريب ذهن مردم به وسيله شايعات و 
اظهارات دروغ و هراس افكِن افراد مشخص يا نامشخص در 
رسانه ها و فضاي مجازي جلوگيري كند. رهبر انقاب در 
توصيه هشتم و پاياني با اشاره به باز شدن پرونده هاي مهم 
و گوناگون در افكار عمومي همچون مسائل كارخانجات يا 
تصرفات غيرقانوني، تأكيد كردند: سر زخم پرونده هايي 
كه در افكار عمومي باز مي شود نبايد باز بماند. هر پرونده 
را تا آخ��ر ادامه دهي��د و نهايي كنيد. ايش��ان در پايان 
سخنانشان، كار قضايي را از جمله كارهاي بسيار دشوار 
برش��مردند و گفتند: البته اگر اين كار را ب��راي خدا و با 

هدايت الهي انجام دهيد، اجر آن نيز سنگين خواهد بود.
در ابتداي اين ديدار، حجت االسام والمسلمين محسني 
اژه اي ريي��س ق��وه قضايي��ه، گزارش��ي از اقدامات اين 
دستگاه در دوره اخير، با تأكيد بر ارتباط بيش از پيش با 
اقشار مختلف مردم، تقويت تعامل با قواي ديگر، تاش 
براي تحقق س��ند تحول قضايي، جهش در اس��تفاده از 
فناوري ه��اي نوين و هوشمندس��ازي خدمات قضايي، 
حماي��ت از توليد و رفع موان��ع آن، رايگان كردن برخي 
خدمات قضايي در مناطق محروم، مبارزه جدي با فساد به 
ويژه در داخل قوه، اولويت دادن به پرونده هاي كثيرالشاكي 
و داراي اهمي��ت در افكار عمومي، تش��ديد نظارت ها بر 
ُحس��ن اجراي قوانين و مصوبات الزم االجرا و همچنين 
پيگيري هاي مستمر و جاري براي بهبود وضع معيشتي 

كاركنان و تقويت پايه بودجه قوه قضاييه بيان كرد.
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نصب سانتريفيوژهاي جديد
در فردو طبق برنامه است

رييس سازمان انرژي اتمي ايران درباره توسعه كاربرد پرتوها 
در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي گفت: يكي از اهداف مهمي 
كه در دستور كار سازمان انرژي اتمي قرار دارد، استفاده از 
اين فناوري در زندگي مردم و اقتصاد كشور است به نحوي 
كه همه مردم به صورت نزديك از اين خدمات و امكانات 
بهره مند شوند. محمد اس��امي معاون رييس جمهور و 
رييس س��ازمان انرژي اتمي با بيان اين مطلب در حاشيه 
برگزاري همايش »توسعه كاربرد پرتوها در صنايع نفت، 
گاز و پتروشيمي« اظهار كرد: در بخش هاي گوناگون نظير 
حوزه كشاورزي و صنايع غذايي اقداماتي براي استفاده از 
دانش هسته اي انجام شده است و خوشبختانه اكنون نيز 
شرايطي فراهم شده تا صنعت هسته اي در كل فرآيندهاي 
مربوط به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بتواند نقش آفريني 
كرده و مثمر ثمر باش��د زيرا متاسفانه تاكنون استفاده از 
ظرفيت هسته اي در اين صنايع مغفول و ناشناخته مانده 
است. وي تصريح كرد: براي پيش��برد اهداف، به معرفي 
س��رفصل ها و بيان ظرفيت هاي س��ازمان ان��رژي اتمي 
مي پردازيم و همچنين به تبادل نظ��ر درباره پروژه هاي 
تحقيقاتي انجام شده در اين صنايع و نيازهاي لجستيكي 
صنعت نفت خواهيم پرداخت. وي تاكيد كرد: راه حل هاي 
ناشي از به كارگيري فناوري  هسته اي مي تواند به عنوان يك 
راه ميان بر در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در نظر گرفته 
شود و اين صنايع مي توانند از اين دانش در فناوري و انجام 
فرآيندها استفاده كنند. اسامي تصريح كرد: فرصت بسيار 
مغتنمي براي اين صنايع، سازمان ها و شركت هاي تابعه 
آنها فراهم شده و با توجه به نقش شركت هاي دانش بنيان 
مي توان به نتايج بسيار مطلوبي دست يافت. وي خاطرنشان 
كرد: ساختار نويني پايه گذاري كرده ايم به طوري كه موارد 
مهم و متعددي در س��ند جامع 2۰ ساله ديده شده است 
و بايد توجه داش��ت به عنوان يكي از سازمان هاي پيشرو 
و با توجه به سند تحول دولت سيزدهم توانسته ايم براي 
نخستين بار سند »جامع توسعه هسته اي كشور« را تدوين 
كنيم كه حركت اجرايي قدرتمند و هدفمندي محسوب 
مي شود و بر اساس آن سازمان انرژي اتمي در همه محورها 
فعال خواهد ش��د. وي تاكيد كرد: اين سند و به كارگيري 
دانش  هسته اي در عرصه ها و صنايع مختلف مي تواند پاسخ 
روشني براي دشمنان انقاب اسامي باشد زيرا آنها همواره 
با اتهامات واهي، فضاي امنيتي براي صنعت هس��ته اي 
ايران ايج��اد كرده اند و با فريب افكار عموم��ي در دنيا و با 
ايجاد مزاحمت هاي متنوع و از جمله تحريم هاي ظالمانه، 
اينگونه وانمود كرده اند كه صنعت هس��ته اي جمهوري 
اس��امي ايران، صنعتي اس��ت كه صرفا اهداف نظامي را 
دنبال مي كند. اسامي گفت: استفاده از دانش هسته اي 
در صنايع گوناگون جزو الينفك تعهدات سازمان انرژي 
اتمي است و حركت هاي گس��ترده تر و حضور موثرتر در 
همه حوزه ها در اصل خنثي كننده اينگونه مزاحمت ها و 
جو رسانه اي و رواني منفي ايجاد شده در دنياست و از سوي 
ديگر چنين اقداماتي موجب اميدواري براي مردم مي شود 
زيرا به دنبال آن هستيم تا نتايج و اثرات دانش هسته اي در 
صنايع و عرصه هاي مختلف را تقديم مردم كرده و شرايطي 
فراهم سازيم تا هموطنان بتوانند از خدمات و امكانات دانش 
هسته اي در كشور بهره مند شوند. وي درباره انتشار برخي 
اخبار مبني بر نصب زنجيره هاي جديد سانتريفيوژها در 
فردو گفت: اين موضوع در زمين��ه برنامه اقدام راهبردي 
و تكميل زنجيره ها مطابق اهداف قانون دنبال ش��ده و در 
راستاي اين قانون، اقداماتي را با توجه به برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، دنبال خواهيم كرد. گفتني است نخستين 
س��مينار تخصصي »توس��عه كاربرد پرتوها در صنايع 
نفت، گاز و پتروش��يمي« با هدف معرفي توانمندي ها و 
ظرفيت هاي شركت توسعه كاربرد پرتوها و با محوريت 
فرهنگ س��ازي، آموزش و ترويج انواع كاربردهاي پرتو 
در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در حال برگزاري است.

در اين س��مينار توس��عه فناوري صلح آميز هسته اي با 
رويكرد توس��عه كاربرد پرتوها و همچنين فرصت هاي 
سرمايه گذاري جهت كاهش وابستگي به واردات برخي 
دستگاه ها و محصوالت و نيز ايجاد ارزش افزوده با ايجاد 
ارتب��اط و احياي همكاري مي��ان نهادهاي حاكميتي و 
نظارتي و قانون گذار، بخش دولتي و خصوصي، دانشگاه ها 
و شركت هاي دانش بنيان با شركت توسعه كاربرد پرتوهاي 

ايران، مورد بررسي و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

برنامه مركز پژوهش ها
براي استفاده از نخبگان

رييس مرك��ز پژوهش هاي مجلس گفت: كش��ور ايران 
از ظرفيت هاي بس��يار بااليي از منظر نيروهاي انساني و 
نخبگاني برخوردار اس��ت و مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
برنامه هاي متعددي براي استفاده حداكثري از ظرفيت 
نخبگان كش��ور در حوزه هاي مختل��ف دارد. دكتر بابك 
نگاهداري در افتتاحيه سلس��له نشست هاي »گفتمان 
سياستي« كه به ميزباني دانشكده مديريت، علم و فناوري 
دانشگاه صنعتي اميركبير و با مشاركت مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��امي برگزار ش��د، افزود: برنامه هاي 
توس��عه اي كش��ور عمدتا بدون توجه ب��ه ظرفيت هاي 
ژئوپليتيكي و منطقه اي كشور تدوين شده است، به صورتي 
كه در نگاه اول مي توان برنامه هاي توسعه اي تدوين شده 
را براي هر كشور ديگري هم در نظر گرفت، بر همين مبنا 
ضروري است تا ماحظات جغرافياي سياسي و اقتصادي 
كشور در سياست گذاري هاي آتي بيش از گذشته مدنظر 
قرار گيرد. دكتر نگاهداري به يكي از مهم ترين مزيت هاي 
رقابتي كشور ايران اشاره كرد و يادآورشد: هاب منطقه اي 
از منظر وصل كريدور ش��مال به جنوب )اوراسيا تا خليج 
ف��ارس( و كريدور ش��رق به غرب )جاده ابريش��م( يك از 
مهم ترين مزيت هاي منطقه اي ايران اس��ت كه مي بايد 
در طراحي سياس��ت هايي كه براي كشور انجام مي شود، 
مورد توجه قرار گيرد. دكتر نگاهداري همچنين بر درهم 
تنيدگي اقتصادي با كشورهاي منطقه اي و تبادالت كاالها، 
خدمات و انرژي تاكيد ك��رد و افزود: اين مهم باعث ثبات 
و ارتقاي امنيت كشور اس��ت.  رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس ضمن اشاره به اقتصاد دانش بنيان به عنوان يكي از 
پنجره هاي فرصت در كشور، گفت: با توجه به شكل گيري 
پلتفرم دانش بنيان در كشور، الزم است تا از اين ظرفيت 
براي رفع نيازهاي كشور استفاده جدي شود. در ادامه اين 
نشست، دكتر مهدي مجيدپور، رييس دانشكده مديريت، 
علم و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير ضمن استقبال از 
برگزاري اين نشست، گفت: براي پيشبرد اهداف در كشور 
نيازمند گفتمان سياستي هستيم. دكتر مجيدپور افزود: 
اولين نشست از سلسله نشست هاي گفتمان سياستي در 
دانشگاه صنعتي اميركبير در حالي برگزار مي شود كه در 
كشور ظرفيت هاي بسيار زيادي وجود دارد، ولي نيازمند 
يك عقانيت مفاهمه اي براي حل مسائل كليدي كشور 
هستيم. وي اضافه كرد: نهادهاي سياست گذار، بنگاه هاي 
صنعتي، دانش��گاه ها و تش��كل هاي اقتصادي بايستي با 
گفت وگوهاي سازنده و تضارب آرا، مسير پيشرفت كشور 
را بيش از گذش��ته باز كنند. رييس دانشكده مديريت 
دانش��گاه صنعتي اميركبير افزود: قاعدتًا تصميمات 
بزرگ در كشور مانند واردات خودرو بايد با كرسي هاي 
نظريه پردازي همراه باشد و بدون چنين كرسي هايي 
نمي توان تصميمات صحي��ح و با اقناع افكار عمومي 
گرفت. در ادامه نشست »واردات خودرو« با حضور ميثم 
خسروي، مدير گروه پولي و بانكي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��امي، مهدي دادفر، دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو، اميرحسن كاكايي، عضوهيات 
علمي دانشگاه علم و صنعت ايران و مرتضي زمانيان، 
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد.

دولت بايد اصالحات اقتصادي
را تبيين مي كرد

نماينده مردم تهران با اشاره به اصاح نظام اقتصادي دولت 
سيزدهم گفت: شايسته بود در كنار اين اقدام مثبت دولت 
براي همراهي بيشتر مردم نسبت به تدوين پيوست رسانه اي 
و تبيين اه��داف اين اقدام اقتص��ادي اهتمام جدي تري 
مي داشت. مهدي شريفيان در نطق ميان دستور خود در 
جلسه علني امروز )سه ش��نبه( مجلس شوراي اسامي 
گفت: امروز و در ش��رايطي كه تح��والت بين المللي وارد 
مرحله حساس و پيچيده اي شده و جنگ ميان قدرت هاي 
جهاني در كنار خشكسالي و تبعات تغييرات اقليمي تاثير 
ويرانگري بر امنيت غذايي جهان گذاشته، اقدام شجاعانه 
دولت سيزدهم در اصاح نظام اقتصادي با هدف كاستن از 
تبعات اين تهديدات گسترده بين المللي، اقدامي صحيح و 
درست بوده و ضروري است ديگر اركان نظام در كنار دولت 
هرچه سريع تر با تنظيم سياست ها و برنامه هاي مناسب 
براي عبور از اين گذر تاريخي به صورت شبانه روزي تاش 
كنند. وي افزود: البته در كنار اين اقدام مثبت شايسته بود 
دولت براي همراهي بهتر و بيشتر مردم و نخبگان نسبت به 
تدوين پيوست رسانه اي و تبيين اهداف اين اقدام اقتصادي 
عدالت محور اهتمام جدي تري مي داشت.  عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس يازدهم با بيان اينكه در بعد داخلي چند 
نكته بايد مورد توجه دولت قرار گيرد، گفت: مردم و مجلس 
محدوديت هاي دولت س��يزدهم را در ش��رايط س��خت 
اقتصادي درك مي كنند. در برابر تحريم هاي س��نگين و 
مسائل انباشته كشور كه ميراث دولت هاي گذشته بوده، 
ديپلماس��ي فعال اقتصادي دولت سيزدهم با كشورهاي 
همس��ايه و تاش ش��بانه روزي در بين م��ردم با تدارك 
سفرهاي استاني قابل تقدير است. اما عليرغم گذشت ۱۱ 
ماه از فعاليت دولت سيزدهم به دليل ناكارآمدي برخي از 
مديران، شاهد ارايه خدمات نامطلوب به مردم هستيم كه 
بايد سرعت فعاليت بخش هاي مختلف دولت به صورت 
همزمان افزايش پيدا كرده و به رده هاي مياني، اس��تاني 
و شهرستاني گس��ترش يابد و سريع تر نيروهاي جهادي 
جايگزين نيروهاي ناتوان شوند. شريفيان خاطرنشان كرد: 
از دولت سيزدهم انتظار مي رود با تاش و برنامه ريزي بيشتر 
نسبت به رفع دغدغه هاي مردم من جمله تامين معيشت 
و س��امت، تهيه مسكن مناس��ب، ايجاد عدالت در نظام 
پرداخت حقوق، رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي، استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي و دانش بنيان، كاهش تورم و... اقدام 
كند. وي افزود: توقع ديگر از دولت سيزدهم اين است كه 
در تسهيل حضور مردم در زيارت اربعين حسيني تاش 
جدي و علملياتي كند و در اين راه بايد تمامي دستگاه هاي 
دولتي و نهادهاي حاكميتي، مردم و گروه هاي جهادي را 
در برگزاري هر چه باشكوه تر اين رويداد تمدن ساز همراهي 
كنند. نماينده مردم تهران در ادامه نطق خود نكاتي را در 
خصوص مشكات اسامشهر خطاب به مسووالن اجرايي 
متذكر شد و گفت: براي سرعت بخشيدن به رفع مشكات 
مردم اين شهرستان، انتظار مي رود دولت سيزدهم در اين 
خصوص ضمن تامين اعتبارات عمراني اين شهرس��تان 

مجموعه اي از اقدامات را در دستور كار خود قرار دهد.

قايق هاي تندرو سپاه
توليد داخل هستند

فرمانده نيروي دريايي سپاه در همايش گراميداشت روز 
جهاني دريانوردي از توليد شناورهاي مورد نياز اين نيرو 
در داخل خبر داد. به گزارش س��پاه نيوز؛ دريادار پاسدار 
عليرضا تنگسيري فرمانده نيروي دريايي سپاه در همايش 
گراميداشت روز جهاني دريانوردي با اشاره به توقيف دو 
نفتكش يوناني در آب هاي خليج فارس توس��ط نيروي 
دريايي سپاه اظهار داشت: پيش از اين يوناني ها نفتكش 
ما را به سواحل اين كشور بردند و نفت آن را خالي كردند 
و با پررويي دادگاه حكم به توقيف آن داد. وي با اش��اره به 
حمايت و پشتيباني رهبر معظم انقاب از توقيف نفتكش 
آنها در آب هاي خليج فارس افزود: در يك زمان و يك لحظه 
اما در دو جغرافياي متفاوت در ش��رايط نامساعد جوي با 
سرعت وزش 2۷ نات كه بالگرد امكان راپل نداشت، اين دو 
نفتكش را توقيف كرديم. يكي از آنها در هرمزگان و ديگري 
در استان بوشهر بود. فرمانده نيروي دريايي سپاه، ايران را 
كشوري ذوالبحر و دريايي در شمال و جنوب آن عنوان كرد 
و افزود: ما جزاير راهبردي در خليج فارس داريم كه مانند ناو 
هواپيمابر غرق نشدني هستند. وي با اشاره به دريافت چهار 
هزار پيام مردمي در پي توقيف كشتي »استينا« يادآور شد: 
عاوه بر حمايت مردم، يكي ديگر از عوامل اقتدار ما نيروي 
دريايي قدرتمند ما است كه در مقابل دشمن ايستاده است. 
دريادار تنگسيري ديگر عامل اقتدار نيروي دريايي سپاه 
را دانش بنيان بودن اقتصاد دريايي دانست و با اشاره به 
توليد و صادرات شناورهاي سنگين از سوي ايران گفت: 
قايق هاي پرسرعت سپاه امروز در داخل ساخته مي شوند 
و دو فروند نفتكش توليد داخل را هم به ونزوئا تحويل 
داديم. وي خاطرنش��ان كرد: امروز در تنگه هرمز و به 
عنوان نمايندگان مردم هر شناوري تردد مي كند از آنها 
سوال مي كنيم و آنها پاسخ مي دهند؛ مجبورند جواب 
بدهند چون آبراهه ورودي و خروجي در اختيار ما است.

رهبرمعظمانقالبدرديداررييسومسووالنوجمعيازكاركنانقوهقضاييه:

مقابلهدستوريدولتباگرانفروشي

راز سربلندي، ايستادگي و  نهراسيدن  از دشمنان است

هشدار سراسري به توليدكنندگان
تورم نقطه به نقطه و ماهانه خرداد ماه، ركوردي تاريخي 
را به ثبت رس��اند و يكي از باالترين عددهايي بود كه در 
طول تمام اين سال ها به ثبت رسيد. دولت اعام كرده كه 
حدي از تورم را پيش بيني مي كرده و مش��خص بوده كه 
وقتي اصاح ارز ۴2۰۰ توماني در دستور كار قرار گرفته، 
قطعا افزايش قيمتي جديد نيز به وجود مي آيد اما اينكه 
اين عدد تا اين حد باال رفته به نظر در برنامه ابتدايي دولت 
نيز نبوده اس��ت. در واقع وزير كشور در روزهاي ابتدايي 
اجراي اين سياست اعام كرد كه جز چهار گروه كااليي 
لبنيات، روغن، مرغ و تخم مرغ كه ارز ۴2۰۰ توماني آنها 
حذف شده، ديگر كاالها نبايد گران شوند و اجازه اي براي 
آن صادر نمي شود اما در عمل آنچه كه اتفاق افتاد حاكي 
از آن بود كه بازار به تذكرات توجهي نشان نداده است. در 
واقع بسياري از كاالهايي كه به شكل غير مستقيم با اين 
ارز تماس داش��تند نيز گران شدند و به دنبال آن قيمت 
ديگر كاالها نيز رش��دي قابل توجه را تجربه كرد. البته 
كارشناسان معتقدند كه اين گام نخست گراني خواهد 
بود و احتماال تورم جديد ايجاد شده در هفته هاي آينده 
به حوزه هاي جديدي از جمله خدمات نيز خواهد رسيد 
و تبع��ات حذف ارز ۴2۰۰ توماني ادام��ه دارد، دولت اما 
به نظر چندان با اين ديدگاه موافق نيس��ت و آن طور كه 
رييس جمهور گفته انتظار دارد ك��ه در ماه هاي آينده با 
كاهش نس��بي آمار تورم، ديگر رك��ورد خرداد ماه تكرار 
نش��ود. در كنار خوش بيني، ادبيات دستوري برخورد با 
اقتصاد نيز همچنان پا برجاست. هرچند سابقه اقتصاد 
ايران به خوبي نش��ان داده كه دستورات قيمتي نه تنها 
توان تاثيرگذاري بلندمدت بر بازار را ندارند كه حتي خود 
مي توانند به عاملي براي تش��ديد مشكات بدل شوند، 
دولت سيزدهم يك بار ديگر قصد كرده تا با قيمت ها به 
شكل دستوري برخورد كند. جديدترين صحبت مطرح 
شده در اين زمينه را وزير دادگستري مطرح كرده است. 

امين حس��ين رحيمي، وزير دادگس��تري گفت: قيمت 
كاالها در تاريخ ۳۱ ارديبهش��ت مبن��اي قيمت گذاري 
است. وي گفت: پس از آزادسازي قيمت ها براي كاالهاي 
اساسي با حذف ارز ترجيحي، برخي اقام دچار افزايش 
قيمت شدند كه البته قبآًل براي آنها قيمت  تعيين شده بود 
و شامل قيمت هاي پيشيني مي شوند و بايد به قيمت هاي 
قبلي برگردند. وي افزود: كاالها دو گروه هس��تند؛ يكي 
كاالهايي كه بر اس��اس ضوابط قيمت گذاري مي شود و 
كاالهايي مانند فرش دستباف و صنايع دستي كه دولت 
دخالت��ي در قيمت گذاري آنها ندارد و بر اس��اس عرضه 
و تقاضا محاسبه مي ش��ود و ديگري گروه دوم كه گروه 
نظارت پسيني هستند شامل چندين هزار كاالست. وزير 
دادگس��تري تأكيد كرد: قيمت كاالهاي گروه دوم بايد 
بر اساس قيمت ۳۱ ارديبهشت باشد و توليدكننده ها و 
واردكنندگان تا ۱۰ تيرماه فرصت دارند تا قيمت كاالهاي 

خود را به قيمت ۳۱ ارديبهش��ت آن كاال كه خودش��ان 
اعام كردند، برس��انند. وي با تأكي��د بر اينكه قيمت ها 
بايد به ۳۱ ارديبهشت برگردد، ادامه داد: توليدكننده ها 
و واردكنندگان باي��د قيمت  كاالها را در س��امانه ۱2۴ 
ثبت كنند و شناس��ه بگيرند. ممكن است كارخانه يك 
محص��ول را در چند نوع توليد كند و ب��ه اين دليل بايد 
براي كاال در س��امانه شناس��ه بگيرد. رحيمي ادامه داد: 
مبناي اقدامات بعدي سازمان تعزيرات حكومتي قيمت 
۳۱ ارديبهشت كاالهاست كه در سامانه وزارت صمت، 
سامانه س��ازمان حمايت و س��امانه ۱2۴ ثبت مي شود. 
سامانه ۱2۴ بررسي مي كند كه قيمت ها بر اساس قيمت 
اعامي در ۳۱ ارديبهشت باشد. به اين ترتيب شركت هاي 
توليدي موظفند كه قيمت محصوالت خود را به قيمت 
۳۱ ارديبهشت بازگردانند و در غير اين صورت متخلف 
شناخته ش��ده و با آنها برخورد خواهد شد. موضوعي كه 

مي تواند براي توليدكنندگان مشكات جدي را به وجود 
آورد. فعاالن اقتصادي در هفته هاي گذشته بارها اعام 
كرده اند كه با توجه تورم و افزايش هزينه هاي توليد و باال 
رفتن قابل توجه حداقل دستمزد، بسياري از واحدهاي 
توليدي با چالش هاي��ي در نحوه تامين منابع مالي خود 
مواجه هستند و در واقع آنها چاره اي جز افزايش قيمت 
نداشته اند. در كنار آن حذف ارز ۴2۰۰ توماني نيز باعث 
ش��ده هزينه هاي توليد بخش��ي كاالها افزايش يابد كه 
شايد لزوما از اين ارز استفاده نمي كرده اند اما از حذف آن 
متضرر ش��ده اند. با اين وجود مرغ دولت يك پا دارد و در 
روزهاي آينده روند نظارت در اين حوزه نيز تشديد خواهد 
شد. معاون سازمان تعزيرات حكومتي گفت: طبق اعام 
وزير دادگس��تري، مبناي قيمت كاال ها ۳۱ ارديبهشت 
است و قيمت ها بايد به آن زمان بازگردد. اسفناني افزود: 
ش��ركت هاي توليدي تا ۱۰ تير مهل��ت دارند به اصاح 
قيمت هاي كنوني به صورت قيمت هاي ۳۱ ارديبهشت 
اقدام كنند. در غير اين صورت مصداق گرانفروشي است 
و براي متخلفان پرونده قضايي تش��كيل و حكم قانوني 
صادر مي شود. معاون سازمان تعزيرات حكومتي افزود: 
مردم مي توانند هرگونه تخلف و گرانفروشي را به صورت 
ثبت گزارش و تلفن گويا به سامانه ۱۳۵ تعزيرات حكومتي 
اعام كنند. هرچند هدف دولت از اين سختگيري جديد 
احتماال تاش براي كنترل تورم است اما آنچه كه در عمل 
رخ مي دهد احتماال فشاري تازه بر توليدكنندگان است 
اگر اين سياست سختگيرانه مانع از كار آنها شود، احتمال 
آنكه در آينده نزديك مشكات جديدي در فرايند تامين 
كاالهاي اساسي شكل بگيرد نيز وجود خواهد داشت و اين 
خود چالشي تازه براي دولت سيزدهم است. در شرايطي 
كه وزير دادگستري اين دس��تور جديد را داده، بايد ديد 
در نهايت وزارت اقتص��اد، وزارت صمت و بانك مركزي 
براي تورم موجود در بازار چه برنامه ريزي خواهند داشت.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
قيمت فروش دالر در بازار آزاد عصر سه شنبه، هفتم تيرماه 
1401 به 30680 تومان رسلليد. با اعللالم هر اونس طال 
به قيمت 1826 دالر، قيمت سللكه طرح جديد نيز به 14 
ميليون و 370 هزار تا 14.4 ميليون تومان معامله شللد.  
دالر در صرافي هاي بانكي با 10 تومان كاهش نسللبت به 
روز گذشته 27 هزار و 707 تومان معامله شد. نرخ فروش 
يورو در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
گذشته 28 هزار و 662 تومان معامله شد.قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي 27 هزار و 432 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 28 هزار و 377 تومان اعالم شللد. عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشللكل ارزي 27 هزار و 
2۹۵ تومللان و نرخ فروش آن 27 هللزار و ۵43 تومان بود.

اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 
۹37 تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و 200 تومان اعالم 
شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 27 هزار و ۹8 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 
2۵ هزار و ۵60 تومان معامله شد.  در بازار طال نيز قيمت 
طالي 18عيار هر گرم يك  ميليللون و 363 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 13 ميليون و 600 
هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 14 
ميليون و 400 هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 
ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون 
و 800 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و ۹۵0 هزار 
تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.هر مثقال طال 
در بازار داخلي، ۵ ميليون و ۹0۵ هزار تومان ارزش گذاري 
شده است. همزمان با كاهش قيمت ها در بازار ارز، قيمت 
دالر توافقي در بازار متشكل ارزي وارد كانال 28 هزار تومان 
شده است.با افزايش عرضه ارز از سوي صادركنندگان در 
بازار متشكل ارزي، قيمت خريد و فروش ارز توافقي از صبح 
وارد كانال 28 هزار تومان شده است. اين درحالي است كه 
قيمت دالر در بازار آزاد نيز حدود 30 هزار تومان، اسللت؛ 
فعاالن بازار ارز پيش از اين بارها گفته بودند احتمال كاهش 
بيشتر قيمت ها در روزهاي آينده وجود دارد. صراف هاي 
عضو بازار متشكل ارزي مي گويند: خريد و فروش در بازار 
به تعادل رسيده است؛ عرضه هاي ارز نيز باالست و به تقاضا 

پاسخ داده مي شود. از صبح ميزان عرضه بيشتر از تقاضا بوده 
است. فعاالن بازار مي گويند: اقدامات مثبت بانك مركزي 
در بازار ارز و افزايش عرضه ارز از سللوي صادركنندگان در 
بازار موجب شللد تا مدار قيمتي در اين بازار نزولي شللود؛ 
ضمن اينكه خبرهاي مثبت از مذاكرات هسللته اي و آغاز 
مجدد رفت و آمدهاي سياسي اين خبر را در بازار مخابره 
كرده كه احتمال كاهش بيشتر قيمت ها در روزهاي آينده 
وجود دارد. برهمين اساس نيز بر تعداد فروشنده هاي ارز در 
بازار افزوده شده است؛ صراف ها مي گويند قيمت دالر در 
صرافي هاي مجاز بين 2۹ هزار تا 30 هزار تومان در نوسان 
اسللت؛ نكته مهم در بازار اين است كه قيمت دالر در بين 
دالل هاي حاشيه خيابان فردوسي نيز در كانال 30 هزار 
تومان قرار دارد.  گزارش هاي ميداني از فردوسي همچنين 
نشان مي دهد كه اكثر صراف ها فروشنده هستند و فعاًل 
ميل به خريد ارز وجود ندارد چراكه به اعتقاد فعاالن بازار 

ارز، قيمت ها در آينده نزديك بازهم كاهش خواهد يافت.

