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يادداشت- 1

 آسيب جبران ناپذير 
قطعي اينترنت به كسب وكارها

فيلترينگ شبكه هاي مجازي 
باعث ضررهاي جبران ناپذيري 
به كسب وكارهاي خرد و كالن 
ش��ده است. كس��ب وكارهاي 
خ��ردي ك��ه در ش��بكه هاي 
اجتماعي فعاليت مي كنند، در 
پي اي��ن اتفاق به  ش��دت ضرر 
خواهند كرد و اين در حالي است 
كه مشخص نيست در آينده چه اتفاقي مي افتد؛ اينكه آيا 
اين روند ادامه دار خواهد بود يا خير. طبق اعالم دبير شوراي 
فضاي مجازي بيش از دو ميليون و ۴۰۰ هزار كسب وكار 
در حوزه فروش و تبليغات فقط در فضاي اينستاگرام فعال 
هستند. مركز آمار نيز سال گذش��ته گزارشي را منتشر 
كرد كه نش��ان مي داد بيش از ۱۰ ميليون نفر از اين فضا 
ارتزاق مي كنند و از لحاظ درآمدي به آن وابسته هستند. 
اينها اعداد كوچكي نيس��تند. كسب وكار هاي خردي كه 
در ش��بكه هاي اجتماعي فعاليت مي كنن��د، در پي اين 
ناآرامي ها و كندي اينترنت به  ش��دت ضرر خواهند كرد. 
كسب وكارهاي بزرگ تر هم به اين شبكه اجتماعي وابسته 
هستند و تعدادي از مشتريان خود را در آن پيدا مي كنند. 
كسب وكارهاي بزرگ در شبكه هاي اجتماعي بازاريابي 
مي كنند و سرمايه گذاري هايي براي گسترش فعاليت خود 
در اين پلتفرم كرده اند كه اگر اين قطعي ادامه دار باشد ضرر 
هنگفتي را متحمل خواهند ش��د. اين در حالي است كه 
توسعه كسب و كار و فعاليت هاي اقتصادي نياز به فضاي 
امن و آرام دارد. واقعيت روش��ن اين است كه مردم روزانه 
س��اعات زيادي را در ش��بكه هاي اجتماعي مي گذرانند. 
طبيعي است كه بخش مهمي از تجارت به اين فضا منتقل 
شود. در نتيجه قطعي سراسري اينترنت در ايران ضربات 
سهمگيني را به چرخه تجارت در شبكه هاي اجتماعي وارد 
مي كند. بسياري از كسب وكارهاي بزرگ هزينه سنگيني 
در اين زمينه انجام داده اند و يكي از ورودي هاي خود را به 
صورت مكمل اينستاگرام، تلگرام و واتس اپ قرار داده اند. 
ادامه در صفحه 6 بعضا شنيده مي شود كه...  

رضا الفت نسب

»تعادل«پشتپردهگرايشبهآپارتمانهايكوچكمتراژرابررسيميكند

تغيير الگوي مصرف يا طعمه داللي؟

يادداشت-3يادداشت-2

 مساله مهم تر
از انتزاع »مسكن« از »راه«

 تاثير بازار 
از اخبار

۱-طرح تفكيك »مسكن« از 
»راه« اوايل ش��هريور ماه سال 
جاري به هيات رييسه مجلس 
تقديم ش��د و انتظار مي رود از 
هفته آينده مجلس به اين مساله 
ورود كند. در اي��ن ميان، طي 
هفته هاي گذشته هم از سوي 
نمايندگان مجلس و هم از سوي 
كارشناسان در رد و تاييد اين طرح اظهارنظر شده است. 
مخالفان اين طرح بر اين باورند كه انتزاع »مسكن« از »راه« 
مستلزم هزينه هاي ريالي زيادي براي دولت خواهد بود و در 
شرايط كنوني كه دولت با تنگناي مالي مواجه است، اساسا 
انجام چنين كاري به مصلحت نيست. ضمن اينكه اجراي 
چنين طرحي به زمان زيادي )حدود دوسال( نياز دارد و اين 
در حالي است كه در حال حاضر، يك سال از اجراي وعده 
ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال گذشته است و به گفته 
مسووالن مربوطه اجراي اين وعده طبق برنامه پيش نرفته 
است. در سوي ديگر ماجرا، موافقان طرح تفكيك »مسكن« 
از »راه« به كارنامه ۱۱ ساله وزارت »راه و شهرسازي« اشاره 
مي كنند و با استناد به آمارها و عملكردها اظهار مي كنند، در 
اين ساختار جديد ۱۱ ساله نه وضعيت مسكن بهبود يافته و 
نه وضعيت شقوق مختلف ريلي، جاده اي، هوايي و دريايي 

حمل و نقل سامان گرفته است.
2- بي گمان، پيام مستتر در هر دو طرف موافق و مخالف 
طرح تفكيك »مسكن« از »راه« گويا و مويد وجود مشكل 
يا به عبارتي بهتر بحران در بازار مسكن است. اما آيا وجود 
اين مشكل يا بحران، در ساختار تشكيالت دولتي ريشه 
دارد؟ يا بر سياست هاي مسكني دولت ها استوار است؟ يا 
اينكه مساله فراتر از اين موارد رفته و يكي از معلول ها و يكي 

از نمادهاي بيماري اقتصاد ايران به شمار مي رود؟
3- از آنجا كه عمده ساخت و ساز مسكن و بازار معامالتي 
آن در دست بخش خصوصي و مردم است و به معناي دقيق 
كلمه مردمي است، نيازي به يك وزارتخانه بزرگ و مستقل 
براي امر »سياست گذاري« در حوزه مسكن وجود ندارد 
و در س��طح معاونت كنوني مسكن نيز مي توان به اين امر 
رسيدگي كرد. ضمن اينكه در نهادهاي باالدست نيز شوراي 
عالي شهرسازي و معماري و همچنين شوراي عالي مسكن 
وجود دارد كه به امر سياست گذاري مي پردازند.در اين حال، 
بايد به اين سوال پاسخ داد كه چرا براي حل يك پديده كامال 
»اقتصادي« دنبال راهكاري اداري و تشكيالتي هستيم؟ چه 
تناسبي ميان »مساله« و »راه حل«-ايجاد وزارت مستقل 

مسكن- وجود دارد؟ 
۴- »علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع كمياب است. 
با توجه به مساله كميابي، براي هر جامعه اي حداقل سه 
سوال اساسي مطرح است كه چه كاالها و خدماتي توليد 
كنيم؟ چگونه توليد كنيم؟ براي چه كسي توليد كنيم؟ 
يا به عبارت ديگر، چگونه توزيع كنيم؟« بر اساس تجربه 
بشري، بي گمان »بازار« بهترين مكانيسم براي پاسخگويي 
ادامه در صفحه 6 به اين سواالت است. 

با توجه به اينكه بازار س��رمايه 
به طور كل��ي كاموديتي      محور 
اس��ت، هرگونه كاهش رشد 
اقتص��ادي در چي��ن موجب 
كاهش مص��رف كاموديتي      ها 
مي ش��ود و بالطب��ع با كاهش 
قيمت مواج��ه خواهيم بود. با 
توج��ه به اينكه بازار س��رمايه 
ما هم كاالمحور اس��ت؛ از اين بابت با كاهش قيمت هاي 
جهاني و كاهش مصرف مواد اوليه، ما با كاهش سودآوري 
شركت ها مواجه خواهيم شد و اين موضوع تاثير خود را 
روي قيمت س��هام مي گذارد. بنابراين به طور كلي رشد 
اقتصادي چين براي بورس ما بسيار مهم است چون بخش 
نفت ما به صورت غيرمس��تقيم موجب رونق پروژه هاي 
عمراني مي ش��ود و از كسري  بودجه جلوگيري مي كند 
و اگر رشد اقتصادي چين كم شود، طبيعتا قيمت نفت 
از اين موضوع متاثر خواهد ش��د. به صورت مستقيم نيز 
فرآورده هاي نفتي، شركت هاي پتروشيمي، مس، فوالدي 
و... هم��ه به نوعي از كاهش رش��د اقتصادي چين متاثر 
مي شوند و به اين شكل بورس ما با كاهش سودآوري مواجه 

خواهد شد و به تبع آن رشد قيمت ها متوقف مي شود.
يكي از داليل توقف رشد اقتصادي و ايجاد ركود به افزايش 
نرخ به��ره برمي گردد و اصوال س��رمايه جهاني و قيمت 
كاموديتي      ها از نرخ بهره امريكا متاثر هس��تند، بنابراين 
هرقدر نرخ بهره افزايش يابد، ركود بيشتري ايجاد شده 
و قيمت هاي جهاني با كاهش مواجه مي شوند. در نتيجه 
اين روند قاعدتا بورس از ناحيه كاهش قيمت هاي جهاني 
به واسطه قدرتي كه دالر مي گيرد اثر منفي مي گيرد، ولي 
با توجه به اينكه صنايع بورسي ما صادرات      محورند افزايش 
قيمت دالر و قدرت خريد در مقابل ساير ارزها ما را از اين 
موضوع منتفع خواهد كرد. بنابراين مي شود گفت اينكه 
اقتصاد ايران بخواهد چه تاثيري از افزايش قدرت دالر به 
واسطه افزايش نرخ بهره ببرد، جمع اضداد است و خيلي 
نمي توان تاثيرش در اقتصاد ايران را اندازه      گيري كرد اما 
قاعدتا اگر منجر به كاهش قيمت هاي جهاني نشود )كه 

طبيعتا ممكن نيست( تاثيرش مثبت است.
به طور كلي بعد از اينكه دنيا دچار كرونا ش��د، در كليت 
اقتصاد جهاني ركود ايجاد شد و به واسطه جنگ روسيه 
ب��ا اوكراين قيمت انرژي افزايش پي��دا كرد. البته به نظر 
مي رس��د كه قيمت انرژي به واسطه كاهش تنش بين 
روسيه و اوكراين با كاهش مواجه شود و از طرف ديگر با 
برطرف شدن كوويد ما با افزايش تقاضا مواجه مي شويم. 
اين موارد به نوعي هم را خنثي خواهند كرد و به تبع آن 
سطوح حال حاضر در قيمت هاي جهاني حفظ خواهد شد. 
به نظر من رشد اقتصادي چين بيشتر به رويارويي اقتصاد 
امريكا و چين برمي گردد كه چه اتفاقي بين اين دو كشور 
بيفتد و چه تعامالتي با هم داشته باشند. اگر به تعامالتي 
دست پيدا كنند، رشد اقتصادي چين ادامه      دار خواهد بود، 
ادامه در صفحه 8 اما اگر... 

آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور كشورمان در 
اولين گفت وگوي زنده تلويزيوني در سال دوم فعاليت دولت 
سيزدهم ضمن تبريك به مناسبت حلول ماه ربيع االول، 
گفت: خداوند را ش��اكرم براي دو رويداد بزرگ فرهنگي 
)اربعين حسيني( كه ظرف ۱۰ روز گذشته اتفاق افتاد و در 
آن بيش از 3.5 ميليون نفر از عزيزان كشور ما و بيش از 2۰ 
ميليون زائر امام حسين )ع( از كشورهاي مختلف به ساحت 

مقدس اباعبداهلل )ع( عرض ارادت كردند.

  دولت وظيفه داشت سفرهاي زيارتي 
را براي مردم تسهيل كند

وي افزود: همچنين در مشهد مقدس طبق گفته دوستان 
بيش از ۴.5 ميليون نفر از سراسر كشور و جهان اسالم زائر 
امام رضا )ع( شدند كه اين هم اتفاق بزرگي بود، دولت نيز 
وظيفه داشت ضمن خدمتگزاري به مردم، اين زيارت ها را 
براي مردم تسهيل كند. رييس جمهور با بيان اينكه در اين 
زيارت ها ميزبان خوِد مردم بودند، گفت: از كردستان عراق 
و مردم اهل سنت آنجا كه انصافاً خوب از زوار پذيرايي كردند 
و عزيزان ما در همه شهرهاي عراق و همچنين مردم مشهد 
مقدس و مسير مشهدالرضا كه انصافًا آنها نيز به خوبي از 
زائران امام رضا )ع( پذيرايي كردند و دولت نيز وظيفه داشت 
با همه ظرفيت در خدمت زائران و مهمانان امام حسين )ع( و 
امام رضا )ع( باشد، تشكر مي كنم. رييسي ادامه داد: خداوند 
حاج قاسم سليماني را رحمت كند كه گفت ما ملت امام 
حسين )ع( هستيم، اين عشق به اهل بيت در 8 ميليون 
زائري كه در اين چند روز به كربال و مشهد مقدس رفتند 
از رويدادهايي است كه نمي توان به سادگي از آن گذشت. 
بايد توجه ش��ود تا آنچه به عنوان مشكالت در اين زمينه 
وجود داش��ت و عزيزان ما احيانًا اذيت شدند در سال هاي 

آينده مرتفع شود.

  عضويت ايران در سازمان شانگهاي مساله 
و رويداد مهمي است

وي درباره س��فرهاي چند روز اخير خود به س��مرقند و 
نيويورك نيز، گفت: حضور در س��مرقند براي شركت در 
اجالس شانگهاي و هم حضور در نيويورك براي شركت 
در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، موضوعات 
مهمي در آنها مطرح شد كه به برخي از آنها اشاره مي كنم. 

رييس جمهور افزود: عضويت ايران در سازمان شانگهاي 

مس��اله و روي��داد مهمي اس��ت؛ از نظر اقتص��ادي ما به 
زيرس��اخت هاي اقتصادي آسيا وصل شديم. بخش قابل 
توجهي از جمعيت جهان در كش��ورهاي عضو شانگهاي 
وجود دارد و بخش مهمي از اقتصاد جهان نيز در اين كشورها 
اس��ت. رييس جمهور با اش��اره به اينكه اتحاديه اوراسيا و 
كشورهاي عضو شانگهاي كشورهاي قابل توجهي هستند، 
اظهار داشت: قاعدتاً ارتباط اقتصادي و تجاري با اين كشورها 
و با اين زيرس��اخ�ت ها حتمًا مي تواند به توسعه تجارت و 
اقتصاد ما كمك شاياني داشته باشد.  آيت اهلل رييسي گفت: 
عالوه بر ش��ركت در اجالس عمومي س��ازمان شانگهاي 
كه سران كش��ورهاي آن حضور داشتند و اعالم رسميت 
جمهوري اس��المي به عنوان عضو دائم اين سازمان اعالم 
شد، ديدارهاي دوجانبه اي داشتم كه از جمله آن مي توان 
به ديدار با رييس جمهور چين اشاره كنم. وي افزود: نكاتي 
كه در ديدار با رييس جمهور چين مطرح ش��د، تصميم و 
اراده دو كشور براي اجراي برنامه 25 ساله مطرح شد و بر 
همكاري هايي در حوزه انرژي بين ايران و چين كه همواره 

بوده و بايد باز هم توسعه پيدا كند نيز تأكيد شد.
رييس جمهور اظهار كرد: اراده دو كشور ايران و چين براي 
فعال شدن بيشتر تجارت بين دو كشور از جمله مسائل پولي 
و مالي وجود دارد و مشاركت چيني ها در طرح هاي مهم 
و اساسي مانند طرح هاي ريلي در كشور نيز به طور جدي 

مورد تأكيد قرار گرفت. 

  روابط تجاري ما با روسيه 80 درصد 
افزايش پيدا كرده است

وي با بيان اينكه از زماني كه به مس��كو سفر كردم تا زمان 
اجالس اجالس ش��انگهاي، روابط تجاري ما با روسيه 8۰ 
درصد افزايش پيدا كرده است، عنوان كرد: ما با روسيه  در 
حوزه هاي مختلفي كار مي كنيم، مسير و كريدور شمال 
به جنوب كه كار مشتركي بين سرخس و چابهار است و 
دنبال مي ش��ود، حوزه هاي نفتي و انرژي مشتركي هم با 
روسيه انجام مي دهيم، همچنين در حوزه هاي تجاري و 
اقتصادي و حوزه فضايي نيز بخشي از فعاليت هاي مشترك 

ما با روسيه است.
رييسي در مورد همكاري هاي ميان ايران و هند نيز بيان 
كرد: با هندي ها در چابهار و در س��واحل مكران كارهايي 
دنبال مي شود، در نشستي كه با نخست وزير هند داشتم، 
اراده جدي دو كش��ور بر اين بود كه همكاري ها ادامه پيدا 

كند و سرعت آن بيشتر شود تا بتوانيم در بهره برداري از اين 
منطقه كه نه تنها براي ايران، بلكه براي تمام منطقه زمينه 
توسعه خوبي ايجاد كند، راهگشا باشد. وي با بيان اينكه در 
مجموع با تمامي كشورها از جمله كشورهاي آسياي مركزي 
مباحثي مطرح ش��د، افزود: در اولين سفري كه به عنوان 
رييس جمهور به شهر دوشنبه، پايتخت تاجيكستان داشتم 
تا امروز روابط تجاري و اقتصادي ما با اين كشور 5 تا 6 برابر در 
حوزه هاي مختلف افزايش پيدا كرده است و همكاري هاي 
مختلفي ما با كشورهاي آس��ياي مركزي داريم كه همه 
اينها براساس سياست همسايگي است كه ما با همسايگان 
دنبال مي كنيم و آنها نيز پذيرفته اند و اعتماد خوبي بين ما و 
كشورهاي عضو شانگهاي به وجود آمده و درصدد هستيم 

كه اين اعتماد را ارتقا ببخشيم.

  عمده بحث ما در ديدارها با سران كشورها 
گسترش همكاري هاي تجاري و اقتصادي بود

رييس جمهور با بيان اينكه من با سران ۱۰ كشور منطقه 
ديدار داشتم، عنوان كرد: در تمامي اين ديدارها عمده بحث 

ما گسترش همكاري هاي تجاري و اقتصادي بود. 
رييسي گفت: امسال اولين سال حضوري مجمع عمومي 
سازمان ملل پس از شهادت حاج قاسم سليماني بود و بنده 
بايد صداي ملت ايران مي بودم و مواضع سياسي جمهوري 
اسالمي ايران و صداي مظلوميت و اقتدار ملت ايران را در 
نطق و بيانات و ارتباطات خودم مطرح مي كردم.  وي افزود: 
در مجمع عمومي سازمان ملل متحد همچنين بر ضرورت 
اجتناب از سياست هاي يكجانبه گرايي در عالم و ضرورت 
اجتناب از استانداردهاي دوگانه در مسائلي همچون حقوق 
بشر، تروريست و هسته اي كه غربي ها در آن استانداردهاي 
دوگانه اي دارند، مطالبي بيان شد.  رييس جمهور درباره 
شركت در اجالس يونسكو و بيان مواضع تربيتي و آموزشي 
جمهوري اسالمي ايران نيز خاطرنش��ان كرد: در آنجا به 
صورت مختصر سعي كردم محور مواضع جمهوري اسالمي 
در توجه به اسناد داخلي و سند بينادين آموزش و پرورش 
را بيان كنم، ما آمادگي خودمان را اعالم كرديم كه با همه 
كشورهايي كه در اين زمينه صاحب نظر هستند نشست 
داشته باش��يم و گفت وگو و تعامل كنيم. وي افزود: سال 
گذشته به دليل كرونا به صورت حضوري در اجالس سازمان 
ملل متحد حضور نداشتم و به صورت وبيناري شركت كردم 

و مواضع جمهوري اسالمي ايران بيان شد.

  بايد در سازمان ملل 
صداي ملت ايران مي بودم

رييسي گفت: امسال اولين سال حضوري مجمع عمومي 
بعد از شهادت حاج قاسم س��ليماني بود و من بايد صداي 
ملت ايران مي بودم و مواضع سياس��ي جمهوري اسالمي 
اي��ران و صداي مظلوميت و اقتدار ملت اي��ران را در نطق و 
بيان��ات و ارتباطات خودم مطرح كنم. وي افزود: در مجمع 
عمومي همچنين بر ض��رورت اجتناب از سياس��ت هاي 
يكجانبه گرايي در عالم و ضرورت اجتناب از استانداردهايي 
دوگانه در مسائلي همچون حقوق بشر، تروريسم و هسته اي 
كه غربي ها در آن اس��تانداردهاي دوگانه اي دارند مطالبي 
بيان شد. رييس جمهور درباره شركت در اجالس يونسكو 
و بيان مواضع تربيتي و آموزش��ي جمهوري اسالمي ايران 
خاطرنش��ان كرد: در آنجا به صورت مختصر س��عي كردم 
محور مواضع جمهوري اسالمي در توجه به اسناد داخلي 
و س��ند بينادين آموزش و پرورش را بيان كنم. ما آمادگي 
خودمان را اعالم كرديم كه با همه كش��ورهايي كه در اين 
زمينه صاحب نظر هستند نشست داشته باشيم و گفت وگو و 
تعامل كنيم. آيت اهلل رييسي درباره ابتكارش در نشان دادن 
تصوير سردار سليماني اظهار داشت: نكته اي كه مي خواستم 
يادآوري كنم اين بود كه موسس داعش آمريكايي ها بودند و 
قهرمان مبارزه با داعش و تروريسم حاج قاسم سليماني بود و 
اين فرد به دست آمريكايي ها و رييس جمهور سابق اين كشور 
به شهادت رسيد؛ مي خواستم بگويم كه به غلط مدعي حقوق 
بشر هستيد، كسي كه مبارزه با تروريسم بود را به شهادت 
رسانديد؛ دوم اينكه مظلوميت مردم ايران و شهيد سليماني را 
نشان دهم و سوم پيگيري عادالنه عامالن اين اقدام تروريستي 
را خواستار شدم. رييس جمهور درباره فراخوان هاي منافقين 
براي تجمع مقابل سازمان ملل گفت: اين فراخوان ها هيچ 
ترديدي در من و همراهانم ايجاد نكرد؛ بعد از سخنراني در 
مجمع عمومي به صورت پياده به محل استقرار برگشتيم؛ 

معلوم شد كه كارشان مثل هميشه بي اثر و بي رمق است.

  مساله خانم اميني همه را متاثر كرد
رييس جمهور در مورد ماجراي مهسا اميني، اظهار داشت: 
زماني كه اولين خبر را در اين مورد شنيدم در سمرقند بودم 
كه به من خبر دادند اين حادثه اتفاق افتاده؛ من همانجا با 
مسوولين تماس گرفتم و به وزير كشور و بخش هاي ديگر 
ادامه در صفحه 2 گفتم كه با...  

يادداشت -4

جلب اعتماد؛ دستوري نمي شود
اعتماد ريش��ه در انتظاراتي 
دارد ك��ه م��ردم نس��بت به 
حاكمي��ت دارن��د اگ��ر ب��ه 
انتظارات��ي كه از مس��ووالن 
در ذهن ش��هروندان ش��كل 
گرفت��ه پاس��خ شايس��ته و 
متقاعد كننده اي داده نشود 
يا اگر مردم احساس كنند كه 
نهادهاي اقتصادي- اجتماعي افكار و انتظارات عمومي 
را نمايندگي نمي كنند، ما ش��اهد بي اعتمادي مردم 

نسبت به حاكميت خواهيم بود.لذا اعتماد اجتماعي 
مفهومي دستوري نيست كه ما بخواهيم با نگاه پليسي 
در جامعه محقق كنيم. مردم در ش��رايط س��ختي به 
س��ر مي برند، وضعيت اقتصادي و معيشتي به اندازه 
كافي آنها را كالفه كرده است و ديگر نمي شود با بروز 
رفتارهاي غير حرفه اي آستانه تحمل آنها را محك زد. 
همين نگاه دستوري و پليسي بيشتر به سلب اعتماد 
جامعه دامن مي زند. متاس��فانه در تمام اين س��ال ها 
با اينكه بارها وبارها در اين باره از س��وي كارشناسان 
و جامعه شناس��ان هش��دارهاي الزم داده شده است 

اما باز هم اين رفتارها ادام��ه پيدا كرده و تا امروز كه با 
چنين ش��رايطي مواجه هستيم. بايد به اين مساله كه 
تضعي��ف اعتماد عمومي در جامعه چه آس��يب هايي 
مي تواند به همراه داشته باش��د توجه كنيم. وقتي در 
يك جامعه اعتماد اجتماعي كه يكي از شاخصه هاي 
س��رمايه اجتماعي است كمرنگ ش��ود هر رويدادي 
كه احساس��ات و وجدان جمع��ي را جريحه دار كند؛ 
بالقوه مي تواند عامل جنبش هاي اجتماعي غيرقابل 
كنترل ش��ود. به طور مثال در تونس خودسوزي يك 
دس��ت فروش بهانه اي براي حادث شدن حوادث در 

آن كشور شد اين بدين معناست كه حكومت بايستي 
مطالبات بحق مردم را نمايندگي كند نه اينكه بخواهد 
مطلوبيت هاي شان را مهندسي كند. حوادث احتمالي 
در حين بازداش��ت و دستگيري يك پديده نوظهور در 
فرآيند پليسي نيست اما متاسفانه آنچه حاكميت به آن 
دقت نمي كند اين واقعيت تلخ است كه آستانه تحمل 
مردم به شدت كاهش پيدا كرده است اين بدين معناست 
كه تحريك احساسات مردم در شرايطي كه خشم پنهان 
از عملكرد مسووالن زياد شده، هزينه هاي فراواني براي 
ادامه در صفحه 8 نظام سياسي دارد.  

مجيد اعزازي

امان اهلل قرايي

احمد اشتياقي

 پسازهشدارهايالزم
بهمقاماتاقليمشمالعراقانجامشد

 نتبالكسضرراقتصاديقطعيهرساعتاينترنت
درايرانرا۱،۵ميليوندالراعالمكردهاست

رييسجمهوردرواكنشبهحوادثاخير:

حمله سپاه به مواضع گروهك هاي 
تروريستي اقليم شمال عراق

صفحه 2     صفحه 6    

صفحه 5    

وزير ارتباطات: تصميم گيري 
فيلترينگ بر عهده ما نيست

تحريم و آشوب دو روي يك سكه اند

 نهازكاالبرگخبريشده
نهازاطالعاتدرآمدي

 چراسهمايراندرسبدوارداتي
چينوهندناچيزاست؟

 با گذش��ت حدود پنج ماه از آغ��از اجراي اصالحات 
يارانه اي از سوي دولت رييسي، به نظر مي رسد هنوز 
مقدمات الزم براي برداشتن گام پاياني يعني تخصيص 
يارانه به شكل كاالبرگ برداشته نشده و همين موضوع 
باعث شده صداي مجلس همراه دولت نيز دربيايد. اين 
در حالي است كه هنوز انتقادهايي كه به اساس نظام 
پرداخت يارانه در اقتصاد ايران وجود دارد نيز بر جاي 
خود باقي است. هرچند با افزايش مبلغ يارانه نقدي 
پس از حذف ارز ۴2۰۰ توماني، سهم بيشتري از يارانه 
صفحه 2 را بخوانيد پرداختي دولت به ...  

تجارت خارجي ايران در نيمه اول سال جاري با ۱3.2 
درص��د افزايش در ارزش به رق��م 5۰ ميليارد و 282 
ميليون دالر رسيد. براساس آمارها، در اين مدت 26 
ميليارد و 3۱ ميليون دالر كاال وارد شده كه از حيث 
وزن ۱۴.۷2 درصد كاه��ش و از لحاظ ارزش ۱3.۱5 
درصدافزايش داش��ت. در مقابل 2۴ ميليارد و 25۱ 
ميليون دالر كاال از اي��ران روانه بازارهاي بين المللي 
شده كه اين ميزان صادرات از حيث وزن ۱2.5 درصد 
كاهش و به لحاظ ارزش ۱3.32 درصد افزايش را نشان 
صفحه 7 را بخوانيد مي دهد.  

 گمشده اي  
 به  نام  

عدالت يارانه اي

 تراز منفي تجارت 
در نيمه اول سال 



با گذش��ت حدود پنج ماه از آغاز اجراي اصالحات 
يارانه اي از س��وي دولت رييس��ي، به نظر مي رسد 
هنوز مقدمات الزم براي برداشتن گام پاياني يعني 
تخصيص يارانه به ش��كل كاالبرگ برداشته نشده 
و همين موضوع باعث ش��ده صداي مجلس همراه 
دول��ت نيز دربيايد. اي��ن در حالي اس��ت كه هنوز 
انتقادهايي كه به اس��اس نظ��ام پرداخت يارانه در 
اقتصاد ايران وجود دارد نيز بر جاي خود باقي است.