   تشديد فروش و كاهش خريدار 
كامران سلللطان زاده عضو شللوراي عالي كانون صرافان 
گفت: )سه شللنبه( صف هاي فروش ارز در بازار تشللديد 

شده است و در مقابل خريداران دالر ناياب شدند.قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي با قيمت توافقي وارد كانال 28 
هزار تومان شد. دالر براي متقاضياني دارنده كارت ملي 
نيز با قيمت 27 هزار تومان به فروش مي رسد.در روزهاي 
گذشته عرضه ارز در بازار افزايشي بود و در برابر اين افزايش 
عرضه، تقاضا براي خريد ارز بسيار كم است. سلطان زاده با 
پيش بيني نرخ ارز در روزهاي آينده، گفت: بررسي ها حاكي 
از اين است كه روند نزولي قيمت ها ادامه خواهد داشت و 
همانطور كه در برهه اي از زمان تقاضا براي خريد ارز افزايشي 
است در مقطع كنوني عرضه بر تقاضا پيشي گرفته و در 
نتيجه قيمت ها افت داشته است. قيمت دالر در كف بازار 
با آنچه در كانال هاي تلگرامي پرمخاطب درج مي شللود، 
اختالف ۵00 توماني دارد.در پي ريزش قيمت ها در بازار 
طال و ارز، تعللدادي از دالل هاي اصلي بازار به دليل فرار از 
ضررهاي سنگين سعي دارند با باال اعالم كردن قيمت ها 
در فضاي مجازي، مانع از كاهش بيشتر قيمت ها در بازار 
شوند. برخي از كانال هاي تلگرامي با اعضاي چند ده هزار 
نفري براي سومين روز پياپي اقدام به درج نرخ غير واقعي 
از بازار طال و ارز مي كنند؛ مقايسه قيمت هاي درج شده در 
اين كانال ها با كف بازار نشللان مي دهد كه قيمت دالر در 

كانال هاي تلگرامي حداقل 400-۵00 تومان گرانتر درج 
مي شود. نگاهي به وضعيت اعالم قيمت ها در اين كانال ها 
نشان مي دهد كه از دو روز گذشته تاكنون، شانتاژ گسترده 
و هماهنگي توسط اين كانال هاي تلگرامي با اعضاي چند 
ده هزار نفري در حال انجام است. البته تجربه دفعات قبل 
نيز گواه همين مطلب اسللت چراكه همواره در روزهاي 
پرنوسان بازار، برخي از كانالهاي تلگرامي بصورت هماهنگ 
قيمت هللاي كاذب را درج كرده و با اين كار سللعي دارند 
مانع از ادامه روند نزولي قيمت ها در بازار شوند. تعدادي از 
فعاالن بازار مي گويند: »از آنجايي كه مخاطب اين كانالهاي 
تلگرامي زياد است، قدرت شانتاژ بااليي هم دارند؛ چون بازار 
سنگين ريزش داشته و يك سري ضرر كرده اند با كمك 
شانتاژ كانال هاي درج نرخ تلگرام مي خواهند مال باالتر 
خالي كنند.« مثال االن كه نرخ اعالمي اين كانال ها براي 
دالر 30 هزار و 600 تومان است، دالر در سبزه ميدان با 30 
هزار و 200 تومان معامله مي شود. ضمن اينكه دالر خرد نيز 
در معامالت خرد 30 هزار تومان قيمت خورده است. يكي 
از صراف هاي بازار ارز در همين ارتباط مي گويد: كانال هاي 
نرخ دالر در تلگرام طي سلله چهار روز گذشته هماهنگ 
كردند و نرخ ها را باالتر اعالم مي كنند. 4-۵ كانال معروف در 
تلگرام، منبع چك كردن نرخ توسط حدود 80-۹0 درصد 
كسبه و تجار و بازاري ها هستند و هركسي بخواهد دالر 
بخرد يا بفروشد به نرخ هاي اين كانال ها حتما نگاه مي كند. 
او مي گويد: چون افراد عادي به كف سبزه ميدان دسترسي 
لحظه اي ندارند شانتاژ اين باند هاي تلگرامي جواب مي دهد! 
طبق اعالم دبيركل كانون صرافان، با افزايش عرضه ارز از 
سوي صادركنندگان در بازار متشكل ارزي، قيمت خريد و 
فروش ارز توافقي از صبح امروز وارد كانال 28 هزار تومان 
شده اسللت. اين درحالي است كه قيمت دالر در بازار آزاد 
نيز هم اكنون حدود 30 هزار تومان، اسللت؛ فعاالن بازار 
ارز پيش از اين بارها گفته بودند احتمال كاهش بيشللتر 
قيمت ها در روزهاي آينللده وجود دارد. صراف هاي عضو 
بازار متشللكل ارزي مي گويند: خريد و فروش در بازار به 
تعادل رسيده است؛ عرضه هاي ارز نيز باالست و به تقاضاها 
پاسللخ داده مي شود. از صبح امروز ميزان عرضه بيشتر از 

تقاضا بوده است. 
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شفاف سازي مبادالت
با قانون جديد چك 

قانللون جديللد چللك هم 
در زمينلله شفاف سللازي 
فعاليت هللاي مالي اوضاع را 
بهتر كللرده و بهبود خواهد 
داد و هم ابزار كمك كننده به 
سازمان امور مالياتي كشور 
براي شفافيت تعامالت مالي 
و تجاري است. كاهش قابل 
توجه چك هاي برگشتي با اجراي قانون جديد چك، 
نشان مي دهد كه چك از جايگاه خودش به عنوان يك 
ابزار مبادله كامال خارج شللده و كاركردهاي متفاوتي 
پيدا كرده بود، اما امروز دوبللاره اعتبار خود را دوباره به 
دست آورده اسللت. تغيير تحوالت در قانون كه بانك 
مركزي متولي آن بود عملكرد چك را ساماندهي كرد 
كه به نظر من مثبت بود.  قانون جديد چك هم در زمينه 
شفاف سازي فعاليت هاي مالي اوضاع را بهتر كرده و بهبود 
خواهد داد و هم ابزار كمك كننده به سازمان امور مالياتي 
كشور براي شفافيت تعامالت مالي و تجاري است.  چك 
در مسير خودش تبديل به يك حواله شد يعني اينكه 
الزم است يك عددي در يك دوره مشخص بين دو نفر 
جابه جا شود، چك بتواند كاركرد واقعي خود را در اين 
بخش داشته باشد.  قانون جديد كمك كرد تا چك به 
عنوان يك ابزار صرف براي وام گرفتن و تعهد دادن خارج 
شود، اين تغييرات و پافشاري ها روي اجراي قانون جديد 
تا اندازه زيادي هم توانسته عادت ها و رفتار اجتماعي را 
به مرور دچار تغيير كند كه از اين زاويه مي توانيم بگوييم 
دستاورد خوبي داشته است. ضمن اينكه پايبندي به 
اين قانون و به مرور پيش رفتن آن مي تواند نتايج بهتري 
ايجاد كند.  اصوال اينكه دسترسللي به اطالعات پايه و 
هماهنگ كردن پايگاه هاي داده مي تواند دستاوردهاي 
داشته باشد، محدود به حوزه سر و سامان دادن به قانون 
چك نيست. واقعيت اين است كه در حكمراني جديد 
ارتباط درسللت و موثر بين اطالعات پايه و پايگاه هاي 
داده مي تواند زمينه ها را براي ارتفاي سرويس خدمات و 
اثربخشي و كيفيت آنها بهبود دهد. در مورد قانون چك 
هم اگر پايگاه هاي داده نبودند و يكپارچه سازي نحوه 
جمع آوري اطالعات شكل نمي گرفت، قطعا توفيقي 
حاصل نمي شللد.  بنابراين مهم تللر از قانون به معناي 
جزيياتي كه در قانون نوشته شده، پيش زمينه تحولي در 
حوزه اطالعات و نحوه جمع آوري و نگهداري و انتقال آن 
است كه اثرگذار است و اصالحات قانون نيز به استناد اين 
توانمندي هاست.  بايد از اين موضوع درس بگيريم و آن 
را نشانه كنيم كه از ابزار پايگاه هاي داده و يكپارچه سازي 
آنها به جاي توليد سامانه هاي روزمره و جديد بهره ببريم. 
استفاده درست از اطالعاتي كه جمع آوري شده مي تواند 
زمينه ساز اصالحات و بهبود در حوزه هاي متنوع باشد.  با 
اين وضعيت كه هر فردي به مشكلي برخورد يك سامانه 
جديد و جداگانه ايجاد شود و مردم ده ها بار اطالعات خود 
را در چندين سامانه جديد ثبت كنند نتيجه اي حاصل 
نمي شود. در گذشته هم وقتي پايگاه هاي اطالعات و داده 
بانك ها از هم جدا بودند شاهد بوديم كه نتيجه مهمي 
حاصل نشد اما زماني كه يكپارچه شدند دستاوردهاي 
خوبي حاصل شد.  موضوع فقط تغيير در قانون چك 
نيست و علت تغيير قانون و اينكه توانست تغيير كند 
هم اين بود كه دوباره به موضوع نگاه كرديم و روش 

جديدي را براي اداره امور به رسميت شناختيم.

تورم جديد در راه است؟
در واقع ريشه كالن تورم ما خود دولت است، مجموعه 
بزرگي كه هزينه هاي فراواني دارد و وقتي درآمدهايش 
كفاف نمي دهد، مجبور به استقراض مي شود و اين خود 
بسللتري براي تورم تازه را پديد مي آورد. در سال هاي 
اخير و با توجه به تحريم هاي اقتصادي، بخشي از اين 
فشار خود را نشان داده اما بايد در نظر داشت كه تمام 
مشللكالت اقتصاد ما به تحريم بازنمي گردد. در واقع 
در صورتي كه مذاكرات هسللته اي به نتيجه دلخواه 
برسد، مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت بخشي 
از مشكالت در تامين منابع اعتباري بهبود يافته و به 
اين ترتيب فشار به بخش هايي چون نظام بانكي كشور 
كاهش يابد اما در بلندمدت بايد فكري ديگر داشت. تا 
زماني كه ما برخي مباني اقتصاد خود را اصالح نكنيم و 
راه هايي براي خروج از بحران هاي داخلي پيدا نكنيم، 
شرايط تغيير نخواهد كرد. به اين ترتيب در كوتاه مدت 
بايد تالش كرد تا نگاهي واقعي به مسللائل داشللت و 
در بلندمللدت براي كنترل تورم چللاره اي جز اصالح 

ساختاري دولت نخواهيم داشت. 

بازپرداخت به روز دالرهاي 
دريافتي از صندوق توسعه ملي

مديرعامل صندوق توسعه ملي گفت: ما ديگر نمي توانيم 
بلله ارز 4200 توماني برگرديم و بازپرداخت اقسللاط 
معوق بايد با نرخ جديد ارز به صندوق واريز شود. مهدي 
غضنفري در حاشيه جلسه مجمع كارآفرينان با اشاره 
به عدم بازپرداخت تسهيالت از سوي برخي از فعاالن 
اقتصادي، افزود: بسياري از اين افراد، فعاالن اقتصادي 
موفقي بودند، شايد نوسانات قيمت ارز باعث شده كه 
امكان پرداخت نداشته باشند در حال حاضر ما براي اعالم 
اسامي آنها فرصت داريم. وي گفت: ممكن است شرايط 
اقتصادي بعضي از بنگاه ها به گونه اي باشد كه نتوانند 
به فوريت همه اقسللاط را پرداخت كنند، ولي ما با آنها 
همكاري كرده ايم تا مهلت پرداخت داشته باشند، البته 
ما سهام هم مي پذيريم و حتي ممكن است بنگاه آنها را به 
عنوان تملك برداريم. آنها بايد با نرخ جديد ارز تسهيالت را 
برگردانند و بسياري از فعاالن اقتصادي هم پذيرفته اند كه 

بايد با قيمت جديد ارز اقساط خود را بازپرداخت كنند.

بانك هاي متخلف در رشد ترازنامه 
به هيات انتظامي معرفي مي شوند

مدير اداره ارزيابي سالمت نظام بانكي بانك مركزي 
با تشللريح اقدامات اين بانك درجهت كنترل رشد 
ترازنامه بانك ها گفت: با رصد و پايش از سوي بانك 
مركزي و اقدامات انظباطي اتخاذ شده؛ رشد ترازنامه 

بيشتر بانك ها متوقف شده است.
ميرعمادي افزود: با الللزام بانك ها به رعايت حد 2 
درصدي ماهانه در رشد ترازنامه زمينه براي توقف 
رشد شتابان خلق نقدينگي از سوي بانك ها فراهم 

شده است. 
وي با بيان اينكه بللا پيگيري هاي بانك مركزي در 
صورت تخطي از سوي هر بانكي با اقدامات انضباطي 
بانك مركزي مواجه خواهد شد، تاكيد كرد:  متناسب 
با درصد تخطي بانك ها از رشللد مقداري ترازنامه 
نرخ سپرده قانوني بانك افزايش مي يابد. همچنين 
معرفي هيات مديره بانك خاطي به هيات انتظامي 
بانك ها نيز در دستوركار قرار دارد و اگر ظرف يك 
سال بانكي نتواند خود را با قوانين و مقررات منطبق 
كنللد، هيات مديره آن به هيللات انتظامي بانك ها 
معرفي و موارد تنبيهي براساس قانون بر آنها اعمال 

خواهد شد. 
وي با اشللاره به دريافت گزارش هللاي ماهانه براي 
ارزيابي شللاخص ها تصريح كرد: آمللار و اطالعات 
به صورت ماهانه دريافت و پردازش مي شللود ولي 
گزارش شاخص ها به صورت فصلي بررسي و ارايه 
مي شود و اگر بانكي مرتكب رشد مقداري ترازنامه 
در يك ماه بيش از حد مجاز شد، اين فرصت را دارد 
كه طي دو ماه نسبت به اصالح روند اقدام كند و در 
غير اين صورت در پايان هر فصل با اقدامات تنبيهي 

مواجه خواهد شد. 
ميرعمادي با اشاره به رشد شتابان نقدينگي توسط 
بانك هللا پيش از ابالغ بخشللنامه كنترل مقداري 
ترازناملله بانك ها و اقدامات بانللك مركزي در اين 
خصوص گفت: بعد از رصد و پايش بانك ها و انجام 
اقدامات قانوني و انضباطللي همچون افزايش نرخ 
سپرده قانوني بانك هاي متخلف و تعيين حد مجاز 
رشللد مقداري ترازنامه موفق به توقف روند رشللد 
ترازنامه بانك ها شللديم و ادامه ايللن روند موجب 
كنترل بيشتر بانك مركزي بر روند خلق نقدينگي 
توسط بانك ها مي شللود. ميرعمادي گفت: برنامه 
بانك مركزي براي ميزان نقدينگي هدفگذاري شده 
اسللت و توزيع آن در ميان بانك ها نقش موثري در 
ارتقاي ثبات و سالمت شبكه بانكي ايفا خواهد كرد.

 عملياتي شدن سامانه
»سفته الكترونيكي« در بانك مسكن

معللاون مديرعامل در امللور فنللاوري اطالعات و 
ارتباطات بانك مسللكن از عملياتي شدن سامانه 
»سفته الكترونيكي« در اين بانك خبر داد. ساسان 
شيردل در گفت وگو با پايگاه خبري بانك مسكن ل 
هيبنا در اين خصوص گفت: با توجه به اينكه در حال 
حاضر بسياري از خدمات شبكه بانكي عالوه بر ارايه 
حضوري به صورت غيرحضوري و الكترونيكي نيز در 
حال انجام است، مديريت اوراق بهاداري همچون 
سفته و برات نيز به سمت الكترونيكي شدن در حال 
حركت است كه گام اول اين اقدام در بانك مسكن 
راه اندازي سامانه »سفته الكترونيكي« است. عضو 
هيات عامل بانك مسكن درباره مزاياي صدور سفته 
الكترونيكي گفت: افزايش امنيت، عدم انكارپذيري 
ذي نفعان و كاهش جرم، اختصاص شناسلله يكتا 
و در اختيار قرار دادن اطالعات تكميلي سللفته به 
ذي نفعان در پلتفرم مربوطه، يكپارچگي سللند از 
طريق پلتفرم موردبررسي، كاهش هزينه ها، مطابقت 
با قواعد قانون تجارت و ساير قوانين در چرخه حيات 
سفته، امكان رصد سفته با هدف مبارزه با پولشويي، 

از جمله مزاياي صدور سفته الكترونيكي است. 
شيردل درباره نحوه دريافت گواهي نامه ديجيتال 
در بانك مسللكن براي دريافت سفته الكترونيكي 
اظهار داشللت: يكللي از الزامات مرتبللط با صدور، 
ظهرنويسي يا ضمانت سفته دريافت گواهي امضاي 
ديجيتال است كه به دو روش »مراجعه حضوري 
به دفاتر پيشللخوان دولت« و »روش غيرحضوري 
دريافت گواهي« امكان دريافللت گواهي امضاي 
ديجيتللال وجود دارد. وي تصريللح كرد: در روش 
مراجعه حضوري به دفاتر پيشخوان دولت، مشتري 
ابتدا درخواسللت صدور گواهي را از طريق سايت 
مركز صدور گواهللي الكترونيكي مياني عام ثبت 
كرده و سپس بعد از خريد توكن فيزيكي به منظور 
احراز هويت بلله دفاتر پيشللخوان دولت مراجعه 
كرده و گواهي خود را بر روي توكن خريداري شده 
دريافت مي كند. معاون مديرعامل در امور فناوري 
اطالعات و ارتباطات بانك مسكن ادامه داد: اما در 
روش غيرحضوري، مشتري پس از نصب نرم افزار 
MaskanSign روي گوشي همراه خود تمامي 
مراحل احراز هويت را به صورت غيرحضوري انجام 
داده و گواهي را روي گوشي دريافت مي كند و نيازي 

به خريد توكن سخت افزاري ندارد.
شيردل تصريح كرد: پس از دريافت گواهي به يكي 
از دو روش يادشده، مشللتري امكان انجام امضاي 
ديجيتللال از طريللق نرم افزار مربوطه را داشللته و 
مي تواند به صورت غيرحضوري به صدور سللفته و 
امضاي سفته از طريق گوشي خود اقدام كند. وي 
گفت: درعين حال امكان استفاده از گوشي به عنوان 
توكن در هنگام استفاده از سامانه سفته الكترونيك 
بر روي كامپيوتر شللخصي نيز وجود دارد. در اين 
روش در مرحللله امضاي ديجيتللال، كامپيوتر به 
نرم افللزار MaskanSign نصب شللده بر روي 
گوشي متصل شده و عمليات امضاي ديجيتال را 

از طريق اين نرم افزار به انجام مي رساند.

تداومكاهشقيمتدالروسكه

سكه 14 ميليون و 400 هزار تومان معامله شد 

دليلافزايشنرختورمدرخردادماه
گروه بانك و بيمه |  حذف دالر 4200 توماني و رشد نرخ 
ارز، افزايش دستمزدها، افزايش قيمت جهاني اقالم خوراكي 
ناشي از جنگ روسيه و اوكراين، انتظارات تورمي حاصل از 
برخي اخبار تحوالت سياسي، مهم ترين داليل افزايش تورم 
در بهار 1401 بوده اسللت.  معاون اقتصادي بانك مركزي 
بخش عمده افزايش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشي از 
تصميم به حذف ارز ترجيحي و عادالنه سازي يارانه ها دانست 
و گفت: با كاهش آثار اين موضوع،  نرخ تورم ماهانه در ماه هاي 
آتي كاهش مي يابد. پيمان قرباني تاكيد كرد: آنچه كه در قالب 
افزايش قيمت ها حادث شده در واقع تورم پنهاني بود كه به 
دليل پرداخت ارز 4200 توماني در كاالها پنهان بود و با حذف 
ارز ترجيحي اين تورم نمايان شد.  نرخ تورم خردادماه امسال 
ناشي از تغيير قيمت برخي از كاالهايي است كه از ارز ترجيحي 
استفاده مي كردند و اين امر بيشتر اصالح نظام پرداخت است 
و اين تورمي نبوده كه توسط دولت ايجاد شده باشد بلكه از 
سال ۹7 شروع شده است. قرباني ادامه سياست پرداخت ارز 
4200 توماني را غيرممكن دانست و افزود: متاسفانه ارز 4200 
توماني هيچگاه به هدف نمي نشست و دولت با اصالح اين روند 
معيوب، يارانه را به جاي پرداخت به ابتداي چرخه تامين، در 
قالب يارانه هاي 300 و 400 هزارتوماني به آخر چرخه تامين 
يعني مصرف كنندگان پرداخت مي كند. وي با اشاره به نرخ 
تورم سللاالنه ۵۹.3 درصدي در شهريور ماه 1400 در مورد 

مهم ترين علل رشللد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در 
سمت تقاضا شامل رشد نقدينگي، پايه پولي و كسري بودجه 
دولت مي شود. در سمت عرضه نيز عواملي همچون رشد نرخ 
ارز، افزايش دستمزدها و مواردي همچون حذف ارزترجيحي و 
مردمي كردن يارانه ها، افزايش قيمت جهاني و افزايش قيمت 
اقالم خوراكي ناشللي از جنگ روسيه و اوكراين بر نرخ تورم 
اثرگذار است.  عامل سوم تورم هم ناشي از انتظارات تورمي 
است كه با انتشار برخي اخبار منفي كه بازار را تحت تاثير قرار 
مي دهد يا اخبار مثبت كه اين روند را معكوس مي كند حادث 
مي شود. در خرداد ماه بخش عمده اي از تورم، ناشي از تغيير 
نرخ برخي از كاالهايي است كه پيش از اين از نرخ ارز 4200 
توماني يا ترجيحي استفاده مي كردند و با طرح مردمي سازي 
يارانه ها مبناي محاسبه به ارز نيمايي تغيير يافت. در واقع 
اين تورم بيشتر اصالح قيمتي است و نبايد به حساب تورم 
گذاشت. قرباني خاطرنشان كرد: تورم خرداد ماه تورمي نبوده 
كه در شرايط كنوني توسط دولت ايجاد شده باشد بلكه بيشتر 
ناشي از تصميمي است كه در سال ۹7 دولت وقت مبني بر 
تخصيص ارز 4200 براي تامين كاالها اتخاذ كرد و اين تورم 
در كاالها نهفته بود و دولت در شرايط كنوني فقط اقدام به 
اصالح قيمت ها كرد. سياست پرداخت ارز 4200 توماني به 
زعم همه كارشناسان قابل استمرار نبود چراكه پيش از اين 
يارانه به اول زنجيره واردات پرداخت مي شد كه بخش عمده 

آن به هدر مي رفت يا به هدف نمي رسيد و در مقابل افزايش 
قيمت ايجاد مي شد، ضمن اينكه كاالهاي وارداتي از كشور 
قاچاق هم مي شللد؛ اما در حال حاضر دولت اين يارانه را به 
انتهاي زنجيره يعني مردم مي دهد. قرباني با بيان اينكه نرخ 
تورم ماهانه محاسبه شده از سوي بانك مركزي در خرداد ماه 
امسال 10.6 درصد است، خاطرنشان كرد:  اصوال متوسط نرخ 
تورم در خرداد طي سال اخير همواره باالتر از ماه هاي ديگر 
سللال بوده است به طوري كه در ده سال اخير متوسط تورم 
ماهانه خرداد 2.۵ درصد بوده اسللت و اين نرخ در سال قبل 
نيز 4.۵ درصد بوده است؛ ضمن اينكه درسال جاري تورم به 
يك پديده عمومي تبديل شده است و اكثر كشورهايي كه تا 
پيش از اين درگيرتورم صفر بودند به دليل اثار جنگ روسيه 
و اوكراين هم اكنون باتورم بااليي را تجربه مي كنند.  معاون 
اقتصادي بانك مركزي با اشاره به روند كاهشي رشد پايه پولي 
و رشد نقدينگي پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم تصريح 
كرد: نرخ رشد پايه پولي كه در تير و مردادماه سال 1400 به 
ترتيب 46.2 و 42.1 درصد بود در پايان سال به 31.6 درصد 
رسيده است كه نشانگر عزم جدي دولت و بانك مركزي براي 
كنترل پايه پولي به عنوان يكي از عوامل تورم است.  قرباني 
همچنين با اشاره به برنامه مدون بانك مركزي و دولت براي 
كنترل رشد نقدينگي افزود: رشد نقدينگي از 40.6 درصد 
در ارديبهشت سال گذشته به 34.7 درصد )در صورت تعديل 

بابت افزايش پوشش آماري اطالعات بانك مهراقتصاد( در 
ارديبهشت ماه سال جاري رسلليده است. همچنين رشد 
نقدينگي در فروردين معادل 0.2- و ارديبهشت معادل 2.3 
درصد بوده است كه ارقامي پايين تر از سقف هدفگذاري شده 
از سوي بانك مركزي را نشان مي دهد.  اصالح نظام بانكي، 
كنترل رشد مقداري ترازنامه بانك ها، عدم استقراض دولت از 
بانك مركزي، عدم استفاده از تنخواه گردان برنامه هايي بوده 
كه با پياده سازي توانسته ايم روند رشد نقدينگي را كاهشي 
كنيم.معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تامين مابه 
التفاوت نياز كشللور به ارز ترجيحي از محللل پايه پولي در 
سال 13۹۹ عنوان كرد: تامين منابع پولي ارز ترجيحي در 
سال 13۹۹ از كل پايه پولي بيشتر شد و اين يكي از داليلي 
است كه حذف ارز ترجيحي را ناگزير مي كرد.بانك مركزي 
با اعمال سياست هاي كنترلي رشد نقدينگي و پايه پولي به 
عنوان عوامل اصلي تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند 
كاهشي به اين نرخ ها بدهد و برنامه مدوني با هماهنگي دولت 
براي كنترل تورم از سمت عرضه نيز در دستور كار دارد و بر 
اين اساس نرخ تورم روند نزولي به خود گرفت و با كاهش 13.1 
واحد درصدي به رقم 46.2 درصد در پايان سال 1400 رسيد. 
اين روند كاهشي طي دو ماهه نخست سال 1401 نيز تداوم 
يافته و تورم متوسللط دوازده ماهه در ارديبهشت ماه سال 

جاري به 41.۹ درصد رسيده است.

ائتالف اقتصادهاي نوظهور عليه سلطه دالر
فراگير شدن مطالبه اصالح نظام مالي بين المللي در بين 
كشورهاي جهان، چشم انداز روشني براي شكستن سلطه 

دالر به وجود آورده است.
به گزارش ايِبنا؛ منازعه ميان قدرت ها در سطوح مختلفي 
انجام مي شود؛ از برخورد سخت نظامي تا نبرد نيمه سخت 
اقتصادي و جنگ نرم فرهنگي. در گذشللته، جنگ هاي 
سخت كالسلليك متداول تر بود اما دهه ها است نبردهاي 

نيمه سخت و نرم اهميت دوچنداني پيدا كرده است.
جنگ نيمه سخت اقتصادي سللال ها است در دستور كار 
قدرت هاي جهاني قرار گرفته است كه يكي از آشكارترين 
نمودهاي آن، تحريم هاي اقتصادي است. اما اين سطح از 
منازعه ابزارهاي پنهان تري هم دارد كه سال ها است از سوي 
ابرقدرت هاي تماميت طلب مورد استفاده قرار مي گيرد.

دالر، سالحي نامرئي است كه طي چند دهه اخير از سوي 
امريكا براي اعمال سلطه اقتصادي بر كشورها مورد استفاده 
قرار گرفته است. اياالت متحده با استفاده از خأل قدرت به 
وجود آمده پس از جنگ جهاني دوم، پول خود را به عنوان 
ارز جهان روا بر ساير كشورها تحميل كرد و از آن روز، دالر نه 
يك واحد پولي كه سالح نامرئي امريكا در منازعات بين المللي 
بوده است. سازوكار اعمال قدرت از طريق دالر به زبان ساده 
اين است كه؛ پس از نشسللت برتون وودز در دهه 60 قرن 
بيستم، سازوكار مبادالت مالي جهان مبتني بر چرخه دالر 
تعريف و محدود شللد. البته امريكا در دهه 70 ميخ خود را 
محكم تر كوبيد و كشورها را مجبور كرد نفت و ساير منابع 
زيرزميني خود را بلله دالر مبادله كنند؛ اتفاقي كه به تولد 
مفهوم پترو دالر انجاميد. به اين ترتيب امريكا اين امكان را 
پيدا كرد تا با رهگيري مبادالت مالي كشورها، هروقت اراده 

كرد، مسير تنفس اقتصادي آنها را ببندد.
كشورهاي جهان براي درامان ماندن از اين سالح در جنگ 
اقتصادي، به مرور گام هايي برداشته اند. پيمان هاي پولي 

يكي از مواردي است كه كارايي خود را در اين سال ها نشان 
داده است.

در پيمان پولي، تجارت با استفاده از پول هاي محلي انجام 
مي شود؛ يعني به جاي استفاده از يك پول واسط مانند دالر و 
يورو، از پول كشورهاي مبدأ و مقصد تجارت استفاده مي شود 
و دالر واسط تجاري نيست. تاكنون پيمان هاي پولي زيادي 
بين كشورهاي جهان بسته شده است. به عنوان مثال روسيه 
و چين در سال 2011 با استفاده از ارزهاي ملي خود )روبل 
و يوآن( اقدام به انعقاد پيمان پولي دوجانبه براي تسهيل در 
تجارت دوجانبه و گسترش سرمايه گذاري ها، كردند. اين 
پيمان در سال 2014 به مدت سه سال تمديد شد و به مبلغ 

2۵ ميليارد دالر رسيد.
حللاال اقتصادهاي بزرگ دنيا با چشلليدن مزه تجربه هاي 
قبلي، افقي جديد را پيش روي خود ترسلليم مي كنند كه 
نكات مطرح شده در اجالس اخير سران اقتصادهاي نوظهور 
نمونه بارز آن است. در واقع اجالس اخير بريكس، اعالميه 
عبور از سلطه دالر بود؛ موضوعي كه در سخنان رهبران اين 
كشورها و كارشناسان مدعو پررنگ بود. والديمير پوتين؛ 
رييس جمهوري روسلليه در نشست سللران بريكس كه 
چهارشنبه يكم تيرماه برگزار شد گفت: »كشورهاي عضو 
بريكس به دنبال توسعه ذخاير ارزي خود هستند كه سبدي 
از ارز ۵ كشور عضو خواهد بود«. آنگونه كه از سخنان پوتين 
برمي آيد دالر در اين ذخاير ارزي كشللورها جايي نخواهد 
داشت. وي تاكيد كرده است كه همچنين اين كشورها به 
دنبال روش هاي جايگزين براي پرداختي هاي خود هستند 
كه در آن دالر كنار گذاشللته مي شللود. شي جين پينگ؛ 
رييس جمهور چين هم در سخنراني افتتاحيه نشست از اين 
گروه خواست همكاري خود در زمينه تجارت الكترونيك، 
لجستيك و همچنين »مبادالت با پول هاي ملي خود« را 
توسعه دهند. سيد ابراهيم رييسي؛ رييس جمهوري اسالمي 

ايران هم در سخنراني خود در اين نشست بر نقش آفريني 
موثر بريكس در پيشبرد اهدافي چون »اصالحات در نظام 
مالي بين المللللي« تأكيد كرد. عالوه بر سياسللتمداران، 
كارشناسان زيادي از سراسللر دنيا بر تحول در نظام مالي 
جهللان تأكيد دارند. ماركو فرناندز؛ پژوهشللگر برزيلي در 
جريان يك نشسللت بين المللي در چين از گروه بريكس 
خواست بر ايجاد يك سيستم مالي جايگزين جهت مقابله با 
هژموني دالر امريكا در مبادالت جهاني تمركز كند. وي گفت: 
»مصادره ده ها ميليارد دالر از ذخايللر ارزي و دارايي هاي 
كشورهايي مثل ايران، ونزوئال و افغانستان، مصادره 300 
ميليارد دالر از دارايي هاي روسيه توسط امريكا و اروپا زنگ 
خطري را براي جهان به صدا درآورده است و اين اقدامات 
بر ضرورت پيداكردن جايگزيني براي سلللطه دالر امريكا 
تأكيد مي كند«. كشور ما نيز در چهار دهه اخير در محاصره 
همين حربه امريكا بوده است و به همين خاطر رهبر انقالب 
از سال ها قبل بر جداكردن اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي 
تأكيد داشته اند. ايشان همچنين با ترويج كليدواژه جنگ 
اقتصادي، در مقاطع مختلف، توجه مسووالن را به سلطه 
مالي دشمن نيز جلب كرده اند. ايشان در سال ۹2 در متن 
ابالغيه سياسللت هاي كلي اقتصاد مقاومتي، راه مقابله با 
»جنگ تمام عيار اقتصادي« عليه كشورمان را نشان دادند 
و در سال ۹2 هم در بند 4 ابالغيه سياست هاي كلي برنامه 
ششم توسعه، به »توسللعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري 
متقابل و شبكه اي كشور به ويژه با كشورهاي منطقه آسياي 
جنوب غربي، تبديل شللدن به قطب تجاري و ترانزيتي و 
انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف 
تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياسللت هاي 
كلي اقتصللاد مقاومتي« تصريح كردنللد. رهبر انقالب در 
شهريورماه 13۹۵ ميداني جديد در اين صحنه نبرد گشودند 
و يك وعده تاريخي را بيان كردند؛ »اگر مسللووالن و مردم 

بتوانند اقتصاد مقاومتي را به معناي واقعي محقق و كشور 
را از »جادوي مالي و پولي« دشمن خالص كنند و »ارزش و 
آقايي دالر« را در زندگي اقتصادي بشكنند، كشورهاي ديگر 
را نيز نجات داده اند و براي آنها الگو خواهند شد«. استفاده از 
ابتكاراتي مانند پيمان هاي پولي براي اقتصاد ما نيز مي تواند 
مفيد باشد، موضوعي كه در دوره تحريم هاي كينه توزانه 
غرب اهميت دوچندان مي يابد. هرچند اين تمايل در بين 
بزرگان كشور و بدنه كارشناسللي وجود داشته و در اسناد 
باالدسللتي هم مسللير براي اين كار مهيا بوده، اما در اين 
سال ها آن طور كه بايد در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته 
و ظرفيت هاي بزرگي از دست رفته است. اما خوشبختانه 
دولت سيزدهم با چرخش فرمان اقتصاد به مسير اصلي، با 
ديپلماسي اقتصادي فعال، ازيك طرف همگرايي اقتصادي 
با كشورهاي منطقه را پيگيري نموده و از سوي ديگر اجراي 
پيمان هاي پولي با كشورهاي همكار را در دستور كار قرار داده 
است. كارشناسان بسياري معتقدند توسعه ابزارهاي پولي 
مي تواند در همين شرايط تحريمي موجود و بدون نياز به 
دادن امتيازهاي بيشتر در چارچوب برجام و FATF، تجارت 
خارجي كشور را متحول نمايد. البته اين كار الزاماتي دارد 
و بايد از اصالح ساختار توليد و صادرات بهبود تراز تجاري 
كشور آغاز شود. خوشبختانه با تقويت ديپلماسي اقتصادي 
در يك سللال اخير با تأكيد بر توسللعه روابط اقتصادي با 
كشورهاي منطقه، تراز تجاري كشور در مسير خوبي قرار 
گرفته است. بر اساس اعالم گمرك، باتوجه به صادرات سه 
ميليارد و 6۹۹ ميليون دالري كشور و واردات دو ميليارد و 
824 ميليون دالري در فروردين 1401، تراز تجاري كشور 
7۵6 ميليون دالر مثبت شللده است. اسللتمرار اين روند 
عالوه بر تقويت توليد داخلي و ذخاير ارزي كشور، مي تواند 
زمينه را براي انعقاد پيمان هاي پولي و رهايي از سلطه دالر 

فراهم كند.

حسن فروزان فرد



۱۸ خردادماه امسال، در حالي كه قرار بر عرضه خودرو 
در بورس كاال بود، معاونت صنايع حمل و نقل وزارت 
صمت، طي دو نامه جداگانه خطاب به مديرعامل بورس 
كاالي ايران و شركت هاي كارگزاري، عرضه خودرو در 
بورس كاال را با استناد به مصوبه شصت و سومين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ملغي كرد. با وجود 
اينكه اين اقدام ناگهاني وزارت صمت با انتقادات زيادي 
همراه ش��د، اما جوابيه اين وزارتخان��ه نيز، با ابهامات 

زيادي همراه است.
از س��وي ديگر فاطمي امين، وزير صمت در نشست 
خبري خود با خبرنگاران اع��ام كرد كه مخالفتي با 
عرضه خودرو در بورس كاال ندارد. اين در حالي است كه 

ديگر اظهارات وي، در تضاد با اين موضوع بود.
طبق مصوبات ش��صت و س��ومين جلس��ه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي در مهرماه س��ال گذشته، 
مسووليت تنظيم بازار خودرو برعهده وزارت صمت 
بوده و با هماهنگي س��تاد تنظيم بازار انجام خواهد 
شد. )بر اساس مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي ك��ه به تاييد رهبر معظم 
انقاب رسيده است، مسووليت تنظيم بازار خودرو از 
جمله تدوين و اباغ دستورالعمل هاي تنظيم قيمت 
اين بازار فعا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است.( اين عرضه در 
حالي متوقف شد كه ثبت سفارش اين تعداد خودرو، 
از ۱۱ خردادماه ش��روع شده بود و تا روز گذشته نيز 
ادامه داش��ت. درواقع مش��تريان، هفت روز فرصت 
داشتند كه ثبت شفارش را انجام دهند و مبالغي نيز 

به عنوان پيش پرداخت، واريز شده بود!

    ساماندهي صنعت خودرو چه قانوني است؟
۲۶ آبان ماه س��ال پارس��ال بود كه طرح ساماندهي 
صنعت خودرو پ��س از اعمال اصاحات��ي در آن، به 
تصويب مجلس شوراي اسامي رسيد. اما دهم آذرماه 
سال ۱۴۰۰ بود كه ش��وراي نگهبان با استناد به نامه 
رييس هيات عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام، 
اين مصوبه را با بند »۲« اصل ۱۱۰ قانون اساسي مغاير 

دانست و آن را جهت اصاح به مجلس ارسال كرد.
۱۶ خردادماه سال جاري، قانون »ساماندهي صنعت 
خودرو« جهت اجرا به دولت اباغ ش��د. اين قانون در 
ابتدا تحت عنوان طرح »ساماندهي بازار خودرو« توسط 
برخي از نمايندگان مجلس دهم ارايه شد، اما عنوان آن 
به »ساماندهي صنعت خودرو« تغيير كرد. اين طرح كه 
سال ۱۳۹۸ در صحن علني مجلس به تصويب رسيد، 
با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه شد. بخشي 
از اين ايرادات در زم��ان مجلس دهم رفع، اما ايرادات 

باقيمانده به مجلس يازدهم موكول شد. 
همانطوركه اش��اره شد، پيش از تبديل اين طرح به 
قانون، شوراي نگهبان آن را به مجلس عودت داده 
بود. با اين وجود، پافش��اري مجلس منجر به ارسال 
اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. اين 
قانون ابتدا با اشكاالت و ايرادات هيات عالي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام مواجه شد، اما با پيگيري 
مجلس درنهايت مجمع نيز آن را تصويب كرد. )اين 
قانون مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مجلس ش��وراي 
اسامي بوده كه در تاريخ ۲۱ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ 
از سوي مجمع تش��خيص مصلحت نظام، موافق با 

مصلحت نظام تشخيص داده شد.( 
۲۵ آبان ماه س��ال ۱۳۹۹ بود كه حجت اهلل فيروزي، 
س��خنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس، از 
تصوي��ب كليات ط��رح »توليد و س��اماندهي عرضه 
خودرو« در جلسه كميس��يون صنايع و معادن خبر 
داد. به گفته فيروزي، طرح »توليد و ساماندهي عرضه 
خودرو« به طور كامل در جلسه ارايه شد و پس از آن، 
موافقان و مخالفان به بيان نقطه  نظرات خود درخصوص 
طرح پرداختند و درنهايت كلي��ات طرح به تصويب 
كميسيون رسيد. بر اساس اين طرح، تمام خودروها 

به استثناي خودروهاي كم تيراژ، بايد در بورس كاالي 
ايران عرضه مي شدند. از سوي ديگر، خودروهايي كه 
در بورس كاال عرضه نشوند اعم از فروشنده و خريدار، 
جرم انگاري ش��ده و مجازات مي ش��وند و كاال نيز به 

عنوان كاالي قاچاق محسوب مي شود. 
مهرماه س��ال گذش��ته نيز، روح اهلل ايزدخواه، عضو 
كميس��يون صنايع مجلس با اشاره به برنامه مجلس 
يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو گفته بود: طرح 
مجلس يازدهم براي ساماندهي بازار خودرو كه يكي 
از بحث هاي اصلي آن عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
است، در يك س��ال اخير در كميسيون صنايع مورد 
بررسي قرار گرفته و متن آن هم آماده ارايه به صحن 
مجلس اس��ت. مضاف بر اينكه برخاف وزير س��ابق 
صمت )عليرضا رزم حس��يني( كه تمايلي به اجرايي 
شدن اين طرح نداشت، طي صحبت هايي كه با آقاي 
فاطمي امين در اين مدت داشتيم، ايشان آمادگي خود 
را براي همراهي با اين طرح اعام كرده است. درواقع 
فاطمي امين، وزير صمت، ابتدا موافقت ضمني  خود 
را ب��ا اين طرح اعام كرد. اما پس از چندي، اين طرح 
را غيركارشناسي دانست و مخالفت خود را با عرضه 
خودرو در بورس كاال در پاييز سال گذشته اعام كرد.

اما نكته اينجاس��ت كه ۱۸ خردادماه س��ال جاري، 
مصطفي طاهري، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در گفت وگ��و با اقتصادآناين گفت: طرحي 
براي عرضه خ��ودرو در ب��ورس كاالي ايران وجود 
داشت كه راي كافي را به دست نياورد و بيشتر اعضاي 
كميسيون صنايع و معادن، با اين طرح مخالف بودند. 
بنابراين اين س��وال مطرح مي ش��ود كه اگر كليات 
ط��رح »توليد و س��اماندهي عرضه خ��ودرو« كه به 
عرضه خودرو در بورس كاال اش��اره داشته در جلسه 
كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيده است، 

نمايندگان با كدام طرح مخالفت كرده اند؟

    طرح تحول بازار و صنعت خودروي سبك
عاوه بر طرح هاي مذكور، ۱۶ شهريورماه سال ۱۳۹۹، 
طرح »تحول بازار و صنعت خودروي س��بك« اعام 
وصول ش��د. نكته جالب اينجاس��ت كه طبق ماده ۲ 
اين طرح نيز، خودروس��ازان و شركت هاي وابسته به 
خودروسازي، تنها از طريق عرضه مستقيم در بورس 
كاال مي توانند خودروي توليدي خود را عرضه نمايند. 
عرضه خودرو توسط اين شركت ها در خارج از بورس 

كاال به هر نحو، جرم بوده و مرتكب اعم از فروش��نده و 
خريدار، هركدام به مجازات مندرج در تبصره )۱( ماده 
)۱۸( قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز محكوم مي شود.۴ 
آذرماه همان سال، فيروزي، عضو كميسيون صنايع و 
معادن، از بررسي طرح تحول بازار و صنعت خودروي 
سبك با حضور معاونت صنايع وزارت صمت و رييس 
هيات عام��ل ايدرو در آخرين دس��توركار نشس��ت 
كميس��يون خبر داد كه بر اساس آن مقرر شد وزارت 
صمت، طرح پيشنهادي خود را در جلسه آينده ارايه 
دهد و پس از بررسي مشخص شود كدام يك از طرح ها 

مي تواند پاسخگوي نياز بازار باشد.

   تناقض در عرضه خودرو در بورس كاال
بر اس��اس گزارش دانش��جو، وزير صمت، در نشست 
خب��ري خود گفت: ب��ا عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
مخالفتي ندارم. دو ماه پيش از عرضه خودرو در بورس 
اعام شده بود كه در اين مقطع زماني، عرضه در بورس 
كاال به صاح نيست و رانت زيادي را جابه جا مي كند 
و نامه اي كه يك روز قبل از عرضه منتش��ر شد، اتمام 

حجتي براي غيرقانوني بودن كار عرضه بود . 
وي درخصوص دليل لغو ناگهاني عرضه دو خودرو 
ديگنيتي و فيدليتي در ب��ورس كاال گفت: در هيچ 
جاي دنيا در بورس كاال، خودرو عرضه نمي ش��ود 
و ب��ورس براي كاال هاي بي نام و نش��ان مانند فوالد 
است. اما عرضه خودرو در بورس امكان پذير است. 
ما مخالفتي براي عرضه خ��ودرو در بورس نداريم. 
متاسفانه اطاع رس��اني بدي انجام شد. دو ماه قبل 
از اينكه اين عرضه انجام شود، با بورس مكاتبه شده 
بود كه در اين مقطع زماني، اين كار درست نيست.

فاطمي امين اظهار داشت: من مشتاقانه دنبال عرضه 
خودرو در بورس نيس��تم. اين امكان وجود دارد كه 
در ماه هاي آينده، به اين س��مت برويم. اما در مقطع 
كنوني، كار نادرستي بود. در بورس كاال، رانت وجود 
داش��ت و متاسفانه اش��خاصي كه رانت آنها از ميان 
مي رفت، به اين قضيه ورود و اين موضوع را در فضاي 
رسانه اي معكوس كردند. به جاي اينكه از ما براي از 
بين بردن رانت تقدير ش��ود، موضوع برعكس شد و 
اين فضا به وجود آمد. صنعت خودرو متولي زياد دارد 
و همه دخالت مي كنن��د و مي خواهند از اين طريق 

كسب شهرت كنند، اما پاسخگو فقط من هستم.
نكته قابل تامل، تناقض اظهارات فاطمي امين است. 

وي در ابتدا اعام كرد كه با عرضه خودرو در بورس، 
رانت جابه جا مي شد. اين در حالي است كه بافاصله 
پس از اين اظهارنظر، حرف خ��ود را تصحيح كرد و 
جلوگيري از عرضه خودرو در بورس را، روشي براي 
پيشگيري از ايجاد رانت دانست.  وزير صمت در بخش 
ديگر اظهارات خ��ود، عرضه خودرو در بورس كاال را 
غيرحرفه اي و غيرمرسوم دانست. اين در حالي است 
كه بورس كاال، در حال حاضر تنها مكانيزم ش��فافي 
اس��ت كه مي تواند رانت موجود در صنعت خودرو را 
كاهش دهد و تا حدي مشكات اين بازار را حل كند.

از س��وي ديگر، وزير صمت اعتق��اد دارد كه به دليل 
پيش��گيري از توزي��ع رانت به وس��يله جلوگيري از 
عرضه خودرو در بورس كاال، باي��د از اين وزارتخانه 
تقدير مي ش��د. اما سوال اينجاس��ت كه از رانتي كه 
منشأ آن سامانه يكپارچه تخصيص خودرو است هم 
جلوگيري شده است؟ )طبق دستور وزارت صمت، 
تمامي فرآيندهايي كه از طريق س��ايت هاي فروش 
ش��ركت هاي ايران خودرو و س��ايپا انجام مي شود، 
از ارديبهشت ماه امس��ال متوقف شد و نام نويسي و 
خريد خودرو، تنها از طريق سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو انجام مي ش��ود كه توسط سازمان حمايت از 

مصرف كننده، طراحي و راه اندازي شده است.( 
همچنين، فاطمي امين با تاكي��د بر اينكه منتقدان 
وضعيت فعلي بازار خودرو به دنبال كس��ب شهرت 
هستند، خود را تنها مسوول پاسخگويي درخصوص 
اين ش��رايط دانست. اين در حالي اس��ت كه از زمان 
ش��روع فعاليت وي در اي��ن وزارتخانه، بس��ياري از 
وعده هاي داده شده، عملي نشده اند. براي مثال، يكي از 
پرتكرارترين وعده هاي وزير صمت، حذف قرعه كشي 
خودرو از ابتداي سال ۱۴۰۱ بوده، اما اين وعده هنوز 
عملي نشده است. از سوي ديگر در سيستم قرعه كشي، 
كنترلي بر حساب ها وجود ندارد و شايد يكي از داليل 
مقاومت در برابر عرضه خودرو در بورس كاال، اين بحث 
باش��د.  افزايش تيراژ خودرو، يكي ديگر از وعده هاي 
وزير صمت محسوب مي شود. با اين وجود، اين وعده 
تا پايان سال ۱۴۰۰ عملي نشد و به نظر مي رسد برنامه 
اعامي از سوي فاطمي امين مبني بر رسيدن تيراژ 
خودرو به ۱.۵ ميليون دس��تگاه در س��ال جاري نيز، 
عملي نخواهد شد. بنابراين، وزير صمت نه تنها پاسخ و 
راهكاري مناسب براي وضعيت صنعت خودرو نداشته، 

بلكه جوابي به توقعات ايجادشده نيز نداده است.
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امكان معامله قرارداد اختيار 
شاخص كل از طريق صندوق هاي 

سرمايه گذاري شاخصي
مهدي زماني سبزي، معاون عمليات بازار با بيان مطلب 
فوق به اقدام موثر بورس تهران در اسفندماه سال گذشته 
در خصوص عملياتي كردن اولين قرارداد اختيار معامله 
بر روي صندوق هاي س��رمايه گذاري اشاره كرد و اظهار 
داشت: بورس تهران از اسفند سال گذشته، قراردادهاي 
اختيار معامله را بر دو صندوق س��هامي پر معامله بازار 
يعني صندوق »دارايكم« و »پااليش« كه وابسته به دو 
صنعت بانك و پااليش نفت هستند ارايه كرد. همچنين در 
خردادماه سال جاري نيز قرارداد اختيار روي تنها صندوق 
اهرمي بازار سرمايه در نماد »اهرم« ارايه شده كه مجموعا 
تاكنون حجم ۱.7 ميليون ق��رارداد در نمادهاي مذكور 
معامله انجام شده است. معاون عمليات بازار خبر از بررسي 
قرارداد آپشن بر صندوق هاي شاخص داد و خاطرنشان 
كرد: بورس تهران ارايه قرارداد آپشن يا اختيار معامله روي 
صندوق هاي شاخصي مرتبط با شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران يا ساير شاخص هاي موجود را مدنظر دارد و 
كارگروهي در حال بررسي و مذاكرات است تا اين قراردادها 
بر اين نوع از صندوق ها نيز با كيفيت و نقدشوندگي مناسب 
ارايه شود. زماني ادامه داد: همچنين بورس تهران در نظر 
دارد  در حوزه بازارگرداني صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله، تعهدات بازارگرداني را متناسب با عملكرد 
بازارگردان تعيين كند، به اين معني كه تعهدات بازارگرداني 
به عملكرد وي گره خورده و هر بازارگرداني كه عملكرد 
بهتري داشته باشد، تعهداتش تعديل شود. زماني افزود: 
هدف اين است كه نقدشوندگي صندوق ها نسبت 
به گذشته افزايش يافته و فاصله قيمت در تابلوي 

بورس با NAV صندوق، حداقل شود.

از خطر ركود تورمي تا پتانسيل 
رشد گروه هاي كاموديتي محور

سنا| سيد فرهنگ حسيني، مديرعامل گروه صنعتي و 
معدني امير با بيان اينكه بازارسرمايه در حالي به پيشواز 
فصل تابستان رفت كه قيمت هاي جهاني در سطح مناسبي 
قرار دارد گفت: تورم در ايران و جهان به باالترين س��طح 
ممكن طي سال هاي اخير رسيده و بحران اوكراين به اين 
موضوع دامن مي زند. از سوي ديگر كشور با شروع قطعي  
برق، سياست هاي كنترلي در قيمت هاي ارز و كاال و رشد 
قيمت دالر مواجه است. سيد فرهنگ حسيني افزود: اين 
مختصات در كنار رونق نسبي بازار مسكن، برگشت چين به 
فعاليت هاي عادي اقتصادي و تقابل سياست هاي انقباضي 
امريكا و انبساطي چين مي تواند ش��رايط خاصي را براي 
اقتصاد ايران و جهان رقم بزند؛ در حالي كه انتظار افزايش 
نرخ بهره اياالت متحده به باالي ۳ درصد مي رود، اما بازارها 
خود را با اين افزايش تعديل كرده اند و افزايش اخير به ميزان 
۰.7۵ هم تاثير چنداني بر كاهش كاموديتي ها نداشت. وي 
بيان كرد: بازارهاي جهان��ي و رمزارزها ريزش خود را آغاز 
كرده اند و دالر درحال تقويت است؛ همچنين بازارسرمايه 
با P/ E TTM حدود ٧ و آينده نگر حدود ٦ وارد تابس��تان 
شده و به لحاظ تاريخي اين P/ E در سطح پايين تر از متوسط 
است؛ در نتيجه، در صورت عدم  تغيير خاص در پارامترهاي 
اقتصادي، بازار كف پايين تري نسبت به روزهاي فعلي ندارد. 
مديرعامل گروه صنعتي و معدني امير تصريح كرد: بر اساس 
چند سناريو مي توان صنايع پيشتاز احتمالي را تعيين كرد؛ 
در حالي كه سياست داخلي كنترل تورم از طريق كنترل 
قيمت هاي توليدكننده ادامه داشته باشد، انتظار مي رود 
شركت هاي تورم محور، در صنايعي مانند غذايي، زراعي، 
دام پ��روري، خوراكي، لبني، قندي، دارويي، ش��وينده و 
الستيكي نتوانند با رشد خاصي در سودآوري همراه شوند. 
وي در ادامه افزود: در صنايع صادراتي به دليل رشد قيمت 
دالر و تداوم رشد باالي قيمت هاي جهاني و P/ E پايين در 
گروه هاي پااليشي و اوره اي، مي توان انتظار بهبود سودآوري 
و رشد قيمت سهام را داشتاين كارشناس بازارسرمايه اظهار 
كرد: در اين گروه، تداوم بحران اوكراين و قيمت باالي نفت 
مي تواند محرك قوي براي اين دو گروه باش��د. همچنين 
گروه پااليشي به لطف رشد قيمت نفت، در كنار رشد قيمت 
دالر، مي تواند سودهاي فوق العاده اي را در فصل تابستان 
محقق  س��ازد كه به جهش سودآوري نمادها و به تبع آن، 
رشد قابل توجه قيمت ها منجر مي شود. در عين حال، در 
گروه روانكارها نيز موجودي و قيمت هاي صادراتي عاملي 
موثر در رشد سودآوري اين گروه محسوب مي شود. كاهش 
توليد سيمان به دليل قطعي هاي برق و حفظ رونق نسبي در 
بازار مسكن و سياست هاي دولت براي توليد مسكن، بازار 
سيمان را در فاز رونق نگه داشته است. همچنين قطعي هاي 
برق به كاهش توليد منجر شده و حتي در صورت عدم  وقوع 
موارد فوق، به دليل كاهش ٢٠ تا ٣٠درصدي توليد نسبت 
به اوج توليد، انتظار بهبود قيمت سيمان غيرمنطقي نيست. 
با اين حال، نس��بت قيمت فوالد به سيمان نيز همچنان 
ارزاني س��يمان را در عوامل توليد مسكن نشان مي دهد؛ 
در نتيجه، به دليل P/ E مناسب و سود تقسيمي باال، اين 
گروه نيز مورد استقبال سرمايه گذاران قرار گرفته است. 
اين فعال بازارسرمايه گفت: گروه بانكي كه در فصول اخير 
مورد غضب بازار قرار گرفته بود، در گزارش هاي عملكردي 
خود ش��اهد بهبود عملكرد بوده اس��ت. همچنين رشد 
كارمزدها، ماهانه شدن سود سپرده ها، سياست هاي كنترلي 
بانك مرك��زي در عدم رقابت در اين صنعت و يكپارچگي 
س��امانه هاي اطاعات اقتصادي در كشور، اين فرصت را 
فراهم كرده تا بانك ها بتوانند به صورت كارآتر، مطالبات 
معوق خود را وصول كنند و تسهياتي با ريسك كمتر ارايه 
دهند؛ در نتيجه، انتظار بهبود سودآوري در شركت هاي 
اين گروه و رشد نمادهاي آن در بازار وجود دارد. وي افزود: 
برخي از هلدينگ ها و برخي از شركت هاي سرمايه گذاري، 
در شرايطي در بازار معامله مي شوند كه P/NAV )نسبت 
قيمت هر سهم به خالص ارزش دارايي(، حدود ٥٠درصد 
است كه اين عدد، بسيار پايين تر از متوسط تاريخي است. 
همچنين شركت هاي سرمايه گذاري كه كيفيت پرتفوي 
مناسب و سودآوري معقولي دارند، مي توانند مورد اقبال 
قرار گيرند و احتماال تا محدوده ٧٠درصد رش��د كنند. 
در مجموع انتظار رش��د در گروه هاي كاموديتي محور، 
به لطف قيمت جهاني باال و قيمت دالر زياد است؛ با اين 
حال سرمايه گذاران در تصميمات خود نبايد از احتمال 

ركود تورمي در جهان غافل شوند.