هرچند با افزايش مبلغ ياران��ه نقدي پس از حذف ارز 
4200 توماني، سهم بيشتري از يارانه پرداختي دولت 
به مردم به روش هاي مستقيم اختصاص پيدا كرد اما در 
عمل همچنان، بخش مهمي از يارانه به شكل پنهان و 
غيرمستقيم پرداخت مي شود و همين موضوع اساس 
تخصيص يارانه به ش��كل عادالنه را زير سوال مي برد. 
البته از س��وي ديگر تجربه تلخ افزايش قيمت بنزين 
در آبان 98 نيز نش��ان از آن دارد كه هرگونه اصالحات 
بدون در نظر گرفتن تم��ام جوانب كار، خود مي تواند 
براي كشور مشكالت و محدوديت هاي جدي به وجود 
آورد. با اين حال ارزيابي ها نشان مي دهد كه همچنان 
يارانه اي كه در قالب سوخت و حمل و نقل تخصيص پيدا 
مي كند، به جاي آنكه به جيب اقش��ار كم درآمد برود، 
بيش��تر به نفع پولدارها تمام مي شود. در جديدترين 
گزارش مركز آمار ضرايب اهميت در محاسبه شاخص 
قيمت مصرف كننده به تفكيك دهك هاي هزينه اي 
مش��خص شده است، ش��اخصي كه نش��ان مي دهد 
ه��ر كااليي چند درصد از س��بد هزينه اي دهك هاي 
مختلف را تش��كيل مي دهد و بررسي آن مجددا لزوم 
تغيي��ر در سياس��ت هاي حمايت��ي دولت را آش��كار 
مي كند. بر اين اساس، گروه »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« 4۳.۳0درصد از سبد هزينه اي دهك اول 
و ۱۷.22درصد از سبد هزينه اي دهك دهم را تشكيل 
مي دهد. از سوي ديگر، سهم دهك اول از تورم ماهانه 
گروه »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« در شهريور 
ماه، ۱.۱9درصد و س��هم دهك دهم 0.۵۶درصد بوده 
است. به عبارتي ديگر، از آن جايي كه گروه »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بخش عمده سبد هزينه اي 
دهك هاي پايين تر جامعه را تشكيل مي دهد، فقرا فشار 
افزايش قيمت كاالهاي اين گروه را بيش از ثروتمندان 
احساس مي كنند. از كاالهاي زير مجموعه »خوراكي ها 
و آشاميدني ها«، نان و غالت با ۱۳.0۳درصد و گوشت 
قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها با ۷.20درصد بيشترين 
سهم را در سبد هزينه اي دهك اول دارند. براي دهك 
دهم نيز گوش��ت قرمز و س��فيد و فرآورده هاي آنها با 
4.2۶درص��د و نان و غالت با ۳.8۷درصد بيش��ترين 
سهم را در سبد هزينه اي اين دهك دارند. سهم دهك 
اول و دهك دهم از تورم ماهانه نان و غالت در شهريور 

م��اه ۱40۱ به ترتيب 0.۱۱درص��د و 0.0۳درصد و از 
تورم ماهانه گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها به 
ترتيب 0.۷۵درصد و 0.24درصد بوده اس��ت. از سوي 
ديگر، »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« ۵۶.۷0درصد 
از س��بد هزينه اي دهك اول و 82.۷8درصد از س��بد 
هزينه اي دهك دهم را تش��كيل مي دهد؛ به عبارتي 
ديگر دهك هاي باالتر جامعه در مقايسه با دهك هاي 
پايين تر سهم بيشتري از هزينه هاي خود را صرف كاالها 
و خدمات اين زيرمجموعه مي كنند. در گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات«، مسكن، آب، برق، گاز و ساير 
سوخت ها بيشترين س��هم را در دهك هاي هزينه اي 
دارند و اين سهم براي دهك اول ۳8.0۶درصد و براي 
دهك دهم ۳۳.۶2درصد است. همچنين حمل و نقل 
با ۱۵.0۷درصد بخش قابل توجهي از س��بد هزينه اي 
دهك دهم را تش��كيل مي دهد. اين درحالي است كه 
اين ميزان براي دهك اول تنها 4.۳۵درصد اس��ت. از 
سوي ديگر، سهم دهك اول از تورم ماهانه حمل و نقل 
در شهريور ماه ۱40۱، 0.0۳درصد و سهم دهك دهم 
از آن منفي 0.09درصد بوده است. از آن جايي كه بخش 
عمده اي از حمل و نقل با خودروهاي شخصي و به تبع 
آن با استفاده از بنزين به عنوان سوخت انجام مي شود، 
اين آمار بار ديگر بي عدالتي در تخصيص يارانه بنزين 
و عدم استفاده دهك هاي پايين تر جامعه از اين يارانه 
عظيم تخصيص يافته به بنزين را مش��خص مي كند. 
سهم ثروتمندان از ساير كاالها و خدمات زير مجوعه 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« هم باالتر است. سهم 
بهداش��ت و درمان و آموزش از س��بد هزينه اي دهك 
دهم به ترتيب 9.8۳درصد و 2.۵۶درصد اس��ت. اين 
درحالي است كه سهم اين دو از سبد هزينه اي دهك 
اول به ترتيب 4.۶۷درصد و 0.2۵درصد است كه اين 

هم با توجه به اينكه كل س��بد فق��را هم از ثروتمندان 
كوچك تر اس��ت، نش��انگر بهره مندي پايين تر فقرا از 
خدمات عمومي بهداش��ت و درمان و آموزش اس��ت. 
همچنين حتي در مواردي كه سهم اقالم مشخص شده 
در س��بد هزينه هاي دهك هاي پايين بيشتر است، با 
توجه به اينكه سبد هزينه هاي ثروتمندان چندين برابر 
فقراست، در آنها هم عموما معادل ريالي مصرف براي 
ثروتمندان باالتر خواهد بود. در كنار مشكالتي كه در 
حوزه پرداخت يارانه هاي پنهان وجود دارد، بحث يارانه 
نقدي و مستقيم نيز با چالش هاي خاص خود رو به رو 
است. در ش��رايطي كه دولت وعده داده بود، پس از دو 
ماه، يارانه كاالبرگي جايگزين يارانه نقدي شود، نه تنها 
خبري از اين تغييرات نيست كه حتي به نظر مي رسد 
نمايندگان مجلس نيز اطالعات دقيقي از اين موضوع 
ندارند. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي گفت: مقص��ود مجلس از اينكه قيمت ها به 
شهريور ۱400 بازگردد، يعني مبناي قيمت كاالهاي 
اساسي ش��هريور ۱400 باشد؛ مثاًل اگر قيمت مرغ در 
ش��هريور ۱400 كيلويي 2۵يا ۳0 هزار تومان بوده، ما 
سعي كنيم براساس سرانه مصرف مردم با همان قيمت 
كاال را ارايه دهي��م و مابه التفاوت قيمت بازار با قيمت 

شهريور ۱400 را دولت پرداخت كند. 
وي ادامه ك��رد: يعني اگر قبال مثال س��الي حدود 20 
ميليارد دالر يارانه كاالي اساس��ي پرداخت مي ش��د 
و االن مي خواهي��م يارانه ارز ترجيح��ي را حذف و به 
انتهاي زنجيره يعني يارانه مس��تقيم به مردم منتقل 
مي كنيم، دولت مابه التفاوت قيمت بازار آزاد اين كاالها 
با شهريور ۱400 را براي مردم از اين منبع جبران كند. 
پورابراهيمي در ادامه بيان كرد: مجلس خواستار اين بود 
كه مابه التفاوت قيمت بازار آزاد با قيمت هاي شهريور 

۱400 براي كاالهاي اساس��ي بايد از طريق كاالبرگ 
جبران شود، اما دولت براي اينكه كار خود را آسان كند، 
يارانه نقدي پرداخت كرده است. ما مي خواستيم دولت 
مابه التفاوت قيمت ه��ا را به صورت كاالبرگ پرداخت 
كند؛ يعني مشابه رويكردي كه دولت در موضوع بنزين 
دارد را براي كاالهاي اساسي اجرا كنيم. امروز قيمت 
بنزين در دنيا باال رفته است، اما مردم ايران متوجه اين 
افزايش نشده اند و با استفاده از كارت، بنزين را به قيمت 
۳سال قبل يعني ۱۵00تومان دريافت مي كردند و اگر 
قيمت ۱0هزار تومان هم مي ش��د، مابه التفاوت آن را 
دولت پرداخت مي كرد. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس ادامه داد: ما مي گوييم براي اينكه مردم آرامش 
روحي و رواني داش��ته باشند، مثال اگر سرانه مصرف 
روغن يك كيلوگرم در ماه بوده، با همان قيمت مثال 
20هزار تومان سال قبل به دست مصرف كننده برسد 
و ح��اال اگر قيمت روغن مثال 80هزار تومان بش��ود، 
مابه التفاوت ۶0هزار تومان��ي را دولت پرداخت كند. 
اين نماينده با اشاره به خواست مجلس مبني بر ارايه 
كاالبرگ، گفت: اگر دولت به مردم پول نقد بدهد و به 
آنها بگويد كمك هزينه كاالهاي اساسي است، مردم 
آن را لمس نمي كنند و مثال مي گويند اين هزينه نيم 
كيلو گوشت هم نمي شود، اما وقتي به مردم بگوييم 
كاالهاي اساسي نظير مرغ، تخم مرغ و روغن و ... را با 
همان قيمت 2سال قبل مي توانند دريافت كنند، حس 

بهتري خواهند داشت.
پورابراهيمي در خصوص افزايش قيمت ديگر كاالها هم 
گفت: بخش اول كه مربوط به كاالهاي اساسي است را 
بايد مديريت كنيم و بعد وارد مديريت قيمت ساير كاالها 
شويم. براي كنترل بازار اين كاالها نظير مسكن، زمين، 
خودرو و ... ما بايد ريشه تورم را شناسايي كنيم و موتور 
تورم را بايد خاموش كنيم. اين نماينده سخنان خود را 
اينگونه جمع بندي كرد: دولت براي ارايه كاالبرگ ها 
زيرساخت تهيه نكرده و اين جاي گاليه دارد. سوال ما 
از وزير هم اين است كه پايگاه نظام جامع رفاه ايرانيان 
به كجا رسيده است؟ جعبه سياه كشور در حال حاضر 
اين است كه هر كسي با هر كد ملي در كدام دهك است 
و چقدر درآمد و دارايي دارد؟ تمام تالشمان را مي كنيم 
كه اين موضوع حل شود، چرا كه اگر اين موضوع اجرايي 

شود، مي توانيم بگوييم به سمت كاالبرگ رفته ايم.
به اين ترتيب در شرايطي كه با توجه به نرخ 40 درصدي 
تورم، احتم��اال در آينده نه چندان دور تاثير اين يارانه 
نقدي نيز كم خواهد ش��د و فش��ار اقتصادي بر اقشار 
كم درآمد همچنان باالست، به نظر مي رسد كه هنوز نه 
مقدمات اجراي طرح كاالبرگ فراهم شده و نه اطالعات 
دقيقي از دهك هاي درآمدي وجود دارد، موضوعي كه 
دستيابي به عدالت يارانه اي در ايران را دشوار مي كند.

اقتصادكالنسياست

ادامه از صفحه اول
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حمله سپاه به مواضع گروهك هاي 
تروريستي اقليم شمال عراق

روابط عمومي نيروي زميني س��پاه در اطالعيه اي 
از آغ��از مرحل��ه جديد عملي��ات ق��رارگاه حمزه 
سيدالشهدا)ع( اين نيرو در انهدام مواضع و مقرهاي 
گروهك هاي تروريستي ضد ايراني در مناطقي در 
عمق اقليم ش��مال عراق با موشك هاي نقطه زن و 
پهپادهاي تهاجمي و انهدام��ي خبر داد. به گزارش 
سپاه نيوز؛ روابط عمومي نيروي زميني سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي در اطالعيه اي از آغاز مرحله جديد 
عمليات قرارگاه حمزه سيدالش��هدا )ع( نزسا عليه 
مواضع و مقرهاي گروهك هاي تروريستي ضد ايراني 

در مناطقي در عمق اقليم شمال عراق خبر داد.
متن اطالعيه به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملت شريف و قهرمان ايران اسالمي

همان گونه كه در اطالعيه روز شنبه )مورخ ۱40۱/2/۷( 
به آگاهي رسانده شد، پس از هشدارهاي الزم به مقامات 
اقليم ش��مال عراق از طريق مب��ادي مربوطه مبني بر 
برچيدن بس��اط فعاليت هاي گروه هاي تروريس��تي 
ضد ايراني وابسته به استكبار جهاني در منطقه خود و 
بي اعتنايي نسبت به اين خواسته مشروع و قانوني كه با 
اس��تمرار حضور گروهك هاي تروريستي و تعرض به 
مناطق مرزي جمهوري اس��المي ايران و مورد حمله 
قرار دادن برخي پايگاه ها و پاسگاه هاي مرزي كشورمان 
و همچنين پش��تيباني از آشوب هاي اخير همراه بوده 
است، رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا عليه السالم 
نيروي زميني سپاه پاسداران انقالب اسالمي عمليات 
آتشباري و حمالت توپخانه اي خود را نسبت به مقرها و 
مراكز استقرار آنها در بخش هايي از اقليم آغاز كرد. از آنجا 
كه طي اين م��دت بقاياي گروهك هاي ضد انقالب 
تروريستي پس از تحمل تلفات در منطقه پراكنده 
و تهديد عليه امنيت و آرامش مردم عزيز كشورمان 
همچنان باقي اس��ت، از صبح امروز )چهارش��نبه 
۱40۱/۷/۶( مرحله جديد عمليات رزمندگان اسالم 
عليه مواضع، مقرها و پادگان هاي گروهك هاي مذكور 
در عمق اقليم شمال عراق با بهره گيري از يگان هاي 
موشكي و پهپادي نيروي زميني سپاه و آتش پرحجم 
و تركيبي موشك هاي نقطه زن و پهپادهاي تهاجمي 
و انهدامي آغاز و ضربات مهلكي به آنان وارد شده است 
كه متعاقبًا جزييات عمليات و تلفات و خسارت هاي 
وارده به دش��منان ملت ايران اطالع رساني خواهد 
ش��د . بار ديگر تاكيد مي گردد اين عمليات تا دفع 
موثر تهديد و برچيده شدن مقرهاي گروهك هاي 
تروريس��تي و اقدام مقام��ات اقليم ب��ه تعهدات و 
مسووليت هاي خود، با قاطعيت ادامه خواهد داشت.

شكايت خانواده مهسا اميني
از عامالن دستگيري او

وكيل مدافع خانواده مهسا اميني گفت: والدين مهسا 
اميني از عامالن دستگيري مهس��ا از زمان رسيدن او 
به پليس امنيت اخالقي و س��پس جريان تحقيقات و 
صحبت كردن با او، شكايت كردند. صالح نيكبخت در اين 
باره اظهار كرد: من به همراه علي رضايي ديگر همكارم 
وكالت اولياي دم پرونده مهسا اميني را برعهده گرفتيم. 
روز دوشنبه يكي از ما )آقاي رضايي( در دادسراي جنايي 
حضور يافت و توضيحاتي را به آقاي شهرياري رياست 
دادس��راي جنايي داد و پس از آن بازپرس ويژه پرونده 
از وكيل پرونده و پدر و برادر و دختر خاله مهسا اميني 
تحقيق كردند. وي افزود: ما در اين جلسه از سرپرست 
دادسراي جنايي و بازپرس محترم پرونده تقاضا كرديم 
با توجه به وضعيت خاص پرونده، تحقيقات الزم و دقيق 
از نحوه بازداشت تا جريان انتقال مهسا به بيمارستان 
كس��را و ارايه فيلم و عكس همه لحظات بازداش��ت و 
ماندن او در پليس اخالقي در اختيار ما قرار گيرد و حق 
دسترسي دائم به پرونده داشته باشيم. آقاي شهرياري 
در اين جلسه ضمن اعالم همدردي با خانواده مهسا، قول 
دادند كه به دقت به پرونده رسيدگي شود و هر آنچه مورد 
درخواست ما باشد صورت گيرد. ايشان قول داد كه عالوه 
بر پزشكان پزشكي قانوني، هيات پزشكي كه خانواده 
مهسا اميني معرفي مي كنند نيز در جريان تحقيقات و 
ايرادات احتمالي وكال و خانواده قرار گيرند و به نظرات 
آنان نيز توجه شود.  نيكبخت ادامه داد: ما مجددا هفته 
آينده براي حضور در دادسرا همراه پدر مهسا حضور 
خواهيم يافت ولي به دليل اينكه پدر مهسا اميني براي 
رفت و آمد مشكالتي دارند از ما خواستند كه به اطالع 
بازپرس محترم پرونده و آقاي شهرياري برسانيم كه 
با توجه به معرفي وكال، ديگر نيازي به حضور پدر و 
مادر ايشان نباشد.  وي گفت: والدين مهسا اميني از 
عامالن دستگيري مهسا از زمان رسيدن او به پليس 
امنيت اخالقي و سپس جريان تحقيقات و صحبت 
كردن با او، شكايت كردند. نيك بخت در پايان گفت: 
حرف هاي ما در مورد جريان پرونده فعال همين است 

و جز اين مطلب، چيز ديگري نخواهيم گفت.

بيانيه سخنگوي گوترش
درباره ايران

سخنگوي دبيركل سازمان ملل در بيانيه اي با مطرح 
كردن واكنش دبيركل سازمان ملل به اتفاقات اخير 
ايران، خواستار انجام تحقيقات درباره نحوه مرگ مهسا 
اميني شد. سخنگوي  آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان 
ملل در بيانيه اي كه در وبگاه سازمان ملل منتشر شده 
است، درباره اتفاقات اخير ايران در پي مرگ مهسا اميني، 
نوشت: دبيركل به دقت اعتراضات در جريان در ايران را 
دنبال مي كند. او در ديدار دوجانبه اش با رييس جمهور 
رييسي در 22 س��پتامبر 2022 بر ضرورت احترام به 
حقوق بشر، از جمله آزادي بيان و تجمع مسالمت آميز 
تاكيد كرد. در اين بيانيه با ابراز نگراني درباره اتفاقات 
اخير ايران و دعوت به خويشتن داري، آمده است: ما 
بر ضرورت انجام شدن تحقيقاتي فوري، بي طرفانه و 
موثر درباره مرگ خانم مهسا اميني از سوي نهادي 

مستقل و داراي صالحيت تاكيد داريم.

افزايش سقف تسهيالت مسكن 
ايثارگران

هيات وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف 
كرد از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت در برخي 
بانك ها و ش��ركت هاي دولتي نس��بت به واگذاري 
مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش 
كميته امداد امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيستي 
كشور اقدام كند. هيات وزيران در جلسه صبح امروز 
خود به رياست سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور، 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي را مكلف كرد از محل 
باقيمانده سهام متعلق به دولت در بانك هاي صادرات، 
ملت و تجارت، شركت كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، ش��ركت مخابرات ايران و صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، نس��بت به واگذاري مستقيم سهام به 
افراد فاقد س��هام عدالت تحت پوشش كميته امداد 
امام خميني)ره( و س��ازمان بهزيس��تي كشور اقدام 
نمايد.براساس مصوبه هيات وزيران، مبلغ سهام مورد 
واگذاري به هريك از مشمولين معادل حداكثر يكصد 
ميليون ريال با اعم��ال ۵0 درصد تخفيف به صورت 

اقساط ساالنه و به مدت ۱0 سال مي باشد. 

تحريم و آشوب 
دو روي يك سكه اند

 حساسيت و به نحوي كه مش��كلي ايجاد نشود اين 
موضوع را دنبال كني��د. وي ادامه داد: وقتي من كه از 
سمرقند برگشتم خبر فوت ايشان را به من دادند؛ با 
خانواده ايش��ان تماس گرفتم و با آنها ابراز همدردي 
كردم و گفتم اين خبر نه براي من بلكه براي هر ايراني 
تأثربرانگيز بوده اس��ت. به خانواده خانم اميني گفتم 
كه اين موضوع را حتمًا دنبال مي كنم كه اگر قصوري 
در اين زمينه رخ داده باش��د حتمًا مورد پيگيري قرار 
خواهد گرفت. رييسي گفت: در اين تماس تلفني پدر 
مرحومه اميني و برادرشان به بنده ابراز محبت كردند 
و گفتند اين تماس قوت قلبي براي ما است كه بعداً نيز 
اين مساله را در گفت وگويي بيان كردند. اين موضوع 
در دولت و مجلس پيگيري شد و پزشكي قانوني نيز كار 
را دنبال كرد و همچنان نيز پيگيري ها در حال انجام 
اس��ت. رييس جمهور بيان كرد: در ماجراي فوت اين 
خانم كه همه را متأثر كرد وظيفه مديريتي و انساني ما 
اين است كه اين موضوع را پيگيري كنيم و من هم به 
عنوان يك مسوول عرض مي كنم قصد ما در اين قضيه 

شفاف سازي و اجراي عدالت است.
  گفت وگو براي اصالح روش ها 

بايد مورد توجه قرار بگيرد
رييس جمهور گفت: پزشكي قانوني كه يك سازمان 
حرفه اي اس��ت كار را انجام مي دهد و نظرش را اعالم 

خواهد كرد و ما منتظر آن هستيم.
رييسي با بيان اينكه تاكنون گزارش هايي از بخش هاي 
مختلف به صورت مقدماتي در اين باره به ما ارس��ال 
شده است، عنوان كرد: ما منتظر مي مانيم تا نظر قطعي 
از ناحيه سازمان پزشكي قانوني اعالم شود. وي با بيان 
اينكه ظرف اين مدت با اظهارنظرهايي در رس��انه ها 
و در فضاي حقيقي و مجازي نسبت به روش اجراي 
قانون مطرح شده است، گفت: پيشنهادات، انتقادات و 
نظراتي هست اما نگاه ها و نظرات و ديدگاه ها چه موافق 
و چه مخالف نبايد از مطرح شدنش وحشت داشت.  
رييس جمهور ادامه داد: به نظر من اشكالي ندارد كه 
افراد و دستگاه هاي نس��بت به اجراي قانون نظرات 
مختلف داشته باش��ند. بيان ديدگاه ها در اين رابطه 
مي تواند به ارتقاي كار كمك كند. به نظر من مسوولين 
مربوطه بايد نسبت به اين ديدگاه ها توجه مثبت داشته 
باشند. البته اين روش��ي كه براي اجراي قانون وجود 
دارد ۱۵-۱0 سال است كه در حال اجرا است و براي 
اين يكي دو سال اخير نيست اما اشكالي ندارد كه در 
اين رابطه نظرات مختلف وج��ود دارد از آن در جهت 
بهتر شدن امور استفاده كرد. رييسي با اشاره به بيانات 
رهبر معظم رهبري درباره كرسي هاي آزادانديشي و 
نظريه پردازي در دانشگاه و محافل علمي گفت: چه 
اشكالي دارد براي گفت وگو، نقد و حتي اعتراض نسبت 
به يك تصميم مراكزي را قرار دهيم تا نسبت به برخي 
تصميمات و روش ها اعتراض شود؟ معتقدم اين قضيه 

به سالمت و ارتقاي كار كمك جدي كند.
  خط قرمز جمهوري اسالمي 

جان و مال مردم است
وي اف��زود: مس��وولين در حوزه ه��اي مختلف چه 
حوزه هاي تصميم سازي چه حوزه هاي تصميم گيري 
بايد اي��ن قضيه براي خودش��ان به عن��وان يك امر 
كمك كننده در اجراي باصالبت كار در نظر بگيرند. بايد 
از اين نقدها به عنوان يك زمينه براي اصالح استفاده 
كرد. رييس جمهور تصريح كرد: بايد حدفاصل بين 
اعتراض و اغتشاش مشخص ش��ود. امكان دارد يك 
اعتراض و س��خن مخالفي وجود داشته باشد و هيچ 
اش��كالي وجود ندارد و بايد شنيده شود و شنيدن آن 
به اصالح عمومي كمك مي كند. كس��اني كه امروز 
مدافع امنيت كش��ور هستند از جمله پليس و سپاه، 
شيرين ترين س��رمايه خود يعني جانش��ان را كف 
دست شان گذاش��تند تا در كشور امنيت ايجاد شود. 
اينها جدا از مردم نيستند و جزو مردم هستند و حافظ 
امنيت و جان و مال مردم هستند. تعرض به اينها قابل 
تحمل نيست خط قرمز جمهوري اسالمي جان و مال 

مردم است.
  دول�ت ش�ب و روز ب�راي حل مش�كالت 

اقتصادي تالش مي كند
وي در بخش ديگري گفت: دولت شب و روز دارد براي 
حل مشكالت اقتصادي تالش مي كند. رفع مشكالت 
از مسائل محوري در دولت است. حل مشكالت حوزه 
آب، انرژي و رونق توليد از مسائل محوري دولت است.

رييسي تصريح كرد: صدهزار عضو هيات علمي داريم. 
اعضاي هيات علمي اتاق فكر دولت هستند و مي توانند 

به دولت كمك كنند.

نه از كاالبرگ خبري شده نه از اطالعات درآمدي

وزير امور خارجه: 

گمشدهايبهنامعدالتيارانهاي

تغيير حكومت صورت نخواهد گرفت

رييس مجلس: برخي براي انقالب يك سيلي نخورده و هوار كشيدند

وزير امور خارجه ايران در گفت وگويي به سواالتي درباره 
اتفاقات اخير ايران و مواضع ايران درباره روند احياي توافق 
هسته اي پاسخ داد. به نقل از وبگاه شبكه راديويي ان پي 
آر امريكا، حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران 
در گفت وگو با اين شبكه درباره اعتراضات شكل گرفته 
در ايران در پي مرگ مهس��ا اميني در جريان بازداشت 
توس��ط پليس امنيت اخالقي، گفت: ملت ايران ملتي 
احساساتي هستند و عواطف پاكي دارند. آنها در ساعات 
اوليه پس از اين رخداد به طور مس��المت آميز اعتراض 
كردند و پاي��ان يافت. اما در اين بي��ن، عواملي خارجي 
مانند شبكه هاي ماهواره اي و برخي وبگاه ها مردم را به 
آمدن به خيابان ها و روي آوردن به خش��ونت تش��ويق 
كردند. به اين دليل اس��ت كه تظاهرات به خش��ونت و 
آشوب كشيده ش��د. اميرعبداللهيان در پاسخ به اينكه 
آيا فكر نمي كند اين اعتراضات از سوي مردم يا حداقل 
برخي از مردم ايران بوده باشد، گفت: مسلما اعتراضاتي 
وجود دارد و آنها درخواست شان را به طور مسالمت آميز 
مطرح مي كنند. اما االن بسياري از اين افراد در خيابان ها 
از سوي شبكه هاي سازمان يافته هدايت مي شوند. او در 
اين راس��تا گفت: بين اعتراض، اخالل و آش��وب تفاوت 
وجود دارد. ما در ايران به مطالبات مردم توجه مي كنيم 
اما با كساني كه بخواهند آشوب كنند و تحت تاثير خارج 
از كشور باش��ند، طبق قوانين مان عمل مي كنيم. او در 
پاسخ به اينكه آيا از نظر او معترضان داليلي مشروع براي 
نگراني و نارضايتي دارند يا نه، گفت: درباره خانم مهسا 
اميني، اتفاقي براي او افتاد كه همه ما را بس��يار بس��يار 
اندوهگين كرد. رخدادهاي مش��ابهي در سراسر جهان 
اتفاق مي افتند، ده ها مورد مشابه در امريكا يا در انگليس. 

وزير امور خارجه ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا درست 
است مردم به خاطر نحوه پوشش شان زنداني شوند، بيان 
كرد: كشورها قوانين، مقررات و ارزش هاي خودشان را 
دارند. رييس دستگاه ديپلماسي ايران در بخش ديگري 
از اين گفت وگو مطرح كرد: اگر ]اين اعتراضات[ صلح آميز 
باشد، مي توانند آزادانه انجامش دهند. هيچ اعمال قدرتي 
انجام نخواهد گرفت. اما اگر قرار باشد آمبوالنس ها را آتش 
بزنند يا از بانك ها پول سرقت كنند، پليس چاره اي ندارد 
جز اينكه واكنش نشان بدهد. وقتي مردم سعي كردند 
كنگره را تسخير كنند، شما] درامريكا[ چه كار كرديد؟ آيا 
دسترسي رييس جمهورتان به توييتر را مسدود نكرديد؟ 

آيا اين اقدامي دموكراتيك بود يا آن را بنا بر داليل امنيت 
ملي انجام داديد؟ شما تصميم گرفتيد، اين تصميم را به 
خاطر امنيت داشتن گرفتيد چون نماد دموكراسي تان 
توسط مردم تسخير شده بود. اميرعبداللهيان در پاسخ به 
اين سوال كه چرا دسترسي به اينترنت در ايران محدود 
شده اس��ت، بيان كرد: ما وظيفه داريم آرامش و راحتي 
براي مردم مان ايجاد كنيم. او درباره اوضاع فعلي در ايران 
گفت: همه چيز در ايران تحت كنترل است و آن طور كه 
فكر مي كنيد بزرگ و مهم نيست. اميرعبداللهيان گفت: 
من به آنها )كشورهاي غربي و امريكا( اطمينان مي دهم 
كه اتفاق بزرگ و مهمي در ايران در حال رخ دادن نيست، 

تغيير حكومتي در ايران انجام نخواهد شد، با احساسات 
مردم ايران بازي نكنيد. مردم ايران فهيم هستند. وزير 
امور خارجه در توضيح اينكه با توجه به اظهارات وزارت 
امور خارجه امريكا مبني ب��ر ارايه مجوز به اقداماتي كه 
موجب ارتقاي آزادي اينترنت در ايران شوند را در اولويت 
قرار خواهد داد، آيا فك��ر مي  كند كه حاكميت در ايران 
مي توان��د كنترل اينترنت را حفظ كن��د، بيان كرد: اگر 
امريكا واقعا ب��ه مردم ايران اهميت مي دهد، مي تواند به 
اين موضوع توجه كند كه هزاران كودك ايراني به خاطر 
تحريم ه��اي دارويي جان خود را از دس��ت داده اند. او با 
اشاره به اينكه اقدام امريكا به برداشتن تحريم هاي مرتبط 
با ارايه خدمات اينترنتي به ايران و صدور مجوزهاي الزم 
در اين زمينه در زمان درستي انجام نشده است، گفت: 
به ويژه االن كه در بحبوحه مذاكرات هستيم و پيام رد و 
بدل مي كنيم. اين باعث مي شود اعتماد كمتري به امريكا 
داشته باشيم. اميرعبداللهيان با اشاره به مذاكرات احياي 
توافق هسته اي گفت: ما واقعا نمي دانيم طرف امريكايي 
براي اتخاذ تصميمي كه الزم اس��ت، ب��ه اندازه كافي 
واقع بين است يا نه. آيا امريكا شجاعت كافي براي اتخاد 
تصميم سخت  را دارد يا نه. رييس دستگاه ديپلماسي 
اي��ران درباره اينكه آيا از نظر اي��ران، ضرورت دارد كه 
امريكا تضمين بدهد هيچ گاه دوب��اره از توافق خارج 
نخواهد شد، گفت: مساله تضمين  براي ما بسيار مهم 
است. امريكا گام هايي براي تضمين دادن به ما برداشته 
است. ما مي خواهيم اين تضمين ها تكميل تر شوند. او 
درباره احياي توافق هسته اي گفت: اگر امريكا آماده 
باشد]به توافق بازگردد و پايبندي كند[، ما هم بدون 

هيچ تاخيري آماده ايم و فورا اين كار را خواهيم كرد.

رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه وظيفه 
امروز هركسي كه خود را انقالبي مي داند اثبات كارآمدي 
دي��ن در اداره جامعه اس��ت، تأكيد ك��رد: جمهوري 
اسالمي براي مش��كالت راه حل دارد، اما بروكراسي و 
ديوان س��االري اجازه نمي دهد از اين قدرت براي حل 
مساله اس��تفاده كنيم. محمدباقر قاليباف در نشست 
جمعي از رزمندگان خراساني و مسووالن تشكل هاي 
دفاع مقدس استان خراسان رضوي در مشهد با اشاره 
به مشكالت كش��ور تأكيد كرد: من سال هاست تأكيد 
مي كنم كه هركس خود را حزب اللهي، انقالبي، سرباز 
رهبري و وطن پرست مي داند يا دغدغه اسالم و انقالب 
و ايران را دارد، باي��د بتواند كارايي دين در اداره جامعه 

را اثبات كند. وي با بيان اينك��ه اثبات كارآمدي دين 
در اداره جامع��ه يعن��ي محقق كردن ق��درت نظريه 
واليت فقيه امام خمين��ي)ره( در اداره جامعه، ادامه 
داد: جمهوري اسالمي براي مش��كالت راه حل دارد 
اما بروكراسي و ديوان س��االري حاكم بر كشور اجازه 
نمي دهد از اين قدرت براي حل مساله استفاده كنيم. 
رييس قوه مقنن��ه در همين زمينه ضم��ن تقدير از 
همه كارمندان تالش��گر و زحمتكش افزود: سيستم 
بروكراسي و ديوان ساالري كشور مناسب اداره كشور 
نيست و حتي ضد مباني جمهوري اسالمي و كارآمدي 
عمل مي كند. قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود 
با بيان اينكه مسائل اصلي را رها كرده و به مسائل فرعي 

پرداخته ايم و گاهي مسائل اصلي و فرعي را تشخيص 
هم نمي دهيم، گفت: اين رواي��ت اميرالمومنين)ع( 
است كه وقتي نيروهاي فاضل دفع شوند، اراذل، يعني 
نيروهاي فرومايه و ناكارآمد، كارها را به دست مي گيرند 
و لذا شاهد هس��تيم كه در طول ده ها سال، اين اتفاق 
باعث بروز شرايطي مي ش��ود كه قدرت حل مساله را 
از دس��ت مي دهيم. رييس مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه راه و مس��ير را گم و مردم را از اداره جامعه 
حذف كرده ايم، تصريح كرد: متاسفانه گرفتار كساني 
ش��ده ايم كه براي انقالب يك سيلي نخورده اند، درد 
نكشيده اند و كاري هم نكرده اند و فقط هوار كشيده اند 
و اين درحالي اس��ت كه ما ميدان را خالي كرده و كنار 

كشيده ايم. وي با بيان اينكه رهبر انقالب فرموده اند كه 
»در نسل ما بازنشستگي معنايي ندارد و تا زنده هستيم 
رزمنده هستيم«، گفت: ما رزمندگاني هستيم كه با 
گوشت و پوست و استخوان، اتكا به سنت هاي الهي را 
درك كرده ايم و مي دانيم كه در كار ما نشد وجود ندارد، 
بنابراين سختي ها نبايد ما را از راهمان دور كند، بلكه 
بايد دل به دريا بزنيم و وارد عرصه مش��كالت شويم و 
بدانيم كه رزق و روزي و بركت را خدا مي دهد و همانطور 
كه رهبر انقالب فرمودند؛ خداي اقتصاد همان خداي 
خرمشهر اس��ت. در اين نشست رزمندگان خراساني 
و مسووالن تشكل هاي دفاع مقدس استان خراسان 

رضوي به بيان نكات و دغدغه هايشان پرداختند.



قيمت طال و س��كه، ديروز روند نوساني داشت. كاهش 
قيمت اونس، طال را به كانال يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار 
توماني برد اما فلز گرانبها بار ديگر به كانال باالتر برگشت. 
س��كه اما امروز روند افزايش��ي داش��ت. قيمت دالر نيز 
در كان��ال ۳۱ هزار توماني در ح��ال افزايش بود. اخبار و 
سيگنال هاي موثر بر بازارها را بخوانيد. روزگذشته در بازار 
داخلي طال روند كاهشي داشت و سكه افزايشي بود. طال 
حتي براي ساعاتي به كانال ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار توماني 
هم رفت اما بار ديگر به كانال باالتر برگشت. ديروز اونس 
جهاني كاهش و دالر در بازار داخلي افزايشي بود. احتماال 
همين عامل باعث رفت و بازگشت قيمت طال شد. سكه اما 
امروز افزايش تا حدود ۲۱۵ هزار توماني را نيز تجربه كرد. 
محمد كشتي آراي، كارشناس بازار طال و سكه با اشاره به 
ركود موجود پيش بيني كرد كه در روزهاي آينده اتفاق 
خاصي در اين بازار رخ ندهد. سايت اتحاديه طال و جواهر 
تهران، قيمت طال را كاهش��ي اعالم كرده است. هر گرم 
طالي ۱۸عيار يك ميليون و ۳۰۶ هزار و ۶۱۰ تومان داد 
و ستد مي شود. اين رقم حدود پنج هزار تومان بيشتر از بعد 
از ظهر و حدود پنج هزار تومان كمتر از روز كاري گذشته 
است.  قيمت سكه طرح جديد اما روند افزايشي دارد و به 
قيمت ۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده است. اين 
نرخ نسبت بعد از ظهر روز گذشته ۱۵۰ هزار تومان و نسبت 
به به روز كاري گذشته، ۱۰۰ هزار تومان بيشتر قيمت 
خورد . قيمت سكه طرح قديم نيز روند افزايشي دارد و به 
۱۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. اين رقم نسبت 

به روز كاري گذشته نيز ۱۰۰ هزار تومان بيشتر است.

   كاهش قيمت  طال و افزايش نرخ سكه
اما شبكه اطالع رساني طال، سكه و ارز، قيمت هر گرم طال 
را در لحظه تنظيم اين گزارش، كاهشي و يك ميليون و 
۳۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم كرده است. حدود ۱۰هزار 
تومان بيشتر از بعد از ظهر و سه هزار تومان كمتر از روز 

كاري گذشته.
اما اين منبع قيمت تك فروشي سكه طرح جديد )امامي( 
را در لحظه تنظيم اين خبر افزايشي و حدود ۱۴ ميليون 

و ۴۴۳ هزار تومان اعالم كرده است. اين رقم نسبت به بعد 
از ظهر ۶۳ هزار تومان و نسبت به روز كاري گذشته حدود 

۲۱۵ هزار تومان بيشتر است.
اما به گزارش اين س��ايت، سكه طرح قديم )بهار آزادي( 
نيز در لحظه تنظيم اين خبر نزولي است و ۱۳ ميليون 
و ۴۶۸ هزار تومان معامله مي ش��ود. اين رقم، هفت هزار 
تومان كمتر از بعد از ظه��ر و ۴۹ هزار تومان كمتر از روز 

كاري گذشته است.