۳،۵ همت ارزش
قراردادهاي آتي در فصل بهار

كاالخبر| در بازار مشتقه بورس كاالي ايران بيش از 
۶۳۰ هزار قرارداد آتي به ارزش ۳.۵ همت در فصل بهار 
۱۴۰۱ دست به دست شد. آمار معامات بازار مشتقه 
بورس كاالي ايران نشان مي دهد در بهار امسال ۶۳۰ 
هزار و ۵۵۲ قرارداد آتي به ارزش ۳۴۶۱ ميليارد تومان 
منعقد شده است و بيشترين حجم معامات مربوط به 
فروردين ماه با ثبت معامله ۲۶7 هزار و ۵۱۳ قرارداد بود، 
درحالي كه به لحاظ ارزش، بيشترين ارزش به ماه خرداد 
با ثبت ۱۵۱۲ ميليارد تومان تعلق داشت. در فروردين 
امس��ال ۲۶7 هزار و ۵۱۳ قرارداد آتي به ارزش ۱۱۵۵ 
ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفت و در ارديبهشت 
حجم و ارزش معامات قراردادهاي آتي در سه دارايي 
نقره، صندوق طا و زعفران به ۱۶۳ هزار و ۹۸۶ قرارداد 
و 7۹۳ ميليارد تومان رس��يد. در خرداد هم ۱۹۹ هزار 
و ۵۳ قرارداد به ارزش ۱۵۱۲ ميليارد تومان از س��وي 
بازيگران بازار مشتقه معامله شد. در طول دوره سه ماهه 
ابتدايي سال درمجموع ۵۰7 هزار و ۹۲۲ قرارداد آتي 
صندوق طا به ارزش ۲۱۳۱ ميليارد تومان مورد معامله 
قرار گرفت و اين دارايي با سهم ۸۰ درصدي در حجم 
و ۶۱ درصدي در ارزش جايگاه نخس��ت را از آن خود 
كرد. جايگاه دوم معامات آتي به زعفران با ثبت معامله 
۱۱۱ هزار و ۸۳۲ قرارداد به ارزش ۱۳۰۸ ميليارد تومان 
تعلق داشت و نقره با ثبت معامله ۱۰ هزار و 7۹۸ قرارداد 
آتي به ارزش ۲۲ ميليار تومان در جايگاه سوم ايستاد. 
در بهار ۱۴۰۱ بازار گواهي سپرده كااليي شاهد ثبت 
معامله ۲۴۶ ميليون و ۱۴۰ هزار و ۸۹۳ اوراق مبتني 
بر كاال به ارزش ۵۵۴۱ ميليارد و ۱۶۵ ميليون توماني 
بود؛ به گونه اي كه براساس آمارها، از ابتداي راه اندازي 
اين ابزار در بورس كاال هيچگاه اين ميزان معامله چه به 
لحاظ حجم و چه ارزش در اين بازار گزارش نشده بود. 
در مدت مذكور بيشترين حجم معامات گواهي سپرده 
مربوط به خرداد با ثبت بيش از ۱۰7 ميليون و ۲۰7 هزار 
اوراق مبتن��ي بر كاال بود كه اين حجم از قرارداد ارزش 
۳۲۴۵ ميليارد توماني را رقم زد. داده كاوي هاي آماري 
نشان مي دهد در فروردين بيش از 7۵ ميليون و ۱۶ هزار 
گواهي به ارزش ۹۲۸ ميليارد تومان ميان معامله گران 
دست به دست شد و حجم اين معامات در ارديبهشت 
به ترتيب به ۶۳ ميليون و ۹۱7 هزار و ارزش آن ۱۳۶۹ 
ميليارد تومان رس��يد. معامله گران در س��ه ماهه اول 
امسال ۱77 ميليون و ۲۹۵ هزار گواهي سپرده سيمان 
را دست به دست كردند كه ارزش اين معامات بالغ بر 
۱۲۰ ميليارد تومان برآورد شده است. سيمان پيشتاز 
معامات گواهي سپرده به لحاظ حجم بود و سهم 7۲ 
درصدي از كل معامات را از آن خود كرد. در اين مدت 
۲۲ ميليون و ۵۳۲ هزار گواهي سپرده سكه جابه جا شد 
و ارزش بالغ بر ۳۳۱۱ ميليارد تومان را به ثبت رساند و 
به لحاظ ارزش با كسب سهم ۶۰ درصدي از ارزش كل 
معامات جايگاه اول را از آن خود كرد اما از نظر حجم با 
كسب سهم ۹ درصدي سوم شد. معامله گران همچنين 
در مدت مذكور ۳۹ ميليون و ۸۱۵ هزار گواهي سپرده 
زعفران را دست به دست كردند. ارزش معامات زعفران 
۱۵۳7 ميليارد تومان برآورد شده است. زعفران با كسب 
سهم ۱۶ درصدي از حجم كل معامات و ۲۸ درصدي 
از ارزش كل معامات جايگاه دوم را به خود اختصاص 
داد. در اي��ن مدت همچنين ۵ ميلي��ون و ۸۴۹ هزار 
گواهي سپرده شيشه مورد معامله قرار گرفت كه ارزش 
حدود ۵۴۹ ميليارد تومان داشت و به لحاظ ارزشي 

۱۰ درصد از كل ارزش معامات را از آن خود كرد.

پروژه كردن سهام
شيره بورس را مي كشد

تجارتنيوز| بازار س��رمايه پس از گذشت چندين 
م��اه جاني دوباره گرف��ت. در اين بين برخ��ي از افراد 
با سوءاس��تفاده از اين وضعيت سهم يا سهام خاصي 
را مي فروش��ند و پ��س از اين خريد تنه��ا زيان براي 
سهامداران باقي مي ماند. آراد پوركار، كارشناس بازار 
س��رمايه در خصوص پروژه كردن سهام گفت: پروژه 
كردن سهام عموما با هماهنگي نفراتي كه پول بسيار 
زيادي در دس��ت دارند كه حقيقي و حقوقي هستند 
انجام مي ش��ود. اين افراد با بهره گيري از ارتباطي كه 
با ش��ركت مي گيرند و با ابزارهايي كه دارند مثل ديتا 
و داده هاي اطاعاتي در مورد خري��د و فروش روزانه 
نفرات، مي توانند قيمت س��هام را ب��اال و پايين كنند.

وي ادامه داد: قيمت س��هام از عرضه و تقاضا به وجود 
مي آي��د. ما تحليل هاي مختلف بني��ادي و تكنيكال 
داريم كه در خصوص ارزش سهام و مقاومت صحبت 
مي كند. بنابراين اولين چيزي كه قيمت سهام را تغيير 
مي دهد عرضه و تقاضا اس��ت. اين افراد سهامداران را 
توجيه مي كنند و با ارايه فيلمي همانند پرزنت كردن 
نماد داخل به تحليل هاي بني��ادي يا تكنيكال خود 
شكل مي دهند.اين كارش��ناس بازار سرمايه درباره 
نحوه تحليل س��هام اظهار كرد: مثا يك��ي از نفراتي 
كه پول زيادي در دس��ت دارد )حقيقي/حقوقي( اگر 
اس��تراتژي معامله گري اش بر مبناي تكنيكال باشد، 
چارت آن نماد را بر مبناي آن درست كرده و نقدينگي 
را وارد سهام مي كند و در نهايت سهام را در قالب پروژه 
كردن به مردم ارايه مي ده��د. وي تصريح كرد: البته 
بس��ياري از افراد نيز برمبناي تحليل بنيادي چارت 
ارايه مي دهند. يعني يك س��ري نمادهايي عمدتا در 
حوزه خدمات مح��ور در قالب پروژه به س��هامداران 
كم اطاع فروخته مي ش��ود. پ��س از آن نفراتي اين 
سهام را خريدند وقتي كه مي بينند كه شركت افشاي 
اطاعات با اهميت را در گروه »ب« مي دهد. مي گويند 
كه آن فرد درست است و مجددا نقدينگي وارد سهم 
مي كنند. پوركار ادام��ه داد: قالب پروژه كردن به اين 
معنا است كه فردي مي خواهد نقدينگي را وارد يك 
سهم كند و عده اي را نيز همراه با خود وارد مي كند. به 
نوعي خريدهاي گروهي توسط مردم انجام مي شود و 
سيگنال دهي نيز توسط يك عده كانال و گروه است. 
در نهايت زماني كه آن سهم به عدد مشخصي مي رسد، 

فردي كه نماد را پروژه كرده از سهم خارج مي شود.

»تعادل«بررسيميكند

عرضه  خودرو  در بورس  كاال  به  كجا رسيد؟

رشد ۱۵۲ درصدي ارزش معامالت فرابورس در بهار
ميثم فدايي مديرعامل فرابورس ايران به رشد ۱۵۲ 
درصدي ارزش معامات فرابورس در فصل بهار امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست مشترك 
كانون كارگ��زاران بورس و اوراق به��ادار و فرابورس 
ايران گف��ت: در حوزه صندوق هاي س��رمايه گذاري 
قابل معامله نيز طي اين مدت افزايشي ۱۰۸ درصدي 
در ارزش معامات نسبت به س��ه ماهه ابتدايي سال 
گذش��ته داش��تيم. به گزارش مديري��ت ارتباطات 
فرابورس ايران، ميثم فدايي مديرعامل فرابورس ايران 
در نشست مش��ترك كانون كارگزاران بورس و اوراق 
بهادار و فرابورس ايران موضوع افزايش يك درصدي 
دامنه نوسان در ابتداي سال جاري را مور توجه قرارداد 
و گفت: با افزايش دامنه نوسان نقد شوندگي در بازار 
بهتر ش��ده اما در حال حاضر، ش��رايط در بدنه بازار 
نسبت به سه ماه گذش��ته تغيير كرده، به اين ترتيب 
كه در اواخر سال گذشته و ابتداي امسال فعاالن بازار 
تمايل به افزايش دامنه نوسان داشتند اما در شرايط 
امروز رايزني ها نشان مي دهد همه خواستار اين تغيير 
نيستند. وي موضوع موردبررسي ديگر را صف نشيني 
در بازار پايه دانست و گفت: صف هاي بازار پايه موضوع 
مهم ديگري است كه باعث پروژه شدن سهم و ايجاد 

مشكات مي شود و بايد بررسي شود.

    طرح دغدغه هاي كارگزاران
محمدرضا دهقاني احمدآباد دبيركل كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار در اين نشست با تشريح مشكات 

صنعت كارگزاري گفت: افت حاشيه سود كارگزاري ها 
باعث ش��ده تا ش��اهد كاه��ش س��رمايه گذاري در 
زيرساخت هاي كارگزاري ها باشيم. به گفته دبيركل 
كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، نيمي از صنعت 

كارگزاري در شرايط زيان دهي قرار دارند.
به گفته وي با ميانگين حجم معامات خرد ۳7۰۰ 
ميليارد تومان در روز، صنعت كارگزاري در شرايط 
سربه س��ر قرار دارد و اگر ميانگين حجم معامات 
خرد روزانه كمتر باش��د، در كل صنعت زيان ايجاد 
مي شود. وي بحث نظارت هاي موازي را هم از ديگر 
دغدغ��ه كارگزاران با بورس ها دانس��ت و افزود: در 
بحث نظارت هاي موازي انرژي باال و بدون بازدهي 
مصرف مي ش��ود و اميد اس��ت با تقس��يم وظايف 
م��وازي كاري و دوباره كاري حذف ش��ود. دهقاني 
در تشريح س��اير دغدغه هاي كارگزاران به موضوع 
س��رمايه گذاران حرفه اي اشاره كرد و گفت: كانون 
كارگزاران با اص��ل موضوع موافق اس��ت اما احراز 
شرايط سرمايه گذار حرفه اي نياز به اطاعاتي دارد 
كه مرجع آن بخش��ي در س��پرده گذاري مركزي و 
بخش ديگري در سازمان بورس است كه بايد امكان 
دسترس��ي كارگزاران به اين اطاعات براي احراز 

شرايط و تاييد سرمايه گذار حرفه اي فراهم شود.

    جايگاه مهم سرمايه گذار حرفه اي
در فرابورس

در ادامه اين نشس��ت، پنلي براي بررس��ي مشكات 

كارگ��زاران با حضور مديرعام��ل و معاونان فرابورس 
تشكيل ش��د كه س��روش خواجه حق وردي، معاون 
نظارت بازار فرابورس درباره موضوع فعاليت صندوق 
توسعه و صندوق تثبيت در نمادهاي فرابورسي گفت: 
فرابورس تمايلي به فعاليت صندوق توسعه و صندوق 
تثبيت در بازار ن��دارد تا بازار در جريان عرضه و تقاضا 

روند واقعي و طبيعي خودش را طي كند.
به گفته وي در س��ه ماهه امس��ال س��هم فرابورس از 
معامات سهام بيش از ۲۹ درصد بوده و اين در حالي 
اس��ت كه عدد صندوق توس��عه در نمادهاي ناشران 
فرابورسي كمتر از ۹ درصد است اما به دليل چالش هايي 
كه ايجاد مي شود ترجيح مي دهيم صندوق توسعه وارد 

سهام بازارهاي فرابورس نشود.
وي با تاييد اينكه كارگزاران بايد به اطاعات الزم براي 
احراز شروط سرمايه گذار حرفه اي دسترسي داشته 
باشند، گفت: بر اساس مصوبه اي در سال ۹۸، شركت 
س��پرده گذاري مركزي موظف اس��ت به كارگزاران 

اطاعات موردنياز را ارايه دهد.
وي با تأكيد بر اينكه اگر سرمايه گذار حرفه اي در بازار 
نباشد قطعا برخي عرضه هاي اوليه را نخواهيم داشت، 
گفت: با توجه به مزيت هاي حضور اين گروه در بازار الزم 

است كه كارگزاران با ما همكاري كنند.
وي با اش��اره به اينكه فرابورس در حال احياي مجدد 
بازار Sme است، گفت: براي راه اندازي اين بازار نياز به 
پذيرش سرمايه گذار حرفه اي است كه كارگزاران بايد 

در اين رابطه با ما همكاري كنند.

    گلوگاه هاي تخلفاتي كارگزاران
در ادامه مرضيه خليل��ي، مديريت حقوقي و تطبيق 
عمده ترين تخلفات كارگزاري ها را برش��مرد و گفت: 
پرتكرارترين تخلفات كارگزاري ه��ا خريد اعتباري، 
عدم رعايت مفاد اساسنامه، نقل وانتقال وجوه و كسري 
وجوه، كفايت س��رمايه، مقررات مرب��وط به مبارزه با 
پولشويي در بازار سرمايه، گزارش دهي، كنترل هاي 

داخلي و عدم رعايت مفاد قانون است.
وي با اش��اره به اينكه در بخش زيادي از اين تخلفات 
عنصر عمد دخيل نيست، گفت: اين موارد بيشترين 
گلوگاه هاي تخلفاتي است كه كانون كارگزاران مي تواند 

با تعامل بيشتر با فرابورس آنها را برطرف كند.

    بازنگري در دستورالعمل پذيرش
حجت اسماعيل زاده معاون پذيرش فرابورس نيز در 
پنل پرسش و پاسخ با اش��اره به اينكه كارگزاري ها 
فعا اجازه پذيرش و ورود به بازار سرمايه را ندارند، 
گف��ت: در حال بازنگ��ري در اصول دس��تورالعمل 
پذيرش هس��تيم و اوايل ارديبهشت ماه نامه اي به 
كان��ون كارگزاران و كانون س��رمايه گذاران نهادي 
در اين رابطه ارس��ال كرديم، به جمع بندي نظرات 

نزديك شديم تا دستورالعمل به روز شود.
وي ضمن اش��اره ب��ه احياي ب��ازار Sme با تعريف 
سرمايه گذاري حرفه اي، گفت: همچنين راه اندازي 
بازار تعاملي در دستور كار است و تا پايان تابستان در 

اين حوزه اتفاق هاي جديدي رخ مي دهد.



ادامه از صفحه اول|
    نقص سيستمي و عدم تخصص مديرعامل

در جلس��ه علن��ي سه ش��نبه مجلس، بررس��ي گزارش 
كميسيون عمران در خصوص سانحه ريلي قطار مسافري 
مشهد - يزد نيز در دستور كار قرار گرفت.كميسيون عمران 
مجلس نقص سيس��تمي در مجموعه پيچيده ش��ركت 
راه آهن را از داليل حادثه ريلي مش��هد - يزد برشمرده و 
اعالم كرد: اين مجموعه نيازمند اعمال مديريت منضبط 
و تخصصي، بازتعريف قوانين، گس��ترش نظم كنترلي، 
آموزش و فرهنگ سازي گسترده داخلي است. علي آذري 
عضو كميسيون عمران مجلس گزارش اين كميسيون را 
درباره حادثه ريلي قطار مسافري مشهد - يزد قرائت كرد. 
درجمع بندي پيش��نهادها و راهكارهاي اين حادثه آمده 
است: ش��رايط ايجاد شده در اين حادثه نشان دهنده يك 
نقص جدي سيستمي در مجموعه پيچيده و پرمخاطره 
شركت راه آهن است. اين مجموعه نيازمند اعمال مديريت 
منضب��ط و تخصصي، بازتعريف قوانين، گس��ترش نظم 
دقيق و كنترلي جدي و آموزش و فرهنگ سازي گسترده 
داخلي براي حصول مجدد نظام مورد نياز است. در اين امر 
رويكردهاي خاص و تجارب ويژه مديريتي براي جلوگيري 
از وقوع حادثه  در آينده ضروري اس��ت. از اين رو مديريت 
مجموعه هايي مانند شركت راه آهن، عالوه بر توانايي هاي 
مديريتي، نيازمند اشراف ويژه تخصصي و تجارب موثر در 
اين حوزه مي باشد كه در ش��رايط فعلي شركت راه آهن 

نقض گرديده است.

    ميعاد صالحي استعفا كند
اردشيرمطهري نماينده مردم گرمسار نيز پس از قرائت 
گزارش كميس��يون عمران گفت: به نظ��رم آقاي ميعاد 
صالحي شما بايد بروي استعفا بدهيد. چرا كه اين جايگاه 
نياز به تخصص دارد. امروز در ساختار راه آهن كشور اين 
شرايط مورد سوال است.  او با بيان اينكه راه آهن مجموعه 
بهره برداري گسترده با نيازهاي تخصصي و به هنگام است، 
عنوان ك��رد: انتصاب مديران متخصص و هماهنگي آنها 
با س��ازمان هاي مرتبط براي راه آهن بسيار ضروري است 
كه متأسفانه در ماه هاي اخير خدشه دار شده است. عضو 
مجمع نمايندگان استان سمنان اظهار كرد: زيرمجموعه 
راه آهن از مديريت صالحي راضي نيستند و ايشان بدهكار 
اين مسووليت و مأموريت است. حتي ما امكان يك تماس 
با وي را نداريم لذا نمايندگان نبايد مماشات كنند و بايد 
بدانيم كه تبعات نارضايتي زيرمجموعه، براي مردم كف 

جامعه خواهد بود.

    مقصران به اشد مجازات محكوم شوند
حبي��ب اهلل دهمرده نيز در رابطه با گزارش كميس��يون 
عمران از س��انحه ريلي مسافربري مش��هد- يزد، گفت: 
چنين شيوه هاي مديريتي براي نظام جمهوري اسالمي 
ايران وهن ايجاد مي كند و قابل قبول نيس��ت؛ متاسفانه 
در بررسي اين حادثه ش��اهد بي نظمي هاي بسياري در 
حوزه مديريتي هستيم و كسي هم پاسخگو نيست، چرا 
يك بيل مكانيكي در مسير رها شده است. مسووالن بايد 
پاسخ دهند آيا جان آدم ها بي ارزش است؟ اگر جاي وزير 
راه بودم ابتدا خودم استعفا مي دادم يا مسووالن مربوطه 
را بركنار مي كردم؛ بايد خون بها مشخص شود زيرا افراد 
مسوول در اين حوزه مجرم هستند. وي ادامه داد: متاسفانه 
مشاهده مي شود مسووليت مهم حوزه ريلي به عنصري با 
نام صالحي سپرده شده كه تجربه اي ندارد لذا باعث بروز 
چنين حوادثي مي شود و مشاهده مي شود كه خانواده ها 
داغدار شده، وهن براي نظام رخ داده و دنيا شيوه مديريتي 
مان را به تمسخر گرفته است. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم خاطرنشان كرد: بايد براي مسووالن اين حادثه 
اشد مجازات پيش بيني ش��ود زيرا چنين اقدامي نوعي 

پيشگيري به شمار مي رود.
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لزوم ارايه گزارش سفرهاي 
خارجي شهرداري به شورا

مهدي اقراريان، رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا 
طي تذك��ري خواهان ارايه گزارش س��فرهاي خارجي 
شهرداري به اين كميسيون شد. اقراريان ديروز در نشست 
علني شوراي شهر تهران با نقل جمله )اگر به بي تفاوتي 
كشيده شويم، يعني مرگ انقالب( از شهيد بهشتي ياد 
كرد و گفت: اميدوارم هركدام از ما به ويژه جوانان عزيز در 
سراسر پايتخت و كشور نسبت به مسائل روز بي تفاوت 
نباشند و با روحيه مطالبه گري و حركت به سمت جلو در 
مسير انقالب اسالمي، دغدغه هاي خود را بيان كنند. او در 
سي امين تذكر خود خطاب به شهردار تهران گفت: احترما 
 ب��ا عنايت به بند )ه( ذيل م��اده واحده اصالحيه مصوبه 
آيين نامه اعزام ماموران و هيات هاي شهرداري تهران به 
خارج از كشور و تعيين دونفر نماينده ناظر شوراي اسالمي 
شهر تهران در كميته موضوع مصوبه مذكور و با عنايت به 
اينكه اين موضوع طي نامه اي از سوي شورا به شهرداري 
ابالغ شد و دو نفر از همكاران به عنوان ناظر شورا معرفي 
شدند، نظر به اينكه سفرهاي ماقبل بدون حضور نماينده 
شورا صورت گرفته است، لذا ضرورت دارد گزارشي از علت 
و مدت س��فر و تعداد مسافرين از آغاز دوره ششم 
تا تاريخ انتخاب نمايندگان به صورت مكتوب در 

اختيار كميسيون نظارت و حقوقي قرار گيرد.

گاليه اماني از عدم تحقق وعده 
كاهش زمان صدور پروانه

عضو شوراي شهر تهران از عدم وعده زمان اجراي كاهش 
صدور زمان پروانه ساختماني توسط شهرداري گاليه 
ك��رد. ناصر اماني صبح ديروز در تذكر پيش از دس��تور 
خود در جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه قولهايي 
به مردم مي دهيم اما وقتي به نتيجه نمي رس��د از كنار 
آن عبور مي كنيم، گفت: از ابتداي دوره جديد مديريت 
شهري يكي از خواسته هاي ما كاهش زمان صدور پروانه 
شهرسازي بود كه شورا در مهر ماه سال گذشته مصوبه اي 
در اين خصوص داشت و مقرر شد كه شهرداري ظر ف 
مدت ۲ ماه اليحه فرآيند كاهش صدور پروانه را به شوراي 
شهر تقديم كند؛ اما حاال در تير ماه سال ۱۴۰۱ هستيم 
و ۱۰ ماه از آن گذشته است و البته من كاري به اين مساله 
ندارم. وي با بيان اينكه شهردار تهران و معاونش اصرار 
مي كردند كه صدور پروانه را كاهش مي دهند، افزود: ابتدا 
اعالم كردند كه ارديبهشت اين كار را مي كنند و بعد هم 
اعالم كردند كه در خرداد ماه اين اتفاق مي افتد و حتي 
معاون ش��هردار در يك همايش ملي اعالم كرد كه اين 
كار را انجام مي دهد وگرنه اس��تعفا خواهد داد. اما حاال 
اطالعات حاكي از آن اس��ت كه بحث ۶ ماه زمان آن هم 
براي ساختمان هاي ۴ طبقه و كمتر مد نظر است. وي با 
بيان اينكه بيان اينگونه سخنان به حق مردم را متوقع 
كرده و اگر به اين صحبت ها عمل نكنيم خوب نيست، 
گفت: كاهش صدور پروانه كار درستي است و تدبير 
شهردار و حوزه شهرسازي كار خوبي بود اما بهتر است 
در ابتدا مشورت و بررسي كنند تا يك زمان درستي را 
اعالم كنند و بهتر است كه در اين زمينه شفاف سازي 

كرده و در غير اين صورت از مردم عذرخواهي كنند.

توافق با وزارت دفاع درباره 
پروژه شاخه غربي يادگار امام )ره( 

شهردار منطقه ۹ از توافق كامل شهرداري و وزارت 
دفاع درباره پروژه شاخه غربي يادگار امام )ره( خبر 
داد. به گزارش تسنيم، سيد محمدرحيم مرتضوي با 
تأكيد بر انجام كامل توافق ميان شهرداري و وزارت 
دفاع، گف��ت: اجراي اي��ن پروژه به دلي��ل تاثيرات 
فرامنطقه اي در اولويت قرار دارد، لذا هيچ عاملي نبايد 
روند اجراي پروژه را كند يا متوقف كند.  وي با تأكيد 
بر اينكه مديريت ارشد شهري هدفي مبني بر پويايي 
هر چه بيشتر شهر تهران و احياي پروژه هاي ناتمام 
شهري دارد، خواستار تس��ريع در تحويل زمين به 
پيمانكار پروژه شد. شهردار منطقه ۹ با پيگيري هاي 
انجام شده با سازمان امالك و مستغالت شهرداري 
و وزارت دفاع مقرر ش��د زمين پ��روژه در اختيار 
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران قرار گيرد.

ايمن سازي مدارس فرسوده 
پايتخت ضروري است

سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه تعداد قابل توجهي 
از مدارس در پايتخت نيازمند ايمن سازي است گفت: 
سازمان آتش نشاني آماده همكاري با آموزش و پرورش 
براي اين اقدام مهم است. سيد جالل ملكي روز سه شنبه 
در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: تعطيالت مدارس فرصت 
مناسبي است تا نسبت به ايمن سازي مدارس اهتمام 
ويژه انجام ش��ود. وي افزود: گرچه در سال هاي اخير، 
مخاطرات بدي در مدارس ش��هر تهران نداشتيم اما 
ضروري است كه قبل از وقوع هر اتفاق ناگوار جلوي آن 
گرفته شود. سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران ادامه داد: آتش نشانان در زمان 
فعاليت مدارس، دوره هاي آموزش��ي متعددي درباره 
ارتقاي سطح ايمني معلمان و دانش آموزان انجام داده و 
در زمان تعطيلي مدارس نيز اين امكان وجود دارد. ملكي 
با بيان اينكه تعداد قابل توجهي از مدارس نيز فرسوده و 
نياز به بازسازي دارد گفت: سازمان آتش نشاني آمادگي 
دارد نسبت به شناسايي اين مدارس اقدام كند و در اين 
زمينه نيز آماده همكاري با وزارت آموزش و پرورش است. 
به گفته سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري تهران، طرح تهيه شناسنامه ايمني مدارس 
يكي ديگر از اقداماتي است كه سازمان آتش نشاني آماده 
همكاري با آموزش و پرورش اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: بازديدهاي ايمني آتش نشانان در مدارس طبق 
برنامه و در برخي مواقع نيز به درخواست مدارس 
انجام مي شود و ظرفيت مناسبي براي كالن شهر 

تهران در زمينه ايمن سازي مدارس است.

 پشت پرده قطعي »سامانه
كد رهگيري« معامالت ملكي

عبداهلل اوتادي، عضو هيات مدي��ره اتحاديه امالك با 
اش��اره به اختالل در س��امانه كد رهگيري معامالت 
مسكن، گفت: انتقال سامانه از وزارت صمت به وزارت 
راه دليل اين اختالل اعالم مي شود. اوتادي در گفت وگو 
با تسنيم، با اشاره به اينكه سامانه كد رهگيري معامالت 
مسكن 3 روز است كه قطع ش��ده و مردم و مشاوران 
امالك را اسير كرده،  گفت: طي چند روز اخير به دليل 
قطع اين سامانه، مشاوران امالك نمي توانند قراردادها 
را ثبت كنند. وي افزود: از راهبر 8۶۹۲ دليل قطع شدن 
صدور كد رهگي��ري را پيگيري كرديم كه مي گويند 
س��امانه در حال انتقال از وزارت صم��ت به وزارت راه 
است و همين مساله دليل قطع شدن سامانه مذكور 
است. وي با طرح اين پرسش كه مگر قرار است سامانه 
به صورت فيزيكي منتقل ش��ود كه قطع شده است، 
تصريح كرد : متاسفانه مردم مشاوران امالك را مقصر 
مي دانند با آنها درگير ش��ده اند، درحالي كه بنگاه ها 
هيچ دخالتي در اين ماجرا ندارند و خود آنها نيز گرفتار 
شده اند. عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك با 
يادآوري اينكه كد رهگيري را اتحاديه امالك راه اندازي 
كرد،  گف��ت: اين در حالي بود كه به دليل بهره برداري 
مالي،  وزارت صمت اين سامانه را از ما گرفت. اوتادي با 
بيان اينكه پيش از اين »توكن« كد رهگيري را اتحاديه  
امالك تمديد مي كرد، افزود: اتحاديه امالك توكن كد 
رهگيري را به صورت رايگان صادر مي كرد كه متاسفانه 
صدور توك��ن را از ما گرفتند و به دفاتر پيش��خوان و 
دفترخانه ها دادند. مساله اي كه باعث شد صدور توكن 
از حالت رايگان، پولي شود و هزينه ۲5۰ تا ۴۰۰ هزار 
توماني را به مشاوران امالك تحميل كند. وي با تاكيد بر 
اينكه با اين كار مردم و مشاوران امالك ضربه خوردند، 
اظهار كرد: متولي كد رهگيري بايد مشاوران امالك 

باشند نه دفاتر اسناد رسمي و دفاتر پيشخوان.

وضعيت پروازهاي داخلي
 اول مسافر خارجي بعد ايراني

اكبر غمخوار، عضو هيات مدي��ره جامعه تورگردانان 
همزمان با اج��راي طرح بلي��ت دالري هواپيما براي 
مس��افران غيرايراني، خبر داد كه بخشي از ظرفيت و 
سهميه بليت مسافر ايراني در برخي مسيرهاي هوايي 
از دسترس خارج شده اس��ت. غمخوار در گفت وگو با 
ايس��نا با اعتقاد بر اينكه اقدام شركت هاي هواپيمايي 
براي دو نرخي كردن بليت پروازهاي داخلي از نداشتن 
تسلط مقام هاي باالدستي وزارت راه و شهرسازي ناشي 
مي ش��ود، اظهار كرد: وزارت راه و شهرسازي به حدي 
بزرگ است كه قطعا يك وزير نمي تواند همه بخش هاي 
آن را اداره كن��د. وزارتخانه اي كه س��الي يك ميليون 
مسكن بايد بسازد، زيرس��اخت راه آهن، ناوگان ريلي 
و جاده اي را بايد توسعه دهد، مسووليت شركت هاي 
هواپيمايي را دارد و هزار كار ديگر بايد انجام دهد، ديگر 
چگونه مي تواند روي موضوعي مثل نرخ دالري بليت 
هواپيما براي مسافر غيرايراني تسلط و كنترل داشته 
باش��د!؟ او با اشاره به مش��كالت دو نرخي شدن بليت 
پروازهاي داخلي، افزود: ش��ركت هاي هواپيمايي اگر 
مي خواهند نرخ بلي��ت را افزايش دهند و گران كنند، 
چرا مسافر غيرايراني را بهانه مي آورند و قيمت ها را ارزي 
كرده اند. در كجاي دنيا بليت هواپيما دو نرخ متفاوت 
دارد و با نگاهي تبعيض آميز عرضه مي شود؟ غمخوار 
همچنين گفت: ش��ركت هاي هواپيماي��ي به جاي 
اينكه صندلي هاي خود را به مسافر ايراني بفروشند به 
خارجي ها مي فروشند،  طوري كه از زمان اجراي اين 
طرح، بخشي از صندلي ها و ظرفيت پرواز بعضي مسيرها 
از دسترس خارج شده و در اختيار اتباع غيرايراني قرار 
گرفته است. حتي به چارتركننده ها اعالم شده است 
5۰ درصد ظرفيت خود را به اتباع غيرايراني ها بفروشند 
و به اين صورت بخشي از ظرفيت را از دسترس خارج 
كرده اند. در واقع، برخالف آنچه توجيه آورده اند كه با 
اين كار قرار است بليت هواپيما و صندلي ها بيشتر در 
اختيار ايراني ها قرار گيرد، برعكس، سهمي از شهروند 
ايراني گرفته شده و براي اتباع غيرايراني كنار گذاشته 
شده اس��ت. او اضافه كرد: در اقدامي ديگر به آژانس ها 
اعالم كرده اند مطابق صورت جلسه انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در ۶ تيرماه ۱۴۰۱ ف��روش بليت به اتباع 
غيرايراني فقط از طريق دفاتر فروش يا از طريق سايت 
رسمي شركت هواپيمايي امكان پذير است و فروش از 
طريق آژانس هواپيمايي و مس��افرتي ممنوع است. او 
افزود: چنين وضعيتي كه در ناهماهنگي كامل با وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز پيش 
آمده اس��ت، نش��ان  مي دهد وزير راه تسلط و كنترلي 
روي ش��ركت هاي هواپيمايي ندارد. باي��د در اين باره 
اقدام عاجلي صورت گيرد. ما از وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي نيز توقع داريم سريع و صريح 
اقدام كند و موانع توسعه ورود گردشگران خارجي به 
كش��ور را برطرف كند. انتظار داريم از صنف و صنعت 
گردشگري دفاع كند. متاسفانه از زماني كه اين خبر 
منتشر شده است، هيچ حركت دلگرم كننده اي را از 
طرف وزير شاهد نبوديم. ورود گردشگران خارجي 
به ايران بعد از دو س��ه س��ال محدوديت، دوباره از 
س��رگرفته ش��ده بود، قطعا اين اقدام شركت هاي 
هواپيمايي س��رآغازي براي ارزي شدن نرخ ساير 
بخش ها خواهد بود و عاقبت خوش��ي براي كشور 
و به ويژه پول ملي نخواهد داشت. او با اشاره به منع 
سفر شهروندان برخي كشورهاي اروپايي و امريكايي 
به ايران، بيان كرد: اگر ما دنبال توسعه گردشگري 
از طريق كش��ورهاي همسايه هس��تيم بايد موانع 
را برداريم، نه اينكه سنگ هاي بزرگ تري در مسير 
قرار دهيم. همين حاال بليت يكطرفه تهران �  مشهد 
به حدود سه ميليون تومان رسيده است، قطعا با اين 
رويه مزيت رقابت پذيري اي��ران در منطقه از بين 
مي رود و به مرور شاهد خواهيم بود اتباع كشورهاي 
همسايه به جاي ايران، تركيه را جايگزين كنند، هم 
ارزان تر از ايران تمام مي شود، هم آب و هواي بهتري 

دارند و هم مي توانند خانوادگي تفريح كنند.

استيضاحرستمقاسميكليدخورد؛وزارتراهوشهرسازيهمتفكيكميشود؟

انبوهسازاندركورانتورممصالحساختمانيزمينگيرشدند

خورهمداخلهقيمتيدرجانراهآهن

خروج برخي سازندگان از نهضت مسكن 
ايرج رهبر، س��ازنده پ��روژه نهضت ملي مس��كن در 
اس��تان تهران با بيان اينكه قيمت س��يمان از ابتداي 
سال تاكنون سه برابر ش��ده است، گفت: بورس بازي 
باعث رش��د دايمي قيمت نهاده هاي ساختماني شده 
و در اين شرايط برخي پيمانكاران طرح جهش توليد 
مس��كن در حال انصراف از پروژه ها هستند. رهبر در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: نرخ مصالح ساختماني 
در سال جاري رشدهاي سنگيني را تجربه كرد. اوايل 
امسال هر تن سيمان فله حدود ۶۰۰ هزار تومان بود 
كه هم اكنون به يك ميليون و 8۰۰ هزار تومان رسيده 
و در واقع ۲۰۰ درصد افزايش يافته اس��ت. ميلگرد از 
كيلويي ۱3۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسيده 
است. وي افزود: اينكه قيمت سيمان به يك باره طي 
حدود دو ماه، سه برابر شد فقط به علت محدوديت هاي 
برق نيس��ت. به بهانه انرژي گران مي كنند اما يكي از 
داليل اصلي اين افزايش قيمت ها بورس بازي در بازار 
س��يمان اس��ت. مي گويند حدود ۱5 نفر در اين بازار 
حضور دارند كه سيمان را به صورت كلي خريداري و با 
قيمت هاي مدنظر خودشان در بورس عرضه مي كنند. 
اين فعال صنعت ساختمان با بيان اينكه رشد قيمت 
نهاده هاي س��اختماني براي بازار مسكن سّم كشنده 
اس��ت، تاكيد كرد: از طرف ديگ��ر دولت قيمت هايي 
را براي نهضت ملي مس��كن اعالم ك��رده كه منطقي 
نيس��ت و به س��ختي نرخ تعديل را اعالم مي كنند. بر 
اساس نرخ س��ه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ قيمت هر متر 
مرب��ع را ۴.۷ ميليون تومان اعالم كردند كه هنوز اين 
رقم را تعديل نكرده اند. رهبر گفت: رشدهاي عجيب 

و غريبي كه در قيمت سيمان و ميلگرد اتفاق مي افتد 
اجراي طرح هاي حمايتي مسكن را غيرممكن كرده 
اس��ت؛ زيرا از آن طرف وزارت راه و شهرسازي قيمت 
را براي پيمانكاران به اين صورت تغيير نمي دهد. اوال 
تعديل را دي��ر اعالم مي كنند. اگر ه��م تعديل كنند 
به قيمت انرژي توجه ندارن��د و ميانگين قيمت تورم 
مصالح س��اختماني را محسوب مي كنند. وي با اشاره 
به تورم 55 درصدي مصالح ساختماني در پايان سال 
گذشته خاطرنشان كرد: كاش قيمت ها همان مقدار 
باقي مي ماند اما همانطور كه گفتم از عيد تا االن نرخ 

سيمان سه برابر و ميلگرد حدود دو برابر افزايش يافته 
است. با اين ش��رايط بخش خصوصي نمي تواند كار را 
ادامه ده��د. در حال حاضر خيل��ي از همكاران ما كه 
در ط��رح نهضت ملي مس��كن ورود كرده اند به دليل 
رش��د قيمت مصالح ديگر نمي توانن��د ادامه بدهند. 
مي گوين��د حاضريم جريمه بپردازي��م و از اين پروژه 
بيرون بياييم. اين س��ازنده نهضت ملي مسكن اظهار 
كرد: واقعا كار سخت شده اس��ت. ما هميشه بدهكار 
مصالح فروش هس��تيم. مصال��ح را چكي مي خريم و 
نهايتا بايد بدهي خود را با بهره آن تا يك ماه تس��ويه 

كنيم. در يك كارگاه تعدادي كارگرمش��غول هستند 
كه اگر قالب بندي و آرماتوربن��دي انجام ندهيم بايد 
پول كارگر بدهيم و دچار خسارت مي شويم. بنابراين 
مجبوريم از هر طريقي كه شده مصالح را تهيه كنيم. 
وي با اش��اره به سايت 5۰۴ واحدي شهريار كه در آن 
فعالي��ت دارد، گفت: فعال با هر زحمتي ش��ده پروژه 
ش��هريار را س��رپا نگه داش��ته ايم اما بدهكاري ما به 
مصالح فروشان يواش يواش دارد زياد مي شود. مرتب 
تماس مي گيرند و پول مي خواهند. فعال عمده كار ما 
در بخش سيمان و ميلگرد است. كار ما صنعتي است 
و تونلي كارمي كنيم كه بايد هر روز يك سقف بزنيم. 
اگر مصالح برسد س��رعت عمل باال مي رود. اما با اين 
وضعيت ممكن اس��ت مجبور ش��ويم كار را متوقف و 
تعداد كارگران را ك��م كنيم. يعني ظرفيت كار پايين 
مي آيد كه منجر به طوالني ش��دن پروژه و تورمهاي 
آتي مي شود. رهبر يادآور ش��د: مسووالن وزارت راه 
و شهرس��ازي بايد فكري به حال س��ازندگان نهضت 
ملي مس��كن كنند. ابتدا گفتند كارت اعتباري صادر 
مي كنيم و مصالح را مستقيما از كارخانه بگيريد. ولي 
مس��اله بورس بازي كه آمد خيلي به پروژه لطمه زد. 
سرمايه گذاران بزرگ، مصالح را به يك باره خريداري 
و در بورس عرضه مي كنند. مي گويند من اين قيمت 
مي فروشم، مي خواهي بخر، نمي خواهي نخر. قيمت 
دست خودش��ان اس��ت. وزارت راه و شهرسازي بايد 
ترتيبي اتخاذ كند كه س��ازندگان طرح هاي حمايتي 
مس��كن بتوانند بدون واسطه از كارخانه مصالح مورد 

نياز را خريداري كنند.

آن گونه كه محسن پورسيدآقايي، مديرعامل اسبق شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران گفته، اقتصاد راه آهن در بخش مسافري ناقص 
و اقتصاد مش�كل داري اس�ت و عمال قيمت بليت قطارهاي مسافري 
جوابگوي هزينه هاي سرمايه گذاري در اين بخش نيست. او در گفت وگو 
با ايلنا اظهار كرد: در سال هاي اواسط دهه 80 كه در شركت رجا مشغول 
به كار بودم، دولت يارانه اي را به بخش مس�افري پرداخت مي كرد اما 
در حال حاضر هم هزينه هاي ش�ركت هاي مسافري به شدت افزايش 
يافته و هم اينكه دولت يارانه اي به ش�ركت هاي مس�افري پرداخت 
نمي كند. پورسيدآقايي با بيان اينكه اقتصاد بخش مسافري جوابگوي 
هزينه ها نيس�ت، گفت: در اين شرايط ش�ركت هاي مسافري قادر به 

سرمايه گذاري در بخش بازسازي 
واگن ها نيس�تند. با اين وجود، اگر 
واگن هايي را كه عمر باالي 40 سال 
دارند به كنار بگذاريم، روشن است 
كه منجرب�ه تعطيل�ي بخش هاي 
مسافري خواهد شد. شركت هاي 
مس�افري ب�دون حماي�ت دولت 
نمي توانن�د نس�بت به بازس�ازي 
واگن هاي مس�افري اقدام كنند و 
اساسا اين اقدامات براي شركت ها 
به صرفه نيست. مديرعامل اسبق 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي 

ايران با اشاره به هزينه هاي بازس�ازي واگن هاي مسافري اظهار كرد: 
ش�ركت ها بايد ميلياردها توم�ان خرج كنند تا يك واگن مس�افري 
بازسازي شود و با نرخ هاي امروز اين رقم چيزي حدود 8 ميليارد تومان 
اس�ت. خريد واگن نو 25 ميليارد تومان هزينه مي خواهد. مش�خص 
است كه شركت هاي مس�افري در اين ش�رايط اقتصادي، از پس اين 
ارقام بر نمي آيند. وي افزود: درس�ت است كه دولت در راستاي حفظ 
رفاه مردم اجازه افزايش قيمت بليت را نمي دهد اما بايد در مقابل آن 
زيان شركت ها را جبران كند نه اينكه از جيب شركت هاي مسافربري 
قيمت ها را كنترل كن�د. در حالي كه تورم بي�ش از 50 درصد خواهد 
بود، قيمت بليت تا پايان س�ال 25 درصد افزايش يافته بنابراين مابه 
التفاوت آن را دولت بايد پرداخت كند. پورسيدآقايي با تاكيد بر اينكه 

تمام شركت هاي مسافري زيان ده هستند و قابليت بازسازي يا خريد 
واگن هاي جديد را ندارند، گفت: راه حل نوس�ازي و بازسازي واگن ها، 
زمينگير كردن و خواباندن آنها نيس�ت و به طور قطع در اين ش�رايط 
بخش مسافري تعطيل مي ش�ود. راهكار اين است كه منابع كافي در 
اختيار شركت هاي مسافري قرار بگيرد و دولت كمك كند تا شركت ها 
به تس�هيالت با س�ود پايين دسترس�ي پيدا كنند و اگ�ر مي خواهد 
قيمت بليت را كنترل شده پايين نگه دارد، بايد با پرداخت يارانه اين 
كار انجام شود. مديرعامل اسبق ش�ركت راه آهن ادامه داد: در دوره 
مديريتم مكاتباتي شد كه براي قطارهاي حومه اي يارانه اي به شركت ها 
پرداخت ش�ود اما دولت همواره با كمبود منابع مواجه است از اين رو 
راهكارهاي ديگ�ري براي كاهش 
هزينه  ش�ركت ها در نظر گرفتيم، 
راهكار ما اين بود كه هزينه خط را 
از شركت ها دريافت نكنيم و قيمت 
لوكوموتيو را در حداقل نگه داريم 
كه اين دو راهكار ما هنوز و در دولت 
س�يزدهم در حال اجرا است. وي 
افزود: اما در آن دوره شركت هاي 5 
ستاره مشمول قيمت هاي مصوب 
نبودن�د و قيمت ب�راي قطارهاي 
5 ستاره براس�اس تقاضا و عرضه 
تعيين مي شد اما در اين دولت آنها 
را هم مشمول قيمت گذاري مصوب كرده اند. پورسيدآقايي گفت: براي 
حمايت از ش�ركت هاي مس�افري و ارتقاي كيفيت آنها بايد قيمت ها 
واقعي شوند و دولت با بخش خصوصي قرارداد ببندند كه با يارانه هاي 
حمايتي قيمت بليت را كنترل كند وگرنه اين اقدامات و حذف يك باره 
واگن هاي مسافري منجر به تعطيلي مي شود. مديرعامل اسبق راه آهن 
تاكيد كرد: در دولت گذشته تعديل نيرويي بابت بازسازي واگن ها پيش 
نيامد چراكه اساس�ا نحوه بازسازي به اين ش�كل نبود و به شركت ها 
فرصت و منابع مي داديم تا بتوانند با برنامه ريزي نس�بت به بازسازي 
اقدام كنند و هرگز در يك موج و به يك باره و با زمين گير كردن واگن ها 
بازس�ازي انجام نشد چراكه روش�ن بود اين اقدام منجر به تعطيلي و 

تعديل نيرو مي شود.

ضربهمداخالتدولتيبهاقتصادراهآهن
فراتر از خبر



بيت كوين كه روز دوش��نبه حوالي 20.800 دالر معامله 
مي ش��د، بخش��ي از جهش هفت روز اخير خود را با يك 
ريزش جزئي از دس��ت داد. بزرگ ترين ارز ديجيتال بازار 
همچنان حماي��ت 20.000 دالري خ��ود را حفظ كرده 
اس��ت، اما تحليلگران چن��دان به ادامه دارب��ودن اصالح 
صعودي اين روزهاي قيمت اميدوار نيستند. درعين حال 
وب سايت تحليلي گلس نود در گزارش جديدي اعالم كرده 
رمزارزها در سال 2022 بدترين بازار نزولي را در تاريخ خود 
تجربه كرده اند و بازار خرس��ي ارزهاي ديجيتال در سال 
جاري ميالدي يكي از نادرترين وضعيت ها در طول تاريخ 

بيت كوين است.
سيمون پيترز، تحليل گر ارزهاي ديجيتال در كارگزاري 
اي ت��ورو، گفته ب��ازار ارزهاي ديجيتال در ح��ال حاضر از 
عوامل منفي زيادي همچون كاهش درآمد كسب وكارهاي 
فعال در اين حوزه، رش��د تورم و افزايش نرخ بهره بانكي در 
امريكا تأثير گرفته است؛ عوامل مهمي كه بازار سهام و ديگر 
دارايي ها را نيز تحت تأثير قرار داده  اند. كاماًل مشخص است 
كه بازار ارزهاي ديجيتال هم بستگي زيادي با شاخص هاي 
مربوط به بورس امريكا، به ويژه ش��اخص هاي متشكل از 
سهام شركت هاي فعال در حوزه فناوري دارد. كريگ ارالم، 
تحليلگر ارشد مجموعه اواندا نيز گفته است ريزش قيمت 
بيت كوي��ن در هفته هاي اخير بازتابنده احس��اس منفي 
سرمايه گذاران به تمام دارايي هاي پرريسك است. در حال 
حاضر، به نظر مي رسد ترس س��رمايه گذاران از وضعيت 
نابسامان پلتفرم وام دهي سلسيوس و همين طور شركت 
س��رمايه گذاري تري اروز كپيتال تا ح��دي كاهش يافته 
است. هاوارد گرينبرگ، رييس مجموعه پراسپر تريدينگ 
آكادمي به اين موضوع اشاره كرده است كه شاخص »ترس 
و طمع« ارزهاي ديجيتال نيز كمي از محدوده ترس شديد 
فاصله گرفته است. او مي گويد: »ميانگين متحرك ساده 
200 هفته اي )SMA 200( كه اكنون در سطح 22.650 
دالر قرار دارد، مقاومت مهمي است كه بايد قيمت مجدداً 
به باالي آن رسيده و موقعيت خود را حفظ كند تا بتوانيم 
ش��اهد جهش قيمت ارزهاي ديجيتال به س��طوح باالتر 
باشيم.« بيشتر ارزهاي ديجيتال روز گذشته نوسان كمي 
را تجربه كرده اند. اتريوم كه اكنون با فاصله كمي از مقاومت 
1.200 دالري در نوس��ان اس��ت، در 2۴ ساعت حدود 2 
درصد از ارزش خود را از دست داده و پاليگان هم كه يكي از 
بزرگ ترين جهش هاي هفته گذشته را به نام خود ثبت كرد، 
با ريزشي ۷ درصدي مواجه شده است. در بازار سنتي سهام 
نيز، ترس از شكل گيري ركود بر خوش بيني سرمايه گذاران 
نسبت به جهش هفته گذشته سايه انداخته است. تحقيقات 
انجمن سرمايه گذاران مستقل امريكا )AAII( نيز نشان 
مي دهد كه توزيع احساسات نزولي ميان سرمايه گذاران با 
11.۴ واحد درصد افزايش به 58.۳ درصد رسيده و توزيع 
احساسات صعودي بين آنها به 1۹.۴ درصد سقوط كرده 
است. شاخص هاي »S&P500« و نزدك به ترتيب در 
2۴ ساعت گذشته 0.۳ و 0.8 درصد سقوط كرده اند. طبق 
گزارش تازه بلومبرگ، برخي از فلزات صنعتي مهم نظير 
مس و قلع نيز در آستانه ثبت بدترين عملكرد سه ماهه 
خود از زمان بحران مالي سال 2008 هستند و اين موضوع 
مي تواند نشانه اي براي يك دوره ركود قريب الوقوع باشد. 
بليل حفيظ، مديرعامل مجموعه ماكرو هايو، اخيراً در 

خبرنامه اي نوشته است: »اكنون در يك بازار نزولي به 
سر مي بريم و اين بازار نزولي احتماالً ادامه دار خواهد بود.«

    گلس نود: 2022 بدترين سال
در  تاريخ بيت كوين است

وب س��ايت تحليلي گلس نود در گزارش جديدي اعالم 
كرده رمزارزها در س��ال 2022 بدترين بازار نزولي را در 
تاريخ خود تجربه كرده اند و بازار خرسي ارزهاي ديجيتال 
در س��ال جاري ميالدي يكي از نادرترين وضعيت ها در 
طول تاريخ بيت كوين است. به گزارش گلس نود، عوامل 
متعددي در بازار نزولي و خرسي كريپتو نقش داشته اند و 
درنهايت توانسته اند ضرر و زيان زيادي به سرمايه گذاران 
وارد كنند. تا جايي كه س��رمايه گذاران بسياري مجبور 
ش��ده اند دارايي هاي ديجيتالي خود را با ضرر به فروش 
برسانند. افت قيمت بيت كوين به زير ميانگين 200 روزه 
)MA( و انحراف منفي از قيمت واقعي باعث شده كه سال 
جاري ميالدي از سوي گلس نود به عنوان بدترين سال در 
تاريخ بيت كوين در نظر گرفته شود. در اين بين، قيمت 
 ATH بيت كوين و اتريوم كمتر از باالترين قيمت تاريخي يا
چرخه قبلي خود معامله مي شوند كه اين اولين بار است 

چنين چيزي در تاريخ قيمت آنها اتفاق مي افتد.

     بازار خرسي بيت كوين در سال 2022
اولين و واضح ترين نشانه بازار نزولي يا خرسي، زماني است 
كه قيمت بيت كوين به زير ميانگين 200 روزه مي رسد. 
گلس نود براي آنكه نشان دهد شرايط فعلي رخ داده براي 
بيت كوين در تاريخ اين رمزارز نادر بوده، سطوح قيمتي 
را تجزيه و تحليل كرده و نش��ان داده در طول بازار نزولي 
2022، قيمت بيت كوين به كمتر از نصف سطح ميانگين 

200 روزه )MA( خود رسيده است. گلس نود همچنين 
نشان مي دهد كه سقوط قيمت به زير 0.5 ماير مولتيپل 
)MM( يك موقعيت بسيار نادر است كه از سال 2015 
اتفاق نيفتاده است. نسبت MM در تغييرات قيمت باالتر 
و پايين تر از ميانگين 200 روزه معموال شرايطي را نشان 
مي دهد كه در بازار فروش بيش از حد يا خريد بيش از حد 
رخ مي دهد. در اين گزارش آمده اس��ت: »تنها 8۴ روز از 
۴160 روز معامالتي )2 درصد( ش��اخص MM عددي 
كمتر از 0.5 را ثبت مي كند.« براي اولين بار در تاريخ، مقدار 
شاخص MM به كمترين حد يعني 0.۴8۷ رسيده است. 
در چرخه قبلي اين ش��اخص 0.511 ثبت شده بود. اين 
شرايط نشان مي دهد كه سرمايه گذاران مجبور شده اند 
دارايي هاي خود را با ضرر بفروشند. گلس نود خاطرنشان 
مي كند چني��ن وضعيتي معموال در بازارهاي خرس��ي 
رخ مي دهد و نشان دهنده تسليم ش��دن بازار به شرايط 
پيش آمده اس��ت. اين سومين باري اس��ت كه در شش 
سال گذش��ته و پنجمين بار از زمان عرضه بيت كوين در 
سال 200۹ چنين وضعيتي در بازار رخ مي دهد. هرچند 

وضعيت فعلي بي سابقه ترين وضعيت نزولي بوده است.

     ماينرهاي بيت كوين دارايي هاي خود را
 در زمستان كريپتو مي فروشند

كاهش قيمت بيت كوين و ساير رمزارزهاي بازار از يك سو 
و افزايش هزينه هاي انرژي و رقابت بازار از سوي ديگر باعث 
شده ماينرهاي بيت كوين مجبور شوند كوين هاي خود را 
در شرايط بازار نزولي و روزهاي سرد زمستان كريپتويي با 
قيمتي پايين بفروشند. محققان MacroHive مي گويند 
تعداد كوين هايي كه اس��تخراج كنندگان به صرافي هاي 
كريپت��و منتقل كرده ان��د از ابتداي ماه ژوئ��ن به صورت 

پيوسته در حال افزايش بوده است. اين بدان معني است كه 
استخراج كنندگان به صورت فزاينده اي كوين هاي خود را 
به صرافي منتقل مي كنند و آنها را مي فروشند. داده هاي 
آماري نشان مي دهند كه چندين ماينر بيت كوين مجموعا 
100 درصد كل خروجي خود را در اين ماه فروخته اند و علت 
اين موضوع بي شك بي ارتباط با كاهش ۴5 درصدي ارزش 
بيت كوين نيست. سودآوري استخراج رمزارزها در وضعيت 
خوبي قرار ندارد و همين مساله باعث شده تا ماينرها مجبور 
شوند حتي تا 100 درصد كوين هاي خود را بفروشند. جاران 
مرالد آركان، يكي از تحليلگران بازار مي گويد: »ش��رايط 
در ماه ژوئن بدتر ش��ده و احتمال فروش بيشتر نيز ديده 
مي شود.« داده هاي CoinMetrics  نشان مي دهد كه 
ماينرهاي بيت كوين كه ش��بكه هاي كامپيوتري را براي 
كسب توكن ها از طريق اعتبارسنجي تراكنش هاي روي 
بالكچين راه اندازي مي كنند، در مجموع حدود 800.000 
بيت كوين دارند. استخراج كريپتو در سال 2021 با افزايش 
بيش از چهار برابري قيمت بيت كوين به سرعت رونق پيدا 
كرد. اما اين رشد پايدار نماند و شرايط براي ماينرها تغيير 
كرد. همچنين با افزايش تعداد ماينرها شرايط پيچيده تر 
هم شد. جو برنت، تحليلگر شركت استخراج بيت كوين 
Blockware Solutions مي گوي��د: »در ش��ش ماه 
گذشته، نرخ هش و سختي ماين افزايش پيدا كرده است. 
با اين وجود با كاهش قيمت بيت كوين روبرو هس��تيم.« 
شاخص مصرف برق كمبريج بيت كوين نيز نشان مي دهد 
قيمت باالي انرژي به ماينرها ضربه وارد كرده و بر اساس 
برخي برآوردها، مصرف انرژي نيز يكي از مشكالت ماينرها 
است. برخي از شركت ها كوين هاي استخراج شده خود را 
فروخته اند و مدير اجرايي شركت Bitfarms مي گويد اين 
شركت ديگر توليد روزانه بيت كوين را HODL نمي كند.

دنياي فناورياخبار
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كارزار اينترنتي جهت اعتراض به 
اختالل در اينترنت آغاز شد

كارزار اينترنتي اعتراض به اختالالت گس��ترده در 
اينترنت از روز ششم تير ماه در سايت كارزار با هدف 
اعتراض به كيفيت پايين اينترنت و اختالالت پيش 
آمده در اين بستر آغاز به كار كرده و خواستار تغيير و 
بهبود شرايط ارايه اينترنت است. اين كارزار اينترنتي 
با عنوان »اعتراض عملي به اختالالت گس��ترده در 
اينترنت« از روز شش��م تير ماه در سايت كارزار كه 
پيش از اين نيز چند كارزار ديگر در راستاي پيگيري 
امور مرتبط با كيفيت و سرعت اينترنت و همچنين 
طرح صيانت راه اندازي كرده بود، آغاز ش��ده است. 
اختالالت پيش آمده در جريان س��رعت اينترنت و 
نگراني مردم نسبت به قطعي و سرعت پايين اينترنت، 
از داليلي است كه منجر به ش��روع اين كارزار شده 
اس��ت. در بخش ابتدايي متن اين كارزار با تاكيد بر 
اهميت جمع آوري مستنداتي كه نشان از كيفيت 
پايين اينترنت دارد، اعالم شده: »براي پيگيري حق 
خود نياز به جمع آوري مستنداتي داريم كه نشان از 
بي كيفيتي سرويس اينترنت و اختالالت عمده در 

ارتباطات، مخصوصا با سرويس هاي خارجي دارد.«

   تست سرعت در مقابل اينترنتي كه 
مختل شده

در اين كارزار به تست هاي انجام شده سرعت اينترنت 
توس��ط مسووالن اش��اره ش��ده و همچنين از مردم و 
شركت كنندگان در اين كارزار خواسته شده تا به طور 
مس��تمر، اختالالت پيش آم��ده را در س��امانه 1۹5 
ثبت كنند و اس��ناد آن هش��تگ #گزارش_اختالل 
منتشر ش��ود. طي روزهاي گذشته اين اختالل برخي 
كسب وكارها را هم دچار مشكل كرده، نگراني اجراي 
چراغ خاموش طرح صيانت را افزايش داده و همچنين 
دسترسي به اينترنت با سرعت مناسب نيز دست كم 
براي بخشي از كاربران غير ممكن شده است. با اين حال 
وزارت ارتباطات توضيح شفافي در رابطه با اين موضوع و 
مشكالت نداده است. از همين رو در اين كارزار اينترنتي از 
مردم خواسته شده تا با مراجعه به سامانه 1۹5 به آدرس 
cra.ir.1۹5 ش��كايت خود درباره سرعت اينترنت را 
ثبت كرده و با وارد كردن شماره موبايل، كد ملي و كد 
كپچا )كد امنيتي چند رقمي(، درخواس��ت كد تأييد 
كنند. وزير ارتباطات در ارديبهشت امسال قول افزايش 
س��رعت اينترنت را داده و اعالم كرده بود اين س��رعت 
اينترنت در شأن مردم ايران نيست. هرچند او با استناد 
به آمار Speedtest گفته بود از زماني كه به عنوان وزير 
ارتباطات در دولت جديد مشغول شده است، سرعت 
اينترنت تلفن همراه حدود 15 درصد و سرعت اينترنت 

خانگي نيز حدود 10 درصد افزايش يافته است.