   پيش بيني قيمت سكه و طال
به گزارش تجارت نيوز، محمد كشتي آراي، كارشناس بازار 
طال و سكه گفت: اونس جهاني در هفته گذشته كاهش 
داشت. همچنين بازار به دليل محرم و صفر در ركود بود. 
اكنون با آغاز ماه ربيع االول، ممكن است اين ركود به پايان 
برسد اما در هفته آينده بعيد است اتفاق خاصي در بازار طال 
و سكه رخ دهد. مجتبي ديبا، كارشناس بازارهاي مالي نيز 
با اشاره به كاهش قيمت اونس گفت: اونس جهاني طال 
در چند روز اخير با كاهش همراه شده بود. اما روز گذشته 

ريزش شديدتري را تجربه كرد و تا ۱۶۲۷ دالر نيز رسيد. 
البته در ادامه روز اونس جهاني دوباره خود را احيا كرد و در 
بازه ۱۶۴۶ درحال معامله است. او افزود: اگر اونس جهاني 
بتواند باالي ۱۶۴۲ به ثبات برس��د، مي توان پيش بيني 
كرد كه اونس جهاني در طول هفته آينده به ۱۶۶۱ نيز 
برسد. ديبا در مورد تاثير اين نوسانات بر بازار داخلي طال 
و سكه گفت: در بازار داخلي شاخص دالر تاثير بيشتري 
در قيمت ها دارد. او توضيح داد: با وجود افزايش نرخ دالر، 
كاهش اونس جهاني جلوي رشد قيمت طال و سكه در بازار 
داخلي را گرفت. اگر دو شاخص دالر و اونس جهاني رشد 
صعودي همگرا داشته باشد، قيمت طال و سكه در آينده با 

افزايش همراه خواهد بود.

   آخرين نوسانات دالر
در مدت اخير بازارهاي مالي از جمله دالر، طال و س��كه، 

تحت تاثير مذاكرات وين و اخبار سياسي قرار داشتند.
در اين روزها نيز س��يگنال هايي از مذاكرات هسته اي و 
همچنين تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران براي بازارها 

ارسال شده. اين سيگنال ها در روزهاي اخير قيمت دالر 
را افزايش��ي كرده اس��ت. دالر در بازار آزاد نيز بر اساس 
گزارش بعضي كانال هاي تلگرامي، با افزايش نسبت به 
روز كاري گذش��ته آغاز كرد. روز دوشنبه، آخرين نرخ 
دالر نقدي ۳۱۶۶۰ تومان بود. ديروز معامالت با قيمت 
۳۱,۷۲۰ تومان آغاز شد. در ادامه نرخ ها نوشان داشت و 
به ۳۱,۷۵۰ تومان رسيد. آخرين رقم اعالمي ۳۱,۷۲۰ 
تومان بود. همين روند نوساني قيمت، در مورد معامالت 
غيرقانون��ي فردايي نيز در جريان اس��ت. ارز امريكايي، 
روزهاي گذشته روندي نوساني داشت. كف و سقف قيمت 
دالر روز دوش��نبه ۴ مهر، در برخي كانال هاي تلگرامي، 
۳۱,۶۶۰ و ۳۱,۷۴۰ تومان اعالم شد. همچنين، كف و 
سقف قيمت دالر فردايي، روز سه شنبه ۶ مهر )تعطيل 
رسمي( به ۳۱,۶۵۰ و ۳۱,۷۲۰ هزار تومان رسيد. بعضي 
معتقدند اين منابع، قيمت دالر را بيشتر از نرخ كف بازار 

اعالم مي كنند.

   آخرين اخبار برجام
وزير امور خارجه ايران در ادامه ديدارهاي ديپلماتيك خود 
با دبيركل سازمان ملل ديدار كرد. اين دو مقام مسوول 

درباره مذاكرات برجام گفت وگو كردند.
اميرعبداللهيان در اين ديدار، گفت: پيشرفت هاي زيادي 
در مذاكرات انجام ش��ده و ما معتقديم كه توافق دست 
يافتني است اگر طرف امريكايي واقع بينانه برخورد كند. 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل نيز تاكيد كرد كه ما 
همواره از بازگشت همه طرف ها به توافق حمايت كرده ايم و 
اميدوارم به زودي شاهد تحقق آن باشيم. اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه ايران چند روز قبل با اش��اره به آخرين 
تحوالت در زمينه برجام، گفته بود: چنانچه دولت امريكا 
اراده اي براي اتخاذ تصميم داشته باشد، حصول توافق 
دور از دس��ترس نخواهد بود، اما امريكا تاكنون قادر به 
اتخاذ تصميم واقع بينانه نبوده است. ما ميز مذاكره را ترك 
نخواهيم كرد. سيگنال هاي سياسي و شاخص هاي كالن 
اقتصادي در بعد داخلي و بين المللي بر قيمت دالر، طال و 

سكه اثرگذار هستند.
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قائم مقام رييس كل 
بيمه مركزي منصوب شد

وزير اقتصاد در حكمي »مجيد مشعلي فيروزآبادي« 
را ب��ه عنوان قائم مق��ام ريي��س كل بيمه مركزي 

جمهوري اسالمي ايران منصوب كرد.
سيد احس��ان خاندوزي در حكم انتصاب مشعلي 
تاكيد كرده اس��ت: انتظار مي رود تمامي مساعي 
خود را با همفكري و همدل��ي مجموعه همكاران 
بيمه مركزي و تعامل سازنده و فعال با سازمان هاي 
ذي ربط به منظور انج��ام وظايف قانوني محوله به 

كار گيريد.
وزير اقتصاد همچنين در نامه هايي جداگانه خطاب 
به مجيد بهزادپور، رييس كل بيمه مركزي جمهوري 
اس��المي ايران، موافقت خود را ب��ا انتصاب »علي 
بنيادي« به عنوان عضو هيات عامل و معاون طرح و 
توسعه بيمه مركزي، »حميدرضا مهدوي كوچك 
سرايي« به عنوان عضو هيات عامل و معاون توسعه 
مديريت و منابع بيمه مركزي و انتصاب »علي استاد 
هاشمي« به عنوان عضو هيات عامل و معاون نظارت 

بيمه مركزي اعالم كرد.

بازگشت طال به كانال 1/300 ميليوني

جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد 

طال، سكه و دالر گران شدند

تورم منفي حمل و نقل براي ثروتمندان
در جديدترين گ��زارش مركز آمار ضراي��ب اهميت در 
محاس��به ش��اخص قيمت مصرف كننده ب��ه تفكيك 
دهك هاي هزينه اي مش��خص شده است، شاخصي كه 
نش��ان مي دهد هر كااليي چند درصد از سبد هزينه اي 
دهك ه��اي مختلف را تش��كيل مي دهد و بررس��ي آن 
مجددا ل��زوم تغيير در سياس��ت هاي حمايتي دولت را 

آشكار مي كند.
به گزارش اقتصادآنالين؛ بر اين اساس، گروه »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« ۴۳.۳۰درصد از سبد هزينه اي 
دهك اول و ۱۷.۲۲درصد از سبد هزينه اي دهك دهم را 
تش��كيل مي دهد. از سوي ديگر، سهم دهك اول از تورم 
ماهانه گروه »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« در 
شهريور ماه، ۱.۱۹درصد و سهم دهك دهم ۰.۵۶درصد 
بوده اس��ت. به عبارت��ي ديگ��ر، از آن جايي ك��ه گروه 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بخش عمده سبد 
هزينه اي دهك هاي پايين تر جامعه را تشكيل مي دهد، 
فقرا فش��ار افزايش قيمت كاالهاي اي��ن گروه را بيش از 

ثروتمندان احساس مي كنند. 

از كاالهاي زير مجموعه »خوراكي ها و آش��اميدني ها«، 
نان و غالت با ۱۳.۰۳درصد و گوش��ت قرمز و س��فيد و 
فرآورده هاي آنها با ۷.۲۰درصد بيش��ترين س��هم را در 
س��بد هزينه اي دهك اول دارند. ب��راي دهك دهم نيز 
گوشت قرمز و س��فيد و فرآورده هاي آنها با ۴.۲۶درصد 
و نان و غالت با ۳.۸۷درصد بيش��ترين س��هم را در سبد 
هزين��ه اي اين دهك دارند. س��هم ده��ك اول و دهك 
دهم از تورم ماهانه نان و غالت در شهريور ماه ۱۴۰۱ به 
ترتيب ۰.۱۱درصد و ۰.۰۳درصد و از تورم ماهانه گوشت 
قرمز و سفيد و فرآورده هاي آنها به ترتيب ۰.۷۵درصد و 

۰.۲۴درصد بوده است.
از س��وي ديگر، »كااله��اي غيرخوراك��ي و خدمات« 
۵۶.۷۰درصد از سبد هزينه اي دهك اول و ۸۲.۷۸درصد 
از سبد هزينه اي دهك دهم را تشكيل مي دهد؛ به عبارتي 
ديگر دهك هاي باالتر جامعه در مقايس��ه با دهك هاي 
پايين تر سهم بيشتري از هزينه هاي خود را صرف كاالها 

و خدمات اين زيرمجموعه مي كنند.
در گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، مسكن، آب، 

برق، گاز و ساير سوخت ها بيشترين سهم را در دهك هاي 
هزينه اي دارند و اين سهم براي دهك اول ۳۸.۰۶درصد و 

براي دهك دهم ۳۳.۶۲درصد است.
همچنين حم��ل و نقل ب��ا ۱۵.۰۷درص��د بخش قابل 
توجهي از سبد هزينه اي دهك دهم را تشكيل مي دهد. 
اين درحالي اس��ت كه اين ميزان ب��راي دهك اول تنها 
۴.۳۵درصد است. از سوي ديگر، سهم دهك اول از تورم 
ماهانه حمل و نقل در شهريور ماه ۱۴۰۱، ۰.۰۳درصد و 
س��هم دهك دهم از آن منفي ۰.۰۹درصد بوده است. از 
آن جايي كه بخش عمده اي از حمل و نقل با خودروهاي 
شخصي و به تبع آن با استفاده از بنزين به عنوان سوخت 
انجام مي شود، اين آمار بار ديگر بي عدالتي در تخصيص 
يارانه بنزين و عدم اس��تفاده دهك هاي پايين تر جامعه 
از اين يارانه عظيم تخصيص يافته به بنزين را مش��خص 

مي كند.
س��هم ثروتمندان از ساير كاالها و خدمات زير مجموعه 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« هم باالتر است. سهم 
بهداشت و درمان و آموزش از سبد هزينه اي دهك دهم 

به ترتيب ۹.۸۳درصد و ۲.۵۶درصد اس��ت. اين درحالي 
است كه سهم اين دو از سبد هزينه اي دهك اول به ترتيب 
۴.۶۷درصد و ۰.۲۵درصد است كه اين هم با توجه به اينكه 
كل سبد فقرا هم از ثروتمندان كوچك تر است، نشانگر 
بهره مندي پايين تر فقرا از خدمات عمومي بهداش��ت و 
درمان و آموزش است. همچنين حتي در مواردي كه سهم 
اقالم مشخص شده در سبد هزينه هاي دهك هاي پايين 
بيشتر است، با توجه به اينكه سبد هزينه هاي ثروتمندان 
چندين برابر فقراس��ت، در آنها هم عموما معادل ريالي 

مصرف براي ثروتمندان باالتر خواهد بود.
نكته مهم��ي كه از اين آمار مي توان برداش��ت كرد لزوم 
تغيير در شيوه هاي تخصيص يارانه هاي دولتي است؛ چرا 
كه در بسياري از اقالم دهك هاي باالتر مصرف بيشتري 
نسبت به دهك هاي پايين تر دارند و بنابراين يارانه قيمتي 
تخصيص يافته بيشتر نصيب ثروتمندان مي شود تا فقرا 
و اين ضرورت افزايش تدريجي س��هم يارانه هاي نقدي 
نسبت به يارانه هاي قيمتي در كل يارانه پرداختي توسط 

دولت را بيشتر مي كند.

تاثير كاهش نرخ يورو بر منابع ارزي صندوق توسعه ملي
معاون سرمايه گذاري خارجي صندوق توسعه ملي با 
اشاره به اختصاص ۴۰ درصد منابع ارزي بانك مركزي 
به صندوق، گفت: اف��ت ارزش يورو در چند ماه اخير، 
موجب كاهش منابع ارزي صندوق توسعه ملي شده و 
اصالح اين وضع نيازمند مديريت بهينه سبد ارزي از 
سوي صندوق و بانك مركزي و حضور نماينده  هيات 
عامل صندوق در هيات عالي و كميته سياست گذاري 

پولي و ارزي بانك مركزي است.
به گزارش ايسنا، حسين عيوضلو - عضو هيات عامل 
صندوق توس��عه ملي - با اشاره به نهايي شدن طرح 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران )طرح مسووليت، 
اهداف، س��اختار و وظايف بانك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران( با هم��كاري بانك مرك��زي، مركز 
پژوهش ه��اي مجلس و مجلس ش��وراي اس��المي 
و تصويب قري��ب الوقوع آن، اظهار ك��رد: اين طرح 
هم اكن��ون مراحل نهاي��ي خ��ود را در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي طي مي كند و به زودي براي 
تصويب نهايي به ش��وراي نگهبان ارس��ال مي شود. 
وي با بيان اينكه در سال ۱۳۶۲ نخستين قدم براي 
عمليات بانكداري بدون ربا برداشته شد، افزود: پس 
از آن تاريخ و حداقل طي پنج سال الزم بود اصالحات 
الزم در خصوص تغيير قوانين پولي و بانكي كشور در 
چارچوب نظام بانكداري اسالمي انجام مي شد، ولي 
تاكنون عليرغم فعاليت ها و پژوهش هاي گرانقدري 
كه در اين زمينه ها انجام ش��ده طرح يا اليحه اي به 

مرحله تصويب نهايي نرسيده است.
طبق اعالم صندوق توس��عه ملي، عيوضلو با ذكر اين 
مطلب كه كه طرح بانك مرك��زي )طرح حاضر( نيز 
داراي اشكاالت اساسي بوده و نيازمند بازنگري جدي 
است، گفت: در وهله  نخست به طور منطقي بايد طرح 
بانكداري قبل از بانك مركزي به تصويب برس��د، چرا 
كه بانك مركزي جنبه نظارتي و قانونگذاري دارد؛ لذا 
بايستي در ابتدا شاكله  نظام بانكداري در ايران و سپس 

ساختار نظارتي بانك مركزي و نوع قوانين و مقررات 
آن مورد بازنگري واقع شود. وي ادامه داد: براي مثال، 
ابتدا الزم است تفكيك ساختار بانك ها اعم از بانك هاي 
تجاري، سرمايه گذاري، عام المنفعه، توسعه اي و... در 
سطح طرح بانكداري مورد بررسي و تصويب واقع شود 
و سپس ساختار نظارت و قانونگذاري در سطح بانك 

مركزي براي اين نوع تغيير ساختاري مطرح شود.
انتقاد ديگر در اين خصوص اين است كه شايسته است 
اين نوع تغييرات اساسي در قوانين پولي و بانكي ابتدا به 
صورت اليحه از سوي دولت به مجلس پيشنهاد شود كه 
البته در اين رابطه دولت هاي قبلي هر چند تالش هايي 
داشته اند اما در هر زمان به داليلي در برابر ارايه اليحه 
از سوي دولت مقاومت هايي شكل گرفت و عمال اين 

مهم به انجام نرسيد.
عضو هيات عامل صندوق توس��عه مل��ي، عدم توجه 
به جوانب اس��المي طرح را از ديگر معايب آن عنوان 
و تصريح كرد: هر چند در اين طرح س��عي شده است 
اسالمي بودن طرح مدنظر قرار گيرد؛ ولي صرفًا نهاد 
ش��وراي فقهي را مدنظر قرار داده و ت��الش كرده اند 
اين نهاد جديد را به عنوان ركن بانك مركزي تثبيت 
كنند. عالوه بر اين، در س��اختار هيات عالي و كميته 
سياست گذاري پولي و ارزي، حضور چند متخصص 
در حوزه بانكداري اس��المي را مطرح كرده اند؛ اما در 
تحليل نهايي از آنجا كه روش حاكم بر ساختار شوراي 
فقهي فقه جزو نگر و روش »عدم مغايرت« است عماًل 
نمي توان از اين نوع چينش افراد و ساختارهاي پيش 
بيني شده انتظار حاكميت معيارها و موازين اقتصاد 
اسالمي )در سطح كالن سيستمي( را انتظار داشت. 
براي مثال در مجموعه وظايف و مس��ووليت ها هيچ 
اش��اره اي به تدوين و اجرايي سازي اس��تانداردهاي 
بانكداري اسالمي كه در ديگر كشورهاي اسالمي رايج 
است نش��ده است. وي اضافه كرد: در اين طرح بيشتر 
جنبه اقتدار و نظارت بانك مركزي مد نظر قرار گرفته 

و از س��اير ابعاد آن غفلت شده اس��ت. به بياني ديگر، 
شايد بتوان گفت در تنظيم اين طرح، بيشتر معاونت 
نظارتي بانك مركزي دخيل بوده و ساير معاونت هاي 
آن بانك دخالت و تأثيرگذاري چنداني در تدوين اين 

طرح نداشته اند.
عيوضلو در تشريح اش��كال فوق افزود: براي مثال در 
فصل شش��م طرح )مواد ۴۳ و ۴۴( هيچ نوع ترتيبات 
مشخصي براي مديريت سبد ارزي مد نظر قرار نگرفته 
و بيشتر به داخلي س��ازي حساب هاي خارجي توجه 
شده است. وي توضيح داد: توضيحات و تبيين هايي 
كه در ماده ۴۴ آمده كلي گويي است و هيچ نوع بيان 
محتوايي يا الزام جدي براي مديريت بهينه سبد ارزي 
مشاهده نمي شود. در روش هاي هفت گانه اي كه براي 
همين منظور بيان شده هيچ اشاره اي به حفظ ارزش 
دارايي هاي ارزي تحت مديريت بانك مركزي بر اساس 
يك ارز جهان روا نظير دالر مالحظه نمي شود. اين در 
حالي اس��ت كه مهم ترين عارضه و آس��يب جدي در 
خصوص ذخاير ارزي تحت مديريت بانك مركزي در 
حال حاضر ذوب و تبخير ارزش اين دارايي ها بر اساس 
شاخص دالر است. وي در ادامه اشاره كرد: اين موضوع 
واقعيتي انكار ناپذير است و اطالعاتي كه بنده به لحاظ 
مسووليت در صندوق توسعه ملي دارم نشانگر آن است 
كه در طي سال هاي اخير از همين ناحيه ميلياردها دالر 
به ذخاير ارزي كشور آسيب وارد شده است. لذا انتظار 
مي رود در چنين طرح مهم و سرنوش��ت س��از، براي 
مديريت اركان پولي و بانكي كشور حداقل هاي الزم 

مورد توجه واقع شود.
عيوضلو با اش��اره به اختصاص ۴۰ درصد منابع ارزي 
بانك مركزي به منابع صندوق توس��عه ملي در حال 
حاضر، بر حض��ور حداقل دو عضو ثاب��ت صندوق در 
هيات عالي و كميته سياست گذاري پولي و ارزي بانك 
مركزي تأكيد كرد و گفت: اين درصد در س��ال هاي 
بعدي اضافه تر خواهد ش��د و صندوق توسعه ملي به 

عنوان بانك مركزي دوم مطرح مي ش��ود؛ از اين رو، با 
توجه به تأثير مستقيم تصميمات اين كميته بر منابع و 
ذخاير ارزي صندوق توسعه ملي شايسته است رييس 
هيات عامل صندوق يا نماينده هيات عامل صندوق در 
هيات عالي و نيز در كميته سياست گذاري پولي و ارزي 

بانك مركزي حضور فعالي داشته باشد.
وي بر نقش تعيين كننده ابزارها و نهادهاي جديد پولي 
و مالي در جهان رو به تحول امروزي تأكيد كرد و گفت: 
ابزارهاي نوين پولي و مالي اعم از فين تك ها )فناوري هاي 
مالي(، رگ تك ها )فناوري هاي نظارت��ي( و بانكداري 
ب��از )Open Banking( و رمز ارزش ه��ا، به عنوان 
واقعيت هايي انكار ناپذي��ر در دنياي امروز پولي و مالي 
مطرح هستند؛ اما نظام مقررات گذاري و تنظيم گري ما 
همچنان در اين زمينه ها توجه الزم را مبذول نداشته و 
ما در عقب ماندگي ساختاري جدي، در حال درجا زدنيم. 
حضور پررنگ اي��ن نهادها و ابزاره��ا در دنياي امروز 
به نحوي جدي اس��ت كه در طي پنج تا ۱۰ سال آتي 
ساختارهاي پولي و بانكي كاماًل تغيير خواهند يافت 
و جاي تعجب فراوان اس��ت كه چرا اين واقعيت ها در 
چنين طرح مهمي مغفول مانده و هيچ جاي پايي ندارد. 
عيوضلو با بيان اينكه درطرح بانك مركزي هيچ توجهي 
به موارد فوق و استفاده از ش��يوه هاي نوين بانكداري 
نشده است، تأكيد كرد: مشكل جدي ديگر اين است 
كه هم اكنون استانداردهاي نظارتي براي اين نوع نهادها 
در جهان امروز در حال نهايي شدن هستند و ما چنانچه 
دير بجنبيم و خودمان را با اين ابزارها تطبيق ندهيم، 
همانند FATF، اين موارد نيز به زودي به سيستم هاي 
پولي و بانكي ما تحميل خواهد شد؛ بنابراين بهتر است 
از هم اكنون خود را براي اين موارد آماده  سازيم. نكته 
مهم در اين زمينه ها اين اس��ت كه بر اساس مطالعات 
و ارزيابي هاي اينجانب، اين نوع سيستم ها با معيارها و 
موازين نظام هاي پولي و مالي اسالمي تطبيق بيشتري 

نيز دارند.

رييس سازمان تجارت جهاني هشدار داد

رييس س��ازمان تجارت جهاني روز سه ش��نبه به 
رويترز گفت كه انتظار دارد پيش بيني هاي تجارت 
جهاني از ۳ درصد فعلي براي سال ۲۰۲۲ با اشاره به 
جنگ ادامه دار روسيه و اوكراين و بحران هاي غذايي 

و انرژي كاهش يابد.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان تجارت جهاني گفت 
كه معتقد است جهان به دليل بحران هاي متعدد به 
س��مت يك ركود جهاني پيش مي رود و خواستار 

سياست هايي براي احياي رشد شد.
نگوزي اوكونجوايواال، در مصاحبه اي به رويترز گفت: 
همه ش��اخص ها به اعداد نزولي اشاره مي كنند. ما 
اكنون در ميانه اصالح پيش بيني هاي خود هستيم، 

اما چندان اميدوار كننده به نظر نمي رسد.
سازمان تجارت جهاني پيش بيني خود را براي رشد 
تجارت جهاني در سال جاري از ۴.۷ درصد در آوريل 
به ۳ درصد كاهش داده است و رشد ۳.۴ درصدي را 

در سال ۲۰۲۳ پيش بيني كرد .

جهان وارد ركود اقتصادي 
مي شود

با  احتمال ادامه سياست هاي پولي تهاجمي

چارلز ايوانز رييس فدرال رزرو ش��يكاگو مي گويد 
كه از افزايش س��ريع نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو 
در تالش براي مقابله با تورم سرس��ام آور احساس 

نگراني مي كند.
به گزارش اقتصادآنالين از سي ان بي سي، ايوانز در 
گفت وگو با سي ان بي سي عنوان كرد كه او همچنان 
»بااحتياط خوش بين« اس��ت ك��ه اقتصاد اياالت 
متحده مي تواند از ركود جلوگيري كند - به شرط 
اينكه ش��وك هاي خارجي بيشتري وجود نداشته 
باش��د. اظهارات او اندكي پس از آن بيان ش��د كه 
تعدادي از مقامات ارشد فدرال رزرو اعالم كردند كه 
مبارزه با تورم را در اولويت قرار خواهند داد، تورمي 
كه در حال حاضر نزديك به باالترين سطح خود از 

اوايل دهه ۱۹۸۰ قرار دارد.
بانك مركزي اوايل هفته گذش��ته نرخ بهره را سه 
چهارم درصد افزايش داد كه سومين افزايش متوالي 
در اين سطح بود. مقامات فدرال رزرو همچنين اعالم 
كردند كه به افزايش نرخ هاي بسيار باالتر از محدوده 

فعلي ۳ تا ۳.۲۵ درصدي ادامه خواهند داد.
ايوانز در پاسخ به سوالي در مورد ترس سرمايه گذاران 
مبني بر اينكه به نظر نمي رسد فدرال رزرو به اندازه 
كافي منتظر باشد تا تاثير افزايش نرخ بهره را ارزيابي 
كند، پاس��خ داد: خ��ب، من دقيق��ا از اين موضوع 
كمي عصبي هستم. در سياست هاي پولي تاخير 
وجود دارد و ما با س��رعت حركت كرده ايم. ما سه 
افزايش ۷۵ واحد پايه را پشت سر هم انجام داده ايم 
و صحبت هاي بيش��تري براي رسيدن آن به ۴.۲۵ 
تا ۴.۵ درصد در پايان س��ال وجود دارد، شما زمان 
زيادي براي بررس��ي تاثير هر بار افزايش نرخ بهره 

باقي نگذاشته ايد.

   اوج نرخ وجوه
معامله گران نگران هستند كه فدرال رزرو براي مدت 
طوالني ت��ري از آنچه برخي پيش بيني مي كردند، 
تهاجمي تر باقي بماند. ايوانز ۶۴ س��اله كه همواره 
در فدرال رزرو يكي از طرفداران سياست هاي نرخ 
بهره پايين تر و تسهيالت بيش��تر بوده، اوايل سال 
آينده از س��مت خود بازنشس��ته خواهد شد.  وي 
تصريح كرد: من هنوز معتقدم كه بر اساس اجماع 
ما و پيش بيني هاي ميانه، قرار است تا ماه مارس به 
اوج نرخ وجوه برس��يم – با فرض اينكه شوك هاي 
نامطلوب ديگري وجود نداش��ته باشد و اگر اوضاع 
بهتر شود، شايد بتوانيم اقدامات خود را در اين راستا 
كاهش دهيم اما من فكر مي كنم كه ما به سمت اوج 
نرخ وجوه حركت مي كنيم. او عنوان كرد: مي دانيد 
كه اين مس��يري را براي اش��تغال فراهم مي كند، 
تثبيت در چيزي كه هنوز نمي ت��وان نام »ركود« 
بر آن گذاشت، اما ممكن است شوك هايي در اين 
ميان وجود داشته باش��د، ممكن است مشكالت 
ديگري وجود داشته باشد. ايوانز در پايان خاطرنشان 
كرد: خدا شاهد اس��ت كه هر بار كه فكر مي كردم 
زنجيره هاي تامين بهب��ود مي يابند، توليد خودرو 
افزايش و قيمت خودروهاي دس��ت دوم و مسكن 
كاهش مي يابد، اتفاقي پيش آمده است. بنابراين، 
الزم است كه اين بار هم محتاطانه خوش بين باشيم.

عصبانيت رييس فدرال رزرو 
شيكاگو از افزايش بي وقفه نرخ بهره!

رييس كميسيون اروپا اعالم كرد

رييس كميسيون اروپا، اورسوال فون در الين، نشت 
گاز كش��ف ش��ده در دو خط لوله »نورد استريم« را 
نتيجه »عمل خرابكارانه« دانس��ت.  به گزارش مهر 
رييس كميسيون اروپا، اورسوال فون در الين، نشت 
گاز كش��ف ش��ده در دو خط لوله »نورد استريم« را 
نتيجه »عم��ل خرابكارانه« دانس��ت.  فون در الين 
در توييتي نوش��ت: »من با )نخست وزير دانمارك( 
فردريكسن درباره حمله خرابكارانه )نورد استريم( 
صحبت ك��ردم. « وي اف��زود افزود: »بررس��ي اين 
رويدادها و روشن شدن همه شرايط و علل آن مهم 
است.« اين مقام اروپايي هش��دار داد كه »هر گونه 
اختالل عمدي در زيرساخت انرژي در اروپا غيرقابل 
قبول است و به قوي ترين واكنش ممكن منجر خواهد 
شد.«  بيانيه اين مقام اروپايي اندكي پس از آن بيان 
شد كه نخس��ت وزير دانمارك عصر سه شنبه اعالم 
كرد كه نش��ت گاز در خطوط لوله نورد استريم ۱ و 
نورد استريم ۲ در نزديكي جزيره دانماركي در درياي 
بالتيك يك »عمد« و »حادثه« نبود. فردريكسن در 
يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: »نظر واضح مقامات 
اين اس��ت كه اين يك اقدام عمدي بوده است. ما در 
مورد تصادف صحبت نمي كنيم.« دن يورگنس��ن، 
وزير انرژي و آب و هواي دانمارك، در يك كنفرانس 
مطبوعاتي دولتي گفت كه كپنهاگ تخمين مي زند 
كه نشت گاز از خطوط لوله اي كه كار نمي كنند اما پر 
شده، »حداقل يك هفته« طول مي كشد تا زماني كه 
خطوط لوله زير آب گاز متان تمام شود. فردريكسن 
افزود: »ما هنوز هيچ اطالعات��ي در مورد اينكه چه 
كس��ي مس��وول اس��ت، نداريم. خطوط لوله نورد 
اس��تريم ۱ و ۲ در ماه هاي اخير در كانون تنش هاي 
ژئوپليتيكي قرار گرفته اند، زيرا روسيه عرضه گاز به 
اروپا را كاهش داده اس��ت، چيزي كه گمان مي رود 
پاسخي به تحريم هاي غرب عليه اين كشور پس از 
جنگ با اوكراين باشد. در حالي كه خطوط لوله نورد 
استريم، كه توسط كنسرسيومي از شركت هاي تحت 
مالكيت شركت گازپروم روسيه اداره مي شود، در حال 
حاضر از س��رويس خارج هس��تند، هر دو خط لوله 
همچنان حاوي گاز هستند. يكي از نشت هاي نورد 
استريم ۱ در منطقه اقتصادي دانمارك و ديگري در 
منطقه اقتصادي سوئد رخ داد، در حالي كه نشت نورد 
استريم ۲ در منطقه دانمارك بود. نشت گاز اولين بار 

روز دوشنبه در نورد استريم گزارش شد.

عمليات خرابكارانه در مسير 
انتقال گاز روسيه به اروپا

صفر شدن رشد اقتصادي اروپا 
به خاطر افزايش قيمت برق و گاز

افزايش قيمت ب��رق و گاز باعث كاهش قابل توجه 
توليد ناخالص كش��ورهاي عضو حوزه يورو ش��ده 
و ممكن اس��ت شاهد صفر ش��دن رشد اقتصادي 
اين حوزه باش��يم. به گزارش رويترز، بانك مركزي 
اتحاديه اروپا اعالم كرد رش��د اقتصادي حوزه يورو 
به شدت كند ش��ده و به زودي ممكن است به صفر 
برسد.  لويس دي گويندوس، معاون رييس كل بانك 
مركزي اتحاديه اروپا در اين باره اعالم كرده اس��ت 
كه ما در سه ماهه سوم و چهارم سال جاري شاهد 
كاهش قابل توجه رشد اقتصادي حوزه يورو بوده ايم 
و ممكن است به زودي رقم آن به نزديك صفر برسد.

از دست رفتن گاز ارزان قيمت روسيه و متعاقبًا باال 
رفتن قيمت حامل هاي انرژي شامل گاز و برق باعث 
كاهش توليد ناخالص اروپا شده و با نزديك شدن 
به فصل زمستان خطر س��هميه بندي انرژي را در 
كشورهاي اروپايي افزايش داده و به افزايش بي سابقه 
تورم در اروپا منجر شده است. همين روند افزايش 
تورم در اروپا باعث شده تا بانك مركزي اين اتحاديه 
در ماه ج��اري نرخ بهره در اتحاديه اروپا را به ميزان 
بي سابقه ۰.۷۵ درصد افزايش دهد تا بلكه بتواند با 
روند فزاينده تورم مقابله كند. بانك مركزي اتحاديه 
اروپا همچنين اعالم كرده كه نرخ بهره را بيش��تر 
افزايش خواهد داد و كارشناسان مي گويند اعضاي 
اين بانك تا فصل بهار در هر نشست خود نرخ بهره 
را دوباره باال خواهند برد. دي گويندوس اعالم كرده 
كه طي ماه هاي گذش��ته فشارهاي تورمي در اروپا 
به شدت افزايش يافته است. هفته گذشته اين مقام 
اروپايي گفته بود كه بانك مركزي اتحاديه اروپا بايد 
به اقدامات خود در مقابله با تورم ادامه دهد چرا كه 
پايين آوردن رشد اقتصادي به تنهايي براي پايين 
آوردن قيمت ها كافي نخواهد بود. وي افزود: بازارها 
بر اين باورند كه پايين آمدن رشد اقتصادي به خودي 
خود به كاهش تورم منجر مي شود. در حقيقت اين 
ايده درس��ت نيست و براي رسيدن به اين هدف به 

اجراي سياست هاي پولي نياز است.