مانع جديد در عمليات ادغام 
شبكه اجتماعي ترامپ

ش��ركت »ديجيتال وردز اكوزيش��نز« روز گذشته 
اعالم كرد اعض��اي هيات مدي��ره آن احضاريه اي از 
دادستان هاي فدرال در خصوص برنامه ادغام شبكه 
اجتماعي دونالد ترامپ )رييس جمهور سابق امريكا( 
درياف��ت كرده اند. به گزارش مهر ب��ه نقل از رويترز، 
تحقيق مذكور، جديدترين مانع در مسير تالش هاي 
تالمپ براي عرضه سهام »TMTG« )شركت مادر 
شبكه اجتماعي تروث( است. شركت TMTG  در 
اكتبر 2021 ميالدي توافق كرد در »ديجيتال وردز 
اكوزيشنز« ادغام شود. پيش بيني مي شد تا نيمه دوم 
سال اين معامله انجام شود. پس از آنكه شركت در يك 
پرونده نظارتي اعالم كرد از صدور احضاريه هايي براي 
مديرانش توسط هيات منصفه فدرال در ناحيه جنوبي 
نيويورك مطلع ش��ده، ارزش سهام آن در معامالت 
قبل از بازار 6 درصد س��قوط ك��رد. »ديجيتال وردز 
اكوزيشنز« ۷ عضو هيات مديره دارد. طبق اطالعات 
موجود هيات منصفه در 2۴ ژوئن احضاريه اي براي 
شركت صادر كرده است. در اوايل ماه جاري ميالدي 
اين شركت اعالم كرد كميسيون بورس و اوراق بهادار 
امريكا و اداره تنظيم صنعت مالي كه از سال قبل در 
حال تحقيق درباره عمليات ادغامTMTG هستند، 
خواستار اطالعات بيشتري شده اند. در احضاريه هاي 
صادر ش��ده براي ش��ركت نيز مقامات خواستار 
همان اسنادي ش��دند كه در تحقيق كميسيون 

بورس و اوراق بهادار امريكا بررسي شده بود.

روسيه گرفتار
بحران نرم افزاري شد

وابس��تگي روس��يه ب��ه نرم اف��زار خارج��ي ب��راي 
اداره كارخانه ه��ا، م��زارع و ميادين نفت��ي، با خروج 
فراهم كنندگان IT از اين بازار در واكنش به جنگ در 
اوكراين، به يكي از بزرگ ترين مشكالت صنعت اين 
كشور تبديل شده است. به گزارش ايسنا، تحريم هاي 
بين الملل��ي و تنش ه��ا بر س��ر جن��گ در اوكراين، 
توليدكنندگان صنعتي از زيمنس تا گروه اس ام اس 
را وادار كرده اس��ت فعاليت ها در روس��يه كه يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي اين ش��ركت ها به شمار مي رود 
را خاتمه دهند. جاي خال��ي برنامه هاي رايانه اي اين 
شركت ها ممكن است بيشتر از دستگاه هايشان حس 
شود. به گفته النا سمونوفسكايا، تحليلگر بازار روسيه 
در موسسه IDC، برون سپاري نرم افزار در روسيه براي 
طراحي رايانه اي و توليد، به يك مساله عمده تبديل 
شده كه ممكن است روي توسعه، تاثير منفي بگذارد. 
مشابه هاي روسي در اين حوزه بسيار ضعيف تر هستند 
و نياز بااليي وجود دارد. اما فعال رويكرد، اتكا به نقض 
كپي رايت و نسخه هاي قديمي است. نرم افزار خارجي، 
اغلب مستقيما در ماشين آالت صنعتي استفاده شده 
و فرآيندهاي بسيار دقيق را كنترل مي كنند. سرگي 
دونائف، مدير اطالعات شركت فوالدسازي سورسترال 
در مصاحبه اي گفت: سازندگان تجهيزات به دقت از 
مالكيت معنوي خود حفاظت مي كنند و در بسياري 
از موارد، به مشتريان دسترسي مستقيم به كدهايي 
كه براي اداره كارخانه هايش��ان اس��تفاده مي شود را 
نمي دهند. در فوالدسازي كه مستلزم دقت در اندازه 
چند صدم ميليمتر براي محصوالت ارزش باالست، 
حتي انحرافات جزئي، مي تواند توليد را بي ارزش كند. 
دولت روسيه از زماني كه بسياري از صنايع اين كشور، 
بر سر الحاق شبه جزيره كريمه در سال 201۴ هدف 
تحريم هاي امري��كا و اروپا قرار گرفتند، بر جايگزيني 
واردات تاكيد داش��ت اما در به حس��اب آوردن اتكاي 
تاسيسات پيش��رفته به برنامه نويس��ي، اهمال كرد. 
به گفته پاول س��وروكين، معاون اول وزير انرژي، 
مهاجرت فراهم كنن��دگان IT براي صنعت نفت و 
گاز روسيه كه نرم افزار بومي تنها پنج تا 10 درصد 
از ابزارهاي ويژه صنعتي را ش��امل مي شود و اغلب 
كيفيت پايين تري دارد، چالش برانگيز بوده است. 
اين وضعيت با تقليل ذخاير نفتي روسيه بدتر شده 
و توليدكنندگان را ناچار كرده است سراغ ذخايري 
بروند كه برداش��ت آنها دش��وارتر بوده و مستلزم 
تجهيزات و برنامه هاي نرم افزاري پيچيده اي است.

هشدار در خصوص حمالت 
بدافزاري به زيرساخت هاي صنعتي

بداف��زار جدي��دي ب��ا ن��ام چاپلي��ن، ب��ه تازگي در 
زيرس��اخت هاي حياتي، فعال ش��ده كه عامل وقوع 
حادثه سايبري و اختالالت اخير بوده است. به گزارش 
ايس��نا، بدافزار چاپلي��ن )Chaplin(، به تازگي در 
زيرساخت هاي حياتي، فعال شده كه عامل وقوع حادثه 
س��ايبري و اختالالت اخير بوده است. مركز مديريت 
راهبردي افتا اعالم كرد اجراي دس��تورات مخرب در 
CMD، تغيير تنظيمات امنيتي، تزريق به پردازه هاي 
معتبر وين��دوز و تخريب، MBR سيس��تم از جمله 
قابليت هاي اين بدافزار است. ديگر ويژگي حايز اهميت 
در بدافزار چاپلين، قابليت خود انتشاري به شبكه هاي 
صنعتي اس��ت؛ بنابراين در صورتي كه مجزاس��ازي 
شبكه IT از ش��بكه هاي صنعتي انجام نگرفته باشد، 
فعاليت مخرب گونه اين بدافزار به شبكه صنعتي نيز 
سرايت و سامانه هاي كنترلي را در اين شبكه ها، دچار 
اختالل مي كند. بدافزارچاپلين كه توسعه آن از اوايل 
امسال آغاز شده است، از خانواده تروجان ها محسوب 
مي شود. عدم تفكيك ش��بكه حياتي از اينترنت )به 
خصوص ش��بكه IT از OT(، اس��تفاده از نام كاربري 
و رمز عبور پيش فرض يا ساده و همچنين استفاده از 
نرم افزارهاي آسيب پذير )به خصوص در لبه اينترنت(، 
عواملي هستند كه در پيشبرد اهداف طراحان بدافزار، 
نفوذ مهاجمان سايبري به زيرساخت هاي صنعتي و 
گسترش دامنه آلودگي نقش داشته اند. اين بدافزار، 
براي انتقال اطالعات و ارتباط با خارج از شبكه سازمان، 
ترافيك غيرمت��داول ICMP توليد مي كند. با توجه 
به تمركز حمله اخير روي زيرس��اخت هاي صنعتي، 
ضروري اس��ت متوليان و مسووالن IT زيرساخت ها، 
شبكه هاي فناوري اطالعات را از صنعتي جداسازي 
فيزيكي و اتصال غيرضروري سرويس ها را با اينترنت 
لغو كنند. كارشناسان امنيت سايبري مركز مديريت 
رابردي افتا مي گويند: لغو دسترسي هاي از راه دور )تا 
اطالع ثانوي(، غيرفعال س��ازي حساب هاي كاربري 
غيرضروري و فعال سازي يا تغيير رمز عبور پيكربندي 
براي تمام PLCها و عدم استفاده از حافظه هاي جانبي 
USB از ديگر اقدامات مقابله با نفوذ و فعاليت بدافزارها 
و باج افزارهاس��ت. مرك��ز مديريت راهب��ردي افتا از 
متخصصان، كارشناسان و مديران حوزه IT دستگاه ها 
و سازمان هاي داراي زيرساخت و شبكه هاي صنعتي 
سازمان ها خواسته است تا با مراجعه به اين لينك با 
شاخص هاي آلودگي بدافزار Chaplin كه تاكنون 
شناس��ايي ش��ده اند و نحوه كاركرد سيستم هاي 

تشخيص نفوذ )IDS( اين بدافزار، آشنا شوند.

اعتبار هديه
350 هزار توماني همراه اول 

براي دانشجويان و جوانان
همراه اول با شروع فصل تابستان، اعتبار هديه ۳50 
هزار توماني آكادمي همراه را براي دانشجويان و جوانان 
در نظر گرفته اس��ت. به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، اپراتور اول تلفن همراه در 
راستاي تكريم مشتركان سيم كارت هاي دانشجويي 
و جوانان و همزمان با شروع ايام تابستان، اعتبار هديه 
۳50 هزار توماني را در نظر گرفته اس��ت. مشتركان 
فعلي و جديد سيم كارت هاي »اعتباري دانشجويي« 
و »دايمي جوان��ان« مي توانند از اين اعتبار هديه كه 
ويژه استفاده و ثبت نام در دوره هاي ممتاز »آكادمي 
همراه« است، اس��تفاده كنند. متقاضيان خريد اين 
س��يم كارت ها مي توانند با مراجعه ب��ه مراكز فروش 
و خدم��ات همراه اول يا فروش��گاه آنالين همراه اول 
نسبت به خريد، ارسال رايگان و فعالسازي سيم كارت 
موردنظر خود اقدام كنند. اعتبار آكادمي همراه براي 
مشتركان جديد سيم كارت هاي اعتباري دانشجويي 
و سيم كارت هاي دايمي جوانان حداكثر تا ۴ روز پس 
از فعالسازي سيم كارت، تخصيص داده مي شود كه 
قابل اس��تفاده در تمامي بخش هاي آكادمي همراه 
است. مشتركان فعلي اين دو نوع سيم كارت نيز اعتبار 
۳50 هزار تومان��ي را به صورت خودكار پس از ثبت 

نام در سايت آكادمي همراه اول دريافت مي كنند.

ترسسرمايهگذارانهمچنانمانعرشدارزهايديجيتالاست

بدترينسالدرتاريخبيتكوين

وزير ارتباطات: در پلتفرم هاي فيلترشده حضور ندارم
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه در شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي فيلترشده حضور ندارد، گفت: 
تا وقتي پلتفرمي براي عموم مردم غيرقابل دسترس باشد، 
بدون استفاده از ابزارهاي غيرقانوني مانند فيلترشكن، بنده 
هم در آن پلتفرم ها حضور پيدا نمي كنم. عيسي زارع پور در 
گفت وگوي تلويزيوني درباره حضور مسووالن در شبكه هاي 
اجتماعي فيلترشده مانند توييتر بيان كرد: اين تصميمات 
عجيب و غريب در گذشته گرفته شده است. البته دولت هم 
درباره اينكه شبكه اجتماعي باز يا بسته شود، نقش پررنگي 
دارد اما اگر من در گذشته در موقعيت تصميم گيري قرار 
داشتم، حتما تصميمات ديگري مي گرفتم كه با وضعيت 
موجود متفاوت بود. به هر حال گذش��ته را نمي شود نقد 
كرد و اين دوگانگي ها بايد يك جا تمام شود. وي ادامه داد: 
من گفته ام تا وقتي پلتفرمي ب��راي عموم مردم غير قابل 
دسترس باشد، بدون استفاده از ابزارهاي غيرقانوني مانند 
فيلترشكن، بنده هم در آن پلتفرم ها حضور پيدا نمي كنم. 
البته من در مدتي كه در ژنو بودم، يك اكانت توييتر از 10 
سال پيش داشتم كه به زبان انگليسي از مواضع جمهوري 
اسالمي حرف زدم و گفتم كه پلتفرم هاي جهاني بايد به 
قوانين محلي احترام بگذارند. البته براي رفع شبهه بگويم 
زماني كه در ژنو بودم، بدون استفاده از فيلترشكن توييت 
كردم كه البته توييتر هم بالفاصله اكانت را مسدود كرد.

     تصميم درباره حذف فيلترينگ
بايد جمعي گرفته شود

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه هميشه اين 
خط قرمز را داشتم كه به عنوان وزير ارتباطات در هيچ شبكه 
اجتماعي فيلترشده حضور نداشته باشم، ادامه داد: اما تكليف 
بقيه هم با خودشان اس��ت. البته اين رويه اي است كه بايد 
اصالح شود. من در جلسه اول دولت هم گفتم كه مطابق با 

قسم نامه مان بايد به قانون پايبند باشيم. يكي از مزاياي قانون 
هم اين است كه فعاليت هايمان را در شبكه هاي اجتماعي 
قانوني س��امان دهيم. هرچند اين تصميمي است كه بايد 
جمعي گرفته شود. زارع پور درباره حمايت از پيام رسان هاي 
داخلي بيان كرد: نكته اول اينكه ما ظرفيت و دانش فني الزم 
را داريم و مي توانيم پلتفرم هاي بومي خودمان را داشته باشيم، 
همچنانكه جوانان متخصص، كشور را از پلتفرم هاي خارجي 
در خيلي حوزه ها بي نياز كردند. دبيركل اتحاديه مخابرات هم 
اشاره كردند كه مايه خوشحالي است كه ايران، پلتفرم هاي 
بومي دارد و جزو معدود كشورهايي است كه پلتفرم هايي 
باكيفيت دارد. ما مي دانيم كه اگر پلتفرم باكيفيت داشته 
باشيم، مردم از آن استفاده خواهند كرد. وي ادامه داد: برنامه 
ما در وزارت ارتباطات اين اس��ت كه در همه موضوعات، نه 
فقط پيام رس��ان ها، هر آنچه كه ظرفيت فناوري اطالعات 
براي تس��هيل زندگي مردم وجود دارد را به كار بگيريم تا 
طعم شيرين استفاده از فناوري را به مردم بچشانيم. راهبرد 
دولت سيزدهم هم اين است كه حداكثر استفاده از فناوري 
را داشته باشد كه زندگي را براي مردم تسهيل كند. ما دنبال 
اين هستيم كه كمك كنيم كيفيت پيام رسان ها ارتقا پيدا 
كند و اين پلتفرم ها از سال 1۳۹6 با فيلتر تلگرام، ارتقا يافتند. 
البته ما معتقديم كشور به پنج پيام رسان نياز ندارد و بايد 
يكي دو پلتفرم قوي باكيفيت باشند و در ماه هاي آينده 
هم اتفاقات خوبي از تماس هاي صوتي و تصويري روي 
اين پيام رسان ها تا تماس با تلفن ثابت اتفاق خواهد افتاد.

     طرح صيانت به نظام 
تنظيم گري فضاي مجازي تبديل شده است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به وضعيت طرح 
صيانت، بيان كرد: از زماني كه به عنوان وزير ارتباطات انتخاب 
شدم به اين طرح ورود پيدا كردم و براي اصالح آنچه به عنوان 
طرح صيانت شناخته شد، گام برداشتم. در آخر خط عنوان 
و محتوايات اين طرح تغيير كرد و به نظام تنظيم گري فضاي 
مجازي تبديل شد. اكنون مس��ير تصويب اين طرح دچار 
وقفه ش��ده و من مي خواهم اين اطمينان را به مردم بدهم 
كه هيچ كسي در بين تصميم گيران، تصميم سازان و مديران 
جمهوري اس��المي ايران به دنبال قطعي اينترنت نيست. 
زارع پور در ادامه خاطرنشان كرد: اما فضاي مجازي نياز به 
قانون دارد؛ زيست خيلي از حوزه ها به فضاي مجازي آمده 
است ما نمي توانيم در جايي كه نياز مردم را برطرف مي كند، 

خري��د و فروش مردم روي آن انجام مي ش��ود يا آموزش از 
طريق آن انجام مي گيرد، داراي يك فضاي بي قاعده باشيم. 
همه جاي دنيا براي فضاي مجازي قاعده وضع شده است. 
وي در مورد اينترنت كودك و نوجوان، توضيح داد: در هيچ 
جايي از دنيا پدر و مادره��ا بچه ها را به اين بي پناهي كه ما 
در فضاي مجازي بچه ها را ره��ا مي كنيم، رها نمي كنند. 
فضاي مجازي فضاي بسيار گس��ترده اي است كه در كنار 
فرصت هاي بسيار، تهديداتي هم دارد و در كل دنيا براي اين 
تهديدات چاره انديشي شده است. از اين رو براي حمايت 
از كودكان در اين فضا، ابزار كنترلي در اختيار خانواده ها 
قرار داده شده تا بتوانند از بچه هاي خود مراقبت كنند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه اين كارها 
فانتزي و نمايشي نيست، گفت: همه پلتفرم هاي مطرح 
دنيا اكانت كودك و ابزار كنترل والدين روي پلتفرم خود 
راه اندازي مي كنند تا پدر و مادرها روي محتوايي كه در 
اختيار كودكان شان قرار مي گيرد نظارت داشته باشند. 
همين حاال هم ابزارهاي مختلفي براي كنترل والدين 
روي محتواي مورد استفاده از سمت كودكان وجود دارد؛ 
اما متاسفانه پدرومادرهاي ايراني از آن بي اطالع هستند.

     به دنبال تخصصي كردن
 استفاده از اينترنت  هستيم

زارع پور در پاسخ به اينكه آيا ارايه اينترنت كودكان همان 
اجراي طرح صيانت است، گفت: اول اينكه االن چيزي به 
اسم طرح صيانت وجود ندارد پس اينترنت كودك ربطي 
به طرح صيانت ندارد. رييس جمه��وري هم به اين نكته 
اشاره كردند كه در هيج جاي دنيا اينترنتي كه در اختيار 
يك بزرگسال است همان اينترنتي نيست كه در اختيار 
يك كودك قرار مي گيرد. نياز اين دو گروه متفاوت است. 
وي با بيان اينكه ارايه اينترنت مخصوص كودكان يك جور 
تخصصي كردن استفاده از اينترنت است كه حاال با اينترنت 
كودك شروع ش��ده، افزود: همچنين در آينده نزديك به 
دنبال اين هستيم كه برخي از سكوهاي فيلترشده را براي 
يكسري از اقش��ار خاص كه به اين سكوها احتياج دارند، 
با هماهنگي دستگاه مختلف در اختيارشان بگذاريم. ما 
مي خواهيم گشايشي داشته باشيم تا يك سري پلتفرم هاي 
فيلتر شده براي گروه هايي مانند اساتيد و خبرنگاران در 
دسترس باشد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با انتقاد 
به اينكه برخي ارايه اينترنت به كودكان را به قطع اينترنت 

ارتباط مي دهند و اينكه دولت مي خواهد طرح صيانت را 
اجرا كند، گفت: جمهوري اسالمي ايران به دنبال قطع 
اينترنت نيست، در دولت شبكه پرسرعت، باكيفيت با 
سرعت نور جزيي از طرح هايي اس��ت كه براي اجراي 
آن تالش مي كنيم. اما بايد به دنبال اين باش��يم كه هر 
آنچه ظرفيت در داخل كشور است را استفاده كنيم تا 

پلتفرم هاي بومي خودمان را هم داشته باشيم.

     مشكلي در تامين اينترنت مورد نياز كشور 
نداريم

زارع پور درباره افت كيفيت و سرعت اينترنت اظهار كرد: 
سرعت اينترنت به عوامل مختلفي مربوط است. از تلفن 
 ،BTS همراه كاربر و مودم مصرفي وي گرفته تا سايت هاي
شبكه انتقال مخابرات و شبكه زيرساخت، همگي روي 
سرعت اينترنت تاثيرگذار هستند. بخشي از اين مجموعه 
عوامل مانند تامين ارتباطات بين الملل و افزايش كيفيت 
شبكه در اختيار ما قرار دارد. عده اي شبهه وارد مي كنند 
كه دولت سيزدهم در واردات پهناي باند محدوديت ايجاد 
كرده اس��ت، اما بايد بگويم در حال حاضر ما مشكلي در 
تامين اينترنت مورد نياز كشور نداريم و اصال چنين بحثي 
وجود ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره شبكه 
زيرساخت كشور و افزايش ظرفيت آن گفت: هر چقدر 
پهناي باند نياز كشور باشد تامين مي كنيم و منابع مختلفي 
براي تامين اينترنت از مسيرهاي مختلف و شركت هاي 
مختلف در نظر گرفته ايم تا اگر قطعي پيش آمد، ظرفيتي 
براي جايگزيني داشته باشيم. بهمن ماه پارسال قراردادي 
با يك كنسرسيومي ايراني منعقد كرديم كه به اين واسطه 
۷0 درصد به ظرفيت كل شبكه زيرساخت كشور در مدت 
زمان هشت ماه اضافه كنند. فرآيند اين كار آغاز شده و تا 
مهرماه ۷0 درصد به ظرفيت كل زيرساخت گذشته اضافه 
مي شود؛ يعني آنچه در 15 سال گذشته انجام شده بود ما 
در مدت هشت ماه ظرفيت چند برابري اضافه مي كنيم. 
زارع پور درباره داليل افزايش ظرفيت شبكه زيرساخت 
كش��ور اظهار داشت: با اينكه ش��بكه مادر زيرساخت 
ظرفيت مورد نياز خود را دارد اما از آنجايي كه قصد به 
سرانجام رساندن پروژه بزرگ واگذاري 20 ميليون پورت 
فيبرنوري به كاربران و كسب و كارها را داريم، نياز است 
خودمان را براي باال بردن سرعت دسترسي و تقاضاي 

زيادي كه از سوي كاربران وجود دارد، آماده كنيم.
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تعادل | فرشته فريادرس| 
جنجال تخلف در واردات نهاده هاي دامي هنوز ادامه 
دارد. ماجرا از آنجا ش��روع ش��د كه سازمان بازرسي 
درگزارش��ي اعالم كرد كه يك ش��ركت واردكننده 
نهاده هاي دامي )آريو تجارت س��هيل( براي عرضه 
كاالي خود در س��امانه ب��ازارگاه، كوتاژ جعلي ثبت 
كرده و در ادامه با عرضه نهاده ها در ميان مشتريان، 
كش��اورزان و اتحاديه ها، درحالي ك��ه نهاده اي وارد 
كش��ور نكرده، مرتكب تخلف ش��ده اس��ت. حال از 
آنجايي كه پاي گمرك هم به ماجراي تخلف واردات 
نهاده هاي دامي باز ش��ده، اين سازمان مدعي است 
كه اين كوتاژ اصال در سامانه گمرك ثبت نشده بلكه 
با توج��ه به قابل رصد نبودن س��امانه بازارگاه كه در 
انحصار وزارت جهاد كش��اورزي قرار دارد، ش��ركت 
با ثبت دس��تي و اعالم اين كوتاژه��ا موجب جذب 
متقاضي براي خريد نهاده شده؛ در حالي كه كااليي 
در ميان نبوده و وارد نش��ده است. گمركي ها عنوان 
كردند كه متخلفان با علم به رصد نش��دن، اقدام به 
اين كار كرده اند و گمرك حاضر است كتبا اعالم كند 
كه اين كوتاژ جعلي اس��ت و وجود خارجي ندارد. در 
واكنش به اين اظهارات، وزارت جهادكشاورزي روز 
گذشته اطالعيه اي منتشر و توضيحاتي در خصوص 
واردات نهاده هاي دامي توسط شركت )الف- ت- س( 
ارايه و اعالم كرد كه مبالغ واريزي دامداران در سامانه 
بازارگاه موج��ود و قابل رهگيري اس��ت. همچنين 
پرداخ��ت ارز توس��ط بان��ك مركزي، فقط ب��ا ارايه 
مستندات ورود كاال صورت مي گيرد وتاكنون ارزي 
به اين شركت پرداخت نشده است؛ همچنين در اين 
اطالعيه آمده است كه كميته بررسي و رسيدگي به 
تخلفات احتمالي شركت هاي واردكننده نهاده هاي 
دامي در وزارت جهادكش��اورزي تشكيل شد. با اين 
حال هنوز ابهاماتي در اين پرونده تخلف وجود دارد، 

كه وزارت جهاد بايد به آن پاسخ بدهد. 

   ماجراي كوتاژ صادر شده چيست؟
حدود يكماه پيش بسياري از مرغداران و دامداران از 
عملكرد يكي از شركت هاي متعلق به سازمان تعاون 
روستايي انتقاد و اعالم كردند كه اين شركت مذكور 
در س��امانه بازارگاه نهاده به آنها فروخته و پولش را 
نيز دريافت كرده، اما بعد از گذش��ت چند ماه هنوز 
هيچ نهاده اي به آنها تحويل نداده است. برخي از آنها 
نيز عنوان كردند كه اين شركت هيچ نهاده اي وارد 
نكرده و بار مجازي به آنها فروخته است. اما محمد 
قرباني معاون وزير جهادكشاورزي در واكنش به اين 
اظهارات اعالم كرد كه بار مج��ازي نداريم و كوتاژ 
صوري اتفاق نيفتاده است و حتما بايد بار در سامانه 
بازارگاه بارگذاري شده باشد تا براي توليدگان قابل 
خريد باشد. او همچنين اظهار كرد كه فعاليت اين 
شركت قانوني بوده و به دليل كندي سيستم حمل 
و نقل در بنادر شمالي، نهاده ها دير وارد كشور شده 
اما كاال به كشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال 

به توليدكنندگان است. 
اوايل تيرماه سازمان بازرسي كل كشور جزيياتي از 
تخلف در واردات نهاده دامي را منتشر كرد، كه نشان 
مي داد، كوتاژ جعلي صادر شده و شركت واردكننده 
متعهد به تامين ۱۳ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تن نهاده 
دامي ش��ده، اما با گذش��ت زمان، هنوز تامين نشده  
اس��ت. اين س��ازمان توضيح داد كه موضوع ساخت 
كوتاژ صوري مطرح بوده و حتي محموله نهاده هاي 
دامي وارد بندر نشده اس��ت، در حالي كه ۸۰۰ هزار 
تن نه��اده دامي در س��امانه به مردم، كش��اورزان و 
اتحاديه ها ارايه ش��ده و آنها با ديدن كوتاژ ثبت شده 
در س��امانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار ت��ن را مبلغ ۱۱۰۰ 
ميليارد توم��ان خريداري و اين مبلغ را به حس��اب 
ش��ركت واريز كرده اند. ديري نپاييد كه قوه قضاييه 
نيز به اين موضوع ورود كردند و رييس جمهوري نيز 
به وزراي مربوطه خود دستور پيگيري فرآيند واردات 

نهاده هاي دامي توسط اين شركت را داد.

   كوتاژها جعلي است!
با توج��ه به اينك��ه در اين ماجرا، بح��ث ثبت كوتاژ 
در ميان اس��ت، اي��ن احتمال را مط��رح مي كرد كه 
پيش اظهاري به گمرك صورت گرفته باشد به عبارتي 
واردكننده قبل از ورود كاال به بنادر، نسبت به اظهار 
آن در س��امانه گمرك اقدام كرده تا كاال وارد ش��ود. 
هرچند چنين روالي در گمرك مرس��وم نيست و با 
مجوز خاص امكان آن وجود خواهد داشت. به عبارتي 
ديگر، زمان��ي كوتاژ براي كااليي ثبت مي ش��ود كه 
واردكننده با دريافت مجوز الزم از جمله ثبت سفارش 
و قبض انبار، نس��بت به اظهار كاال در سامانه گمرك 
اقدام كرده باش��د كه بعد آن بخشي ديگر از فرآيند 
ترخي��ص از جمل��ه دريافت مجوزهاي س��المت و 

استاندارد كاال از طريق سيستمي طي مي شود. 
از اين رو، گمرك به ماجراي عرضه كااليي كه وارد 
نشده اما كوتاژ آن در س��امانه بازارگاه صادر شده، 
واكنش نشان داده و هرگونه ثبت اظهارنامه توسط 
اين ش��ركت در س��امانه گمرك را رد كرده و گفته 
كه گمرك اصال در جري��ان چنين وارداتي نبوده و 
كوتاژي در س��امانه خود صادر نكرده است. لطيفي 
سخنگوي گمرك ايران، در توضيحاتي به »تعادل« 
عنوان كرد كه اين شركت با استفاده از امكان خود 
اظهاري در س��امانه داخلي ب��ازارگاه وزارت جهاد 
كش��اورزي، اعدادي را به صورت جعلي در سامانه 
بازارگاه وارد كرده است و از آنجايي كه به دليل عدم 
دسترسي گمرك به اين سامانه داخلي وزارت جهاد، 
تب��ادل ديتايي با گمرك به صورت وب سرويس��ي 
ص��ورت نمي گي��رد، در مقام رد يا تايي��د رويه ها و 
اطالعات آن سامانه نيس��ت و مسووليت صحت يا 
عدم صحت اطالعات در آن سامانه با وزارت جهاد و 

كاربران بازارگاه است.
بنابه گفته اين مقام در گمرك، كوتاژ جعلي اعالمي 
از سوي اين ش��ركت به صورت سيس��تمي يا حتي 
غيرسيستمي از گمرك اس��تعالم نشده، مسووليت 
هرگونه اقدام در اين سامانه متوجه و برعهده وزارت 
خانه متبوع آن خواهد بود. لطيفي همچنين بيان كرد 
با وجود درخواس��ت هاي گمرك، تا اين لحظه هيچ 
ارتباط سيستمي و سامانه اي با سامانه بازارگاه وجود 
ندارد وامكان راس��تي آزمايي براي چنين ادعاهايي 
براي وارد كنندگان در بازارگاه فراهم نشده است، از اين 
رو احتماال متخلفين با علم به اين موضوع، با تخلفي 
آشكار و با وارد كردن اعدادي غيرواقعي در فيلد كوتاژ 

اظهاري به بازارگاه موجب خسارات و زيان شدند.

   گمرك: ما خودمان مدعي هستيم!
 از س��وي ديگ��ر، معاون فن��ي گمرك نيز ب��ه ارايه 
توضيحاتي ديگر به »ايس��نا« پرداخته اس��ت. بنابه 
اظهارات فرود عسگري، سامانه بازارگاه از سال ۱۳۹۸ 
و با مصوبه دولت كه در اختيار وزارت جهاد قرار گرفت 
جهت رصد وضعيت نهاده ها و اعالم تاييديه به گمرك 
ايجاد شده ولي در انحصار وزارت جهاد قرار دارد كه با 
وجود مكاتبات صورت گرفته از گذشته تاكنون، هيچ 
آمار و اطالعاتي نه تنها در اختيار گمرك بلكه سامانه 
جامع تجارت هم قرار نداده است. اين در حالي است 
كه بعد از اظهار كاال، گم��رك اطالعات اظهارنامه را 
براي دريافت مجوز قرنطينه دامي، نباتي، دامپزشكي 
و اس��تاندارد به صورت سيستمي در اختيار دستگاه 
مربوطه قرار مي دهد، اما تبادل اطالعاتي با بازارگاه 
ندارد و تاييديه نهايي براي خروج كاال را وزارت جهاد 
به صورت دس��تي به گمرك مي دهد؛ بنابراين اينجا 
ما مدعي هستيم كه چرا حتي نامي از گمرك برديد 
در حالي كه سامانه وصل نيست و تبادل اطالعاتي با 
گمرك ندارد. عسگري با اشاره به صوري بودن كوتاژ 
اعالمي ش��ركت واردكننده نهاده دامي در س��امانه 
بازارگاه گف��ت: اظهارنامه اي كه گمرك براي وزارت 
جهاد مي فرس��تد، متكي به قبض انباري اس��ت كه 
داراي بارنامه بوده و حتي مش��خص است كه كاالي 
وارداتي در كدام انبار قرار دارد ولي براي اين محموله 
قبض انباري صادر نشده كه در سامانه گمرك براي 
آن كوتاژ ثبت شده باشد ولي واردكننده در سامانه 
بازارگاه به صورت دستي كوتاژ وارد كرده است، آنهم 
وقتي كه گمرك به اين س��امانه دسترسي ندارد تا 
آن را رويت، تاييد يا رد كند، بر اين اساس به صورت 
كتبي به هر مرجعي كه الزم باش��د مي نويس��م كه 
اين كوتاژها وجود خارجي ندارند و مشخصا گمرك 
نبايد در مورد اين اتفاق افتاده در سامانه بازرگاه كه 

هيچ ارتباطي با آن ندارد پاسخگو باشد.

    وزارت جهاد اطالعيه داد
در واكن��ش به اين اظه��ارات مطرح ش��ده، وزارت 
جهادكش��اورزي روز گذش��ته اطالعيه اي منتشر و 
توضيحات��ي در خص��وص واردات نهاده هاي دامي 
توسط ش��ركت )الف-ت- س( ارايه و اعالم كرد كه 
مبالغ واريزي دامداران در س��امانه بازارگاه موجود و 
قابل رهگيري اس��ت. همچنين پرداخت ارز توسط 
بانك مركزي، فقط با ارايه مستندات ورود كاال صورت 
مي گيرد و كميته بررس��ي و رس��يدگي به تخلفات 

احتمالي ش��ركتهاي واردكننده نهاده هاي دامي در 
وزارت جهادكش��اورزي تشكيل ش��د. در اطالعيه 
وزارت جهاد كشاورزي آمده است: »پيش از انتشار 
موضوع در رسانه ها، وزارت جهاد به صورت دقيق به 
موضوع ورود كرد و ضمن تش��كيل كميته اي براي 
بررسي و رسيدگي به تخلفات احتمالي، و همچنين 
استقبال از ورود نهادهاي نظارتي، به استحضار ملت 
شريف و جامعه خدوم كش��اورزي و دامداران عزيز 
مي رس��اند كه در حوزه مربوطه، ب��ر خالف آنچه در 
برخي رسانه ها در اين باره مطرح شده، روشن شد كه 
برابر قانون، مبالغ ارزي براي خريد غالت و نهاده هاي 
دامي و كاالهاي اساس��ي توس��ط اين شركت، نزد 
بانك مركزي متمركز اس��ت و تاكن��ون هيچ مبلغ 
ارزي توس��ط بانك مركزي به اين شركت پرداخت 
 نشده است.«  درادامه عنوان شده: »بررسي هاي اين 
وزارت خانه نشان مي دهد كه طبق ضوابط و مقررات 
بانك مركزي، تخصيص ارز با ارايه مس��تندات ورود 
كاال به گمركات صورت مي گيرد، بنابراين نامه نگاري 
درب��اره تخصيص ارز با بانك مرك��زي رويه جاري و 
اداري وزارت جهاد است اما پرداخت ارز توسط بانك 
مركزي با ارايه مس��تندات ورود كاال توسط شركتها 
ص��ورت مي گيرد. نكته ديگر، نگران��ي درباره مبالغ 
واريزي دامداران عزيز در حساب شركت در سامانه 
بازارگاه بود كه بررس��ي دقيق اين وزارتخانه نش��ان 
مي دهد مبالغ در سامانه موجود و قابل رهگيري دقيق 
است. از آنجا كه ش��ركت مذكور نتوانست در موعد 
مقرر تامين كاال نمايد و بخش كمي از تعهد خود را 
تاكنون به خريداران تحويل داده است، وزارت جهاد 
به اين مساله ورود كرده و در تالش است تا با استفاده 
از ظرفيت هاي موجود امكان ايفاي تعهدات را براي 
ش��ركت مذكور فراهم بياورد و ل��ذا خريداران هيچ 
گونه نگراني از اين بابت نداش��ته باشند و با سرعت 
نهاده هاي آنان تامين و حمل مي ش��ود.« با توجه به 
توضيحات وزارت جهاد كشاورزي، اما چند پرسش 
همچنان مبهم مانده؛ كه مس��ووالن اين وزارتخانه 
بايد براي روش��نگري افكار عمومي به آنها پاس��خ 
دهند. نخست اينكه؛ ماجراي نامه درخواست ارز از 
بانك مركزي از سوي وزارت جهاد چيست و براي چه 
شركتي بوده است؟ اگر به گفته اين وزارتخانه تخلفي 
صورت نگرفته، چرا اسماعيل قادري فر، مديرعامل 
سازمان مركزي تعاون روستايي بركنار شده است؟ 
درنهايت و مهم تر اينكه داليل ورود سازمان بازرسي 

و قوه قضاييه به اين ماجرا چه بوده است؟
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ماجراي عدم استيضاح
وزير صمت

ريي��س مجلس از توقف اس��تيضاح وزير صمت 
تا تفكيك اين وزارت خان��ه با اليحه دولت خبر 
داد. برهمين اس��اس، اس��تيضاح وزير صمت از 
سمت رييس مجلس درحالي روز گذشته اعالم 
وصول نش��د كه به نظر مي رس��د دولت بايستي 
ب��زودي و پ��س از تفكي��ك وزارت صم��ت، دو 
گزينه جديد ب��ه عنوان وزراي صنايع و معادن و 
وزارت بازرگاني به مجلس معرفي كند و فاطمي 
امين ني��از به رأي اعتماد جدي��د دارد. قاليباف 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي در صحن علني 
اع��الم ك��رد، »وزارت صمت از س��نگين ترين 
مجموعه هاي وزارتخانه هاي دولتي است؛ بارها 
به رييس جمهور گفتم اين وزارتخانه مشكالت 
س��اختاري و مديريت دارد. ام��روز پايان وقت 
زمان استيضاح است و ۱۷ نماينده تاكنون طرح 

استيضاح را امضا كرده اند.
 با رييس جمهور گفت وگو كرديم و به جمع بندي 
رسيديم كه در ساختار وزارت صمت تجديدنظر 
ش��ود و 2 وزير به مجل��س ب��راي 2 وزارتخانه 
جديد معرفي شود. قرار ش��ده است جداسازي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا ارايه اليحه 
انجام ش��ود. چون دولت خودش تصميم گرفته 
اص��الح س��اختاري كن��د، خواه��ش مي كنم 
اس��تيضاح كنندگان وزير صمت، به دولت 2 ماه 
فرصت دهند ت��ا اليحه تش��كيل دو وزارتخانه 

ارايه شود.«
الزم به ذكر اس��ت، اخيراً نيز س��خنگوي دولت 
از موافق��ت هي��ات وزي��ران با تش��كيل وزارت 
بازرگاني خبر داده بود، به گفته بهادري جهرمي 
از جمله داليل اع��الم موافقت تقويت و تجميع 
ابزارهاي نظارتي دولت ب��ر بازار، كنترل موثرتر 
قيمت ها، تسهيل تجارت و رونق تجارت خارجي، 
سياست گذاري واحد و چابكي در امور بازرگاني و 

حمايت جدي تر از مصرف كننده بود.
پيگي��ري از نمايندگان مجلس نش��ان مي دهد 
كه پس از جدا ش��دن وزارت بازرگاني از وزارت 
صنايع و معادن دول��ت بايد دو وزير را به صورت 
جداگانه ب��ه مجلس معرفي كند؛ يك وزير براي 
وزارت صنايع و معادن و يك وزير نيز براي وزارت 
بازرگاني. با در نظر گرفتن اين موضوع دولت بايد 
عالوه بر معرف��ي يك فرد جديد به عنوان گزينه 
وزارت بازرگان��ي، در خص��وص گزين��ه وزارت 
صنايع و معادن ه��م يا فاطمي امين را مجدداً به 
مجلس معرفي كند يا فرد جايگزين ديگري براي 

اين منظور درنظر بگيرد.
با توجه به ش��رايط فعلي ك��ه ابهامات زيادي در 
خصوص عملك��رد فاطمي امين وج��ود دارد و 
سبب شده است بحث اس��تيضاح او در مجلس 
مطرح شود، ش��انس معرفي وي به عنوان وزير 
صنايع و مع��ادن خيلي باال نيس��ت و اگر هم از 
سوي دولت معرفي ش��ود، به نظر كار سختي را 
براي گرفتن رأي اعتماد مجدد از مجلس پيِش رو 
دارد. اين موارد از چالش هايي اس��ت كه پس از 
تشكيل وزارت بازرگاني در خصوص تعيين وزير 

صنايع و معادن وجود خواهد داشت.

سامانه قرعه كشي خودرو حذف 
مي شود؟/ صمت توضيح داد

روز دوشنبه نامه اي از س��وي معاون هماهنگي 
وزارت صمت خطاب به معاون صنايع حمل و نقل 
اين سازمان ارسال شد ضمن آن بر عدم صالحيت 
فن��ي و امنيت��ي و همچنين ع��دم آمادگي الزم 
س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو تاكيد كرده 
و اعالم كرده اس��ت كه فعاًل از طريق اين سامانه، 

ديگر قرعه كشي انجام نشود. 
س��يد مهدي نيازي- معاون هماهنگي و محيط 
كس��ب وكار وزارت صمت- پيشنهاد كرده است 
»براي قرعه كشي آتي از طريق سامانه مزبور، فعاًل 
موارد و نقطه نظرات مركز افتاي رياست جمهوري 
به ط��ور وي��ژه از آن مرجع درخواس��ت و پس از 
دريافت و آماده سازي س��امانه مطابق آن موارد 
نس��خه نهايي به منظور تس��ت و ارزيابي فني در 
اختي��ار يكي از آزمايش��گاه هاي حائز صالحيت 
تحت نظارت مركز افتا قرار داده شود و قرعه كشي 

به بعد از آن زمان موكول شود.«
در پ��ي نامه نگاري اخير مي��ان دو معاون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سخنگوي وزارت صمت 
در پاسخ به شفاف سازي پيرامون اين نامه، ضمن 
تكذيب ش��ايعه هاي مطرح شده در مورد امنيت 
س��امانه يكپارچه خودرو، تاكيد ك��رد آنچه در 
مورد اين س��امانه مطرح شده، مراحلي است كه 
بايستي طي شود تا مسووليت انجام قرعه كشي 
به وزارت صمت واگذار شود. اميد قاليباف در اين 
رابطه اظهار ك��رد: تصدي گري وزارت صمت در 
واگ��ذاري خودرو در حال حاضر در دس��تور كار 
نيس��ت و مرحله دوم تخصيص خودرو مش��ابه 
مرحله اول از طريق سامانه اي كه مورد استفاده 
است، انجام خواهد ش��د. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به دقت س��المت و ش��فافيت س��امانه 
يكپارچ��ه تخصيص خ��ودرو را زيرنظ��ر دارد و 
نامه منتش��ر ش��ده اين دغدغه را ثابت مي كند. 
س��خنگوي وزارت صم��ت، تاكيد ك��رد: وزارت 
صمت ديدگاه هاي پيش��نهادي و مش��ورتي در 
رابطه با بهبود كيفيت سامانه تخصيص يكپارچه 
خودرو را با دقت بررسي و در صورت لزوم جهت 
اجرا به پيمانكار اراي��ه خواهد داد. الزم به تاكيد 
اس��ت كه نه تنها ابهامي در قرعه كشي نوبت اول 
وجود ن��دارد، بحث حذف س��امانه يكپارچه هم 
مطرح نيست. هدف اول ما بهبود كيفيت خدمت 

به مردم است.

صحت انتخابات
اتاق هاي بازرگاني تاييد شد

اتاق بازرگاني تهران اعالم كرده كه پس از ماه ها بحث و 
گمانه زني سرانجام راي نهايي و قطعي شعبه ۱۸ دادگاه 
تجديد نظر اس��تان تهران در مورد انتخابات اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در س��ال 
۱۳۹۷ صادر شده است. از حدود سه سال پيش و پس از 
برگزاري انتخابات اتاق هاي بازرگاني، گروهي از فعاالن 
اقتصادي نسبت به فرآيند برگزاري انتخابات اعتراضاتي 
داش��تند و معتقد بودند تخلف هايي در اين فرآيند به 
ثبت رسيده است. حتي كار به شكايت از مراجع قضايي 
نيز كش��يد و معترضان معتقد بودند كه دستگاه هاي 
نظارتي حكم به ابطال انتخاب��ات اتاق بازرگاني تهران 
خواهند داد، موضوعي كه به نظر مي رس��د س��رانجام 
نهايي نشده است. بعد از برگزاري انتخابات اتاق تهران 
و اس��تان ها، تعدادي از افرادي كه نتوانسته بودند آراي 
كافي را اخذ كنند و تص��ور مي كردند بدون ارايه هيچ 
س��ند و مدركي مي توانند انتخابات ات��اق را بي اعتبار 
جلوه دهند، به مراجع قضايي شكايت كرده و خواستار 
ابطال انتخابات ش��دند كه در نهايت مراجع قضايي با 
رس��يدگي دقيق و صدور حكم قطعي؛ راي به صحت 
انتخابات داده و ادعاي مطرح ش��ده از سوي اين افراد را 
رد كردند. در بخش��ي از حكم رييس شعبه ۱۸ دادگاه 
تجديد نظر استان تهران سيد جعفر هاشمي آمده است: 
»آن بخش از دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره )...( 
مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومي 
 حقوقي تهران كه مشعر بر حكم به محكوميت تجديد 
نظر خواه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و با وكالت آقاي... فرزند... به طرفيت آقايان ..... به خواسته 
ابطال نتايج انتخابات نهمين دوره هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران مورخ ۱۱ 
اسفند ۱۳۹۷ و مطالبه خسارت دادرسي و حق الوكاله 
وكيل است، دراساس مخالف قانون و مقررات موضوعه 
و اسناد ابرازي بوده و مشمول بندهاي ه و ج ماده ۳۴۸ 
قانون آيين دادرسي مدني بوده و واجد منقضت قانوني 
اس��ت...« حكم دادگاه تجديد نظر درخصوص صحت 
برگزاري انتخاب��ات اتاق بازرگاني در س��ال ۱۳۹۷ در 
شرايطي صادر مي شود كه در ماه هاي گذشته گروهي 
تالش كردند تا به ش��كل هاي مختلف و با طرح ادعاي 
بي اس��اس، چهره قديمي ترين نهاد بخش خصوصي 
كشور، يعني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
را مخدوش كنند. در ارتباط با اين هجمه ها هيات رييسه 
اتاق ايران نامه اي را خدمت مقام معظم رهبري و سران 
سه قوه ارسال و خواستار آن شد كه داليل و ريشه هاي 
اين برخوردها و هجمه ها بررس��ي و مش��خص شود و 
دقيقا اطالع رس��اني صورت گيرد. همچنين وضعيت 
اتاق  بازرگاني به طور ش��فاف م��ورد تحقيق قرار گيرد 
و اگ��ر هم تخلفي صورت گرفته اع��الم و با آن برخورد 
شود تا در نهايت معلوم شود داليل هجمه ها و تضعيف 
اتاق چيست؟ خوش��بختانه در اين ارتباط دستورات 
اكيد خوبي صادر شده اس��ت. عالوه بر اين، جلسه اي 
با رييس قوه قضاييه برگزار ش��د و در اين جلسه ايشان 
دس��تور دادند كه اين مساله به دقت بررسي شود. راي 
اخير دادگاه، تالش هاي مخالفان بخش خصوصي براي 
به حاشيه  راندن اتاق بازرگاني و مايوس سازي اعضاي 
اتاق را بي اثر ساخته اس��ت. فعاالن بخش خصوصي و 
اعضاي اتاق بازرگاني سراسر كشور به عنوان بزرگ ترين 
و قديمي ترين تش��كل بخش خصوصي ايران با ۱۳۸ 
سال س��ابقه، در سال هاي گذش��ته تالش كرده اند با 
وجود چالش ه��اي اقتصادي، سياس��ي و اجتماعي و 
به خصوص تحريم ها، هميش��ه نقش بازوي حمايتي 
دول��ت و حاكميت را بازي كنند و با ديپلماس��ي قوي 
اقتصادي و عبور از تحريم ها بخش مهمي از بحران هاي 
كش��ور در حوزه تجارت و تامين ارز را برطرف سازند و 
چرخه توليد و اشتغال را فعال نگهدارند. همچنين در 
حالي در ماه هاي گذشته شاهد تضعيف جايگاه بخش 
خصوصي از س��وي عده اي بوده ايم ك��ه اقتصاد ايران 
درگير شديدترين تحريم هاس��ت و بيش از هر زماني 
 به سرمايه گذاري، ديپلماسي اقتصادي و در يك كالم 
نقش آفريني بيش��تر بخش خصوص��ي و كارآفرينان 
نيازمند اس��ت و به نظر مي رسد در اين بين گروهي به 
دنبال كاش��ت بذر نااميدي در دل فعاالن اقتصادي و 
دلسردي آنها هستند؛ اتفاقي كه مي تواند آسيب هاي 
جبران ناپذيري براي كش��ور به همراه داشته باشد. به 
اعتقاد كارشناسان اگر سياس��ت گذاران مي خواهند 
كش��ور را از توفان ها و بحران هاي اقتصادي كنوني رها 
كنند، مسير اصلي آن تعامل و تقويت بخش خصوصي 

و نهادهاي وابسته به آن همچون اتاق بازرگاني است.

گمرك:كتبااعالمميكنيمكوتاژجعلياست/وزارتجهاداطالعيهصادركرد!

درشورايگفتوگويدولتوبخشخصوصيبررسيشد

ابعاد جديد از يك پرونده فساد 

دليل عدم سرمايه گذاري در صنعت برق چيست؟ 
صدودهمين نشس��ت ش��وراي گفت وگو به بررسي 
چالش هاي صنعت برق در بخش هاي مختلف اقتصاد 
اختصاص داشت و بر اس��اس تصويب اعضا قرار شد 
وزارت ني��رو ظرف ۱۵ روز آين��ده اصالحات مدنظر 
خ��ود را روي اليحه نهاد مس��تقل تنظيم گر صنعت 
برق اعم��ال كند. در غير اين ص��ورت وزارت اقتصاد 
وارد عمل ش��ده و پس از اصالحات الزم، اين اليحه 
را ب��راي تصويب در اختيار نماين��دگان مجلس قرار 
مي دهد. دراين بين عدم مش��اركت مستمر و منظم 
تعدادي از اعضاي شوراي گفت وگو كه به نمايندگي 
از دولت بايد در جلسات حضور داشته باشند از سوي 
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران مورد انتقاد 
قرار گرفت. او با بيان اينكه طبق برنامه ريزي قرار بود 
متناسب با وضعيت صنعت برق و دستور اين نشست 
كه به چالش هاي اين حوزه مربوط مي شد، وزير نيرو 
نيز حضور پيدا مي كرد، گفت: متأسفانه ايشان به دليل 
هم زماني نشست شورا با جلسه ديگري، نتوانستند در 
شوراي گفت وگو حضور پيدا كنند. شافعي همچنين 
به ديدار اعضاي هيات رييسه با رييس جمهور و تأكيد 
بر اجراي قانون مصوب مجلس مبني بر حضور منظم 
اعضاي ش��وراي گفت وگو در اين جلسه، اشاره كرد و 
گفت: اعضاي شورا از طرف دولت در جلسات مشاركت 

فعالي ندارند و اين موضوع مورد انتقاد بخش خصوصي 
است. شافعي در ادامه به موضوع جلسه كه رسيدگي 
به چالش هاي صنعت برق بود، اش��اره ك��رد و افزود: 
متأسفانه هر سال با شرايط سخت تري در اين حوزه 
مواجه و هرسال شاهد تكرار مشكالت هستيم. بخش 
خصوصي براي مقابله با اين مشكالت راه حل دارد و 
به صورت مكتوب هم موضوع��ات را در اختيار دولت 
قرار داده است؛ اما تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اند.

احس��ان خاندوزي، وزي��ر اقتصاد و رييس ش��وراي 
گفت وگو، به اهميت تعيين يك نهاد تنظيم گر مستقل 
در حوزه صنعت برق اشاره و تأكيد كرد: در اين رابطه 
اليحه اي تهيه ش��ده بود كه متأسفانه از طرف وزارت 
نيرو از مجلس پس گرفته شد تا روي آن بازنگري شود. 
وزارت اقتصاد با استرداد اليحه نهاد مستقل تنظيم گر 
صنعت برق مخالف بود و عقيده داشت با اعمال برخي 

اصالحات، اين اليحه قابليت تصويب و اجرا را دارد.
به اعتقاد او بخش زيادي از مش��كالت ناشي از نبود 
نهاد تنظيم گري است كه بتواند به صورت مستقل 
تصميم گيري كند و از طرفي نتيجه قيمت گذاري ها 
را در بي انگيزگ��ي بخ��ش خصوص��ي در س��طح 
سرمايه گذاري شاهد هس��تيم. در ادامه مشكالت 
مربوط به بخش توليدكنندگان، مصرف كنندگان، 

سازندگان و پيمانكاران فعال در صنعت برق و سطح 
كالن اين صنع��ت موردتوجه ق��رار گرفت. رييس 
مركز بهبود كسب وكار اتاق ايران در اين باره گفت: 
بدهي انباشته ارزي س��رمايه گذاران نيروگاهي به 
صندوق توسعه و مشكالت متعدد توليدكنندگان 
ب��رق تجديدپذي��ر در دريافت مطالب��ات خود دو 
مس��اله اي هس��تند كه توليدكنندگان ب��رق با آن 
دس��ت به گريبانند. از طرفي مصرف كنندگان برق 
نس��بت به امنيت عرضه برق نگرانند، روبرو شدن با 
خاموشي هاي متعدد و بدون برنامه ريزي متناسب با 
صنايع علي رغم مشخص شدن اولويت خاموشي در 
مفاد ماده 2۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، 
عدم اصالح و تنظيم قراردادهاي شركت هاي توزيع 
برق با واحدهاي توليدي طبق مفاد ماده 2۵ قانون 
بهبود مستمر محيط كسب وكار و آيين نامه اجرايي 
آن و مس��ووليت حراس��ت و جلوگيري از س��رقت 
تجهي��زات منصوبه و ل��وازم اندازه گيري در داخل 
پست بر عهده مصرف كننده برق علي رغم مالكيت 
ايش��ان بر اين تجهيزات و لوازم از ديگر مشكالتي 

هستند كه مصرف كنندگان با آنها مواجهند.
بر اس��اس اظهارات عامري عدم ايجاد نهاد تنظيم گر 
بخش برق علي رغم وجود مصوبات و قوانين مربوطه 

مهم ترين مساله اي اس��ت كه در سطح كالن، وجود 
دارد و مش��كالت بسياري را ايجاد مي كند. او تصريح 
كرد: س��ازندگان و پيمانكاران فع��ال در صنعت برق 
نيز از تأخيرهاي طوالني در پرداخت مطالبات بخش 
خصوص��ي پس از اج��راي تعهدات و ب��دون جبران 
خس��ارت ديركرد، كاهش سرمايه گذاري در صنعت 
برق و افت ظرفي��ت توليدي فعاالن اقتصادي و نظام 
قراردادي يك طرفه و تحميل ريس��ك هاي ناشي از 
تغيير قيمت مواد اولي��ه و تجهيزات به پيمانكاران و 

توليدكنندگان تجهيزات گله مندند.
رييس مركز بهبود كس��ب وكار در ادامه به اهميت 
صنعت برق در برنامه شش��م توسعه و ماده ۶ قانون 
حمايت از صنعت برق كش��ور اش��اره و تأكيد كرد: 
متأس��فانه تا به امروز رديف بودجه اي براي جبران 
مابه التفاوت قيم��ت فروش تكليفي ب��رق در نظر 
گرفته نش��ده، از 2۵ هزار مگاوات افزايش توان در 
طول برنامه تنه��ا نيمي از آن قابل تحقق اس��ت و 
تنها ۱۵ تا 2۰ درصد از اهداف مدنظر برنامه درباره 
افزايش ظرفي��ت انرژي ه��اي تجديدپذير تحقق 
يافته است. عامري پيشنهادهاي دبيرخانه شوراي 
گفت وگو براي اصالح صنعت برق كش��ور را در دو 

بخش كوتاه مدت و بلندمدت موردتوجه قرار داد.

پيکاپ جديد پادرا ديزل 
محصول ايسوزو نيست

شنيده ها حاکی از آن است که شرکت پادرا ديزل قصد 
 H دارد به زودی نسخه  هايی از پيکاپ کينگ لينگ تاگا
را رونمايی کرده و به بازار عرضه نمايد.بر همين اساس 
معرفی پيکاپ کينگ لينگ ت��اگا H به عنوان يکی از 
محصوالت شرکت ايس��وزو محل ترديد است و هدف 
پادرا ديزل از اين اقدام مشخص نيست و در مقابل تبعات 
قانونی آن چه خواهد کرد. الزم به ذکر است؛ اگر قرار بر 
عرضه محصوالت ايسوزو در ايران باشد، قطعا مونتاژ اين 
خودرو می بايست توسط گروه بهمن به عنوان شريک 
تجاری ايسوزو در ايران انجام شود. بايد ديد در موضوع  
اين حرکت عجي��ب ، وزارت صمت جهت صيانت 

از حقوق مصرف کنندگان چه اقدامی خواهد کرد.
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خبرروز

تكرار روز صفر كرونا
مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: براي چهارمين بار هيچ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در 
كش��ور جان خود را از دس��ت نداد و مجموع جان باختگان اين بيماري، ۱۴۱ هزار و ۳۸۶ نفر باقي ماند. همچنين و بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴۴۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۵۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۳۷ هزار و ۱۵۶ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۶۲ هزار و ۱۹۸ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۲ ميليون و ۵۹۰ هزار و ۱۷۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

ادامهازصفحهاول

جوانان را به خاطر شاد بودن 
مواخذه نكنيم

عدم امكان رشد اقتصادي بدون 
 توسعه پايدار  و توجه 

به محيط زيست

با انسداد نمي توان به س��راغ پديده هاي فرهنگي و 
اجتماعي رفت. جامعه ايران هم اكنون بسيار متكثر 
شده اس��ت. ما س��بك هاي مختلف زندگي داريم. 
مسووالن اگر به دنبال ثبات اجتماعي هستند، به جاي 
تبليغ يك سبك زندگي كه كانون آن انسان سربه راه 
است، به مردم، ُمداراي اجتماعي نسبت به سبك هاي 
مختلف زندگي را آموزش دهند. انسان هاي متفاوت 
بايد ياد بگيرند كه با صلح كنار همديگر زندگي كنند 
و همديگر را بپذيرند. اين به قوام و استحكام جامعه 
كمك مي كند. من خوب هستم و تو بد، ديگر كارساز 
نيست. گناه انديش��ي در سياست هاي فرهنگي، به 
نظرم كارساز نيست. به عنوان مثال در قرن بيستم 
اين موضوع درباره موسيقي  هيپ هاپ وجود داشت.