به دنبال اعالم طرح اقتصادي جديد 
دولت انگليس

ارزش پون��د انگلي��س ب��ه ۱.۰۳۸۲ دالر رس��يد كه 
پايين ترين رقم تاريخي خود از س��ال ۱۹۷۱ اس��ت. 
به گزارش اقتصاد آنالين، ارزش پوند انگليس به دنبال 
اعالم طرح اقتصادي جديد دولت اين كش��ور و ترس 
از ادامه روند محدود ش��دن منابع مالي سقوط كرد. 
به اين ترتيب ارزش دالر امري��كا به يك ركورد جديد 
طي ۲ دهه گذشته در برابر س��اير ارزهاي بزرگ دنيا 
رسيده است. ارزش پوند امروز ۴.۹ درصد پايين آمد 
و به پايين ترين رقم ۱.۰۳۲۷ دالر رس��يد و بعد روي 
۱.۰۵۴۰۵ دالر ثابت ماند، يعني ۲.۹ درصد كمتر از روز 
گذشته. ارزش پوند در روز جمعه و به دنبال اظهارات 
وزير دارايي جديد انگليس در مورد كاهش مالياتي و باال 

رفتن نرخ بهره بانك مركزي، ۳.۶ درصد سقوط كرد.

ارزش پوند به پايين ترين رقم 
۵۱ سال اخير رسيد



بورس طي ۶ ماهه گذشته يك روز خوش به خود نديد 
و روي مدار منفي حركت كرده است.بررسي معامالت 
نشان مي دهد كه س��هامداران به دنبال فرصت براي 
خروج از بازار هس��تند اين بدان معناست كه هر روز 
مثبتي را غنيمت��ي براي خروج مي دانن��د البته اين 
س��هامداران اغلب با زيان بيش از ۵۰درصدي از بازار 
خارج شده اند.اين سهامداران عقيده دارند كه خروج 
با زيان بهتر از مان��دن در بازار بي ثبات اس��ت. اغلب 
سرمايه گذاران نقدينگي خود را وارد بازارهاي موازي 
مي كنند و در اين مدت بازارهايي همچون مسكن، دالر 
و بانك رونق بيشتري از بورس داشتند. بررسي ها نشان 
مي دهد كه در ۶ ماهه نزول بورس درآمد كارگزاري ها 
افت كرده است. البته در س��ه ماه تابستان نيز درآمد 
كارگزاري ها نسبت به مدت مشابه سال اخير كاهش 
يافته و اما نسبت به فصل بهار چند درصدي افزايش 
داشته است. ولي به طور كلي بايد گفت كه حال بورس 
بد است و عوامل مختلف دست به دست يكديگر داده 

تا اين حال بد تقويت شود.

  حمايت بورس ادامه دارد؟
كارشناس��ان يكي از داليل اصلي صعود بورس تهران 
در دو روز كاري گذش��ته را برخ��ورد نمودار قيمتي 
ش��اخص كل به حماي��ت مهمي مي دانن��د. پس از 
شكست حمايت هاي۱.۴ و ۱.۳۶ ميليون واحدي در 
هفته گذشته، حمايت محدوده ۱.۳۲ ميليون واحدي 
براي بازار سهام از اهميت بسيار بااليي برخوردار بود و 
شكست آن مي توانست روند ريزشي بازار را ادامه دار 
كند. همانطور كه در تصوير زير پيداست، كندل هاي 
شاخص كل پس از رسيدن به خط حمايتي دايناميك 
معامالت را با افزايش تقاضا همراه كرد و نماگر اصلي 
بازار نزديك به ۲۰هزار واحد صعود كرد.با اين حال ادامه 
اين مس��ير صعودي براي شاخص كل با چالش هايي 
همراه است. همانطور كه مشخص شده است، محدوده 
۱.۳۴ تا ۱.۳۵ ميليون واحدييك مقاومت استاتيك را 
 RSIتشكيل داده كه اين موضوع با رسيدن انديكاتور
به مرز ۳۰ واحد تشديد خواهد شد و مي تواند بورس 
روز ش��نبه را با افزايش عرضه ها همراه كند. از سمت 
ديگر كندل ها خط تنكنس��ن را نيز پيش روي خود 
دارند كه مي تواند كمي بر فشار فروش ها بيافزايد. در 
صورتي كه ش��اخص كل بورس بتواند محدوده ذكر 
شده را به سمت باال بشكند، مي توان انتظار تداوم روند 
صعودي ايجاد شده را تا مرز ۱.۴ ميليون واحدي داشت 
و در غير اين صورت با مدت��ي در انتظار روند خنثي و 

كم رمق باشيم.
در وضعي��ت اي��ن روزهاي ب��ورس به نظر مي رس��د 
عوامل محرك رونق بازار دچار ركود و كم واكنشي يا 
بي واكنشي شده اند. در اين شرايط علي رغم ارزندگي 
س��هام موجود در بازار، سوال اكثر س��هامداران اين 
اس��ت كه چه عاملي در و چه زماني مي تواند معادله 
ركود كنوني را بر هم بزند؟ اين است كه به طور سنتي، 
دوره هاي رونق بورس انفج��اري و داراي عمر كوتاه و 

ركودها به صورت فرسايشي و طوالني مدت بوده اند. 
در نخستين مرحله دوره هاي ركود هم معموال چند 
نمونه رونق هاي موقت به صورت ادواري هس��تند كه 
قدرت تبديل شدن به رونق پايدار را ندارد، با اين حال 
هرچه به پايان دوره ركود نزديك مي شويم، اميد فعاالن 
بازارها ناپديد مي ش��ود و حتي همان بارقه هاي رونق 
موقت نيز از ميان مي          رود. آخرين نمونه اين وضعيت 

در پاييز س��ال ۹۴بود كه با تداوم ركود فرسايشي بعد 
از دوس��ال، بازار هيچ گونه واكن��ش مثبتي به وقايع 
پيراموني از جمله كاهش نرخ سود بانكي نشان نداد. 
بنابراين ويژگي آخرين فاز ركود در بورس از كم واكنشي 
سرمايه گذاران به متغيرهاي محيطي توام با تداوم افت 
قيمت ها به رغم ارزندگي سهام است. بر اساس همين 
تجرب��ه در  ماه هاي پاياني رك��ود، در حالي كه طاقت 
تمامي سهامداران تمام شده و يك نوع نااميدي مطلق 
بر فضا حاكم شده، افت قيمت ها ادامه مي          يابد. تداوم 
خلق نقدينگي با شتاب بيش۳۵ درصد در سال  و نيز 
رش��د مس��تمر ارزش توليد ناخالص داخلي در ايران 
به دليل تورم، در نهايت دوره هاي فرسايش��ي بورس 
تهران به شرايطي ايجاد مي كند كه ارزش كل بازار در 
مقايسه با ساير متغيرهاي كالن شامل ابعاد نقدينگي 
و اقتصاد به طور نامتناس��بي كوچك مي شود. در اين 
فضا، آنچه تغيير نهاي��ي معادله ركود را كليد مي زند، 
يكي از همان بهانه هايي اس��ت كه تا پيش تر نسبت 
به آن بي تفاوت مانده بود.  در ش��رايط كنوني بورس 
تهران به لحاظ نس��بت هاي ارزش بازار به نقدينگي 
و توليد ناخالص داخل��ي در محدوده كم��ي باالتر از 
ميانگين هاي تاريخي قرار دارد؛ از اين منظر با عنايت 
به تداوم فعاليت موتور نقدينگي و تورم، با فرض امتداد 
ركود بورس، ارزش بازار در اوايل س��ال آينده به جايي 
مي رس��د كه به لحاظ تاريخي در نق��اط جذاب خود 

قرار مي گيرد.

  افت دوباره بازارهاي جهاني
در بحبوحه بحران انرژي در اروپا و ترس از ركود، ارزش 
بازارهاي س��هام اروپا روز چهارشنبه كاهش يافتند.

خطوط لوله نورد اس��تريم كه گاز اروپا را از روس��يه از 
طريق درياي بالتيك تامين مي كند، روز سه ش��نبه 
آسيب ديدند.شاخص استاكس اروپا ۶۰۰ كه حدود 
۹۰ درصد از ارزش بازار اروپا در ۱۷ كش��ور را ش��امل 
مي شود، با ۰.۳۴ درصد كاهش به ۳۸۶.۹ واحد رسيد.

شاخص FTSE ۱۰۰انگليس با ۰.۶۸ درصد كاهش به 
۶۹۳۷ واحد رس��يد و دكس ۳۰ آلمان با ۰.۹۹ درصد 
كاهش در ۱۲۰۱۹ قرار گرفت.شاخص كك ۴۰ فرانسه 
با ۱.۰۴ درصد كاهش به ۵۶۹۳ در حالي كه شاخص 
IBEX ۳۵اسپانيا با ۰.۷۳ درصد كاهش به ۷۳۹۱ واحد 
رسيد.شاخص فوتسي ام اي بي ايتاليا در روز چهارشنبه 

با ۰.۸۳ درصد كاهش به ۲۰۷۸۸ رسيد. پس از جلسه 
معامالتي ديروز در اي��االت متحده، زماني كه اس اند 
پي۵۰۰ در سال ۲۰۲۲ و در بحبوحه وضعيت اقتصادي 
جهاني و ترس از ركود، تقريبا به پايين ترين س��طح 
خود در سال ۲۰۲۲ رسيد، سهام در آسيا-اقيانوسيه 
در روز چهارشنبه به روند كاهشي ادامه داد.در چين، 
كامپوزيت ش��انگهاي۱.۰۳ درصد كاهش يافت و دو 
دقيقه بعد، شنژن كامپوزيت۱.۷۸ درصد كاهش يافت.

دالر در س��اعت ۷: ۱۰ صبح به وق��ت اروپاي مركزي 
با ۰.۱۱ درصد كاه��ش در برابر ين به ۱۴۴.۶۶۱۰ين 
رسيد، زيرا اس اند پي۲۰۰ استراليايك دقيقه قبل از آن 
۰.۷۷ درصد كاهش يافت.در ساعت ۷: ۰۶ صبح به وقت 
اروپاي مركزي، هانگ سنگ هنگ كنگ ۲.۳۷ درصد 
كاهش يافت و كوسپي كامپوزيت كره جنوبي۲.۹۵ 
درصد كاهش يافت.شاخص نيكي۲۲۵ ژاپن در همان 

زمان ۲.۱۸ درصد كاهش يافت.

   نفت صعودي شد
به گفته كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه قيمت 
نفت جهاني مي تواند تاثير بسزايي در روند معامالت 
ايران داشته باشد. يعني با كاهش قيمت نفت در جهان 
سهام مربوط نفتي نيز در بلندمدت كاهشي و با افزايش 

قيمت روند صعودي به خود مي گيرند.
بر اس��اس گزارش رويترز، كاهش توليد نفت امريكا 
به دنبال توفان يان و همچنين ب��اال رفتن ارزش دالر 
باعث بي ثباتي قيمت نفت در روز چهارشنبه شده  است.

قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال امروز با ۱ دالر 
و ۱۴ سنت معادل ۱.۳۲ درصد كاهش به ۸۵ دالر و ۱۳ 
سنت رسيد. نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا هم 
با ۹۹ سنت معادل ۱.۲۶ درصد كاهش ۷۷ دالر و ۵۱ 
سنت معامله مي شود.سكوهاي نفتي در خليج مكزيك 
امريكا در روز سه شنبه به خاطر ورود توفان يان بسته  
شده بودند، اما فعاليت در اين سكوها از امروز دوباره از 

سر گرفته مي شود.
توليد ح��دود ۱۹۰ هزار بش��كه در روز نفت، معادل 
۱۱ درصد كل توليد خليج مكزيك متوقف شده بود. 
توليدكنندگان۱۸۴ ميليون فوت مكعب گاز طبيعي 
را هم از دست دادند كه معادل ۹ درصد از توليد روزانه 
اين منطقه بود. كاركنان ۱۴ سكوي توليد نفت و گاز 
تخليه ش��ده بودند.يان اولين توفاني است كه در سال 

جاري مي��الدي توليد نف��ت و گاز در خليج مكزيك 
امريكا را مختل مي كند. اين منطقه ۱۵ درصد از نفت 
خام و ۵ درصد از گاز طبيعي امريكا را توليد مي كند.

دراين بين، ارزش دالر هم همچنان در باالترين سطح 
نسبت  به ۲۰ سال گذشته باقي مانده است و باعث پايين 
آمدن قيمت نفت مي شود.طبق گزارش موسسه نفت 
امريكا، در شرايطي كه ذخاير نفت خام اين كشور در 
هفته منتهي به ۲۳ سپتامبر حدود ۴.۲ ميليون بشكه 
افزايش يافته، ذخاير بنزين آن حدود ۱ ميليون بشكه 

پايين آمده است.

  حال خوش دالر
قيمت دالر همواره تاثير مس��تقيم و بسزايي در روند 
معامالت ايران داشته اس��ت و بورس نيز به افزايش و 
كاهش قيمت دالر واكنش نشان مي دهد. البته دالر 
مدنظر بازار س��رمايه دالر نيمايي اس��ت اما با كاهش 
يا افزايش قيمت دالر بازار آزاد س��هامداران به صورت 
هيجاني عمل مي كنند و به نوعي اين نوس��ان قيمت 
دالر رنگ بورس را تغيير مي دهد. بايد تاريخ را حدودا 
يك هفته به عقب برگردان��د دقيقا روز جمعه پس از 
صحبت هاي صدراعظم بريتانيا مبني بر كاهش ماليات 
در بودجه اين كشور، بازارها با چالش جديدي مواجه 
ش��دند و از همه مهم تر، ارزش پوند انگلستان در يك 
كاهش كم سابقه، به كمترين مقدار خود در طول تاريخ 
رس��يد و در حال حاضر پايين ت��ر از ۷۱.۰۶ دالر قرار 
دارد. كاهش��ي كه نگراني ها بابت تكرار اتفاق رخ داده 
براي يورو در مقابل دالر را تداعي مي كند.گفته شده 
است كه طي اين طرح، دولت بريتانيا قصد دارد ماليات 
را حتي بيشتر از كاهش ۴۵ميليارد پوندي در بودجه 
خود كاه��ش دهد. كاهش مالي��ات در حالي صورت 
مي گيرد كه انتظار مي رود بريتانيا۱۵۰ ميليارد پوند 
براي يارانه هزينه ه��اي انرژي براي مصرف كنندگان 
و مش��اغل هزينه كند. بخش بزرگي از اين استقراض 
بايد از طريق اوراق قرضه تامين ش��ود. گفته مي شود 
بر خالف كاهش هاي ماليات��ي بزرگ در دهه ۱۹۸۰، 
كواسي كوارتنگ ده ها ميليارد پوند براي تامين مالي 
برنامه هاي خود وام مي گيرد و به اين ترتيب در زماني 
كه بانك انگلستان نرخ ها را افزايش مي دهد تا تورم را 
كنترل كند، به تقاضا مي افزايد. اين موضوع باعث شده 
است كه انتظار براي افزايش بيشتر نرخ بهره بريتانيا 
ني��ز باالتر برود و حتي صحبت  از اه��داف ۶ درصدي 
براي اين ن��رخ به ميان مي آيد.حال بايد منتظر ماند و 
ديد كه هم زماني سياس��ت هاي انقباضي فدرال رزرو 
امريكا و سياس��ت هاي جديدي كه قرار اس��ت دولت 
بريتانيا در پيش بگيرد، اتفاقي كه چندي پيش براي 
يورو رقم زده شده را براي پوند نيز تكرار خواهد كرد يا 
خير. كارشناسان اقتصاد جهاني اين موضوع را مثبت 
براي كشورهاي منطقه مي دانند. برخي از كارشناسان 
مي گويند تفاوت قيمتي دالر و پوند به تاثيرپذيز بودن 
دالر در بازاره��اي جهاني كمك مي كن��د و مي تواند 
بازارهاي منطقه را با روندي مثبتي دنبال كند. البته در 
اين بين برخي از كارشناسان مي گويند اين كاهش پوند 
در برابر دالر به بورس هاي جهاني و قيمت هاي جهاني 
آسيب مي زند و در نهايت پس از گذشت چند ماه اين 
آسيب به بورس ايران مي رسد.  نكته اساسي اينجاست 
كه در اين وضعيت تورم جهاني كنترل بازارها مي تواند 
كمك شاياني به وضعيت بورس ها كند و با كنترل بازارها 

و قيمت ها نيز بورس ايران به آرامش نسبي مي رسد.
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دخالت نادرست دولت ها در 
سيستم بازار، تخريب كننده است

س�نا| س��هراب دل انگيزان گفت: اگر دولت ها بر 
طبق اصول عم��ل نكرده يا دخالت بي��ش از اندازه 
داش��ته باشند نه تنها مش��كالت برطرف نمي شود 
بلكه ممكن است آنها را بدتر هم كند. حمايت دولت 
از سيستم بازار بايد در قالب تنظيم قوانين و مقررات 
و ماليات ستاني در سيستم اقتصادي باشد تا بتواند 
تعادل را به سيس��تم اقتصادي برگرداند.اين استاد 
دانش��گاه با بيان اينكه ثبات اقتصادي در سيس��تم 
اقتصاد زماني به وقوع مي پيوندد كه رشد اقتصادي 
تداوم بيشتري داشته و بتواند نوسانات ديگر را برطرف 
كند گفت: در واقع سياس��ت مال��ي، پولي، تجاري 
و ارزي و ساير سياس��ت هاي دولت بايد به گونه اي 
باش��د كه ثبات اقتصادي را به سيس��تم بازگرداند.

س��هراب دل انگيزان با اش��اره به اينكه در اين ميان 
نقش دستگاه هاي دولتي اهميتي زيادي دارد، ادامه 
داد: اگر دولت ها بر طبق اصول عمل نكرده يا دخالت 
بيش از اندازه داشته باشند نه تنها مشكالت برطرف 
نمي شود بلكه ممكن است آنها را بدتر هم كند.وي 
عنوان كرد: حمايت دولت از سيس��تم بازار بايد در 
قالب تنظيم قوانين و مقررات و ماليات س��تاني در 
سيستم اقتصادي باشد تا بتواند تعادل را به سيستم 
اقتصادي برگرداند. توجه داشته باشيد يك سيستم 
اقتصادي معلول نمي تواند سيستم درآمدها را تنظيم 
كند به همين دليل مشكالتي زيادي در جامعه ايجاد 
مي شود. دولت بايد اين مشكالت را با نظريه جديد 
رفاه ترميم و با دخالت هاي بجا، سيس��تم توزيعي را 
چه به صورت نهادي و عاملي و چه به صورت درآمد 
و ثروت، بازكارآمد كند.اين استاد دانشگاه در ادامه 
بيان كرد: در حقيقت ناكارآم��دي نظام بازار همان 
ناكارآمدي نظام دولتي است كه به دليل دخالت بيش 
از اندازه دولت ها رخ داده است. براي رفع اين مشكل 
دولت بايد نسبت به آزادسازي اقتصادي، نظم دادن به 
سيستم ها در جامعه و به تناسب رساندن رفاه در كنار 
بخش خصوصي، اقدام كند. در يك سيستم اقتصادي 
افراد، دس��تگاه ها، نهادها و دولت بايد با يكديگر در 
تعادل باشند.دل انگيزان گفت: تمام عناصر ذكر شده 
بايد در برابر يكديگر به يك رفتار متقابل و متناسب 
برسند تا اين رفتار به يك نظم ختم شود. اگر دولت 
نقش خود را در برقراري هماهنگي بين اعضا از دست 
بدهد ممكن است ارتباط بين عناصر را به هم ريخته و 
اختالل ايجاد كند. ناكارآمدي ناشي از دخالت خارج 
از قاعده دولت هنوز هم وجود دارد. دخالت به اندازه 

به اين معني است كه تا كجا مي توان دخالت كرد.

مصوبه شوراي عالي بورس 
براي صندوق دولتي ابالغ نشد

فارس| شوراي عالي بورس هفته قبل مصوبه اي در 
مورد مديريت صندوق دارايكم و پااليش يكم داشت 
كه بر اساس آن بايد اساسنامه و اميدنامه صندوق ها 
اصالح ش��ود و براي هر صندوق بازارگردان در نظر 
گرفته شود همچنين روش خريد و ابطال واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق ها تغيير كند. در اين زمينه با 
يك مقام مسوول تماس گرفتيم كه وي گفت: هنوز 
هيچ يك از مصوبات ش��وراي عالي بورس براي اجرا 
به صندوق هاي دارايكم و پااليش ش��ده ابالغ نشده 
است. به گفته وي، قرار است مطابق مصوبه شوراي 
عالي بورس، عالوه بر در نظر گرفتن بازارگردان براي 
صندوق ها، ش��يوه ابطال واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها اصالح ش��ود و نيز اساسنامه و اميد نامه 
اين دو صندوق س��رمايه گذاري دولتي اصالح شود. 
صندوق دارا يكم كه از محل فروش باقيمانده سهام 
دول��ت در بانك هاي ملت، تج��ارت و صادرات و نيز 
بيمه هاي اتكايي ايرانيان و البرز بود، در بهار سال ۹۹ 
به قيمت هر واحد ۱۰ هزار تومان با درنظر گرفتن ۲۰ 
درصد تخفيف به مردم فروخته شد، گرچه قيمت اين 
واحدها تا ۲۴ هزار تومان هم رسيد، اما بعد از ريزش 
بازار االن اين صن��دوق با ۹۲۲۸ تومان يعني حدود 
۸ درصد زيان از اصل سرمايه بعد از ۲.۵ سال همراه 
اس��ت.صندوق پااليش يكم هم از محل باقيمانده 
سهام دولت در پااليشگاه هاي تهران، اصفهان، تبريز و 
بندرعباس بود كه آن هم با ۲۰ درصد تخفيف به مردم 
فروخته شد كه اكنون بعد از ۲ سال با ۲۶ درصد زيان 
از اصل سرمايه خود به ۷۴۱۸ تومان معامله مي شود. 

آغاز فروش ضايعات آهني 
شهرداري تهران در بورس

هادي عليرضايي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
ش��هر ش��هرداري تهران با بيان اينكه براي اولين بار 
ش��هرداري تهران فروش ضايعات خ��ود را از طريق 
ب��ورس كاال انجام خواهد، گفت: ش��هرداري تهران 
در نظر دارد ب��راي اولين بار ضايع��ات آهني خود را 
در بورس كاال به فروش برس��اند كه تا چند روز ديگر 
مقدمات آن انجام شده و به زودي ضايعات از طريق 
بورس با قيمت واقعي و شفاف به فروش مي رسد. وي 
با بيان اينكه ضايعات آهني همچون عرشه هاي پل، در 
خطوط مترو و... متعلق به شهرداري است، عنوان كرد: 
عرضه ضايعات در بورس كاال را از ضايعات آهن شروع 
كرده و در نظر داريم تا به فروش ساير ضايعات تسري 
بخشيم و تقريبا هر چيزي را كه بتوانيم در بورس كاال 
عرضه كنيم را در راستاي شفافيت در بورس عرضه 
مي كنيم چرا كه هم خريدار و هم فروشنده مشخص 
است و نظارت بر آن انجام مي ش��ود و به عنوان اتاق 
شيشه اي همه معامالت را مردم مي بينند. مديرعامل 
شركت سرمايه گذاري شهر شهرداري تهران با اشاره 
به ارزش ريالي اين ضايعات افزود: همين حاال يكي از 
مزايده هاي ضايعات آهن ما، ۳۳۰۰ تن ضايعات آهن 
است كه برآورده مالي آن ۳۰ ميليارد تومان است كه 
مزايده آن در حال برگزاري اس��ت؛ اما وقتي فروش 
ضايعات وارد بورس ش��ود هم شفاف سازي صورت 

گرفته و هم قيمت ها واقعي تر مي شود.

از تعيين تكليف سهام عدالت 
متوفيان چه خبر؟

ايس�نا| تعيي��ن تكليف س��هام عدال��ت متوفيان 
از مهم تري��ن موضوعاتي اس��ت كه وراث اي��ن افراد 
مدت هاست چشم انتظار آن هستند، با اين حال زمان 
نهايي آن همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد. آمارها 
از فوت سه ميليون مشمول سهام عدالت طي سال هاي 
گذشته خبر مي دهند اما طي اين سال ها امكان انتقال 
سهام متوفيان به وراث وجود نداشته است. البته وعده 
تعيين تكليف اين سهام بارها از سوي مسووالن داده 
ش��ده اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. البته بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه س��ود ساالنه اي كه طي 
اين سال ها براي مشموالن ديگر واريز شده است براي 
متوفيان محفوظ مانده و به محض تعيين تكليف، به 
حساب وراث واريز خواهد شد.اتفاقي كه در بين رخ داده، 
اين است كه وراث برخي از مشموالن هم فوت كرده اند 
و بازار س��رمايه و قوه قضاييه بايد در ارتباط با يكديگر 
افراد را شناسايي كرده و سهام را به صورت غيرحضوري 
منتقل كنند. روش غيرحضوري به دليل تعداد باالي 
افراد در نظر گرفته شده تا از مراجعه حضوري و ازدحام 
جلوگيري شود.پيش از اين اعالم شده بود كه اطالعات 
الزم كه از قوه قضاييه به سمات در حال ارسال است و 
پايان شهريور زماني بود كه براي به نتيجه رسيدن اين 
فرآيند اعالم شده بود. اما به نظر نمي رسد اين امر محقق 
شود؛ چراكه پيمان حدادي، مش��اور رييس سازمان 
بورس در امور سهام عدالت در آخرين اظهارنظر خود 
درمورد تعيين تكليف سهام عدالت متوفيان گفته كه 
قوه قضاييه در ارسال اطالعات به سپرده گذاري كمي 
از برنامه عقب است.بنابراين ممكن است اين فرآيند با 
تاخير بيش��تري انجام و تعيين تكليف شود. اما در هر 
حال الزم نيست وراث به صورت حضوري به هيچ مكاني 
مراجعه كنند و فقط بايد منتظر اعالم مسووالن بمانند.

تامين مالي بخش توليد در بورس 
كاال بدون نياز به تسهيالت بانكي

باشگاه خبرنگاران| حس��ين مريد سادات گفت: 
اوراق گام ي��ا گواهي اعتبار مولد، اوراقي اس��ت كه به 
همت بانك مركزي چند س��الي است ايجاد شده و به 
شركت ها اين اجازه را مي دهد كه به صورت اعتباري 
خريد خود را انجام دهند. وي اظهار كرد: اين اوراق براي 
تامين مالي شركت ها به خصوص در زنجيره يك صنعت 
است. يعني ش��ركت هايي كه نياز به خريد مواد اوليه 
دارند، اما نقدينگي مورد نياز خود را ندارند مي توانند از 
اوراق گام استفاده كنند. بانك مركزي يك سري از اين 
اوراق را منتشر مي كند كه داراي سر رسيد يك ساله 
است.مريد سادات گفت: در اوراق گام يك بنگاه متعهد 
و بنگاه ديگر متقاضي وجود دارد. بنگاه متعهد شركتي 
است كه مي خواهد مواد اوليه را خريد كند و متقاضي 
فروشند مواد اوليه است. قرار است اين اوراق در بورس 
كاال منتشر شود و پس از آن در بازار ثانويه بازار سهام 
هم مي تواند خريد و فروش شود. يكي از مزيت هاي اين 
اوراق اين است كه شركت ها به راحتي مي توانند تامين 
مواد اوليه داشته باش��ند.اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنش��ان كرد: از ديگر مزيت هاي اي��ن اوراق اين 
است كه خأل حضور اوراق كوتاه مدت در بازار را پوشش 
مي دهد و براي فروشنده مواد اوليه نيز وجه تضمين 
وجود دارد تا نگراني براي دريافت وجه خود نداش��ته 
باش��د. مردم نيز مي توانند به نوعي مانند اوراق ديگر 

به خريد اين اوراق بپردازند كه سود قابل قبولي دارد.

وام ۱۲۰ ميلياردي پرسپوليس
از يك بانك!

ايس�نا| پس از فروش ۱۰ درصد از س��هام باش��گاه 
پرسپوليس در فرابورس، حدود ۳۵۰ ميليارد تومان از 
اين محل به حساب اين باشگاه واريز شد و قرار بود اين 
پول زيرنظر كميته اي سه نفره متشكل از نماينده سازمان 
خصوصي س��ازي، وزارت ورزش و باشگاه پرسپوليس 
هزينه شود.با اين حال با تصميمي كه گرفته شد در نهايت 
اين مبلغ در يكي بانك ها به عنوان سرمايه گذاري سپرده 
شد و مبلغي بابت اين سپرده وام دريافت شد. درباره اين 
موضوع يك مقام آگاه در باشگاه پرسپوليس اعالم كرد 
اين باش��گاه با ضمانت سپرده ۳۵۰ ميلياردي خود نزد 
يكي بانك ها، از اين بان��ك ۱۲۰ ميليارد تومان وام اخذ 
كرده تا هزينه هاي جاري خ��ود را پرداخت كند.طبق 
توافق انجام شده ميان مديران اين بانك و پرسپوليس قرار 
است از محل سود سپرده پرسپوليس، بخشي از قسط 
وام ۱۲۰ ميلياردي پرداخت شود و باقيمانده را باشگاه از 
محل درآمد هاي خود پرداخت كند. به نظر مي رسد اين 
تصميم براي حفظ كل ۳۵۰ ميليارد تومان انجام شده كه 
از محل فروش سهم به حساب باشگاه واريز شد و از طرفي 
منابعي براي هزينه هاي جاري باشگاه تامين شده است.

سهام دولت در دو شركت 
بورسي واگذار مي شود

سهام دولت در دو شركت بورسي در روز هفتم مهر امسال 
از طريق بورس اوراق بهادار واگذار مي ش��ود. به گزارش 
تسنيم، بلوك ۱۲ درصدي سهام هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي 
توسط سازمان خصوصي سازي به صورت يكجا و نقد يا 
شرايطي در بازار دوم معامالت بورس به فروش مي رسد. 
به اين ترتيب، مقرر شده ۵۸ ميليارد و ۷۴۰ ميليون سهم 
»فارس« روز شنبه ۷ آبان از طريق كارگزاري بانك ملي 
عرضه شود. در اين واگذاري قيمت پايه هر سهم ۱۳۹۷ 
تومان و قيمت پايه كل ۸۲ هزار ميليارد تومان تعيين شده 
اس��ت.  همچنين خريدار در صورتي كه تمايل به خريد 
اقساطي داشته باشد بايد ۳۰ درصد ثمن معامله را نقدي 
طي مهلت ۲۰ روز كاري و مابقي معادل ۷۰ درصد ثمن 
معامله را طي چهار سال با فواصل زماني ۶ ماهه و نرخ سود 
۱۸ درصد پرداخت كند. اين گزارش مي افزايد: بلوك ۷.۱۳ 
درصدي سهام شركت پارس فوالد سبزوار هم متعلق به 
ايميدرو به طور يكجا و نقد يا شرايطي در بازار دوم معامالت 

بورس توسط اين سازمان واگذار مي شود.

»تعادل«گزارشميدهد

بندبازي بورس روي حمايت

سبزي پايدار بورس در مقابل ريزش بازارهاي جهاني
دو روزي مي شود كه مسير معامالت بورس تغيير كرده 
و شاهد سبزپوشي شاخص كل بورس هستيم. شاخص 
كل بورس ديروز چهارشنبه شش مهر ماه رشد بيش 
از ۱۲ هزار واحدي را تجربه كرد. ش��اخص كل ديروز 
با رش��د ۱۲ هزار و ۱۱۵ واحدي به سطح يك ميليون 
و ۳۴۶ هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص هم وزن 
نيز همسو با شاخص كل حركت كرد و در كانال ۳۹۲ 

هزار واحدي آرام گرفت.
در اين روز نمادهاي خودرو، خس��اپا، خگستر، شپنا، 
آسياتك، شبندر و نوري بيشترين ارزش معامالت را 
داشتند. از سوي ديگر بيشترين ارزش معامالت بازار 
سرمايه نيز به نمادهاي فارس، فوالد، ميدكو، فملي و 
كگل اختصاص داشت. همچنين ارزش معامالت در 
روز چهارشنبه به بيش از دو هزار ميليارد تومان رسيد.

بنابراين وضعيت كنوني و صعود اخير شاخص كل را 
مي توان ريشه در كاهش فروشندگان و قرار گرفتن بازار 
در اشباع فروش دانست.گزارش هاي تابستانه شركتها و 
عملكرد آنها نيز را مي توان از ديگر فاكتورهاي تاثيرگذار 
اين روزهاي بازار دانس��ت.عالوه بر آن قيمت دالر هم 
كه خود پيش��ران ديگري براي بازار سهام به حساب 
مي آيد روندي صعودي را طي مي كند.البته نمي توان 
ادعا كرد كه اين مولفه ها شروط كافي براي بازگشت 
شاخص و شروع و پايداري يك روند صعودي هستند و 
براي اظهارنظر در اين خصوص بايد در روزهاي رفتار 

شاخص كل را رصد كرد.

   در جريان معامالت ديروز
در جريان معام��الت ديروز، چهارش��نبه، ۶ مهر ماه 
شاخص كل فرابورس با افزايش ۱۷۸ واحدي به رقم ۱۸ 
هزار و ۳۶۲ واحد رسيد. همچنين بيش از ۲ ميليارد و 
۷۳۰ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

۷۵ هزار و ۲۸۷ ميليارد ريال دادوستد شد
در جري��ان معامالت ديروز فرابورس ايران، ش��ركت 
پتروش��يمي مارون با ۳۱ واحد، ش��ركت پليمر آريا 

ساسول با ۱۸ واحد، شركت پااليش نفت الوان با ۱۰ 
واحد، شركت پااليش نفت شيراز با ۹.۵ واحد و شركت 
فرابورس ايران با ۷.۷ واحد بيش��ترين تاثير مثبت را 
بر رشد ش��اخص داشتند. در مقابل، مجتمع صنعتي 
آرتاويل تاير با ۲.۴ واحد، شركت سنگ آهن گهر زمين 
با ۲.۳ واحد، ش��ركت توسعه سامانه نرم افرازي نگين 
با ۱.۲ واحد، شركت توزيع داروپخش با ۰.۵۴ واحد و 
شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت با ۰.۳ واحد 

بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص داشتند.

   خطر بورس هاي جهاني
بس��ياري از ارزهاي جهان در برابر دالر با كاهش قابل 
توجهي همراه ش��دند. ش��اخص ارزش دالر در برابر 
ارزهاي اقتصادهاي بزرگ جهان از ابتداي س��ال ۱۸ 
درصد افزايش يافته و به باالترين حد خود در دو دهه 
اخير رسيده است. تورم پايدار امريكا و تشديد همزمان 

سياست هاي انقباضي پولي، بسياري از بازارها را ملتهب 
كرده است.

هفته گذشته و پيش از تش��ديد التهاب در بازارهاي 
مالي، در نشستي ميان بانك هاي مركزي جهان تاكيد 
ش��د كه ش��رايط مالي تغيير كرده است. اين موضوع 
ناشي از تعهد بانك هاي مركزي براي افزايش نرخ بهره 

و شرايط بحراني نقدينگي در بازار بدهي امريكا است.
پس از يك صعود كوتاه مدت در آگوست، بورس هاي 
جهاني به پايين تر حد خود در س��ال جاري ميالدي 
رسيده اند. بر اساس شاخص  MSCI، ارزش بورس هاي 
اقتصادهاي بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲، كاهش ۲۵ 
درصدي را تجربه كرده اند. شرايط ملتهب در بازارهاي 
ديگر هم كامال مشخص است؛ اوراق قرضه با ريسك 
باال در امريكا به حدود ۹ درصد افزايش پيدا كرده كه 
افزايش بيش از دو برابري را نس��بت به سال گذشته 
نشان مي دهد. بر اس��اس گزارش بلومبرگ بازدهي 

اوراق قرضه شركتي با سطح اعتباري  bbb، به ۶ درصد 
رسيده كه باالترين ميزان طي ۱۳ سال گذشته است.

بسياري از فعاالن بازارهاي مالي و مديران شركت ها 
انتظار افزايش نوسان در بازارهاي مالي را دارند و سعي 
مي كنند كه ريس��ك هاي خود را پوش��ش دهند. اما 
شرايط اكنوني فراتر از انتظار است. يك سال گذشته 
كمتر كس��ي پيش بيني مي كرد كه ش��اهد تورم دو 
رقمي در بسياري از نقاط جهاني باشيم. حاال كه بازارها 
عملكرد بدتري را نسبت به پيش بيني ها از خود نشان 
مي دهند، سياست گذران با فهرستي از گزينه هاي بد 

وارد مي شوند.
فدرال رزرو بدون آنكه به هزينه هاي سياست هاي ضد 
تورمي خود اهيمت دهد، هدف خود را تنها كاهش تورم 
قرار داده است. جروم پاول، رييس فدرال رزرو پس از 
آخرين افزايش نرخ بهره در ۲۱ سپتامبر، بيان كرد كه 
هرچند احتمال فرود نرم )كاهش تورم با كم ترين سطح 
ركود اقتصادي( ب��راي اقتصاد امريكا در حال كاهش 
است، فدرال رزرو متعهد به كاهش نرخ تورم است. بر 
اساس گزارشي از سوي بانك امريكا، بين سال ها ۱۹۸۰ 
تا ۲۰۲۰، زماني كه ت��ورم در اقتصادهاي ثروتمند به 
باالي ۵درصد رسيده است،  به طور ميانگين ۱۰ سال 

طول كشيده تا به ۲درصد كاهش يابد.
در اين ش��رايط پيش بيني هاي رشد اقتصاد جهاني 
به س��رعت در حال كاهش است؛ در پيش بيني هاي 
جديد منتشر شده در ۲۶ س��پتامبر، رشد اقتصادي 
كش��ورهاي OECD براي سال جاري با كاهش ۱.۵ 
درصدي نس��بت به پيش بيني قبلي، برابر با ۳ درصد 
بوده اس��ت. همچنين پيش بيني مي ش��ود كه رشد 
اقتصادي براي اين كش��ورها به ۲.۲ درصد در س��ال 

۲۰۲۳ كاهش پيدا كند.
قيمت نفت خام برنت به حدود ۸۵ دالر در هر بش��كه 
كاهش پيدا كرده كه كمترين ميزان از اواسط ژانويه 
محسوب مي شود. قيمت مس در بورس فلزات لندن به 

كم ترين ميزان خود در ده ماه اخير رسيد.



گروه راه و شهرسازي|
بررس��ي هاي آماري چند س��ال اخير به روش��ني 
نشان مي دهد، س��هم معامالت واحدهاي نوساز و 
همچنين س��هم واحدهاي بزرگ تر از 80 مترمربع 
از كل معامالت ملكي تهران روندي نزولي داشته و 
دارد. مساله اي كه از سويي در جهش قيمت مسكن 
)بخوانيد افت توان مالي خانوار( و از سوي ديگر، افت 
شديد ساخت و ساز و عرضه كمتر واحدهاي نوساز 

به بازار ريشه دارد.
در چنين شرايطي اس��ت كه برخي از كارشناسان 
مس��كن از رونق معامالت واحدهاي كوچك متراژ 
در مناطق جنوب��ي پايتخت خبر مي دهند و نتيجه 
مي گيرند كه حال بازار معامالتي مسكن »خوب« 

است و مشكلي وجود ندارد!
به گزارش »تع��ادل«، با توجه به اينكه بر اس��اس 
آخري��ن آمارهاي موجود، متوس��ط قيمت هر متر 
مربع مس��كن در ش��هر تهران بيش از 42 ميليون 
تومان اس��ت، هزينه خريد يك آپارتمان 50 متري 
به طور متوسط بيش از 2 ميليارد تومان است. حال 
اگر ف��رض كنيم كه اي��ن واحد ن��ه در يك منطقه 
متوسط ش��هري كه در يكي از مناطق جنوبي شهر 
واقع شده و عمري بيش��تر از 10 سال دارد، هزينه 
خريد آن به ي��ك ميليارد تومان هم كاهش خواهد 
يافت.اما با حقوق 8 تا 12 ميليون تومان سرپرست 
خانوار، چه خان��واري مي تواند همزم��ان با تامين 
هزين��ه مايحتاج معيش��ت و اجاره س��رپناه، يك 
ميليارد هم پس انداز كند؟ طرفه اينكه مشاهدات 
ميداني نش��ان مي ده��د، اتفاقا هم��ان واحدهاي 
كوچك متراژ جنوب تهران، طعمه هاي مناس��بي 

براي دالالن است.
دالالن آنها را مي خرند و با چند درصد سود دوباره 
به دالل ديگري مي فروش��ند. به غي��ر از واحدهاي 
كوچك متراژ مناط��ق جنوب ته��ران، واحدهاي 
مسكوني واقع در ش��هرهاي جديد اطراف پايتخت 
كه از نظر قيمت، در حدود يك تا يك و نيم ميليارد 
تومان معامله مي شوند نيز »طعمه« دالالن به شمار 
مي روند. مشاهدات و گفت وگوي خبرنگار »تعادل« 
با برخي از دالالن مسكن فاز 11 شهر جديد پرديس 
اين مس��اله را تاييد مي كند. اگر شهروندي تاكنون 
گذرش به شركت عمران پرديس افتاده باشد، حتما 
مش��اهده كرده كه براي ورود به اين شركت بايد از 
ميان تونلي متش��كل از دالالن مس��كن عبور كند. 
كساني كه تالش دارند با ارايه كارت ويزت خود به 
عابران آنها را به خريد و فروش مسكن ترغيب كنند.

يكي از اين افراد به »تعادل« در پاسخ به اينكه همكاران 
شما كه اين جا حاضرهستند، همگي بنگاهي اند؟ گفت: 
نه، اغلب داللند. دفتري و جواز مشاور امالك ندارند. 
همين جا مشتري خود را پيدا مي كنند. واحد مسكن 
مهر را مي خرند و با 40 تا 50 ميليون تومان س��ود به 

ديگري مي فروشند.
او درباره قيمت ها در فاز 11 پرديس هم گفت: تا چند 
ماه پيش قيمت واحدهاي تحويل نشده فاز 11 به يك 
ميليارد و 200 ميليون تومان هم مي رس��يد و مالك 
مي توانست 200 ميليون تومان رهن دهد. االن 100 
تا 150 ميليون تومان دچار افت شده است! رهن كامل 

آنها هم به 170 ميليون تنزل كرده است.

    رقابت بي سرانجام مسكن و دستمزد
به گزارش »تعادل« متوس��ط قيمت ه��ر متر مربع 
آپارتمان در شهر تهران در ابتداي سال 1397 حدود 
5 ميليون تومان بود. اين شاخص با 754 درصد رشد، 
در مرداد سال جاري به 42 ميليون و 700 هزار تومان 
بالغ شده است. در آن سال حداقل دستمزد مشموالن 
قانون كار حدود يك ميليون و 140 هزار تومان در ماه 
بود كه در سال جاري به حدود 4 ميليون و 180 هزار 
تومان رسيده است. يعني حدود 266 درصد طي اين 
سال ها رشد يافته است كه آشكارا حدود يك سوم رشد 

قيمت مسكن بوده است. 
ضم��ن اينكه حقوق و دس��تمزد صرفا به مس��كن 
اختصاص نمي يابد و خانوار بايد همه مايحتاج خود 
را از همين حقوق اندك تامين كند. افزون بر اين، از 
آنجا كه هزينه خريد مسكن، بسيار كالن است، هر 
گونه رشد ولو اندك آن به معني افت شديد قدرت 
خريد خانوار به ش��مار مي رود. همزم��ان هر گونه 
رش��د حقوق به دليل كوچك ب��ودن اعداد حقوق 
و دستمزد، اثر چش��مگيري بر توان مالي خانوار به 

ويژه در شرايط تورمي سال هاي اخير نمي گذارد.

    چشم انداز اشتباه
در همين حال، يك كارش��ناس بازار مس��كن گفت: 
برخالف بخش س��اخت و س��از كه در ركود به س��ر 
مي برد، ركود در بخش خريد و فروش مسكن را قبول 
ندارم و روند هم به سمت كسادي نيست؛ به خصوص 
چشم انداز خوبي را براي آپارتمان هاي كوچك متراژ 
در جنوب و حوالي تهران مي بينم. س��عيد آسويار در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: معتقدم بازار مسكن در 
ركود قرار ندارد، بلكه عرضه و تقاضا معقول شده است. 

يعني سازنده ها س��راغ متراژهايي مي روند كه مورد 
نياز بازار اس��ت. ركود در آن بخش��ي اتفاق افتاده كه 
آپارتمان هاي لوكس و بزرگ، بدون مصرف مانده است.

    صاحبان آپارتمان هاي لوكس
ميل به مهاجرت دارند

وي افزود: كس��اني كه آپارتمان لوكس دارند ميل به 
مهاجرت پيدا كرده اند؛ زيرا با ف��روش يك آپارتمان 
در تهران مي توانند سه تا چهار آپارتمان در استانبول 
بخرند. از قبل هم در بخش واحدهاي لوكس خريد و 
فروشي وجود نداشت. اما آپارتمان هاي متراژ كوچك 
در تهران، كرج و پرديس از رونق مناس��بي برخوردار 
است. اين كارش��ناس بازار مسكن با بيان اينكه مردم 
به اين باور رس��يده اند كه قيمت ه��ا كاهش نمي يابد 
تاكيد كرد: در حال حاضر متقاضيان مصرفي وارد بازار 
مي ش��وند؛ زيرا اين تصور وجود دارد كه اگر نخرند از 

تورم عقب مي مانند.

    ليزينگ؛ راهكاري براي رونق بخش مسكن
آس��ويار گفت: اگر در س��اخت و س��از الگوي مصرف 
75 مت��ري رعايت و وام هاي يك تا دو ميليارد توماني 
براي خريد پرداخت شود بازار مسكن رونق مي گيرد. 
خأل ليزينگ مسكن در كشور ما احساس مي شود كه 
بانك ها بايد در اين قس��مت وارد شوند. مردم معموال 
دارايي هاي خود مثل طال را مي فروش��ند و مس��كن 
مي خرند. بنابراين بازار مسكن نه تنها بخشي پيشران 
براي ايجاد تحرك در اقتصاد محسوب مي شود بلكه 

بازاري مطمئن براي بانك ها است.
وي تصريح كرد: اگر پروژه هاي مناسب با الگوي مصرف 
مسكن اجرا شوند نه تنها ركود نخواهيم داشت بلكه 

تا قبل از مرحله س��فت كاري تمامي واحدها فروخته 
مي شوند. مردم مي دانند پيش خريد جلوي تورم آينده 
و بي ارزش شدن پول را مي گيرد. مشكل پيش فروش 
هم با رعايت قانون و انعقاد قرارداد در دفترخانه قابل 
حل است. فروش��ندگاني كه به دفاتر اسناد نمي آيند 
مي خواهند بحث فرار مالياتي داشته باشند. اين افراد 

عمدتا بخر و بفروش ها هستند.

    برخي سازندگان مسكن
 بخر و بفروش شده اند

اين كارشناس بازار مسكن گفت: برخالف بازار كه رونق 
دارد، بخش ساخت و ساز در ركود به سر مي برد؛ زيرا 
سرعت رش��د قيمت نهاده هاي بخش مسكن از رشد 
آپارتمان بيش��تر است. اگر مس��كن 20 درصد گران 
مي شود، متريال 50 درصد گران مي شود. اين روند به 
ضرر بخش ساخت و ساز است. به همين دليل خيلي 
از سازنده ها از اين شغل دس��ت كشيده و وارد بخش 
پيش خريد شده اند. در مرحله فونداسيون مي خرند 
و پس از تكميل مي فروش��ند. خيلي از افراد هم سراغ 
شغلهاي داللي رفته اند. االن اگر نهاده هاي ساختماني 
را خري��داري و آن را نگه داري، س��ودش بيش��تر از 

ساختمان سازي است.
آس��ويار درباره پيش بيني بازار مسكن در نيمه دوم 
س��ال جاري گف��ت: با همي��ن روند تغيي��ر خاصي 
نمي بينيم. پايين آمدن قيمت كه تقريبا غيرممكن 
است. شايد تا پايان سال با افزايش تا 20 درصد قيمت 
واحدهاي كوچك متراژ مواجه شويم؛ زيرا به اندازه 
كافي در باالي شهر خانه ساخته شده و ديگر توجيهي 
ندارد كس��ي زمين را متري 300 ت��ا 400 ميليون 

تومان بخرد و آپارتماني بسازد كه دچار ركود شود.
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بازديد رايگان از برج ميالد
براي سالمندان

همزمان با روز جهاني سالمند، بازديد اين گروه از شهروندان 
از بخش سكوي ديد باز اين مجموعه گردشگري و فرهنگي 
رايگان است. به گزارش تسنيم، روابط عمومي برج ميالد 
اعالم كرد: همزمان با روز جهاني سالمند، بازديد رايگان 
اين گروه از شهروندان از بخش سكوي ديد باز اين مجموعه 
گردشگري و فرهنگي رايگان است. شهروندان سالمند 
باالي 65 سال مي توانند در روز شنبه )9 مهرماه( از ساعت 
9 تا 15 به ص��ورت رايگان از برج ميالد بازديد كنند. اين 
تصميم در راستاي تكريم ش��هروندان سالمند از سوي 
مديريت برج ميالد گرفته ش��د. گفتني اس��ت، شوراي 
جهاني سالمندي از سال 1982 در سازمان ملل شروع به 
كار كرد و هشت سال بعد با تصميم اين شورا روز اول اكتبر 
هر سال روز جهاني سالمندان ناميده شد. به همين دليل 
در تقويم كشور ما نيز از روز جهاني سالمند به مدت 

يك هفته »هفته ملي سالمندان« ناميده شده است.

تحقق ۴۰ درصدي درآمدهاي 
بودجه شهرداري تهران

ميثم مظفر، رييس كميته بودجه شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: بر اس��اس گزارش هايي كه در اختيار داريم 
تاكنون 40 درصد از درآمدهاي بودجه شهرداري تهران 
محقق شده است. به گزارش ايسنا، مظفر با اشاره به روند 
تحقق بودجه ش��هرداري تهران در س��ال 1401اظهار 
ك��رد: اطالعاتي كه از تحقق درآمده��اي بودجه داريم، 
نش��ان دهنده تحقق 40 درصدي اس��ت؛ به گونه اي كه 
تاكنون بالغ بر 20 ه��زار ميليارد توم��ان از درآمدهاي 
بودجه محقق شده اما به اين معني نيست كه 40 درصد 
از برنامه هاي مصوب در بودجه اجرايي شده بلكه درآمدها 
محقق شده است. اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
همچنين تصريح كرد: بخش��ي از ارقام در بودجه براي 
پرداخت ديون پيش بيني شده بود و بخشي از درآمدها 
نيز صرف هزينه هاي اوراق مش��اركت شده و شهرداري 
نسبت به سپرده گذاري در اين بخش اقدام كرده است. وي 
با بيان اينكه در تحقق درآمدها جهش خوبي ايجاد شد اما 
در خصوص پيشرفت فيزيكي پروژه ها هنوز به رضايت باال 
نرسيده ايم، يادآور شد: انتظار داريم كه شهرداري تهران با 
توجه به تاكيدي كه دارد در مناطق جنوبي به ويژه مناطق 
16، 17، 18 و 19 تخصيص نقدينگي بيشتري داشته باشد 
و از درآمدهاي خوبي كه به ميزان 40 درصد كسب كرده 
است اولويت را به مناطق اختصاص دهد تا به صورت جدي 
تحول در كيفيت زندگي شهروندان رخ دهد. رييس كميته 
بودجه شوراي اسالمي شهر تهران تأكيد كرد: در تحقق 
بودجه، وضعيت قابل قبول اس��ت و نسبت به شش ماه 
ابتدايي سال قبل جلوتر هستيم. وي با بيان اينكه شهرداري 
هنوز در رابطه با اصالحيه بودجه، مطلبي را به طور رسمي 
اعالم نكرده است، گفت: هنوز خبري از اصالحيه نيست 
اما فصل آن نزديك است و حداكثر تا آذرماه بايد اصالحيه 
از سوي ش��هرداري ارايه و در كميسيون برنامه و بودجه 
و س��پس صحن شورا بررس��ي ش��ود. بر اساس آنچه 
شنيده ايم قرار است شهرداري اصالحيه را ارايه دهد.

تخفيف ۵۰ درصدي عوارض 
ساخت در بافت فرسوده

محم��د آييني، معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي گفت: 
ش��هرداري ها موظف هس��تند حداقل ت��ا 50 درصد 
در عوارض پروان��ه و تراكم س��اخت در محالت بافت 
فرسوده تخفيف بدهند. به گزارش مهرآييني افزود: در 
محدوده هاي مصوب بافت هاي فرسوده شهرداري ها 
موظف هس��تند حداقل 50 درصد در عوارض پروانه و 
تراكم س��اخت تخفيف بدهند و انتظار بر اين است تا 
100 درصد تخفيف دهند. او با اش��اره به اينكه صدور 
پروانه ساخت در محدوده هاي بافت فرسوده بايد تا يك 
ماه كاهش يابد، گفت: مالكان و س��ازندگان واحدهاي 
مسكوني در محالت هدف بازآفريني شهري در طول 
زمان نوس��ازي و بهس��ازي واحدهاي مسكوني خود 
مي توانند از تسهيالت وديعه مسكن براي اسكان موقت 
اس��تفاده كنند. معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره 
به س��فر اخير خود به استان اصفهان، با بيان اينكه 45 
ميليون تومان با نرخ 4 درصد وام قرض الحسنه وديعه 
مسكن در عمده شهرها از جمله شهر سميرم پرداخت 
مي ش��ود، توضيح داد: متقاضيان نوسازي مسكن در 
بافت هاي فرسوده اعم از سازندگان و مالكان واحدهاي 
فرسوده مي توانند از حمايت ها و تسهيالت و تخفيفات 
ويژه نهضت ملي مسكن پيش بيني شده براي بافت هاي 
فرس��وده بدون رعايت ش��روط چهارگانه اين نهضت 
استفاده كنند. او با اشاره به اينكه 150 ميليون تومان 
از مبلغ وام، با نرخ س��ود صفر درصد پرداخت مي شود 
گفت: متقاضيان نوسازي در محدوده ها و محالت هدف 
بازآفريني شهري مي توانند به انتخاب خود از تسهيالت 
ويژه نوسازي يا نهضت ملي مسكن استفاده كنند. معاون 
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: متقاضيان نوسازي 
مي توانند در شهر سميرم از محل نهضت ملي مسكن 
300 ميليون تومان و از محل تسهيالت ويژه نوسازي 
350 ميليون تومان دريافت كنند. در همين حال، يك 
مقام مسوول گفت: از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون 3 
هزار و 602 ميليارد تومان تسهيالت نوسازي به 13 هزار 
و 461 واحد پرداخت شد. به گزارش مهر، سيد محسن 
فاضليان در خصوص ارايه تسهيالت نوسازي در بافت 
فرسوده توضيح داد: از ابتداي اجراي طرح نوسازي بافت 
فرسوده از سال 1398 تاكنون در مجموع 38 هزار و 513 
واحد براي دريافت تسهيالت نوسازي به بانك مسكن 
معرفي ش��د كه بانك تاكنون با 36 ه��زار و 847 واحد 
به ميزان 5 ه��زار و 500 ميليارد تومان قرارداد منعقد 
كرده اس��ت. عضو هيات مديره بانك مسكن ادامه داد: 
از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون 14 هزار و 556 واحد 
متقاضي دريافت تسهيالت نوسازي در بافت فرسوده به 
بانك مسكن معرفي شد كه بانك تاكنون با 13 هزار و 
461 واحد براي پرداخت تسهيالت قرارداد منعقد كرده 
است. فاضليان مبلغ قرارداد منعقد شده از ابتداي دولت 

سيزدهم را 3 هزار و 602 ميليارد تومان برشمرد.

واكنش گمرك
به گاليه ايرالين ها

معاون فني و امور گمركي گمرك گفت: گمرك ايران 
با توجه به تحريم هاي بين المللي صنعت هوايي كشور 
و حساسيت كاالهاي وارداتي اين بخش نسبت به 
ترخيص همه اقالم شركت هاي هواپيمايي از ابتداي 
سال جاري تاكنون اقدام كرد. به گزارش ايلنا، فرود 
عس��گري درباره اعتراض به مديران ش��ركت هاي 
هواپيمايي مبني بر عدم ترخيص قطعات هواپيماها 
درگمرك به دليل نداش��تن ثبت س��فارش اظهار 
داشت: گمرك ايران با توجه به تحريم هاي بين المللي 
صنعت هوايي كشور و حساسيت كاالهاي وارداتي 
اين بخش نسبت به ترخيص همه اقالم شركت هاي 
هواپيمايي از ابتداي سال جاري تاكنون اقدام كرد 
و از همه ظرفيت هاي قانوني تج��ارت خارجي و با 
پذيرش مس��ووليت، وظايف ديگر سازمان ها را در 
اين خصوص به عهده گرفت تا اين قطعات به موقع 
در اختيار واردكنندگان اين بخش قرار گيرد. معاون 
امور گمركي گمرك ايران  گفت: گمركات اجرايي 
مرتبط نيز با توجه به اهميت اين نوع كاالها، نهايت 
همكاري را داشته اند. پيش از اين مقصود اسعدي 
س��اماني، دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
در گفت وگو ب��ا ايلنا اعالم كرد ك��ه ايرالين هاي 
داخلي از 7 ماه گذشته با مشكل ترخيص قطعات 

و الستيك هواپيما از گمركات مواجه شده اند.

اعالم زمان آغاز فروش
بليت قطر براي جام جهاني

محمد محمدي بخش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري اعالم كرد: ف��روش بليت دوحه ب��راي بازه 
زماني جام جهاني از اواس��ط آبان ماه شروع مي شود. 
محمدي بخش در گفت وگو با ايلن��ا درباره زمان آغاز 
فروش بليت هاي دوحه براي جام جهاني اظهار كرد: 
طبق مذاكرات انجام شده، احتماال فروش بليت هاي 
دوحه براي شركت در رويداد جام جهاني از هفته دوم 
آبان ماه آغاز مي شود. وي با اشاره به ظرفيت بليت دوحه 
در بازه زماني جام جهاني گفت: هيچ محدوديتي براي 
برق��راري پروازها در اين بازه زمان��ي نداريم اما نگران 
محدوديت بليت هاي اس��تاديومي و فرايند دريافت 
ويزاي قطر هستيم كه باعث محدوديت سفر به دوحه 
در اين بازه زماني شود وگرنه براي پاسخ تقاضاي ايجاد 
شده محدوديتي در عرضه نخواهيم داشت. معاون وزير 
راه و شهرسازي با بيان اينكه ظرفيت آنقدري نيست كه 
بليت فروشي از مهرماه آغاز شود، ادامه داد: از مهر ماه 
تعداد پرواز ايران - قطر را براي تجار و بازرگانان افزايش 
مي دهيم. طبق توافق بين دو كشور امكان انجام ٧٢ 
پرواز در هفته به طور مساوي بين ايرالين هاي دو كشور 
وجود دارد كه در بهترين حالت 4٠ پرواز از اين تعداد 
پروازهاي توافق ش��ده در هفته برقرار شده كه در ايام 
پيك به ٧٢ پرواز در هفته خواهد رسيد.  محمدي بخش 
تاكيد ك��رد: البته توافق مكتوب با طرف قطري انجام 
ش��ده كه در صورت افزايش تقاضا تع��داد پرواز از ٧٢ 
پرواز در هفته هم بيشتر شود. وي درباره قيمت گذاري 
بليت هاي دوحه در اين بازه زماني اظهار كرد: بليت  
مسيرهاي خارجي تابع نرخ مصوب نيستند اما براي 
مديريت قيمت بليت برنامه اين است كه پروازها از 
كيش انجام شود تا بخش��ي از مسير با نرخ مصوب 
پروازهاي داخلي انجام شود البته پروازهاي مستقيم 
به دوحه از تهران و ساير مراكز استان ها هم خواهيم 
داشت اما همانطور كه گفته ش��د برنامه اين است 
كه عمده پروازها از كيش به دوحه و بالعكس انجام 
ش��ود. همچنين طبق مذاكرات انجام شده هيچ 
محدوديتي براي انجام پروازي نخواهيم داشت.

ارزيابي كارنامه 11 سال 
ادغام مسكن و راه

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
در 11 سال گذشته كه وزارت راه و شهرسازي ادغام 
شد نه حوزه مسكن بهبود پيدا كرده است و نه حوزه 
حمل و نقل كش��ور پيشرفتي داشته است. شاكري 
در گفت وگو با ايسنا درباره طرح تفكيك وزارت راه 
و شهرس��ازي كه تقديم هيات رييسه مجلس شده 
است، بيان كرد: بنده با تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
موافق هس��تيم، دليل موافقت بن��ده نيز ربطي به 
دولت فعلي و وزير فعلي ندارد. در دولت قبلي هم ما 
تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي را دنبال مي كرديم 
اما به داليلي راي نياورد. دليل اصلي ما براي تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي اين است كه در 11 سالي كه 
اين دو وزارتخانه در هم ادغام شدند نه حوزه مسكن 
بهبود پيدا كرده است و نه حوزه حمل و نقل كشور 
پيشرفت داشته است. وي اظهار كرد: آمار و ارقام نيز 
به وضوح گوياي اين وضعيت اس��ت. آن اهدافي كه 
قرار بود با ادغام اين دو وزارتخانه حاصل شود، محقق 
نش��ده اس��ت. براي ادغام اين دو وزارتخانه نيز يك 
تصميم احساسي متناسب با شرايط آن دوره اتخاذ 
شد. زماني كه يك تصميمي به هدف خود نرسيده 
يعني شكست خورده است. ما آمار و ارقام را از تمام 
متخصصين مي توانيم بپرسيم. آيا وضع حمل و نقل 
نسبت به 11 سال پيش خيلي بهتر شده است؟ آيا 
وضع مسكن بهبود يافته است؟ نماينده مردم تهران 
در مجلس تصريح كرد: شايد در اين دولت اقداماتي 
در حوزه مسكن و حمل و نقل انجام شده باشد ولي 
ميانگين 11 سال گذش��ته برآورد خوبي را نشان 
نمي دهد. اين دليل محكمي براي تفكيك وزارت 
راه و شهرس��ازي است. از سوي ديگر زماني كه ما 
وظايف متعددي بر دوش ي��ك وزارتخانه محول 
مي كنيم، اين وزارتخان��ه در اجراي آن نمي تواند 
چندان موف��ق عمل كند. زماني ك��ه يك وزير با 
وظايف متعدد مواجه است بايد مراجعات زيادي 
به دستگاه هاي مختلف داشته باشد، اين مراجعات 
متعدد نيز به نوعي نيروي دافعه ايجاد خواهد كرد.

تغيير الگوي مصرف يا طعمه داللي؟

معاون سازمان تاكسيراني تهران اعالم كرد

پشت پرده گرايش به آپارتمان هاي كوچك متراژ

تقاضاي سرويس مدرسه 1۰ برابر عرضه
گروه راه و شهرسازي|

»قيمت گذاري دستوري« و البته سهم خواهي مدارس 
و آموزش و پرورش از كرايه س��رويس مدارس باعث 
عرضه اندك اين خدمت به جامعه دانش آموزي تهران 
شده اس��ت، به گونه اي كه به گفته آموزش و پرورش 
ش��هر تهران، مدارس اين ش��هر به 20 ه��زار راننده 
سرويس مدرس��ه نياز دارد در حالي كه فقط 2000 

راننده به فراخوان اين نهاد پاسخ داده اند.
مش��اهدات »تعادل« حاكي از اختصاص درصدي از 
كرايه پراختي از س��وي والدين به مدرسه و درصدي 
نيز به اداره آموزش و پرورش منطقه است به گونه اي 
كه مجموعه اين س��هم ها به 20 درص��د از كل كرايه 
مي رس��د. همزمان مدارس به جاي پرداخت كرايه به 
رانندگان تاكسي سرويس، حقوق ماهيانه مي پردازند. 
به عبارت ديگر، در حالي كه سيستم آموزشي از والدين 
بر اساس بعد مسافت و ترافيك و فاكتورهاي اينچنيني 
كرايه سرويس مدرسه را مطالبه مي كند، اما در نهايت 
به راننده تاكس��ي همچون يك كارمند حقوق ثابت 
مي دهد. بي گمان در شرايطي كه تورم هزينه تعمير 
و نگهداري خودرو را به شدت افزايش داده است، ديگر 
براي رانندگان فعاليت در س��رويس مدارس به صرفه 
نيس��ت و شاهد مدعا هم آماري عرضه يك به 10 اين 
خدمت در سال جاري است. از سوي ديگر، والدين در 
ماراتن تامين معيشت و اجاره خانه و پرداخت شهريه 
مدارس در برابر قيمت هاي چندين ميليوني سرويس 

مدارس كم آورده اند.
در همي��ن رابطه، علي محتش��مي پور، معاون فني و 
بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر تهران در مورد 
گاليه والدين از گراني نرخ سرويس مدرسه در پايتخت 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: بر اساس آخرين مصوبه 
كارگروه ماده 18 نرخ نهايي س��رويس مدارس اعالم 
شده و اخذ مبلغ بيش��تر از نرخ مصوب شوراي شهر 

تهران تخلف است.
محتش��مي پور در گفت وگو با ايس��نا، افزود: واقعيت 

اين اس��ت كه بعد از رش��د و فراگيري مسافربرهاي 
اينترنتي، بسياري از كسب و كارها از جمله رانندگي 
سرويس مدرسه، دستخوش تغيير شد؛ به گونه اي كه 
اگر الگوريتم قيمت گذاري اين مسافربرهاي اينترنتي 
را مشاهده كنيم، مي بينيم كه تعيين قيمت ارتباط 
مس��تقيمي با پيك ترافيك دارد و در اين راس��تا در 
مس��يرهاي عادي در زم��ان اوج ترافيك قيمت هاي 
چند ده ه��زار تومان��ي دريافت مي ش��ود و در زمان 
ترافيك معمولي نيز قيمت هاي سفر به شدت كاهش 
مي يابد، پس به عبارتي ديگر ترافيك و ميزان س��فر 
تاثير مستقيمي بر نرخ كرايه دارند و اين در حالي است 
كه ما در جلس��ات و بررسي هاي مختلف پيش بيني 
مي كرديم كه مسافربرهاي اينترنتي با نرخ كرايه اي 
كه دريافت مي كنند، گلوگاه ما در امر سرويس مدرسه 
باشند؛ چراكه با افزايش كرايه ها، رانندگان را به سمت 
خود جلب مي كنند و اين مس��اله موجب مي شود كه 
تمام كسب و كارهاي فعال در حمل و نقل دچار عارضه 
شوند. وي با بيان اينكه براساس آخرين مصوبه كارگروه 
ماده 18، مقرر شد كه نرخ كرايه سرويس مدرسه 3 تا 
8 ميليون تومان باشد كه در بيشترين حالت براي هر 
دانش آموز براي 9 ماه اس��تفاده از سرويس مدرسه 8 
ميليون تومان بايد پرداخت ش��ود، گفت: با محاسبه 
اين نرخ براي 4 دانش آموزي كه سوار سرويس مدرسه 
مي شوند، مشخص مي شود كه روزانه 140 هزار تومان 
درآمد سفر سرويس مدرس��ه با محاسبه رفت و آمد، 
سرويس مدرس��ه بايد گفت كه هر سفر براي راننده 
سرويس مدرسه به ازاي جابه جايي 4 دانش آموز طي 
9 ماه، 70 هزار تومان است كه اين نرخ معادل يك سفر 
تك سفر معمولي در يك مسير نزديك در مسافربرهاي 
اينترنتي اس��ت. محتش��مي پور با بي��ان اينكه البته 
گزارش هايي از اخذ كرايه هاي 18، 20 و 30 ميليون 
تومان نيز به ما رسيده است، اظهار كرد: دقت داشته 
باشيد كه مبناي تعيين نرخ كرايه سرويس مدرسه، 
سال 1400 است و براس��اس مصوبه شورا اجازه داده 

شده بود كه تا سقف 35 درصد به ميانگين 25 درصد 
نرخ افزاي��ش يابد كه اين اختالف 3 تا 8 ميليوني نرخ 
كرايه سرويس مدرسه هم از اينجا نشأت مي گيرد كه 
در برخي مناطق همچون منطقه 19 آموزش و پرورش، 
از لحاظ جغرافيايي تراكم جمعيت باال نيست و ترافيك 
كمي در معابر شاهد هستيم و همچنين تمركز مدارس 
و منازل را شاهد هستيم پس براي سرويس هاي مدرسه 
اين منطقه افزايش نرخ كمتري را ش��اهد هستيم و 
به طور متوسط نرخ كرايه همه سرويس هاي مدارس 

بين 17 تا 30 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اينكه در س��ال هاي اخي��ر گراني و افزايش 
قيمت بر روي زندگي رانندگان س��رويس مدرسه نيز 
تاثير گذاشته است، افزود: در اين ميان شاهديم كه مبالغ 
بيش��تري بين والدين و شركت هاي سرويس مدارس 
منتقل مي ش��ود كه اين برخالف مصوبه شورا و تخلف 
است؛ اما بر اس��اس قانون، ناظر قراردادهاي سرويس 
مدارس، اداره كل آموزش و پرورش ش��هر تهران است 
كه بايد بر اين مبالغ ميليوني نظارت كند؛ اما اگر تخلفي 
در مورد نحوه خدمات دهي ب��ود همچون عدم نصب 
برچسب س��رويس مدرسه و... رس��يدگي آن برعهده 

شهرداري تهران و مشخصا سازمان تاكسيراني است.