گرايش جوانان سياه پوست حاشيه نشين به اين سبك 
از موسيقي، به باور برخي از جامعه شناسان واكنشي 
بود به در حاشيه بودن، يا ناديده گرفته شدن اين افراد 
توسط طبقه متوسط جامعه. آنان فكر كردند كه با 
موسيقي مي توانند در مقابل طبقه متوسط عرض 
اندام كنند. همانطور كه گفتم دنياي جديد، دنياي 
رقابت و رفاقت هويت هاس��ت. هويت ها در دنياي 
جديد با هم بده بستان دارند. چيزي مي دهند و چيزي 
قرض مي گيرند. به هر حال به نظر من جامعه شناس 
كه مفاهمه و درك متقابل در سطح جامعه و كوتاه 
آمدن حكومت از دخالت در امور فرهنگي جامعه راه 
برون رفت از تنگناهاي فعلي جامعه ايران است. مگر 
كشورهاي همسايه ايران مسلمان نيستند؟ مگر آنها 
مسلمان ندارند. در شرايطي كه وضعيت اقتصادي و 
معيشتي مردم بسيار بد است، در شرايطي كه همين 
دش��واري هاي زندگي خود عامل بزرگي براي شاد 
نبودن افراد است، پرداختن به چنين موضوعاتي و 
مواخذه كردن جوانان براي ابراز شادي و شور جواني 
نه تنها گره اي از مشكالت بزرگ جامعه باز نمي كند 

كه باعث بروز گره هاي تازه تر هم مي شود.

هر طور كه باش��د اين معدن مجوز محيط زيس��ت 
 ندارد. اكتشاف آن از سوي شركت خصوصي مس بود 
و بعد از مخالفت ها دادستان يزد اين طور دستور داد 
كه  دست نگه دارند و براي هر عمليات ديگري مجوز 
بگيرند. »مسي ها« دنبال اين هستند كه به هر طريق 
مجوز  بگيرند. قبال به اسم علي آباد دنبال مجوز بودند 
و طرح مطالعه شان رد شد. وقتي نتوانستند مجوز 
علي آباد را  بگيرند، رفتند آن طرف كوه كه يك معدن 
ديگر است؛ دره زرشك. از هر طرف به معدن مي رسد. 
آنها  فقط نامش را ع��وض كردند. به گفته اين فعال 
محيط زيست، قرار شده آخرين طرح مطالعات ارزيابي 
با نظارت وزارت نيرو و هزينه شركت  مس انجام شود.

رويداد

تشديدنظارتبراماكنعموميباهدفپيشگيريازگسترشوبا

معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
با اشاره به تهديد وبا و تشديد نظارت بر اماكن عمومي 
با هدف پيشگيري از گسترش اين بيماري، برنامه هاي 
نظارتي بر اماكن و محيط را تش��ريح كرد. محس��ن 
فرهادي، با اش��اره به مصوبه اخير ستاد ملي كرونا در 
مورد عدم الزام به ماسك در فضاهاي بسته اظهار كرد: 
كرونا در كش��ور همچنان در وضعيت سكون است و 
بعضا نزولي است. در همين راس��تا همچنان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي بايد مورد توجه باشد. بر همين 
اساس زدن ماس��ك در فضاهاي بسته و فضاهاي آزاد 
شلوغ همچنان الزامي است اما در فضاهاي باز عادي كه 
تجمعي در آن وجود ندارد اين الزام برداشته شده است. 
او افزود: به طور مثال كساني كه در پارك ها حضور پيدا 
مي كنند يا در خيابان راه مي روند نياز به زدن ماسك 
ندارند اما افرادي كه در صف نانوايي مي ايستند با توجه 
به اينكه تجمع وجود دارد همچنان بايد ماسك بزنند.

   كاهش ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي

فرهادي همچنين در مورد وضعيت رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي نيز گفت: متأس��فانه رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي پايين بوده و به صورت ميانگين زير ۵۰ درصد 
اس��ت. در حوزه تهويه هوا و فاصله گذاري ها با توجه به 
گرمي هوا مشكل چنداني وجود ندارد و بيشينه و كمينه 
رعايت ها تا حدود زيادي به هم نزديك هس��تند. اما در 
حوزه ماسك اينگونه نيست ميزان رعايت زدن ماسك كه 
قبال ۹۰ درصد بود االن به ۴۰ درصد و در برخي از شهرها 
به ۲۰ درصد رسيده است. اين مسوول وزارت بهداشت با 
بيان اينكه باقي ماندن ايمني ناشي از واكسن و ابتالي قبلي 
به بيماري علي رغم عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
مانع اين شده است كه روند بيماري در كشور صعودي 

شود، گفت: به همين دليل در ستاد ملي كرونا توصيه شده 
است كه در فضاهاي بسته و فضاهاي شلوغ همچنان زدن 
ماسك الزامي باشد. او در مورد دستورالعمل هاي وزارت 
بهداشت براي پيشگيري از گسترش وبا در كشور با توجه 
به شناسايي تعدادي بيمار در برخي نقاط كشور اظهار 
كرد: وبا يك بيماري عفوني گوارشي گرمسيري است و 
عمده راهي كه موجب مي شود تا اين بيماري شيوع پيدا 
كند عدم رعايت بهداشت فردي است. پس از استفاده از 
دستشويي و توالت نياز به شست و شوي كامل دست ها 
و شيرآالت وجود دارد. قبل از صرف غذا هم همين طور 
نياز به شست و شو وجود دارد. همچنين بايد از آب سالم 
استفاده ش��ود. موضوع پخش فاضالب نيز مي تواند به 
گسترش وبا كمك كند. تمام موارد مرتبط با آب و غذا و 
عدم رعايت بهداشت فردي خطر گسترش اين بيماري را 
افزايش مي دهد. فرهادي تأكيد كرد: االن در فصل گرما 
هستيم و نظارت ها به سمتي خواهد رفت كه چند برنامه 
پيشگيري در دستورالعمل همكاران قرار گرفته است. از 
جمله اينكه تشديد نظارت بر سرويس هاي بهداشتي 
عمومي و همچني��ن اماكني كه در آن تجمع وجود 
دارد مانند آب خوري هاي عمومي صورت مي پذيرد. 
همچنين كنترل منابع آب، يخ فروشي ها، استخرها، 
پارك هاي آبي و از همه مهم تر مواد غذايي و پسماند 

در دستور كار قرار گرفته است.

    حشرات عامل انتقال وبا
وي افزود: حش��راتي مانند مگس ب��ه راحتي مي تواند 
عامل وبا را جابه جا كند. مگس به راحتي مي تواند روي 
غذاي فرد آلوده بنشيند و افراد ديگر را آلوده كند. از كل 
افرادي كه به اين بيماري آلوده مي شوند حدود ۵ تا ۷ 
درصد از آنها عالئم دارند و س��اير افراد مي توانند عالئم 
جزئي داشته باشند به همين دليل بهداشت فردي در 

ترمينال هاي اتوبوس كه تماس هاي افراد افزايش پيدا 
مي كند و نظارت بر نظافت س��رويس هاي بهداشتي 
عمومي، ضدعفوني و گندزايي آنها در اين اماكن الزم 
اس��ت. فرهادي در مورد نظارت بر سرويس هاي بين 
راهي كه دور از مراكز ش��هري هس��تند نيز گفت: در 
بيماري هاي واگير ش��رط اساس��ي بازرسي و نظارت 
نيست بلكه خودمراقبتي اس��ت. ممكن است مجبور 
باشيم در يك محدوده آلوده حضور داشته باشيم اما اگر 
از خود مراقبت كنيم امكان آلوده شدن ما كم مي شود. 
ضمن اينكه نظارت هاي ما بر اين اماكن همانند دوره 
كرونا وج��ود دارد و هنوز هم نظ��ارت بر پروتكل هاي 
بهداشتي كرونا كه براي بيماري هاي عفوني گوارشي 
نيز كاربرد دارد تداوم دارد. اوهمچنين در پاسخ به اين 
پرسش كه وزارت بهداشت با توجه به خطر گسترش 
وبا از طريق ميوه و سبزيجات آلوده چه اقدامي را براي 
پيش��گيري از آبياري جاليزها با فاضالب ش��هري در 
دستور كار قرار مي دهد، گفت: ما به صورت كلي مخالف 
آبياري مزارع و جاليزها با فاضالب شهري هستيم. با اين 
حال بيماري وبا يك بيماري ميكروبي است و عامل 
آن در برابر بسياري از عوامل گندزا و ضدعفوني كننده 
ضعيف بوده و به همين دليل محصول صيفي جات و 
سبزيجات حتما بايد ضدعفوني و انگل زدايي شوند. 
لذا نيازي به امحاي آن نب��وده و نبايد از رژيم غذايي 
برداشته شود. فرهادي افزود: در موضوع جلوگيري 
آبي��اري مزارع، بوس��تان ها و جاليزها ب��ا فاضالب و 
پس آب هاي تصفيه نشده شهري بسياري از دستگاه ها 
درگير هستند و بر اساس مصوبه دولت، استانداران به 
عنوان اولين مقام هر استان بايد اين موضوع را سامان 
دهند. ضمن اينكه شهرداري ها، دهياري ها، جهاد 
كشاورزي و... در اين حوزه وظايفي داشته و وزارت 

بهداشت نيز وظيفه نظارتي را برعهده دارد.

تعادل|
 از ابت��داي س��ال تاكنون بازنشس��تگان 
منتظرند تا باالخره پيش��نهاد س��ازمان 
تامين اجتماعي براي افزايش حقوق ها به تصويب برسد، 
انتظاري كه هنوز به پايان نرسيده و اين در حالي است كه 
طي دوماه گذشته بارها و بارها مسووالن در مورد اينكه 
افزايش حقوق ها تصويب مي شود، فقط به وعده دادن 
بسنده كرده اند. قبال قرار بود تا آخر ارديبهشت اين اتفاق 
بيفتد و بازنشستگان افزايش ماه فروردين را هم با حقوق 
ارديبهش��ت دريافت كنند، اما بعد مسووالن سازمان 
تامين اجتماعي اعالم كردند كه مصوبه دولت به زودي 
ابالغ شده و پايان خرداد ماه تمامي معوقات به حساب 
بازنشستگان واريز مي شود، اما اين اتفاق هم رخ نداد و 
در حالي كه ۸ روز از ماه تير هم سپري شده است، هيچ 
تغيير محسوسي در مورد وضعيت مالي بازنشستگان 
صورت نگرفته است. اين در حالي است كه طي دو ماه 
گذشته با آزاد س��ازي قيمت ها از سوي دولت وضعيت 
معيشتي بسياري از اين افراد دستخوش تغييرات زيادي 
شده و قدرت خريد آنها به ميزان قابل توجهي كاهش 
پيدا كرده است. در اين مدت بازنشستگان سراسر كشور 
در اعتراض به اين وضعيت بارها و بارها در مقابل مجلس، 
سازمان هاي تامين اجتماعي و غيره گرد هم آمدند و از 
مسووالن درخواست كردند تا هر چه زودتر اين مصوبه 
با تاييد دولت اجرايي شود، اتفاقي كه تا امروز رخ نداده 
اس��ت. مساله اينجاس��ت كه حتي از گوشه و كنار اين 
اخبار به گوش مي رس��د كه اصال ممكن است سازمان 
تامين اجتماعي مجبور به پس گرفتن پيشنهاد خود 
ش��ود و اين مصوبه به نوعي لغو ش��ده و مصوبه تازه اي 
جايگزين آن شود. مس��اله اي كه بيشتر از پيش باعث 
ناراحتي بازنشستگان شده است. در واقع هيات دولت 
بايستي يا همان پيشنهاد اوليه سازمان تامين اجتماعي 
را تصويب كند كه بسيار محتمل است به همين صورت 
باشد يا از س��ازمان تامين اجتماعي به طور غير رسمي 
بخواهد پيش��نهاد قبلي خود را در مورد افزايش ساير 
سطوح پس بگيرد و مصوبه جديدي ارايه كند. اين در 
حالي است كه ۳۰ خرداد هيات تطبيق قوانين مجلس 
راي به ابطال كلي مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان 

داد. اما شوراي اطالع رس��اني دولت يك روز بعد از اين 
درخواست طي اطالعيه اي اعالم كرد كه »هيات تطبيق 
قوانين جايگاه قانوني براي نقض مصوبات هيات دولت 
ندارد«. در واقع بعد از س��ه ماه چشم انتظاري اين طور 
كه از شرايط پيداست قرار نيست مصوبه اوليه افزايش 
حقوق بازنشستگان اجرايي شود. هر چند هنوز برخي 
از مس��ووالن كانون هاي بازنشستگي به اين مساله 
اميدوارند كه دول��ت در اين زمينه به مصوبه مزدي 
شوراي عالي كار توجه كرده وآن را مورد تاييد قرار 
دهد.به هر حال آن چيزي كه مشخص است شرايط 
هر روز براي بازنشستگاني كه از اينجا مانده و از آنجا 
رانده شده اند سخت تر مي شود، ديگر اين حقوق ها 
نمي تواند معيش��ت آنها را تامين كن��د و البته كه با 
توجه به تورم يارانه ها هم چندان چاره كار نبودند. 

   حقوق قانوني بازنشستگان 
بايد پرداخت شود

خسرو معظمي يكي از اعضاي انجمن بازنشستگان به 
»تع��ادل« مي گويد: همه چيز به دولت بس��تگي دارد، 
ما امي��د داريم كه قبل از پايان تي��ر ماه مصوبه افزايش 
مستمري بازنشستگان با توجه به ماده ۹۶ اصالح كرده 
و آن را الزم االج��را كند تا ما به التف��اوت ماه هاي قبل 
نيز به بازنشس��تگان پرداخت ش��ود، به هر حال در اين 
شرايط اقتصادي و معيشتي افزايش حقوق عادالنه حق 
بازنشستگاني است كه بهترين س��ال هاي عمر خود را 
صرف خدمت اين سرزمين كرده اند و حاال در دوران پيري 
بايد با عزت زندگي كنند.  او مي افزايد: بازنشستگاني كه 
اين روزها براي اع��الم اعتراض خود در خيابان ها جمع 
مي شوند، افرادي هس��تند كه سال ها خدمت صادقانه 
انجام داده اند، تنها خواسته آنها احقاق حقوق از دست 
رفته شان اس��ت. ما نمي توانيم آنها را نااميد كنيم. بايد 
بپذيريم كه ش��رايط اقتصادي اصال خوب نيست و اين 
فشارهاي اقتصادي براي افراد بازنشسته چندين برابر 
اس��ت. بس��ياري از آنها براي اينكه بتوانند هزينه هاي 
زندگي ش��ان را تامين كنند، چون حقوق بازنشستگي 
كفاف آن را نمي دهد، با سن باال مجبور مي شوند دوباره 
سر كار بروند، يك فرد ۷۰ ساله چقدر مي تواند توانايي 

انجام كارهاي سنگين را داشته باشد، فردي كه نزديك به 
۸۰ سال سن دارد چقدر مي تواند كارايي داشته باشد، اما 
باز هم مشكالت اقتصادي باعث مي شود تا اين افراد با اين 
شرايط سني كار كنند در حالي كه االن وقت استراحت 

كردن و لذت بردن از زندگي در كنار خانواده است.

   واكنش دولت
اما دولت چه خواهد كرد؛ اطالعيه شوراي اطالع رساني 
دولت، اولين و تنها واكنش دولت به راي هيات تطبيق 
قوانين بود؛ در روزهاي پيش از س��ي خرداد، دولت 
اعالم كرد براي بهبود معيش��ت بازنشستگان، ارايه 
»بسته هاي حمايتي« در دستور كار قرار خواهد گرفت 
كه البته بازنشس��تگان به تاكيد گفتند اول قانون در 
ارتباط با مستمري رعايت ش��ود و بعد سراغ بسته و 
حمايت و يارانه بروند. اما بعد از سي خرداد، علي رغم 
مصاحبه ه��اي نمايندگان مجل��س و پيگيري هاي 
تشكل هاي صنفي بازنشستگان، تا امروز به جز همان 
اطالعيه، هيچ واكنش رسمي ديگري از سوي دولت 
نديده ايم؛ آيا دولت »مي تواند« راي هيات تطبيق 
و نامه نگاري هاي رياست مجلس را ناديده بگيرد؛ 

قانون اساسي كه مي گويد اصالح الزامي است. 

   جايگاه قانوني هيات تطبيق
آرمين خوشوقتي )كارشناس ارشد حقوق و روابط كار( 
در اين رابطه به ايلنا گفت: برابر اصل ۸۵ قانون اساسي، 
به مجلس اختيار داده شده كه در موارد ضروري، اختيار 
وضع كردن بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي 
خودش تفوي��ض كند؛ در ارتباط با نح��وه اجراي اين 
اختيار و اينكه اين اختيار چطور اجرا شود، قانوني داريم 
به اسم قانون »ماده واحده نحوه اجراء اصل ۸۵ و اصل 
يكصد و سي و هشتم قانون اساسي« كه اين قانون در 
رابطه با  مسووليت هاي رييس مجلس شوراي اسالمي 
است و يك آيين نامه نيز در خصوص جزييات آن وجود 
دارد كه اين آيين نامه در سال ۱۳۹۱ به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيده و الزم االجراست.  او افزود: در اين 
آيين نامه، يك هياتي تعريف شده به ناِم »هيات بررسي 
و تطبيق مصوبات دولت با قوانين« كه در مواردي كه 

بررسي و تطبيق مصوبات مراجعي مثل دولت، به رييس 
مجلس محول مي ش��ود، رييس مجلس آنها را به اين 
هيات ) يا حتي به كارگروه هاي تخصصي زير مجموعه 
اين هيات( واگذار مي كند. اگر اين هيات تشخيص بدهد 
كه تمام يا قسمتي از هر مصوبه اي ) مثل مصوبه هيات 
وزيران كه االن مورد بحث ماست( با ساير قوانين كشور 
مغايرت دارد، موضوع را جهت اتخاذ تصميم به اطالع 
رييس مجلس مي رسانند. حاال اگر دولت در اين بين 
جوابيه يا پاسخي هم داشته باشد ظرف ۱۰ روز پاسخ 
مي دهد و جواب دولت مجددا در هيات بررسي مي شود 
و مجددا تصميم مي گيرد اما اين تصميم دوم، نهايي و 
قطعي است و براي انجام شدن مراحل قانوني به اطالع 
رييس مجلس مي رسد. بنابراين دولت ده روز وقت دارد 
تا به هيات تطبيق جواب بدهد؛ در واقع از روز صدور 
راي، ده روز مهلت قانوني دولت براي پاسخگويي است 
اما در نهايت براساس اين آيين نامه، راي رييس مجلس 
الزم االجراست. به گفته خوش��وقتي، در اين آيين 
نامه تاكيد شده كه هر قسمتي از مصوبات دولت كه 
از سوي رييس مجلس، مغاير قانون اعالم شود، پس 
از اتمام يك هفته مهلت، غيرقانوني است و متخلف 

برابر قوانين مربوطه، تحت پيگرد قرار مي گيرد.

   دولت موظف به اصالح مصوبه است
 اين كارشناس حقوقي به مساله مصوبه افزايش حقوق 
بازنشس��تگان هم اش��اره كرد و گفت: »در خصوص 
تصميم اخير اي��ن هيات در رابطه ب��ا افزايش حقوق 
ساير سطوح سال ۱۴۰۱ اين مراحل انجام شده و االن 
به مرحله اي رس��يده كه مصوبه دولت از سوي هيات 
بررسي و تطبيق، مغاير با قانون تشخيص داده شده و 
رييس مجلس هم در مرحله دوم ) يعني بعد از گذشت 
۷ روز( موض��وع را به دولت ابالغ ك��رده و قاعدتا حتي 
جهت انتشار به روزنامه رسمي هم ارسال كرده است. 
بنابراين با اين مراحلي كه طي شده، قاعدتا هيات دولت 
بايستي يا همان پيشنهاد اوليه سازمان تامين اجتماعي 
را تصويب كند ) يعني افزايش مستمري بازنشستگان 
صندوق تامين اجتماعي در كليه سطوح مثل سال هاي 
پيش عينا مطابق كارگران و برابر مصوبه شوراي عالي 
كار باشد( كه بسيار محتمل است كه به همين صورت 
باشد يا اينكه از س��ازمان تامين اجتماعي به طور غير 
رس��مي بخواهد كه پيش��نهاد قبلي خود را در مورد 
افزايش ساير سطوح پس بگيرد و مصوبه جديدي )با 
نرخ مورد نظر دولت( ارايه نمايد كه با توجه به انتقادات 
اخير بازنشس��تگان، اين رويكرد بس��يار بعيد است«. 

خوش��وقتي اضافه كرد: ش��خصًا پيش بيني مي كنم 
دولت پيشنهاد قبلي سازمان تامين اجتماعي را ) مبني 
بر اينكه مستمري بازنشستگان ساير سطوح همان ۳۸ 
درصد و رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان باشد( تصويب و آن 
را ابالغ خواهد كرد چراك��ه اواًل مطابق تصريح قانون 
هس��ت و ثانيًا اين گروه از بازنشسته ها )بازنشستگان 
س��اير س��طوح و ميانه بگير( نيز مثل بازنشسته هاي 
حداقل بگير، س��ال هاي متوالي حق بيمه به صندوق 
سازمان پرداخته اند و قاعدتًا بايد به همان اندازه اي كه 
سهم داده اند، از عوايد آن بهره مند شوند و ثالثًا اكنون 
مي بينيم با آزادس��ازي هاي اخير، فش��ار اقتصادي بر 
مردم آنقدر زياد ش��ده كه اگر اي��ن افزايش براي آنها 
اعمال نشود، معيشت بازنشستگان دچار مشكل جدي 
خواهد شد. با اين حساب، هم عدالت و هم قانون حكم 
مي كند ك��ه افزايش ۳۸ درصدي به اضافه مبلغ ثابت، 
براي بازنشستگان غيرحداقل بگيِر كارگري اعاده شود؛ 
براساس تصريح قانون، دولت نهايتًا تا نيمه تيرماه بايد 
اين اصالح��ات را انجام دهد و مصوب��ه جديد را صادر 
نمايد؛ امروز بازنشستگان و خانواده هايشان و تشكل هاي 
صنفي آنها، در انتظار ص��دور اين تصويب نامه جديد 
هستند و مي گويند اين انتظار نبايد زياد به درازا بكشد.

گزارش

مصوبهافزايشحقوقبازنشستگانسرگردانمياندولتومجلس

چشم انتظاري براي تامين معيشت

ممنوعيتعرضهداروهايسقطجنين
مدير اداره دارو و مواد تحت كنترل معاونت غذا و دارو 
اراك گفت: توزيع و فروش هرگونه داروي سقط جنين 
در داروخانه هاي غيربيمارستاني، غيرقانوني تلقي و با 
متخلفين برخورد قضايي مي شود. ژيال محسني مدير 
اداره دارو و مواد تحت كنترل معاونت غذا و دارو درباره 
قوانين موجود در حوزه توزيع داروهاي سقط جنين 
اظهار كرد: بر اساس قانون، داروهاي سقط جنين صرفا 
با تشخيص پزشك معالج و تاييد داروخانه بيمارستاني 
و ثبت دقيق آنها در سامانه قابل تجويز است و توزيع 
و ف��روش هرگونه دارويي كه منجر به س��قط جنين 
مي ش��ود در داروخانه هاي غيربيمارستاني و خارج 
از اين مصوبه، غيرقانوني تلقي مي ش��ود و درصورت 
انجام ب��ر فروش و نگهداري اين قل��م در داروخانه به 
مرجع قضايي معرفي مي ش��وند. او افزود: در جلسه 
قرارگاه جواني جمعيت مصوب است كه معاونت غذا و 
داروي دانشگاه علوم پزشكي نسبت به نظارت و رصد 

توزيع داروهاي سقط جنين و برخورد با داروخانه هاي 
متخلف اقدام كند. محسني گفت: داروهاي سقط 
جني��ن عوارض زي��ادي دارند و از آنج��ا كه عمده 
افرادي كه از اين داروها استفاده مي كنند، مصرف 
آن را كتمان و دير به مراكز درماني مراجعه مي كنند؛ 
زماني مراجعه مي كنند كه دچ��ار خونريزي هاي 

شديد و افت فشار خون و هموگلوبين مي شوند. 

رويخطخبر

ايمنسازيمدارسپرخطرتهراندردستوركار
معاون برنامه ريزي و توس��عه مشاركت هاي مردمي 
سازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور با 
تاكيد براينكه ايمني، خط قرمز ماست گفت: مدارس 
ناايمن، شناسايي ش��ده و مقاوم سازي خواهند شد. 
حميدرضا تقي پور درباره اقدامات اين سازمان جهت 
ايمن سازي مدارس به ويژه پس از اعالم آمار مدارس 
ناايمن در تهران از س��وي سازمان آتش نشاني تهران 
گفت: مدارس��ي كه اكنون س��اخته مي شوند داراي 
استانداردهاي ايمني الزم هستند اما درباره مدارس 
ناايمن، ابتدا بايد تعريف جامعي از فضاي ناايمن در يك 
مدرسه داشته باشيم كه يعني چه. او افزود: ايمني يك 
مدرسه شاخص ها و آيتم هاي مختلفي دارد، از جمله 
سيستم اطفاي حريق، نوع چيدمان پله ها، مناسب 
بودن مس��ير رفت و آم��د بچه ها و... بس��ياري از اين 
آمارهايي كه مطرح مي شود از اين جمله استانداردها 
و شاخص ها هستند. تقي پور با اشاره به اينكه ۲۴۲۰ 
مدرسه از سوي سازمان آتش نشاني در تهران بررسي 
شده بود كه از ۹۲۴ مدرس��ه ايراداتي گرفتند اظهار 
كرد: از اين تعداد در س��طح استان تهران، ۱۰ درصد 
كالس هاي درس، نيازمند تخريب و بازس��ازي و ۱۸ 
درصد نيازمند مقاوم سازي هس��تند. ما بقي ايرادها 
و اشكاالتي كه گرفته مي ش��ود خارج از اين دوگروه 
اس��ت و برخي ايرادها شكلي و جزئي هستند و همه 
آنه��ا خطرآفرين به آن معنا ك��ه خطر جاني متوجه 
دانش آموزان باش��د، نيس��تند. معاون برنامه ريزي و 
توسعه مشاركت هاي مردمي سازمان نوسازي، توسعه 
و تجهيز مدارس كشور ادامه داد: البته همه اين ايرادها 
بايد برطرف شود، زيرا ممكن است به سالمت جسماني 
دانش آموزان آس��يب برساند. همانطور كه گفته شد 
همه مدارس اعالم ش��ده را داراي وضعيت بحراني و 
خيلي خطرناك نمي دانيم. برخي از آنها كه پرخطر و 

نيازمند تخريب و بازسازي هستند از قبل در دستوركار 
خودمان قرار داشته و تك تك در دست بررسي و اقدام 
هستند و طي يكي دوسال آينده ايمن سازي خواهند 
شد. تقي پور با تاكيد براينكه ايمني، خط قرمز ماست 
و ريسك نمي كنيم گفت: مدارس ناايمن، شناسايي 
ش��ده و مقاوم سازي خواهند ش��د. مدارس ما از قبل 
داراي شناس��نامه ايمني بودند اما قرار است با كمك 
س��ازمان آتش نشاني كه س��ازماني تخصصي است، 
شناسنامه ايمني متقن و قابل اتكايي را براي مدارس 
تهيه كنيم. او با اش��اره به اقدام��ات صورت پذيرفته 
پيرامون مناسب سازي مدارس عادي در كشور اظهار 
ك��رد: اينكه بتوانيم طرح تلفيقي را توس��عه دهيم و 
دانش آموزان با نيازهاي ويژه بيش��تري را به س��مت 
مدارس عادي هدايت كنيم بس��يار خوب و شايسته 
است، اما بايد شرايط و فضاي فيزيكي براي حضور آنها 
در مدرسه مهيا باشد. معاون برنامه ريزي و توسعه 
مشاركت هاي مردمي سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس كش��ور با بيان اينكه از اين پس با 
جديت بيشتري به اين موضوع خواهيم پرداخت 
گف��ت: پيمان��كاران را ملزم خواهيم ك��رد كه در 
س��اخت مدارس عادي كارويژه ها و نيازهاي ويژه 

دانش آموزان استثنايي را لحاظ كنند.
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