    بحران كمبود راننده سرويس مدارس 
معاون فني و بهره برداري سازمان تاكسيراني شهر 
تهران با بيان اينكه عارضه اصلي در تعيين نرخ كرايه 
سرويس مدرس��ه، اثرگذاري سامانه هاي هوشمند 
مسافربري در اين كس��ب و كار است، گفت: وقتي 
نرخ كرايه را براي جذاب و به صرفه كردن سفر براي 
راننده باال مي بريم، خانواده ها ناراضي مي ش��وند و 
وقتي نرخ كراي��ه را براي رضايت خانواده ها كاهش 
مي دهيم، راننده اي جذب نمي شود؛ به گونه اي كه 
ما براي سرويس مدرسه در سال تحصيلي جاري سه 
مرتبه فراخوان ص��ادر كرديم كه در مجموع حدود 
2000 نفر راننده اعالم آمادگي كردند در حالي اين 

رقم براي س��ال 98، حدود 18 هزار نفر بود و براي 
سال تحصيلي جاري آموزش و پرورش شهر تهران 
اعالم كرد كه به 20 هزار راننده سرويس مدرسه نياز 
دارد در حالي كه فقط 2000 نفر به فراخوان پاسخ 
دادند و ما با بحران مواجه هستيم و اين خأل و فاصله 

ناشي از كسب و كارهاي موازي است.

    دعوت از والدين
براي فعاليت در سرويس مدارس

محتشمي پور ادامه داد: بر همين اساس شهرداري 
تهران مشوق هايي را براي رانندگان سرويس مدرسه 
در نظر گرفته اس��ت تا رانندگان ترغيب ش��وند كه 
در اين ناوگان فعال ش��وند كه بر اساس رايزني هاي 
انجام شده، هر خودرو س��رويس مدرسه از تخفيف 
70 درصدي طرح ترافيك برخوردار است و همچنين 
سهميه سوخت معادل سهميه سوخت ناوگان حمل 
ونقل عمومي براي آنها پرداخت مي شود. همچنين 
سازمان تاكسيراني مزاياي تاكسيرانان همچون بيمه 
تكميلي و... را براي رانندگان سرويس مدرسه فعال 
خواهد كرد و حتي امسال به سراغ اوليا رفته و به آنها 
پيشنهاد داديم كه به عنوان سرويس مدرسه فعال 
باشند و زماني كه فرزند خود را به مدرسه مي رسانند، 
س��ه دانش آموز ديگ��ر را نيز جابه ج��ا كنند كه اگر 
والدين پاي كار بيايند، افزايش ضريب ايمني حمل 

ونقل دانش آموزان را شاهد خواهيم بود.
وي با بي��ان اينكه نمي توانيم رانن��دگان را مجبور 
كنيم كه در سامانه س��رويس مدرسه فعال شوند، 
گفت: دعوت از والدي��ن دانش آموزان براي فعاليت 
در سامانه سرويس مدرسه بسيار اتفاق خوبي است 
چراكه بسياري از خانواده ها درايام كرونا تمايل دارند 
كه فرزندان شان را خودشان به مدرسه ببرند و حاال 
در اين مسير مي توانند س��ه دانش آموز ديگر را نيز 
جابه جا كنند كه اگر اين اس��تقبال ايجاد شود، در 

آينده اي نزديك يك سامانه ايمن خواهيم داشت.



تعداد سايت ها و پلتفرم هاي فيلترشده به صورت روزانه اضافه 
مي شود و همچنان اينترنت در ساعت هايي از روز قطع است. 
در اين شرايط، نت بالكس از ضرر ۱.۵ ميليون دالري اقتصاد 
كش��ور در هر س��اعت مي گويد. وزير ارتباطات نيز مدعي 
است با استفاده از ظرفيت  پلتفرم هاي داخلي تالش شده 
كسب وكارها آسيب نبينند؛ اما سخن زارع پور درباره اينكه 
استمرار فيلترينگ بر عهده وزارتخانه اش نيست بر نگراني ها 
افزوده است. ۱۰ روز از ش��روع اعمال محدوديت اينترنت 
و مسدود شدن س��ايت ها و پلتفرم هاي مختلف مي گذرد 
و همانطور كه وزير كش��ور گفته، اين وضعيت تا زماني كه 
نهادهاي امنيتي تش��خيص دهند اوضاع آرام شده، ادامه 
پيدا خواهد كرد. در همين حال اخبار مختلفي از احتمال 
ادامه دار ش��دن فيلترينگ اينستاگرام و واتس اپ به گوش 
مي رسد و وزير ارتباطات نيز در جديدترين مصاحبه خود 
اين اخبار را تكذيب نكرده و تصميم گيري درباره اين موضوع 
را خارج از اختيار وزارت ارتباطات دانسته است. او در عوض 
به مردم توصيه كرد: »كسب وكار خودشان را بر محيطي كه 
پايبند قانون جمهوري اسالمي نيست برنامه ريزي نكنند  .« 
فيلتر شدن شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها از روز اول 
اعتراضات و با مس��دود شدن اينستاگرام و واتس اپ شروع 
شد اما در اين مدت تقريبًا روزي نبوده كه دكمه فيلترينگ 
براي يك پلتفرم جديد فشرده نشود. در آخرين مورد، وايبر 
فيلتر شد؛ پيام رس��ان محبوب ايراني ها در ابتداي دهه ۹۰ 
ك��ه از زمان كوچ مردم از آن به تلگرام در س��ال ۹۳، تقريبًا 
به دس��ت فراموشي سپرده ش��د اما با وجود اين از تيررس 
فيلتريگ دور نماند. روز يكشنبه نيز برخي از كاربران از فيلتر 
شدن جيميل و موتور جست وجوي گوگل خبر داده بودند 
كه پس از مدتي رفع شد. فروشگاه مرورگر گوگل كروم كه 
امكان دريافت فيلترشكن به شكل افزونه از آن فراهم است 
اما فيلتر شد و فيلتر ماند. در اين مدت سايت ها و پلتفرم هايي 
فيلتر ش��دند كه حتي مشخص نيست علت بستن شان از 
ديد مسدودكنندگان آنها چه بوده است. اسكايپ، سايت 
مايكروسافت و ايكس باكس يكي از اين موارد بودند. موتور 
جس��ت وجوي بينگ، متعلق به مايكروسافت، نيز مصون 
نماند و فيلتر ش��د. كاربران ايراني نگ��ران ادامه پيدا كردن 
فيلترينگ پلتفرم ها هستند؛ به ويژه واتس اپ و اينستاگرام 
كه محبوب ترين پلتفرم هاي اجتماعي در كشور به شمار 
مي روند. سرويس »فارس من« خبرگزاري فارس نيز اين 
روزه��ا با كمپين هايي مانند »شكس��ت محاصره مجازي 
دش��من و قانونمند س��كوهاي خارجي« ب��ا جديت براي 
اس��تمرار محدوديت هاي چند روز اخي��ر در آينده تالش 
مي كنن��د. فارس من كمپين��ي با عنوان »با س��ايت هاي 
مشوش اذهان عمومي برخورد جدي شود« نيز راه انداخته 
كه امضاكنندگانش از قوه قضاييه خواسته اند با پلتفرم هايي 
مانند ديوار، اسنپ و ديجي كاال كه فوت مرحوم مهسا اميني را 
تسليت گفته  بودند برخورد شود. پيشتر نيز مايكت و كافه بازار 
دو اپليكيشن محبوب اينستاگرام و واتس اپ را از فروشگاه 
خود برداشتند و از كاربران براي اينكه محدوديت هاي آنها را 
درك مي كنند تشكر كردند. امروز )چهارشنبه ۶ مهر( عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، در حاشيه جلسه 
هيات دولت گفته است: »تشخيص اينكه اين فيلترينگ 
دايمي است يا موقت، بر عهده مراجع ذي صالح است. اين 

مساله نيز بر نگراني هاي فيلتر ماندن اين دو مي افزايد.«

    ضرر 1.5 ميليون دالري اقتصاد
از قطعي اينترنت

نت بالكس ضرر اقتصادي قطعي هر س��اعت اينترنت در 
ايران را ۱.۵ ميليون دالر اعالم كرده اس��ت. دقت تخمين 
نت بالكس را نمي تواند تاييد يا تكذي��ب كرد اما به فرض 
صحت آن، قطعي اينترنت در اين ۱۰ روز حدود ۳۶۰ ميليون 
دالر به اقتصاد كش��ور ضرر وارد كرده است. قطعًا تمامي 
كسب وكارهاي اينترنتي از اين وضعيت متضرر شده اند اما 
فروشگاه هاي اينستاگرامي كوچك قربانيان اصلي خواهند 
بود. طبق اعالم پادرو، فروش فروشگاه هاي اينستاگرامي 
در دو م��اه تير و مرداد به دليل اختالل در اينترنت كش��ور 
نصف شده بود. در مورد كاهش فروش اين فروشگاه ها فعاًل 

آمار دقيقي منتشر نشده اما بديهي است حجم ضرر بسيار 
بيشتر از اينهاست. زارع پور در اين باره نيز گفته است: »ما 
تالش خود را خواهيم كرد كه كسب و كارها آسيب نبينند، 
از اين رو ظرفيت هاي الزم را در پلتفرم هاي داخلي فراهم 
مي كنيم تا مردم براي برقراري ارتباطات خود به مش��كل 
برخورد نكنند.« او همچنين گفته: »هزينه اين خسارت ها 
بر عهده كساني است كه اين اغتشاش��ات و آشوب ها را به 
وجود آوردند.« در اين ميان گروه هكري انانيموس در اين 
روزها هر كاري كرد تا در صدر اخبار قرار بگيرد. از همان ابتدا 
و قبل از شروع حمله هايش به س��ايت هاي دولتي ايراني 
بازارگرمي را شروع كرد، سپس با حمله DDoS به سايت 
دولت، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و خبرگزاري فارس و چند 
سايت دولتي ديگر براي مدتي آنها را از دسترس خارج كرد. 
در ادامه انانيموس ادعاهايي كرد كه به وضوح دروغ بودند. 
از جمله هك ديتابيس يك بانك و دسترسي به اطالعات 
حساب بانكي يكي از ائمه جمعه كه در آن چند برابر توليد 
ناخالص داخلي كل جهان پول بود. سپس اين گروه هكري 
ادعا كرد سايت مجلس را هك كرده و اطالعات نمايندگان 
را در قالب يك فايل پي دي اف منتش��ر كرد. حساس ترين 
داده منتشرشده در اين پي دي اف، شماره تلفن نمايندگان 
بود كه به راحتي قابل دستيابي است. عالوه بر اين، پي دي اف 
افشاشده )!( از سوي انانيموس دقيقًا همان فايلي است كه 
ديوان محاسبات كش��ور در ابتداي شروع مجلس يازدهم 
به صورت عمومي منتش��ر كرد، با اي��ن تفاوت كه لوگوي 
انانيموس در همه صفحات آن درج ش��ده است. اين گروه 
عصر روز دوشنبه ۴ مهر نيز اعالم كرد بانك ملي ايران را هك 
كرده  است. انانيموس اسكرين شاتي از صفحه دسترسي 

به administrator بانك ملي در توييتر منتشر كرد.

    برخي از پلتفرم ها
در اغتشاشات نقش سازماندهي داشتند

در اين ميان روز گذش��ته وزير ارتباط��ات تاكيد كرد كه 
برداش��ته ش��دن محدوديت پلتفرم هاي محدود شده در 
روزهاي اخير، بر عهده مرجعي اس��ت كه محدود شدن را 
به ما ابالغ كرده اس��ت. عيس��ي زارع پور در حاشيه جلسه 
هيات دولت در پاس��خ به پرسش��ي درباره برداشته شدن 
فيلترينگ اينستاگرام و وات ساپ اظهار كرد: همانطوري كه 
قباًل هم مراجع ذيصالح مصاحبه كردند و گفتند برخي از 
پلتفرم هاي عمدتاً امريكايي در اين مدت در اغتشاشات نقش 
سازماندهي داشتند و موجب واردآمدن خسارات زيادي به 
مردم شدند و بس��تري براي اغتشاشات شده بودند كه بنا 

به صالحديد مراجع ذيصالح محدوديت هايي روي برخي 
پلتفرم ها اعمال شده است. وي افزود: طبيعتاً برداشته شدن 
اين محدوديت ها به تشخيص همان مراجعي است كه اين 
محدوديت ها را به ما ابالغ كرده اند. وزير ارتباطات يادآور شد: 
آنچه كه مهم است اين است كه ما در اين ايام تالش مي كنيم 
كه مشكالت موجود سرراه كسب وكارهاي مردم براي كار 
عادي و روزمره را برطرف كنيم و داريم ظرفيت هاي الزم را 
در پلتفرم هاي داخلي فراهم مي كنيم تا در شرايط فعلي كه 
اين محدوديت ها به وجود آمده است مردم براي برقراري 
ارتباطات و كس��ب وكار خود به مشكل برنخورند. زارع پور 
تاكيد كرد: همچنان كه كسب وكارهاي فيزيكي در اين مدت 
آسيب ديدند و مجبور بودند زودتر تعطيل كنند و ديرتر باز 
كنند و خساراتي به آنها وارد شد، هزينه خساراتي كه به مردم 
چه در فضاي فيزيكي و چه مجازي وارد شده است مستقيمًا 
متوجه كساني است كه اين اغتشاشات و آشوب ها را به وجود 
آوردند و بايد پاسخگو باشند. وي ادامه داد: تا وقتي كه اين 
پلتفرم ها بستر آشوب و اغتشاش و خسارت زدن به مردم 
باشند طبيعتاً اين محدوديت ممكن است ادامه پيدا كند كه 
مرجع تشخيص آن من نيستم و نهادهاي ذيصالح هستند.

    واكنش وزير
 به آماده سازي اينترنت ماهواره اي

وزير ارتباطات در پاس��خ به اين پرسش كه واكنش وي 
به اينكه امريكا بر آماده س��ازي اينترنت ماهواره اي براي 
ايران اشاره كرده چيست، اظهار كرد: اهداف آنان روشن 
اس��ت كه امريكايي ها هيچ وقت در چهل سال گذشته 
دنب��ال منافع جمهوري اس��المي و مردم عزيز كش��ور 
نبودند و در هر برهه اي هر اقدامي كه از دستشان برآمده 
براي ضربه زدن به مردم انج��ام داده اند و اين اقدام را هم 
در همين راس��تا مي بينيم. وي تصريح كرد: من پيش از 
اين هم عرض كردم كه ه��ر اپراتور ارايه دهنده  خدمات 
اينترنت ماهواره اي كه قانون جمهوري اسالمي ايران را 
براساس قواعدي كه اتحاديه بين المللي مخابرات دارد و 
طي آن حقوق سرزميني بايد به رسميت شناخته شود، 
فعاليت كند، ما دست او را مي فشاريم. زارع پور يادآور شد: 
حدود ۱۰ درصد از روستاهاي مان كه عمدتًا در مناطق 
كوهستاني هستند به اينترنت دسترسي ندارند و رساندن 
زيرساخت هاي ارتباطي با سختي دارد انجام مي شود و هر 
اپراتور خدمات ماهواره اي كه قانون جمهوري اسالمي را 
رعايت كند مورد استقبال ما خواهد بود تا مخصوصًا در 

جاهايي كه ما زيرساخت نداريم بيايد و سرويس دهد. 

    شوراي عالي فضاي مجازي جلسه اي
در خصوص اينستاگرام نداشته است

وي در پاسخ به اين پرس��ش كه گفته مي شود شوراي 
عالي فضاي مجازي فيلترينگ اينستاگرام را هميشگي 
دانسته است، تصريح كرد: شوراي عالي فضاي مجازي 
در اين مدت اساسًا جلس��ه اي نداشته است و گفتم كه 
تصميم گيري درباره ادامه فيلترينگ با مراجع ذيصالح 
اس��ت. وزير ارتباطات اظهار كرد: پيشنهاد مي كنم كه 
كاسبان در كسب وكار خود روي پلتفرم هايي كه پايبند 
به قوانين جمهوري اسالمي نيس��تند سرمايه گذاري 
نكنن��د. هرچند كه حت��ي مجدداً اي��ن پلت فرم ها باز 
ش��ود. مي بينيد كه در هر بزنگاهي آن مسووليت هاي 
بين المللي خود را ه��م ايفا نمي كنند و طبيعتًا ممكن 
است با محدوديت هايي روبرو شوند. زارع پور تاكيد كرد: 
پلتفرم هاي داخلي هم ظرفيت هاي خوبي دارند و ما در 
اين مدت شبانه روز مشغول هستيم تا ظرفيت هاي فني 
الزم را براي پلتفرم هايي كه مي توانند مشكل مردم را در 
اين بخش ها حل كنند فراهم كنيم كه قابليت هاي خيلي 
خوب و مزيت هاي رقابتي خوبي هم دارند. وزير ارتباطات 
درباره ميزان پيوستن دستگاه ها به پنجره ملي خدمات 
دولت هوشمند اظهار كرد: كميته اي متشكل از وزارت 
ارتباطات، سازمان اموري استخدامي اداري و سازمان 
برنامه و بودجه و دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطالعات 
دارد تك تك دستگاه ها را بررسي مي كند كه كدام يك 
متصل شده اند و كدام يك با چه كيفيتي متصل شده اند. 
گزارش اين كميته به مردم ارايه خواهد شد. وي افزود: 
االن حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد دستگاه ها به اشكال گوناگون 
متصل شده اند و پيگير هستيم كه مابقي دستگاه ها هم به 
اين پنجره ملي هوشمند بيپوندند. اين فرصت يك ماهه 
براي باركردن پنجره ملي خدمات دولت هوشمند خود 
اين دستگاه ها بوده است ولي تا دي ماه فرصت ديگري 
در قانون براي پيوستن آنها به پنجره ملي خدمات دولت 
هوشمند وجود دارد. زارع پور در پاسخ به پرسشي درباره 
علت كن��دي خدمات دهي پيام رس��ان هاي داخلي در 
روزهاي اخير، اظهار كرد: اين پيام رسان ها با حجم بااليي 
از درخواست ها مواجه شدند كه ترافيك برخي از آنها را 
چهار يا پنج برابر افزايش داد. در اين مدت تأمين برخي 
از زيرساخت ها به دليل تعطيلي ها به سختي صورت 
گرفت.اما از امروز ب��ه بعد با تالش هاي همكاران ما 
در وزارت ارتباطات مردم ش��اهد افزايش كيفيت، 

سرعت و قابليت هاي اين پلتفرم ها خواهند بود.
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اپل بزرگ ترين شبكه اجتماعي 
روسيه را از اپ استور حذف كرد

ش��ركت VK، غول تكنولوژي روس��يه و س��ازنده 
شبكه اجتماعي پرطرفدار VKontakte با صدها 
ميليون دانلود مي گويد اپليكيشن هايش از فروشگاه 
اپليكيشن اپل حذف ش��ده اند. به گزارش پيوست، 
ش��ركت VK در بياني��ه اي گفت: »ب��ا وجود حذف 
اپليكيش��ن ها از س��وي اپل« اين شركت همچنان 
»به توسعه و پشتيباني از اپليكيشن هاي iOS ادامه 
مي دهد.« وزارت امور ديجيتالي روس��يه به رس��انه 
دولت��ي RT گفت: »ب��ا توجه به اهميت و گس��تره 
خدمات VK، داليل حذف اپليكيشن  ها و حساب هاي 
توسعه دهنده اين ش��ركت در دست بررسي است.« 
با اين حال حذف اپليكيش��ن از اپ اس��تور به معني 
توقف فعاليت اين اپليكيشن ها نيست و فعاليت آنها 
با اش��كاالت جزئي ادامه پيدا مي كند. از زمان حمله 
روس��يه به اوكراين، دولت اين كش��ور دسترسي به 
چندين شبكه اجتماعي امريكايي از جمله اينستاگرام، 
فيس بوك و توييت��ر را محدود كرده اس��ت. امريكا 
و ديگ��ر دولت ها همچنين افراد و كس��ب وكارهاي 
روسي از جمله والديمير كيرينكو، مديرعامل گروه 
VK و از حاميان پوتين، را تحريم كرده اند. ش��بكه 
اجتماعي VKontakte در س��ال ۲۰۰۶ توس��ط 
پاول دورف، س��ازنده تلگرام، س��اخته شد اما نهايتًا 
دوروف به دليل عدم همكاري با مقامات از اين شركت 
اخراج شد و به گفته او ديگر راهي هم براي بازگشت 
به اين شركت نداش��ت. او گفت: »آنها تحمل من را 
نداشتند.« حذف اپليكيشن هاي VK به اين معناست 
كه كاربران آيف��ون ديگر امكان دانلود اپليكيش��ن 
پنجمين وب سايت پرطرفدار اين شركت و همچنين 
اپليكيش��ن هايي مثل Mail.ru، VK Music و 
Youla را نخواهند داشت. طبق گفته VK به رسانه 
اينترفكس )Interfax(، با اينكه اپليكيش��ن ها به 
فعاليت خود ادامه مي دهند اما هشدار ها و پرداختي ها 
با مشكالتي مواجه خواهد شد. در گزارش ديگري كه 
اينترفكس در رابطه با VK منتشر كرده، اين شركت 
 ،My.Games ،دارايي هاي بخش بازي سازي خود
را نيز به الكس��اندر چاچوا، رييس صندوق س��رمايه 
LETA، فروخته اس��ت. اين تاجر روس كه در جزاير 
كيمن سكونت دارد، My.Games را به قيمت ۶۴۲ 
 My.Games ميليون دالر خريداري كرد. با اين حال
با همان مديران س��ابق به كار خ��ود ادامه مي دهد و 
چشم انداز VK، يعني تبديل اين پتلفرم به جايگزيني 
براي استيم و اپيك گيمز، را دنبال خواهد كرد. استيم 
و اپيك گيمز فروش بازي هاي ديجيتالي را در روسيه 
تحريم كرده اند. اپل هنوز به درخواس��ت اظهارنظر 
در اين باره پاس��خي نداده اس��ت. اوايل سال جاري 
ميالدي )۲۰۲۲(، اپل فروش محصوالت خود را در 
روسيه متوقف كرد و چند هفته پس از توقف همكاري 
اپل پي و گوگل پي با بانك هاي روسيه، دسترسي به 
اپليكيشن هاي خبري روس��يه را نيز در خارج از اين 
كشور ممنوع كرد. اپليكيشن هاي VK پيشتر جايگاه 
مهمي در اكوسيستم آيفون داشتند. بر اساس قانوني 
كه سال گذشته )۲۰۲۱( در روسيه اجرايي شد، 
شركت هاي تكنولوژي موظف ش��دند تا پيش از 
فروش دس��تگاه هاي هوش��مند، اپليكيشن هاي 
روسيه را به صورت پيش فرض روي دستگاه هاي 
خود نصب كنند. در نتيجه اجرايي شدن اين قانون، 
اپل صفحه اي را به فرآيند راه اندازي آيفون اضافه 
كرد كه ب��ه كاربران روس اجازه م��ي داد پيش از 
راه اندازي دستگاه، اپليكيشن هاي مورد عالقه خود 
براي نصب را دانلود كنند. در اين ليس��ت چندين 
اپليكيش��ن VK از جمله شبكه اجتماعي، ايميل 

و دستيار ديجيتالي اين شركت مشاهده مي شد.

برنامه افزايش توليد آيفون لغو شد
برنامه افزايش توليد مدل ه��اي جديد آيفون پس 
از اينكه افزاي��ش تقاضا برخ��الف پيش بيني اپل 
اتفاق نيفتاد، لغو ش��د. ب��ه گزارش ايس��نا، اپل به 
توليدكنندگان ق��راردادي خود اعالم كرد اقدامات 
براي افزايش توليد گوشي هاي خانواده آيفون ۱۴ 
به ميزان شش ميليون دستگاه در نيمه دوم امسال 
را محدود كنن��د. طبق گزارش بلومب��رگ نيوز به 
نقل از منابع آگاه، اپل اكنون قصد دارد ۹۰ ميليون 
دس��تگاه آيف��ون در نيمه دوم س��ال ۲۰۲۲ توليد 
كند كه تقريبا مش��ابه آمار توليد در مدت مش��ابه 
س��ال ۲۰۲۱ و مطابق با پيش بين��ي اوليه اپل در 
تابستان امسال است. تقاضا براي مدل هاي گران تر 
آيفون ۱۴ پرو، قوي تر از مدل هاي استاندارد است و 
دس��ت كم، يك توليدكننده قراردادي اپل در حال 
تغيير ظرفيت تولي��د از مدل هاي ارزان تر آيفون به 
مدل هاي گران تر اين گوشي است. اپل چند هفته 
پيش از عرضه آيفون ۱۴ به بازار، پيش بيني خود از 
ميزان فروش اين گوشي را باالتر برده بود و بعضي از 
توليدكنندگان قراردادي اين شركت، آماده افزايش 
هفت درصدي سفارش توليد شده بودند. اما چين 
كه بزرگ ترين بازار تلفن هوش��مند جهان اس��ت، 
دچار ركود اقتصادي شده كه به سازندگان گوشي 
در اين كش��ور ضربه زده و فروش آيفون را كاهش 
داده است. به گفته تحليلگران بانك جفريز، خريد 
مدل هاي آيفون ۱۴ در س��ه روز نخست عرضه به 
بازار چين، ۱۱ درصد در مقايس��ه با نسل قبلي اين 
گوشي در مدت مشابه س��ال گذشته، كاهش پيدا 
كرد. تقاضاي جهاني براي محصوالت الكترونيكي 
ش��خصي ب��ا افزاي��ش ت��ورم، نگراني ه��ا از ركود 
اقتصادي و اختالالت ناش��ي از جنگ در اوكراين، 
 سركوب شده است. موسسه تحقيقاتي آي دي سي 
پيش بيني كرده اس��ت بازار تلفن هوشمند جهان 
امسال ۶.۵ درصد رشد منفي پيدا كرده و فروش آن 
به يك ميليارد و ۲۷۰ ميليون دستگاه برسد. بر اساس 
گزارش رويترز، در راس��تاي انتقال بخشي از توليد 
آيفون از چين به كشورهاي ديگر، اپل هفته جاري 

اعالم كرد توليد آيفون ۱۴ در هند را آغاز مي كند.

قربانيان هوش مصنوعي 
مي توانند در اروپا شكايت كنند

بر اس��اس قانون��ي ت��ازه در اتحاديه اروپ��ا، افراد و 
شركت هايي كه به علت عملكرد پهپادها، ربات ها 
و س��اير محصوالت ي��ا خدمات مبتن��ي بر هوش 
مصنوعي آس��يب مي بينند، براي دريافت غرامت 
راحت تر شكايت مي كنند. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، دستورالعمل مسووليت هوش مصنوعي كه 
كميسيون اروپا امروز چهارشنبه نهايي شدن آن را 
اعالم خواهد كرد، با هدف رس��يدگي به گسترش 
روزافزون محصوالت و خدم��ات مبتني بر هوش 
مصنوعي تنظيم شده و مكمل قوانين ملي در ۲۷ 
كشور اتحاديه اروپا است. در پيش نويس اين قانون 
تصريح شده قربانيان آس��يب هاي ناشي از كاربرد 
نامناس��ب پهپاد و سيس��تم هاي هوش مصنوعي 
مي توانند براي جبران خسارت وارده به جان، مال، 
سالمت و حريم خصوصي خود به دليل اهمال يك 
ارايه دهنده، توس��عه دهنده يا كاربر فناوري هوش 
مصنوعي يا حتي تبعيض در فرآيند اس��تخدام با 
استفاده از هوش مصنوعي شكايت كنند. اين قانون 
به دنبال كاهش هزينه اثبات آسيب ناشي از استفاده 
از هوش مصنوعي توسط قربانيان است، به اين معني 
كه قربانيان فقط بايد نش��ان دهند كه عدم رعايت 
برخي الزامات توسط سازنده يا كاربر باعث آسيب 
شده است و سپس اين موضوع را در شكايت خود به 

فناوري هوش مصنوعي مرتبط كنند.

مساله مهم تر از انتزاع »مسكن« از 
»راه«

 بازار اس��ت ك��ه مي داند چه نوع مس��كني را براي چه 
كسي و با چه شيوه اي توليد كند. اما چرا علي رغم اينكه 
بازار مس��كن ايران در دست مردم و توسط آنها هدايت 
مي شود، پاسخ اين سئواالت در عمل اشتباه بوده است؟ 
پس چرا هم تعداد خانه ها بيش��تر از خانوار است؟ هم 
يك چهارم جمعيت كشور بدمسكن و حاشيه نشين 
هس��تند و هم حدود ۴۰ درصد از جمعيت كشور )۶۰ 
درصد جمعيت تهران( مستاجرند و از آن مهم تر اينكه 
چرا به طور فزاين��ده دوره انتظار براي خانه دار ش��دن 
بيشتر مي ش��ود و زوج هاي جوان نيز از خريد خانه كال 

نااميد شده اند؟
۵- پاسخ تمام اين سواالت را بايد در مكانيسم اقتصاد 
كالن ايران جست وجو كرد. جايي كه مكانيسم دروني 
بازار مسكن كشور را با سيگنال هاي اغواگرانه به انحراف 
كش��انده اس��ت. جايي كه اين اقتصاد نفت سوز طي 
دهه هاي اخير دالرهاي نفت��ي را به ريال تبديل و به 
اقتصاد تزريق كرده است و منجر به افزايش تورم شده 
و به »نابرابري« درآمدي و ثروت دامن زده است. اين 
نابرابري در شكل مالكيت چندين ملك و خودرو براي 
خانوارهاي برخوردار تجلي يافته است و از سوي ديگر، 
تورم نيز به زيان طبقات متوسط و ضعيف وارد عمل 
شده و ارزش ريالي دارايي هاي طبقات برخوردار را دو 
چندان و بلكه چندين برابر كرده است. البته در بازي 
»تورم« برنده اصلي »دولت« بوده كه توانسته با چاپ 
پول و تحميل تورم به جامعه، كس��ري بودجه هاي 
خود را از جيب مردم )بيش��تر از فقرا و كمتر از اغنيا( 

تامين كند.
۶- به باور اغلب كارشناسان اقتصادي، بحران مسكن 
نه يك بحران مستقل از كليت اقتصاد بلكه »معلول« 
مكانيسم هاي اقتصاد كالن كشور اس��ت. از اين رو، نه 
تفكيك »مسكن« از »راه« و نه اجراي طرح انبوه سازي 
دولتي دردي را از بازار مس��كن كشور دوا نخواهد كرد 
و مس��اله مسكن نيز همچون ساير مسائل و مشكالت 
كشور به مس��اله اي حل نشده تبديل خواهد شد، كما 
اينكه هم اينك به مساله اي الينحل تبديل شده است. 
اصالح س��اختارهاي تورم زا كه در بودجه هاي ساالنه 
كشور نهادينه شده اند، اولين و احتماال اصلي ترين گام 
براي برون رفت از شرايط كنوني اقتصاد كشور به شمار 
مي رود. مساله اي كه مستلزم نگاه عميق تر مسووالن به 

مسائل اقتصادي است.

 آسيب جبران ناپذير 
قطعي اينترنت به كسب وكارها

 ممكن است قطعي اينستاگرام دائمي شود. از آنجايي 
كه هيچ پلتفرم جايگزيني وجود ندارد، معيشت حداقل 
۱۰ ميليون نفر آس��يب مي بيند. اگر دولت قصد دارد 
مردم را به سمت نسخه هاي داخلي بكشاند بايد در ابتدا 
اعتماد عمومي را جلب كند. اين  طور نيست كه يك شبه 
بتوان بدين ش��كل به مقابله با ش��بكه هاي اجتماعي 
خارجي رفت. حتي همين قطعي چندروزه اينترنت هم 
آسيب هاي جبران ناپذيري به تجارت مجازي زده است. 
متأسفانه شنيده مي شود كه فشارهايي براي تداوم اين 
ش��رايط وجود دارد. اكنون هيچ  كس نمي داند كه چه 
زماني اينترنت به حالت عادي بازمي گردد. براي توجيه 
قطعي اينترنت مس��ووالن مي گويند كه دسترسي به 
سايت هاي داخلي را باز گذاشته اند، در حالي كه بيشتر 
اين كس��ب وكارها در ش��بكه هاي اجتماعي ازجمله 
اينستاگرام فعال هستند. اين نوع برخورد با كسب وكارها 
ظلم به افرادي است كه با اندك سرمايه اي كه داشتند 
شغل و درآمدي براي خود دست و پا كرده اند. عموم اين 
افراد هم دغدغه معيشتي دارند و اگر معاش شان تأمين 
شود، بعيد است در اعتراضات حضور يابند. درست است 
كه موضوع امنيت عمومي از اهميت بااليي برخوردار 
است، اما مگر با قطعي اينترنت امنيت ايجاد مي شود؟ 
دولت اگر زيرس��اخت هاي حقوقي، مشوق هاي مالي 
و امنيت ش��بكه داخلي را مهيا كند، بس��ياري از افراد 
خودخواسته به سمت پلتفرم هاي داخلي مي آيند. اما 
با اجبار و محدوديت اين كار امكان پذير نيست. اين كار 
هم بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار شود كه مردم 

بتوانند به آن اعتماد كنند.

نت بالكس ضرر اقتصادي قطعي هر ساعت اينترنت در ايران را ۱،۵ ميليون دالر اعالم كرده است

وزير ارتباطات: تصميم گيري فيلترينگ بر عهده ما نيست

مخابرات دليل قطعي سرويس اينترنت در برخي مناطق را قطعي برق عنوان كرد
مخابرات علت قطعي سرويس اينترنت را قطعي برق اعالم 
ك��رد و از تالش براي رفع اين اخت��الل خبر داد. مديركل 
ارتباط��ات و امور بين الملل مخاب��رات با بيان اينكه علت 
قطعي سرويس اينترنت در روز گذشته قطعي برق بوده از 
تالش براي رفع اين اختالل خبر داد. به گزارش ديجياتو و 
به نقل از ايرنا، »محمدرضا بيدخامم« با تاكيد بر اينكه علت 
اختالل به وجود آمده در برخي سرويس هاي اين شركت 
نظير اينترنت، قطع برق در يكي از مناطق است، گفت: »با 

تالش همكاران ما بخش عمده اي از اختالالت رفع شده 
است.« از ساعت ۳ عصر روز سه شنبه برخي از سرويس هاي 
شركت مخابرات ايران دچار اختالل شده است. كاربران در 
اين ساعات نه تنها امكان دسترسي به اينترنت بين المللي 
را ندارند بلكه دسترسي به شبكه ملي اطالعات نيز از مسير 
سرويس هاي مخابرات مختل شده است. مديركل ارتباطات 
مخابرات و امور بين الملل مخابرات به خبرنگار ايرنا گفت: 
»علت اختالل به وج��ود آمده در برخي س��رويس هاي 

مشتريان در ش��هر تهران در اين مجموعه به دليل قطع 
برق است.« او در توضيحات خود با تاكيد بر اينكه با تالش 
همكارانش، اين مشكل در اغلب نقاط حل شد، ادامه داد: 
»اكنون بخش اندكي از س��رويس هاي مشتركان تهراني 
دچار مشكل اس��ت كه آن نيز به زودي رفع خواهد شد.« 
كاربران سرويس هاي اينترنت مخابرات در روزهاي گذشته 
به طور مداوم با اختالل، قطعي و همچنين كاهش سرعت 
اينترنت روبرو بوده اند. اين روزها كيفيت خدمات اينترنت 

كاهش محسوسي پيدا كرده و گروهي اين روند را مخل 
پيشبرد برنامه هاي كاري خود عنوان كرده اند. هرچند 
مديركل ارتباطات مخابرات اين اختالل پيش آمده را 
حاصل مشكالت به جا مانده از قطعي برق عنوان كرده، 
اما برخي كاربران اينترنت ه��م بر اين موضوع تاكيد 
دارند كه با وجود پرداخت پيشاپيش هزينه اينترنت 
امكان استفاده از آن را ندارند و مسووالن اين حوزه بايد 

نسبت به اين قطعي گسترده پاسخگو باشند. 

دامي به نام استارلينك در انتظار كاربران
طي روزهاي گذشته فايل ها و اپليكيشن هايي در فضاي 
مجازي منتشر شده است كه به كاربران وعده دسترسي 
به اينترنت ماه��واره اي و اس��تارلينك را مي دهند، در 
حالي كه طبق هش��دار كارشناسان، بي استفاده و البته 
خطرناك توصيف شده اند. به گزارش ايسنا، در تعريف 
اينترنت ماهواره اي اين طور اعالم ش��ده كه كاربر براي 
دريافت آن باي��د از تجهيزاتي مخصوص يعني ديش و 
دريافت كننده امواج استفاده كند. اگر اين نوع از اينترنت 
فراگير شود، هنوز براي رسيدن به اين مراحل به ويژه در 
ايران زود اس��ت. پس از اعالم سراسري شدن اينترنت 
ماهواره اي توس��ط اسپيس ايكس بازار كالهبرداري در 
شبكه هاي اجتماعي هم گرم ش��د، اما براي استفاده از 
سرويس اينترنت ماهواره اي چند شرط وجود دارد كه 
خريداري تجهيزات اتصال به استارلينك اولين آن است 
اگر كشور ما اجازه نداشته باشد از اين تجهيزات استفاده 

كند، واردات اين تجهيزات قاچاق محسوب مي شود كه 
هم ممكن اس��ت جرمي براي خريد و فروش و استفاده 
آن در داخل ايران در نظر گرفته ش��ود و هم تعرفه اي از 
۵۰۰ دالر اوليه باالتر مي رود. به گفته كارشناسان، زماني 
كه اين تجهيزات وارد ش��د، براي استفاده از سرويس و 
دريافت كيفيت مطلوب اينترنت ماهواره اي، آنتن بايد 
همزمان به سه ماهواره وصل شده باشد. اين ماهواره ها 
هنوز در فضاي ايران و اطراف كش��ور به اندازه اي نيست 
كه آنتن ها به هر جهت بچرخد تا به سرويس وصل شود. 
يك س��ايت براي ثبت نام اين سرويس وجود دارد كه به 
وب س��رويس هاي مكان محور گوگل وصل است و اسم 
هر كشور و شهرهاي ايران هم در اين ليست وجود دارد. 
بنابراين اينترنت ماهواره اي در ايران، اوال از نظر قيمتي 
براي كاربر خانگي نمي صرفد، دوم اينكه تجهيزات آن 
به صورت قاچاق وارد مي شود و دسترسي به آن سخت 

است، اگر هم وارد شود بايد ديد آيا آن شركت امريكايي 
خودش به ايران سرويس مي دهد يا نه زيرا لوكيشن اين 
دستگاه ها قابل شناسايي و رديابي است و اينطور نيست 
كه به اسم يك كاربر تركيه اي خريد شود و بتوان در ايران 
از آن استفاده كرد، بايد ديد آن شركت چقدر محدوديت 
ايجاد مي كند. طبق اين گزارش چندي است كه وعده 
اينترنت ماهواره اي براي ايراني ها مطرح ش��ده است و 
سبب ش��ده تعدادي از مردم به دنبال يافتن راهي براي 
استفاده از آن باش��ند و به دنبال انتشار اين خبر فايل ها 
و اپليكيشن هايي با عنوان فايل و اپليكيشن دسترسي 
به اينترنت اس��تارلينك در برخي كانال هاي تلگرامي 
منتشر شده كه اين فايل ها از سوي كارشناسان امنيت 
سايبري بي استفاده و البته خطرناك توصيف شده اند. 
به عبارت ديگر همزمان با انتشار اين خبر تعدادي فايل 
apk )اپليكيشن اندرويد( به اسم دسترسي به اينترنت 

ماهواره اي استارلينك در حال پخش است كه جعلي است 
و كارشناسان هشدار مي دهند كه كاربران هيچ فايلي را 
بدون تأييد و اطمينان از اصل بودن آن دريافت و نصب 
نكنند. بنابراين استفاده از اينترنت ماهواره اي نيازمند 
زيرساخت هاي اينترنت ماهواره اي در داخل كشور است 
و هر روندي براي استفاده از اپليكيشن يا فايل به منظور 
دسترسي به اينترنت ماهواره اي مردود است؛ همچنين 
تأكيد مي ش��ود كه به اين زودي ها خب��ري از اينترنت 
ماهواره اي نخواهد شد. عالوه بر موارد ذكر شده سايتي 
هم وجود دارد كه اتصال هاي فعال استارلينك را نشان 
مي دهد اما اطالعات اين س��ايت بر اساس خوداظهاري 
است و متأسفانه انتشار عكسي در فضاي مجازي سبب 
شده كاربرهاي بسياري براي استفاده سريع از استارلينك 
در دام بدافزارها بيفتند. در حالي كه اپ هايي با اين عنوان 
بدافزار بوده و توصيه مي شود به هيچ عنوان نصب نشوند. 



تعادل |
تجارت خارجي ايران در نيمه اول سال جاري با ۱۳.۲ 
درص��د افزايش در ارزش به رق��م ۵۰ ميليارد و ۲۸۲ 
ميليون دالر رسيد. براساس آمارها، در اين مدت ۲۶ 
ميليارد و ۳۱ ميليون دالر كاال وارد ش��ده كه از حيث 
وزن ۱۴,۷۲ درصد كاه��ش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ 
درصدافزايش داش��ت. در مقاب��ل ۲۴ ميليارد و ۲۵۱ 
ميليون دالر كاال از ايران روان��ه بازارهاي بين المللي 
شده كه اين ميزان صادرات از حيث وزن ۱۲.۵ درصد 
كاهش و به لح��اظ ارزش ۱۳.۳۲ درص��د افزايش را 
نش��ان مي دهد. با اين تراز تجاري در نيمه اول منفي 
يك ميليارد و ۷۸۰ ميليون دالر گزارش مي ش��ود. با 
اين حال هرچند چين همچنان نخس��تين شريك 
تجاري ايران به ش��مار مي رود، اما بررسي آمارهاي 
تجاري دو كش��ور مي گوي��د در ۸ ماه گذش��ته از 
س��ال جاري ميالدي، تجارت ايران و چين به نفع 
چين تمام ش��ده و تراز تجاري در اين مدت به يك 
ميليارد و ۲۶۸ ميليون دالر رس��يده است. از سوي 
ديگر تحليل داده ها نش��ان مي دهد، با وجود رشد 
صادرات، سهم ايران در سبد واردات هند در هفت 
ماهه ۲۰۲۲ همچنان كم و حدود ۰۸.۰ درصد است. 
به طوري كه صادرات امارات متحده عربي به هند۸۷ 
برابر، عربستان سعودي ۷۵ برابر، صادرات عراق ۷۱ 
برابر، صادرات قطر ۲۸ براب��ر و صادرات كويت ۲۲ 
برابر رقم مشابه صادرات ايران به اين كشور است. 

   جزييات تجارت در نيمه اول سال 
تجارت خارجي ايران تا پايان شهريور ماه با ۱۳.۲ درصد 
افزايش در ارزش به رقم ۵۰ ميليارد و ۲۸۲ ميليون دالر 
رسيد. ميزان وزني تجارت خارجي كشور در نيمه اول 
سال جاري به ميزان ۶۸ ميليون و ۱۰۳ هزار تن بوده 
است. در اين مدت ۵۱ ميليون و ۷۸۳ هزار تن كاال به 
ارزش ۲۴ ميليارد و ۲۵۱ ميليون دالر صادر شد كه اين 
ميزان صادرات از حيث وزن ۱۲,۵ درصد كاهش و به 

لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزايش نشان مي دهد. 
در اين مدت ۱۶ ميليون و ۳۲۰ هزارتن كاال به ارزش 
۲۶ ميليارد و ۳۱ ميليون دالر وارد شد كه از حيث وزن 
۱۴,۷۲ درصد كاهش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزايش 
داشت.  پروپان مايع شده، متانول، بوتان مايع شده، گاز 
طبيعي مايع ش��ده  و پلي اتيلن گريد فيلم ۵ قلم اول 
كاالهاي صادراتي در اين مدت بودند كه به ترتيب ۲ 
ميليارد و ۱۷ ميليون دالر، يك ميليارد و ۳۳۵ ميليون 
دالر، يك ميلي��ارد و ۱۶۵ ميليون دالر، ۹۷۷ ميليون 
دالر و ۹۷۶ ميلي��ون دالر از ارزش كل ص��ادرات را به 
خود اختصاص دادند. حدود ۲۶,۵ درصد از ارزش كل 
كااله��اي صادراتي ايران در اين مدت به ۵ قلم كاالي 

فوق الذكر اختصاص داشت.
 كشورهاي عمده مقصد كاالهاي صادراتي ايران شامل 
چين با ۷ ميليارد و ۸۴۲ ميليون دالر، عراق با ۳ ميليارد 
و ۳۸۲ ميليون دالر، امارات ۳ ميليارد و ۱۱۲ ميليون 
دالر، تركيه با ۲ ميليارد و ۶۲۶ ميليون دالر و هند ۹۰۴ 

ميليون دالر بود.
براس��اس اين  گزارش ۵ قلم اول كاالهاي وارداتي به 

كشور در نيمه اول امسال ش��امل برنج به ارزش يك 
ميليارد و ۲۱۸ ميليون دالر، گندم معمولي يك ميليارد 
و ۱۹۱ ميلي��ون دالر، ذرت دامي يك ميليارد و ۱۷۱ 
ميليون دالر، دانه سويا ۹۲۵ ميليون دالر و گوشي تلفن 
همراه ۸۶۷ ميليون دالر بوده است. ۵ قلم اول كاالهاي 
وارداتي ح��دود ۲۰,۶۳ درصد ارزش كل واردات را در 

اين مدت به خود اختصاص داد.
در اي��ن مدت امارات متحده عربي با ۷ ميليارد و ۲۰۶ 
ميليون دالر، چين با ۶ ميلي��ارد و ۸۴۶ ميليون دالر، 
تركيه ب��ا ۲ ميليارد و ۶۸۰ ميلي��ون دالر، هند با يك 
ميليارد و ۳۸۰ ميليون دالر و فدراسيون روسيه با ۸۷۶ 

ميليون دالر ۵ كشور اول مبدا واردات بوده اند.

   مروري بر كارنامه تجاري با شريك اول 
براي سال هاي متوالي، چين نخستين شريك تجاري 
ايران در جهان بوده است. چالش هاي ايران و چين در 
سال هاي پس از خروج امريكا از برجام كم نبود، با اين 
وجود، اخبار از رشد تجارت ۲ كشور در ۸ ماه گذشته 
از سال جاري ميالدي خبر مي دهد. چين در سال هاي 
پس از خروج امريكا از برجام، در عدم خريد نفت از ايران 
و تحريم بانكي، با سياست هاي تحريمي اياالت متحده 
همراهي كرده اس��ت. همچنين همه گيري كرونا در 
كاهش تجارت اين كشور با ديگر شركايش در سراسر 
جهان اثر گذاشته است. با اين وجود اخبار از رشد ۱۹ 
درصدي تجارت ايران با چين در سال ۲۰۲۲ مي گويد.

 تنها در چهارماه از سال گذش��ته، ايران ۴,۴ ميليارد 
دالر كاال به چين صادر كرده درحالي كه اين رقم براي 
همس��ايه غربي كش��ورمان، ۲.۸ ميليارد دالر و براي 

امارات متحده عربي ۱.۶ ميليارد دالر گزارش ش��ده 
است. همچنين ايران در اين بازه زماني، ۳.۱ ميليارد 
دالر كاال از چين وارد كرده است. اما آمارهاي تازه نشان 
مي دهد در ۸ ماه نخست سال جاري ميالدي، تجارت 

ايران و چين نزديك به ۲۰ درصد رشد كرده است. 
گمرك چين اعالم كرد ايران در هش��ت ماه گذشته 
از س��ال ۲۰۲۲برابر با ۱۱ ميليارد و ۱۶۰ ميليون دالر 
تجارت كاال با چين را ثبت كرده اس��ت. اين درحالي 
اس��ت كه اين رقم در سال گذش��ته ۹ ميليارد و ۳۴۴ 
ميليون دالر اعالم شده بود. براساس اين آمار، واردات 
چين از ايران در اين بازه زماني با رش��د۱۴ درصدي، 
به ۴ ميليارد و ۹۴۶ ميليون دالر رس��يده درحالي كه 
چين در مدت مش��ابه در س��ال ۲۰۲۱، ۴ ميليارد و 
۳۴۴ ميليون دالر كاال از ايران وارد كرده بود. همچنين 
صادرات ايران از ژانويه سال ۲۰۲۲ تا اوت همين سال 
با رشد ۲۴ درصدي به ۶ ميليارد و ۲۱۴ ميليون دالر 
رسيده درحالي كه اين رقم در سال گذشته، ۵ ميليارد 
دالر اعالم شده است. بررسي آمارهاي تجاري دو كشور 
مي گويد در هشت ماه گذشته از سال جاري ميالدي، 
تجارت ايران و چين به نفع چين تمام شده است و تراز 
تجاري در اين مدت به يك ميليارد و ۲۶۸ ميليون دالر 
رسيده است.رشد تجارت ايران با چين در سال ۲۰۲۲ 
درحالي است كه صادرات ايران به چين در سال ۱۴۰۰ 
با كاهش ۵ درصدي، ۹ ميليارد دالر گزارش شده است. 
همچنين ايران در سال گذشته خورشيدي ۹ ميليارد 
و ۶۲۹ ميليون دالر كاال از چين وارد كرده اس��ت كه 
نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲ درصد كاهش يافته است. 
اين درحالي اس��ت كه آمارها از رش��د تجارت ايران و 

چين در سال ۲۰۲۲ خبر مي دهد. پيش از اعالم آمار 
تجارت ۸ ماه گذشته، تجارت در ۷ ماه از سال ۲۰۲۲ 

با چين، از رشد ۲۲ درصدي آن خبر داده است.

   سهم اندك ايران در سبد وارداتي هند
از سوي ديگر، آمارها نشان مي دهد، كل تجارت دو كشور 
هند و ايران طي هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۲ حدود 
۱,۶ ميليارد داالر با س��هم ۷۷ درصدي واردات ايران از 
هند و سهم ۲۳ درصد صادرات ايران به اين كشور است. 
در مقايسه با مدت مشاه س��ال قبل، صادرات ايران به 
هند با افزايش ۵۴ درصدي و واردات ايران از اين كشور 
هم با رشد ۳۵ درصدي همراه بوده است. با وجود رشد 
صادرات، سهم ايران در كل واردات هند در هفت ماهه 
۲۰۲۲ همچنان كم و حدود ۰۸.۰ درصد است.  واردات 
كااليي هند از جهان طي هفت ماهه نخس��ت ۲۰۲۲ 
حدود ۴۲۷,۷ ميليارد دالر بوده كه ۷۷ درصد از اين رقم 
مربوط به واردات از ۲۰ اقتصاد جهان است؛ كه برخي از 
اقتصادهاي منطقه خاورميانه به ترتيب شامل؛ »امارات 
متحده عربي، عربستان سعودي، عراق، قطر و كويت« 
نيز در اين فهرست قرار دارند. در مدت مزبور؛ صادرات 
امارات متحده عربي به هند۸۷ برابر، عربستان سعودي 
۷۵ برابر، صادرات عراق ۷۱ برابر، صادرات قطر ۲۸ برابر 
و صادرات كويت ۲۲ برابر رقم مشابه صادرات ايران به 
اين كشور است. مجموع صادرات ۵۴,۲ ميليارد دالري 
اقالم نفتي تحت تعرفه ۲۷۱۰ كش��ورهاي عراق )۹۰ 
درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل )، عربستان 
سعودي )۱۲۷ درصد رشد )و امارات )۸۴ درصد رشد( 

به كشور هند طي ۷ ماهه ۲۰۲۲ بوده است. 
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روغن نباتي ۱۰۵ هزار تومان 
ارزان شد

رييس اتحاديه بنك��داران مواد غذايي گفت: قيمت 
روغن ۵ كيلويي نس��بت ب��ه دو ماه اخي��ر كه ۴۰۰ 
ه��زار تن بود االن ۲۹۵ هزار تومان ش��ده اس��ت. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، محمد قرباني معاون 
برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي اظهار 
داشت: انجمن صنايع روغن اقدام به كاهش قيمت 
پايين تر از نرخ مصوب كرده است كه ۱۰ درصد براي 
روغن ه��اي خوراكي و ۱۵ درصد ب��راي روغن هاي 
صنف و صنعت است تا تحريك تقاضا داشته باشند 
و بتوانند محصوالت خودشان را به فروش برسانند. 
وي در خصوص عرضه شكر هم گفت: قيمت شكر در 
كارخانه طبق مصوب۱۸ هزار تومان است و قيمت فله 
شكر حدود ۲۰ هزار تومان است . معاون برنامه ريزي 
و اقتصادي وزير جهاد كش��اورزي افزود: اگر ش��كر 
بسته بندي شود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان 
براي فرآيند بس��ته بندي كه دارد قيمت آن افزايش 
مي يابد. وي تاكيد كرد: هم��ه طبق قانون موظفند 
كه قيمت مصرف كننده درج كنند. رييس اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي هم گفت: قيمت روغن ۵ كيلويي 
نسبت به دو ماه اخير كه ۴۰۰ هزار تن بود االن ۲۹۵ 
هزار تومان شده اس��ت و روغن مايع ۹۰۰ گرمي كه 
۶۸ هزار تومان بوده االن ۵۵ هزار تومان ش��ده است.

رضا كنگري در خصوص قيمت برنج گفت: برنج ايراني 
حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده است و بار 
قديم گران تر بوده و االن بار جديد حدودا ۴۰ الي ۴۵ 
هزار تومان شده است. كنگري افزود: برنج ايراني اعال 

از ۹۰ هزار تومان تا ۱۱۵ تومان در بازار هست.

زندانيان متخصص در بنگاه ها 
مشغول به كار مي شوند

رييس كميسيون مسووليت اجتماعي اتاق ايران از 
پيگيري اين كميسيون براي آزاد كردن دو تا سه هزار 
زنداني متخصص در سال و مشغول به كار كردن آنها 
در بنگاه هاي اقتص��ادي بخش خصوصي خبر داد. 
تازه ترين جلسه كميس��يون مسووليت اجتماعي 
و حاكميت ش��ركتي اتاق ايران به موضوع اهميت 
كارآفريني اجتماعي اختصاص داشت و در آن عالوه 
بر هيات رييسه و اعضاي اين كميسيون، نمايندگاني 
از س��ازمان ملي كارآفريني، جامعه ابرار، ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و مركز نوآوري 
مجلس حضور داشتند.در اين جلسه محمود اوليايي 
رييس كميسيون مسووليت اجتماعي و حاكميت 
شركتي اتاق ايران با تأكيد بر اينكه حاكميت شركتي 
جز اركان اساسي اداره بنگاه هاست گفت: اگر اين امر 
رعايت شود، عمل به مسووليت اجتماعي نيز در دل 
آن نهفته است. اگر حاكميت شركتي به درستي اجرا 
شود و دستگاه هاي دولتي و خصوصي به طور جدي 
به آن بپردازند بس��ياري از مس��ائل از جمله مساله 
فساد حل خواهد ش��د.او رويكرد اين كميسيون را 
آينده نگرانه توصيف كرد و ادامه داد: متأسفانه اين 
رويكرد ب��راي فعاالن اقتص��ادي جذابيتي ندارد و 
كمتر ض��رورت آن را درك مي كنن��د. اما به عنوان 
مثال اگر عدم تعادل منطقه اي ايجاد نشود به واقع 
بخشي از كشور از دست مي رود. مثاًل خشك شدن 
اروميه نتيجه سياس��ت هاي چند دهه قبل است و 
اگر االن فكري نكنيم شايد در دهه آينده در برخي 
بخش هاي كش��ور امكان اينكه صنايعي را داشته 
باشيم وجود نداشته باشد. وظيفه ما هشدار درباره 
اين مسائل اس��ت.اوليايي با بيان اينكه كميسيون 
مسووليت اجتماعي از مسائل روز دور نمانده است 
افزود: كميسيون مس��ووليت اجتماعي آزاد كردن 
زندانيان متخصص و مش��غول به كار كردن آنها در 
بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي را در دستور كار 
خود قرار داده و اميدواريم با همكاري اتاق هر سال ۲ 
تا ۳ هزار زنداني متخصص را آزاد كنيم و مقدمات آن 
را فراهم كرده ايم.او از تصويب طرح تشكيل شوراي 
عالي مسووليت اجتماعي در پارلمان بخش خصوصي 
از سوي هيات رييس��ه اتاق ايران خبر داده و ادامه 
داد: اميدواريم با تشكيل اين شورا، سياست گذاري 
منطقه اي درستي در راستاي مسووليت اجتماعي 
بخش خصوصي داشته باش��يم. متأسفانه در حال 
حاضر در حوزه مسووليت اجتماعي هر كسي از نگاه 
خود موضوع را مي بيند. برخي به اين حوزه به عنوان 
مسائل خيريه اي و برخي در قالب مسائل بلندمدت تر 
نگاه مي كنند. ما هم به اقدامات فوري و هم اقدامات 
بلندمدت و ميان مدت ني��از داريم و مديريت اينها 
نيازمند برنامه ريزي اس��ت.در بخشي از اين جلسه 
موسوي نماينده سازمان ملي كارآفريني با اشاره به 
اينكه تشكيل كميسيون كارآفريني اجتماعي در 
اين سازمان با هدف ايفاي مسووليت اجتماعي انجام 
شده است گفت: يكسان سازي تعاريف از كارآفريني 
اجتماع��ي و ش��ناخت نقاط و ضعف اكوسيس��تم 
كارآفريني در ايران با توجه به مدل هاي جهاني در 
اين كميس��يون آغاز شده است.او با بيان اينكه بايد 
كسب وكار اجتماعي را به مثابه مسووليت اجتماعي 
ببينيم،گفت: بر اس��اس اين رويكرد طرح پايلوتي 
در NGO نداي ماندگار آغ��از كرديم و با تفكيك 
فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي اين تشكل شروع 
به عارضه يابي فعاليت هاي اقتصاديان در راس��تاي 
پايداري هرچه بيشتر اين فعاليت ها كرديم. در اين 
مسير مشخص شد كيفيت محصوالت توليد شده آن 
نازل است كه براي اصالح آن نياز به آموزش وجود 
داشت كه اين كار انجام شد. همچنين فعاليت هاي 
اقتصادي اين تشكل از زيرساخت هاي مناسب مثل 
حس��ابداري و انبارداري و... برخوردار نبود كه اين 
نقاط ضعف نيز شناسايي و رفع شد. برنامه ريزي براي 
توانمندسازي و توسعه بازار اين تشكل اجتماعي-

اقتصادي انجام داديم تا فعاليت هاي آن به ش��كلي 
پيش برود كه از كمك هاي مردمي بخش اجتماعي 
آن كمكي به بخش اقتصادي اين تشكل نشود و به 
لحاظ اقتصادي بتواند بازدهي مناسب داشته باشد.

مصوبه جديد شوراي عالي 
معادن ابالغ شد

مصوبه جديد ش��وراي عالي معادن در رابطه با تعيين 
قيمت پايه مواد معدني در س��ال ۱۴۰۰ ابالغ شد. به 
گزارش خبرگزاري مهر، رضا محتشمي پور معاون معادن 
و فرآوري مواد وزارت صمت و دبير شوراي عالي معادن 
مصوبه جديد شوراي عالي معادن پيرامون بررسي مفاد 
دستورالعمل شماره ۴۶۹۴۰/۶۰ تاريخ ۱۲ ارديبهشت 
۱۴۰۱ در شوراي عالي معادن )پيرو بخشنامه تعيين 
قيمت پايه مواد معدني در س��ال ۱۴۰۰( را به ادارات 
كل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب كرمان 
سازمان مناطق آزاد قش��م، چابهار، ارس و ماكو ابالغ 
كرد.در اين ابالغيه آمده اس��ت: موضوع بررسي مفاد 
دستورالعمل شماره ۴۶۹۴۰/۶۰ تاريخ ۱۲ ارديبهشت 
۱۴۰۱ )پيرو بخشنامه تعيين قيمت پايه مواد معدني 
در سال ۱۴۰۰- ابالغي به شماره ۳۹۵۳۹۰/۶۰ تاريخ 
۱۱ اسفند ۱۴۰۰( در جلسه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شوراي 
عالي معادن مطرح شد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ 
قانون معادن رأي قطعي و الزم االجراي شورا طبق شرح 
ذيل جهت اقدام الزم ارسال مي شود. درخواست معاونت 
معادن و فرآوري مواد داير بر بررسي مفاد دستورالعمل 
فوق الذكر در ش��وراي عالي معادن )پيرو بخش��نامه 
تعيين قيمت پايه مواد معدني در س��ال ۱۴۰۰ تاريخ 
۱۱ اسفند ۱۴۰۰( مورد اجابت تشخيص و مراتب در 
جلسه تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شوراي عالي معادن و با 
حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و عدم 
حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع بند 
)ط( تبصره )۱۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، 
مطرح و نظر به ضرورت ايجاد و حفظ وحدت رويه و 
پرهيز از هر گونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و ايضا 
لزوم رفع ابهام از ادارات كل تابعه در خصوص برخي از 
موارد بخشنامه شماره ۲۹۵۳۹۰/۶۰ تاريخ ۱۱ اسفند 
۱۴۰۰ تعيين قيمت پايه مواد معدني در سال ۱۴۰۰، 
رأي به تأييد و الزم االجرا بودن مفاد دس��تورالعمل 
صادر و اعالم مي شود. لذا مقتضي است ضمن اجراي 
رأي مذكور، رونوش��تي از اقدامات به عمل آمده به 

دبيرخانه شوراي عالي معادن ارسال شود.

تمام مطالبات گندمكاران 
پرداخت شد

رييس بنياد ملي گندمكاران از پرداخت ۷ هزار ميليارد 
تومان از مطالبات باقي  مانده گندمكاران و تسويه كامل 
بدهي ها خبر داد. عطااهلل هاشمي در گفت وگو با ايسنا، 
با اعالم اين خبر افزود: امروز جلسه اي در اين خصوص 
برگزار شد كه نماينده سازمان برنامه و بودجه نيز در آن 
حضور داشت و اعالم كرد كه كل بدهي هاي گندمكاران 
تسويه شده است. وي ادامه داد: يعني عالوه بر آن ۵ هزار 
ميليارد توماني كه روزهاي قبل پرداخت ش��ده بود، 
۷ هزار ميليارد تومان ديگر نيز امروز پرداخت شد كه 
به حساب گندمكاران واريز مي شود. رييس بنياد ملي 
گندمكاران تصريح كرد: سازمان برنامه و بودجه اين 
اعتبار را به حساب بانك كشاورزي واريز كرده است و 
چند روز طول مي كشد تا به دست همه كشاورزان برسد.

آيا قيمت مرغ و تخم مرغ
تغيير مي كند؟

معاون وزير جهادكش��اورزي گفت: بايستي بر روي 
اصالح قيمت مرغ و تخم مرغ اقدامات كارشناس��ي 
انجام و پس از آن قيمت هاي تعيين ش��ده در ستاد 
تنظيم بازار بررس��ي ش��ود. به گزارش ايسنا، محمد 
قرباني در پاسخ به اين سوال كه چرا بر اساس وعده داده 
شده مبني بر اصالح قيمت مرغ در ابتداي مهرماه هنوز 
تغييري در اين زمينه حاصل نشده است؟ گفت: فعاالن 
صنعت طيور جلسه اي با معاون اول رييس جمهوري 
داشتند و در آنجا قرار شد انتهاي شهريور ماه و ابتداي 
مهرماه جلسه اي با معاونت امور دام جهادكشاورزي 
برگزار شود و روي قيمت جديد به توافق برسند. يك 
جلسه آن برگزار شده و منتظر جلسه بعدي هستيم.

وي ادامه داد: برخي از فعاالن اين صنعت اعالم كردند 
كه قيمت مرغ ۵ درصد افزايش داش��ته باش��د؛ ولي 
بايد بر روي آن كار كارشناسي انجام و قيمت تعيين 
شده در س��تاد تنظيم بازار بررسي شود.معاون وزير 
جهادكشاورزي در خصوص قيمت تخم مرغ نيز گفت: 
صنعت تخم مرغ تفاهمي با شركت پشتيباني داشتند 
و روزانه تعدادي تخم مرغ توس��ط شركت پشتيباني 
امور دام خريداري مي شد. اين صنعت مطالباتي دارند 
كه با سازمان برنامه و بودجه در حال رايزني هستيم 
و مطالبات آنها به زودي پرداخت خواهد شد.وي در 
پاسخ به اين سوال كه قيمت تخم مرغ تغييري خواهد 
كرد يا خير؟ گفت: بايد بر روي قيمت تخم مرغ نيز كار 
كارشناسي شود، ولي بعيد مي دانم كه قيمت تخم مرغ 
تغييري داشته باشد.قرباني كه در يك برنامه تلويزيوني 
صحبت مي كرد به بازار روغن نباتي نيز اش��اره كرد و 
گفت: انجمن صنايع روغن نباتي در ماه هاي قبل اقدام 
به كاهش قيمت روغن پايين تر از نرخ مصوب يعني ۱۰ 
درصد در روغن خوراكي و ۱۵ درصد در روغن صنف 
و صنعت كرده اند ت��ا بتوانند با تحريك تقاضا فروش 
خود را داشته باشند.معاون وزير جهادكشاورزي در 
خصوص ش��كر نيز گفت: قيمت شكر درب كارخانه 
۱۸ هزار تومان و قيمت فله ش��كر ح��دود ۲۰ هزار 
تومان است. قيمت شكر بسته بندي نيز تا ۲۳هزار و 
۵۰۰ تومان هم  مي رسد.وي تصريح كرد: همه طبق 
قانون ملزم به درج قيمت مصرف كننده بر روي كاالها 
هستند. اينكه در برخي از بسته بندي ها قيمت ها را 
درج نمي كنند خالف است و بايد دستگاه هاي مربوطه 
ورود پيدا كنند.قرباني در پاسخ به سوال ديگري مبني 
بر اينكه قيمت برنج چه زماني اعالم مي شود؟ گفت: 
سال گذشته اتفاقي كه براي برخي از ارقام برنج هاي 
داخلي افتاد خارج از چارچوب هاي متداول بود، زيرا 
موضوع جديد پيش نيامده بود. به همين دليل دولت 
به بازار برنج ايران��ي ورود و اقدام به نرخ گذاري كرد تا 
فروش برنج باالتر از نرخ تعيين شده قابل قبول نباشد.

چرا سهم ايران در سبد وارداتي چين و هند ناچيز است؟ 

تراز منفي تجارت در نيمه اول سال 

كدام اقالم گران تر شدند؟

 سخنگوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي پاسخ داد

كارنامه كاالهاي اساسي در مرداد

چرا عرضه خودروهاي خارجي در بورس كاال منتفي شد؟

بررس��ي روند قيمت كاالهاي اساسي طي يك سال 
منتهي به مرداد ماه نشان مي دهد، بيشترين افزايش 
قيمت مربوط به برنج طارم با ۲۰۳.۶ درصد و كمترين 
افزايش قيمت مربوط به برنج تايلندي با ۱۵.۹ درصد 
است.بررسي روند قيمت كاالهاي اساسي طي ۵ ماه 
گذشته از س��ال نش��ان مي دهد كه اگرچه قيمت ها 
نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با افزايش قابل توجهي 
مواجه ش��ده اند اما نس��بت به تير ماه رش��د چنداني 
نداشته اند و بيشترين رشد قيمت مربوط به برنج داخلي 

هاشمي درجه يك با ۳.۶ درصد بوده است.
بر همي��ن مبنا، قيمت هر كيلوگرم برنج پاكس��تاني 
باسماتي درجه يك با ۶۵.۷ درصد افزايش از ۲۴ هزار 

و ۵۳۱ تومان در مرداد م��اه ۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و ۶۴۰ 
تومان در مرداد ماه ۱۴۰۱ افزايش يافته است.قيمت 
هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز در مرداد ۱۴۰۱ نسبت 
به مرداد ۱۴۰۰ با ۱۵.۹ درصد افزايش از ۱۵ هزار و ۵۱۰ 
تومان به ۱۷ هزار و ۹۷۰ تومان افزايش يافته اس��ت. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم برن��ج طارم اعال مرداد 
۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰، ۲۰۳.۶ درصد افزايش 
داش��ته و از ۳۸ هزار و ۴۲۴ تومان به ۱۱۶ هزار و ۶۵۰ 
تومان رسيده است.قيمت هر كيلوگرم برنج هاشمي 
درجه يك نيز طي مدت ياد شده ۱۹۶.۶ درصد افزايش 
يافته و از ۳۷ هزار و ۴۴۹ توم��ان به ۱۱۱ هزار تومان 
رسيده اس��ت.قيمت هر كيلوگرم شكر سفيد نيز ۹۱ 

درصد افزايش يافته و از ۱۳ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ 
به ۲۴ هزار و ۹۰۰ در مرداد ۱۴۰۱ افزايش يافته است. 
قيمت هر كيلوگرم گوشت گوس��اله نيز در مرداد ماه 
۱۴۰۱ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ به ميزان ۶۲.۱ درصد 
افزايش و از هر كيلوگرم ۱۲۰ هزار و ۹۳۶ تومان به ۱۹۶ 
هزار تومان رسيده است.قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوسفندي طي مدت ياد ش��ده ۳۷.۳ درصد افزايش 
يافته و از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۸ هزار و ۵۹۰ تومان 
رسيده است.قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ تازه نيز 
در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۰ به ميزان 
۱۰۵.۲ درصد افزايش يافته و از هر كيلوگرم ۲۷ هزار 
تومان به ۵۵ هزار و ۴۹۰ تومان رسيده است. بنابراين 

بيشترين افزايش قيمت طي يك سال منتهي به مرداد 
ماه مربوط به برنج طارم اعال با ۲۰۳.۶ درصد و كمترين 
افزايش قيمت مربوط به برنج تايلندي با ۱۵.۹ درصد 
بوده است. همچنين بررسي قيمت اين اقالم اساسي 
طي يك ماه نيز نشان مي دهد قيمت همه اقالم ياد 
شده، به جز شكر سفيد بس��ته بندي و گوشت مرغ 
تازه با كاهش ۲.۳ و ۳.۶ درصدي، در مرداد امس��ال 
نس��بت به ماه قبلش )تير ماه( افزايش يافته اس��ت. 
برنج پاكس��تاني ۲.۱ درصد، برنج طارم ۳.۴ درصد، 
برنج هاشمي ۳.۶ درصد، برنج تايلندي ۰.۷ درصد، 
گوشت گوساله ۳.۸ درصد و گوشت گوسفندي ۰.۳ 

درصد طي يك ماه افزايش قيمت خورده اند.

در ابتدا قرار بود هزار و ۶۲ خودرو خارجي موجود در بنادر 
و گمركات در بورس كاال عرضه شود، به نظر مي رسد به 
اين دليل كه امكان مرجوعي كاال در بورس كاال وجود 
داشته و اين خودروها از سال ۱۳۹۶ در بنادر باقي مانده 

است، روش فروش به مزايده تغيير پيدا كرده است.
به گزارش تسنيم، با توجه به دستور قضايي صادر شده، 
قرار است كه هزار و ۶۲ خودرو خارجي موجود در بنادر 
و گمركات كشور به فروش برس��د. به گفته مسووالن 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اطالعات 
مربوط به هر ه��زار و ۶۲ در قالب همين تعداد پارتي تا 
فردا در سايت سازمان اموال تمليكي قرار خواهد گرفت.

از جمله روش هايي كه اخي��را براي فروش خودروهاي 
مونتاژ شده در داخل كش��ور مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت، فروش آنها در بورس كاال اس��ت. در ابتدا به نظر 
مي رسيد كه بهترين روش فروش خودروهاي موجود 
در بنادر نيز استفاده از ظرفيت بورس كاال باشد اما هفته 
گذش��ته بود كه عبدالمجيد اجتهادي رييس سازمان 
اموال تمليكي در خصوص علت عدم فروش خودروها 
در ب��ورس كاال گفت: اولين دس��تور مبني ب��ر اين بود 

كه خودروه��ا در بورس به فروش برس��د اما با توجه به 
ماندگاري باالي اين كاالها ممكن بود فروش در بورس 
مشكالتي را ايجاد كند. در نتيجه ما به اين نتيجه رسيديم 

كه امكان فروش از طريق بورس وجود ندارد.
به نظر مي رسد علت اصلي اين مساله امكان مرجوعي 
كاالي فروخته شده در بورس كاال است. به عبارت ديگر 
ممكن است خودروها به دليل ماندگاري باال در بنادر و 
گمركات دچار مشكالت و فرسودگي هايي شده باشند 
و سازمان اموال تمليكي براي جلوگيري از بروز چالش 
پس از فروش كاال به جاي عرض��ه خودروها در بورس، 
مسير فروش آنها در سامانه ستاد را در پيش گرفته است.

اگر خودروي��ي از طريق بورس كاال به فروش برس��د، 
خريدار اين امكان را خواهد داشت تا ظرف مدت قانوني 
تعيين ش��ده، در صورت نقص كاال، نس��بت به مرجوع 
كردن آن اق��دام كند. در مزايده، خريدار امكان مرجوع 
كردن كاال پ��س از خريد را ندارد و تنها مي تواند در بازه 
زماني تعيين شده نسبت به بازديد حضوري از خودرو 
اقدام كند. اگ��ر خريدار پس ازبرنده ش��دن در مزايده 
اقدام ب��ه انصراف كند نيز تمامي مبلغ پرداخت ش��ده 

به نفع دولت مصادره خواهد ش��د. بنابراين الزم است 
كه خريداران به اين موضوع توجه داش��ته باشند و در 
انتخاب خودروها دق��ت الزم را به خرج دهند. گفتني 
است كه قائم مقام و سخنگوي س��ازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي با بيان اينكه اين مزايده را از ساعت 
۰۸:۰۰ روز پنجش��نبه هفتم مهر ماه آغاز مي كنيم و تا 
ساعت ۲۴:۰۰ روز دوازدهم مهرماه ادامه خواهد داشت، 
گفت: متفاضيان مي توانند فهرست خودروها و شرايطي 
را كه براي روي��ت خودروها براي مزاي��ده الكترونيك 
 عنوان شده است، در وبگاه مزايده الكترونيك به نشاني
https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome. 

action?gateway=setad مش��اهده كنن��د و از 
شرايط خودروها مطلع شوند.

حجتي عنوان كرد: خريداران تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه 
دوازدهم مهر ماه براي ثبت پيشنهاد قيمت در اين سامانه 
وقت دارند و براي اين كار و ش��ركت در مزايده ارايه كد 
ملي براي شخص حقيقي و كد اقتصادي براي شخص 
حقوقي به همراه شماره حسابي كه قابل استفاده از طريق 
اينترنت باشد، الزامي اس��ت و براي مشاهده خودروها 

نيز در همه ايام هفته از ساعت ۰۸:۰۰ تا ساعت ۱۶:۰۰ 
اعالم كرده ايم كه استان ها همكاري كنند تا خزيداران 
از خودروه��ا بازدي��د داش��ته باش��ند. وي اضافه كرد: 
پيشنهادهايي كه در س��امانه مزايده الكترونيك ثبت 
شده باشد، روز شنبه شانزدهم مهرماه در محل سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي رمزگش��ايي شده و 

همان روز هم برندگان اين مزايده معرفي خواهند شد.
سخنگوي سازمان اموال تمليكي در خصوص جزييات 
خودروهايي كه در مزايده به فروش خواهند رس��يد، 
گف��ت: خودروهايي ه��م كه در اين مزايده هس��تند 
ش��امل ۶۲ خودرو از خانواده لكس��وز، ۴۰ خودرو از 
خانواده پورش��ه ماكان، ۱۸۲ خ��ودرو از خانواده كيا 
)سوراتو، سورنتو، اپتيما و ...(، ۱۵۲ خودرو از خانواده 
بي ام و )x۴ ،۵۳۰ ،۸۳۰ و ...(، ۸ دستگاه خودروي بنز 
)مرسدس و e۲۰۰(، ۴۵۹ دستگاه خودرو از خانواده 
هيونداي )توسان، سانتافه، سوناتا، هيبريدي ها و ...(، 
۱۵۴ دستگاه از خانواده تويوتا )راوفور، كمري، كمري 
هيبريدي و ...(، يك دستگاه ولوو و ۳ دستگاه پورشه 

باكستر كه جمعا ۱۰۶۲ دستگاه خودرو مي شود.
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خبرروز

مرگ سه كارگر بر اثر سقوط جرثقيل
حوادث كار همچنان قرباني مي گيرند، چون نه كارفرما و نه پيمانكاران مساله اي به عنوان ايمني كار برايشان اهميت ندارد. 
سه كارگر در پروژه مسكن مهر »كمالوند« خرم آباد در اثر حادثه كار جان باختند. در روز هاي گذشته، سه كارگر ساختماني 
حين كار در يك مجتمع س��اختماني در فاز دو مس��كن مهر »كمالوند« خرم آباد بر اثر سقوط جرثقيل روي سرشان دچار 
حادثه شدند. مهدي غيبي )رييس اورژانس پيش بيمارستاني لرستان( با اعالم اين خبر به رسانه ها گفته است؛ اين سه كارگر 
به علت ش��دت ضربه، در دم جان خود را از دس��ت داده اند. نيروهاي اورژانس هنگامي كه به محل حادثه رسيدند، با اجساد 

بي جان آنها روبرو شدند. به گفته او؛ دو نفر از اين كارگران ۴۲ساله و يك كارگر ديگر با ۴۴ سال سن بومي منطقه است.

رويداد

حق مسكن ۶۵۰ هزار توماني هم ابالغ نشد!

براساس آخرين آمارهاي تورمي مركز آمار ايران، نرخ 
تورم نقطه اي در شهريور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد 
رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين 
٤٩.٧ درصد بيشتر از شهريور ١٤٠٠ براي خريديك 
»مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. 
در عين حال، تورم نقطه به نقطه شهريور ماه نسبت به 
ماه قبل، ۲.۵ درصد كاهش داشته است؛ يعني همين 
شاخص در مردادماه بيش از ۵۱ درصد بوده است.با اين 
حال، تحليل اين شاخص، چيزي جز كند شدن مسير 
گراني كاالها را نشان نمي دهد؛ گراني ادامه دارد اما با 
شيب كندتر. گراني حتي در بازه مقطعي شهريور ماه 
نيز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد 

تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. 

      كنترل تورم اتفاق نيفتاده
نرخ تورم ماهانه شهريور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسيده 
و اين معنايي جز ۲.۲ درصد گراني بيشتر سبد كاالها 
و خدمات در ش��هريور نسبت به مهر ندارد؛ همه چيز 
در ش��هريور۲.۲ درصد از مهر گران تر ش��ده است؛ با 
اين حس��اب، آنچه از آن به عنوان »كنترل تورم« ياد 
مي ش��ود به معناي »كنترل قيمت ه��ا« يا »كنترل 
بازار« نيس��ت و بخش بزرگ��ي از آن به واكنش هاي 
خودبه خودي بازار برمي گردد؛ به گفته فرامرز توفيقي 
)رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار كشور(، كنترل تورم اتفاق نيفتاده است.او توضيح 
مي دهد: آنچه اتف��اق افتاده تا حدود زيادي مربوط به 
واكنش هاي طبيعي بازار است؛ از يكسو تاب آوري يا 
توان خريد قاطبه مصرف كنندگان قبل از شهريور به 
سقف رسيده بود و ديگر تقاضاي مازادي در بازار شكل 
نمي گرفت كه بخواهد تورم زا باشد و از سوي ديگر، بار 
اصلي گراني ها تا قبل از رسيدن به شهريوريعني ماه 

پاياني تابستان، تخليه شده بود؛ بنابراين فضاي عرضه 
و تقاضا، به صورت خودبه خودي تاب گراني هاي بيش از 
اين را نداشت؛ كِش قيمت ها اصطالحاً انعطاف كشش 
بيشتر را نداشت و نمي شد بار تورِم مازاد بر دوش بازار 
ملتهب تحميل كرد.در اثبات ادعاي اين عدم تاب آوري، 
مي توان بازار مس��كن را به عنوان يك نمونه از س��بد 
خدمات ضروري خانوار مورد بررس��ي ق��رار داد؛ بازار 
مس��كن - چه در بخش خريد و فروش و چه در حوزه 
اجاره ملك- دچار يك ركود سنگين است؛ جامعه گويا 

تاب آوري قيمت هاي بيش از اين را ندارد.

      بهبود معيشت چه راهكاري دارد؟
فرامرز توفيقي نيز در ارتباط با آمارهاي تورمي ضمن اشاره 
به وعده هاي دولت قبل از آغاز سال مبني بر بهبود عملي 
و عيني معيشت طبقه كارگر مي گويد: متاسفانه هنوز 
همان صد هزار تومان افزايش حق مسكن كه صد درصد 
قانوني است، ابالغ و اجرا نش��ده؛ فقط وعده داده اند در 
مهرماه ابالغ اجرايي آن صادر مي شود و بايد مابه التفاوت 
آن از ابتداي س��ال به حس��اب كارگران واريز ش��ود اما 
چه ضمانتي هست كارفرمايان كارگاه هاي مختلف به 
خصوص كارگاه هاي كوچك و اصناف اين مزيت مزدي 
را به كارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابالغ 
حق مسكن ۶۵۰ هزار توماني را ابالغ نكرده؛ ما به نيمه دوم 
سال رسيده ايم و اين قانون گريزي است كه بعد از شش 
ماه، مصوبه شوراي عالي كار ابالغ نشده است! در چنين 
شرايطي كه اهتمامي براي افزايش ناچيز صد هزار توماني 
حقوق كارگران در كار نيس��ت، چطور مي توان انتظار 
برآورده ش��دن مطالبه اي مثل »ترميم مزد« را داشت؛ 
چرا حتي يك جلسه شوراي عالي كار برگزار نمي شود و 
چرا به اينكه حداقل بگيران چگونه بايد نيمه دوم سال را به 
پايان برسانند، پاسخي نمي دهند؟ توفيقي در اين رابطه به 

اهمال در انتخاب وزير كار اشاره مي كند و مي گويد: وقتي 
وزير كار را بعد از بيش از سه ماه فترت تعيين نكرده اند، 
وقتي ابالغيه حق مسكن ۶۵۰ هزار توماني بعد شش ماه 
صادر نشده، چطور انتظار داشته باشيم در نيمه دوم سال 
به بند دوم ماده ۴۱ قانون كار عمل كنند و مزد براساس 
مولفه هاي تورمي كه به نظر مي رسد به نوعي در اقتصاد 
تثبيت شده اند، ترميم شود؟ نمايندگان مجلس چرا هيچ 
تالشي براي تعيين تكليف وزير كار ندارند؛ چرا مسيري به 
سمت اجراي قانون باز نمي شود؟ او تاكيد مي كند: ضعف 
بنيه معيشتي براي گروه هاي مزدبگير كه هيچ كاالي 
سرمايه اي مانند مسكن يا دالر و طال در تملك ندارند، به 
تدريج اتفاق مي افتد؛ در چند ماه گذشته، پس اندازهاي 
ُخ��رد كارگران )در ص��ورت وجود( به پايان رس��يده و 
بنابراين با توجه به اينكه ش��اخص هاي تورمي شهريور 
نشان مي دهد تمام تالش ش��ان به كند شدن بطئي و 
ناچيز شاخص هاي رسمي محدود است، اگر اهتمامي 
براي ترميم مزد نباشد در نيمه دوم سال، بحران معيشت 
جدي تر خواهد شد. وقتي نمي توانند بازار را مديريت كنند 
و هيچ گونه راهكاري براي در دسترس قرار دادن كاالها 
ندارند، بايد مزد را به پايه قيمت هاي تثبيت شده برسانند، 
در غير اين صورت حتي مايحتاج اوليه از دايره استطاعت 
مزدبگيران حداقلييا حتي باالتر از حداقل خارج مي شود.

      معادله اي كه از توازن خارج شده!
معيشت، معادله اي برآمده از توزاِن تورم- دستمزد است؛ 
وقتي قرار نيست تورم به صورت ملموس و قابل رويت 
كاهش يابد، آن سوي معادله يعني دستمزد بايد افزايش 
يابد؛ غير از اين باشد، ۱۴ ميليون جمعيت كارگران 
ش��اغل و بيش از ۴ ميليون جمعيت بازنشستگان 
كارگ��ري كه حداقل ۷۰ درص��د آنها حداقل بگير 

هستند، افول معيشتي را تجربه خواهند كرد.

اجباري شدن ثبت نام در پيش دبستاني هم 
از آن دست اتفاقات دستوري است كه نشان 
از بي خبري مس��ووالن نسبت به وضعيت 
معيشتي مردم دارد. اينكه چند درصد خانواده ها امكان يا 
توان مالي ثبت نام فرزندان خود در مراكز پيش دبستاني را 
دارند، مساله اي است كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد. البته 
كه رفتن به پيش دبستاني براي كودكان ۶ ساله امري الزم 
و ضروري است اما در شرايطي كه يا اين مراكز به صورت 
رايگان اقدام به ثبت نام كنند يا مردم از نظر اقتصادي آنقدر 
توانايي مالي داشته باشند تا بتوانند هزينه ثبت نام در اين 
مراكز را پرداخت كنن��د، دو امكاني كه هيچ كدام فراهم 
نيست و با اين اوصاف اجباري كردن اين مساله مي تواند 
به خانواده هاي زيادي بار مالي سنگيني را تحميل كند 
كه قادر به پرداخت آن نيس��تند. گفت��ن از اينكه طبق 
قانون اساسي تحصيل رايگان از حقوق حقه فرزندان اين 
سرزمين است ديگر به مطلبي نخ نما بدل شده كه كارايي 
الزم را ندارد. حاال كه انواع و اقسام مدارس پولي در كشور 
فعاليت مي كنند و سهم بي بضاعت ها همان كالس هاي 
چند ده نفره با كيفيت پايين آموزش اس��ت، نمي توان 
انتظار داشت مسووالن نسبت به هزينه پيش دبستاني هم 
دغدغه خاطري داشته باشند. دولتي كه آمده بود تا ياور 
مستضعفان باشد، حاال چنان بار مالي را بر اثر تورم هاي 
لجام گسيخته بر مردم تحميل كرده كه ديگر معلوم نيست 
كي و چه زماني اين اكثريت به فقر افتاده مي توانند طعم 
خوش رفاه نسبي را بچشند. خيلي از خانواده ها حتي توان 
ثبت نام فرزندانشان در مدارس را ندارند چه برسد به اينكه 
فكر كودكانشان براي ثبت نام در پيش دبستاني باشند، 
البته كه افزايش شهريه هاي پيش دبستاني به گفته خود 
مسووالن هم يكي ديگر از داليل بروز چنين مشكالتي 
است، بر اساس آمارهاي رسمي بيش از ۴۰ درصد شهريه 
پيش دبستاني ها افزايش پيدا كرده است. نگاهي به جدول 
زير بيندازيد، اين حداقل و حداكثر هزينه هاي ثبت نام در 

پيش دبستاني در سال تحصيلي ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ است. 
همين مبلغ ها مي تواند جان كالم را بيان كند، حاال تصور 
كنيد براي يك خانواده ۴ نفره كه حداكثر درآمد ماهانه اش 

به بيش از ۶ تا ۷ ميليون تومان نمي رس��د چطور ممكن 
است توانايي پرداخت اين هزينه هاي سرسام آور را داشته 
باشد. تنها اين هزينه ثبت نام است و بقيه هزينه ها در اين 
مبالغ لحاظ نشده است. نكته حائز اهميت اين است كه 
در برخي شهرها ثبت نام در مدرسه منوط به اين مساله 
است كه فرزند شما حتما يك سال پيش دبستاني را 
گذرانده باشد، در واقع ثبت نام در پيش دبستاني اجباري 
است. آيا با اين شرايط مي توان خانواده ها را مجبور كرد 

كه فرزندانشان را در پيش دبستاني ثبت نام كنند.

       اجباري كردن پيش دبستاني
 منوط به اختصاص اعتبار است

اما رييس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك در اين باره 
گفت: اجباري شدن پيش دبستاني به اين معناست كه 
دولت بايد تا حد زي��ادي هزينه هاي اين دوره را تامين 
كند و اين كار حداقل االن در دستور كار نيست. در واقع 
مجموعه خدماتي كه براي كودكان زير هفت سال داريم 
كه با عنوان آموزش پيش از دبستان شناخته مي شود، 
از بعد تولد تا ۶ س��ال تمام يعني قبل از ورود به مدرسه 
را در برمي گي��رد و س��اماندهي و مديريت آن برعهده 
س��ازمان جديدي تحت عنوان س��ازمان ملي تعليم و 
تربيت كودك است كه زير مجموعه آموزش و پرورش 
ق��رار دارد. ماموريت آن اما محدود به آموزش و پرورش 
نيست و سازماني ملي است و گستره فعاليت آن عالوه بر 
كودكستان ها يعني مهد كودك ها، مراكز پيش دبستاني 
و هر مجموعه ديگري كه در حوزه تربيتي اين سنين كار 
مي كند، توانمندسازي خانواده ها و ساماندهي اكوسيستم 
كودكي را هم در برمي گيرد.مجتبي همتي فر تصريح 
كرد: سازمان ملي تعليم و تربيت كودك تازه تاسيس 
است و مانند هر سازمان تازه تاسيس ديگر عالوه بر اينكه 
فرايند استقرار خودش را بايد طي كند كه طبيعي هم 
هست و ساختارها، قوانين، تشكيالت، تامين اعتبارات و 
رديف بودجه ها و مالحظات ديگر را مدنظر داشته باشد، 
بار سنگين ديگري هم روي دوشش گذاشته مي شود و 
مجموعه نهادهايي كه بايد به آنها خدمت بدهد پيش از 

تاسيس س��ازمان وجود داشته اند يعني وقتي سازمان 
شكل گرفته، بايد سازماندهي را به صورت همزمان انجام 
دهيم. با وجود اين مساله، دو كار به صورت همزمان در 
سازمان انجام مي شود؛ اول طي كردن فرايند استقرار 
سازمان و ش��كل گيري آن و تدوين آيين نامه ها، دوم 

تعريف دوره گذار براي انجام ساماندهي كودكستان ها.

      خانواده ها بايد در تامين هزينه هاي 
خدمات تربيتي، مشاركت كنند

همتي فر ضمن اش��اره به اينكه فضاي كودكس��تان ها 
غيردولتي يا اجاره اي هس��تند يا تعداد اندكي از آنها در 
تملك صاحبش قرار دارد و تعداد محدودي هم از فضاهاي 
دولتي اس��تفاده مي كنند و از فضاي مازاد در مدارس و 
ادارات و ساير نهادها بهره مي برند، اظهار كرد: مبناي ما 
بر اين است كه شهريه كودكستان ها را مبتني بر الگوي 
هزينه تمام شده محاسبه كنيم. مولفه هاي اين امر احصا 
ش��ده و دو مولفه اصلي آن هزينه نيروي انساني و مكان 
كودكس��تان به عالوه هزينه امور جاري است. مجموعه 
اين سه مولفه اسكلت و شاخص هايي مي شود كه الگوي 
شهريه را تعيين مي كند، اما از آنجايي كه فرايند تصويب 
آن طي نشده بود و سال تحصيلي آغاز مي شد، نهايتا ما 
به اين تصميم رس��يديم كه با شيبي به تدريج به سمت 
الگو حركت كنيم تا سامانه هايش هم آماده شود و براي 
سال تحصيلي جاري افزايش شهريه تا سقف ۴۰ درصد 
مطرح شد تا بتوانيم بخشي از هزينه شهريه پايه را جبران 
كنيم و براساس جبراني كه صورت مي گيرد، اداره منطقه 
پيشنهادش را مي دهد و شوراي برنامه ريزي و نظارت بر 
س��ازمان تعليم و تربيت كودك در استان تاييد نهايي را 
انجام مي دهد و براي دريافت مبلغ ابالغ مي شود. اين مبلغ 

به ازاي۲۲ ساعت فعاليت در هفته خواهد بود.

       دولت كجاي ماجرا ايستاده است
پرستو مهرآور، كارشناس آموزش، درباره شرايط ثبت نام در 
پيش دبستاني يا همان كودكستان به »تعادل« مي گويد: 
نمي توانيم خانواده ها را مجبور كنيم كه هزينه هاي هنگفت 

ثبت نام در پيش دبس��تاني را بپردازند، زماني مي توانيم 
حض��ور در پيش دبس��تاني را اجباري كني��م كه دولت 
هزينه هاي آن تقبل كند، در حال حاضر معلوم نيس��ت 
دولت كجاي ماجرا ايستاده است و اين چه فشاري است 
كه بر خانواده ها وارد مي شود. تمام كودكان قبل از رفتن به 
مدرسه در تمام دنيا در مهد كودك، كودكستان و ... حضور 
پيدا مي كنند اما مساله اينجاست كه در تمام دنيا تعليم و 
تربيت اولويت اول دولت ها به حساب مي آيد و در اين بين 
خانواده ها تا قبل از ورود فرزندانشان به دانشگاه نگراني بابت 
هزينه هاي تحصيلي او ندارند. مگر مي شود با اين شرايط 
اقتصادي توقع داشته باشيم خانواده ها به راحتي از پس 
هزينه هاي ثبت نام در اين مراكز بر بيايند. او مي افزايد: تنها 
هزينه ثبت نام نيست، در اكثر خانواده ها هم پدر و هم مادر 
شاغل هستند، اگر قرار باشد هزينه اياب و ذهاب و البته 
ديگر هزينه هاي جانبي را هم به اين مبالغ شهريه ثبت نام 
اضافه كنيم مشخص مي ش��ود كه كمتر كسي توانايي 

پرداخت آن را خواهد داشت. اين كارشناس آموزش اظهار 
مي دارد: در حال حاضر امسال ما با مشكل تازه اي مواجه 
شده ايم، خيلي از دانش آموزان به دليل عدم توانايي مالي 
نمي توانند بر سر كالس درس حاضر شوند، اين مساله اي 
است كه مسووالن از آن غافل شده اند، اينكه وزير آموزش 
و پرورش از امكان تحصيل بازماندگان از تحصيل صحبت 
مي كند، مشكل حل نمي شود، اصال كدام مشكل را تنها با 
حرف زدن حل كرده ايم كه اين دومي آن باشد، اگر قرار بود 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل امكان تحصيل از راه دور و 
مجازي را داشته باشند، در همان زمان پاندمي كرونا بيش 
از 3 ميليون دانش آموز به علت عدم دسترسي به ابزار مورد 
نياز براي حضور در فضاي مجازي از تحصيل باز نمي ماندند. 

       فاتحه تحصيل رايگان خوانده شده است
كوروش مددي، فعال مدني، نيز درباره هزينه هاي ثبت نام 
در پيش دبس��تاني به تعادل مي گويد: ديگر شنيدن هر 

خبري در مورد تحصيل و افزايش قيمت شهريه ها و ... ما 
را متعجب نمي كند، مدت مددي است كه فاتحه تحصيل 
رايگان در كش��ور ما خوانده شده است، اصال ديگر كسي 
يادش نيست در قانون اساسي در اين باره چه نوشته شده و 
دولت موظف به رعايت چه اصولي است. حاال همه مدارس 
پولي شده اند، دولتي و غير دولتي هم ندارد، خانواده ها 
بايد براي تحصيل فرزندانش��ان هزينه كنند، آن هم 
هزينه هايي كه از توان بس��ياري از آنها خارج است. اما 
كسي به اين مساله توجه نمي كند. او مي افزايد: تا زماني 
كه دولت و مسووالن به مساله مدارس پولي ورود نكنند 
و شرايط و امكانات براي تحصيل رايگان همه فرزندان 
ايران را فراهم نكنند نمي توان در اين زمينه ابراز اميدواري 
و خوشبيني كرد. بايد به خاطر داشته باشيم، تحصيل 
اولين پايه شكوفايي يك جامعه به شمار مي آيد و اگر 
شرايط تحصيلي براي همگان يكسان نباشد، نمي توانيم 
انتظار زيادي براي شكوفايي و رونق كشور داشته باشيم.

گزارش

اجباري كردن پيش دبستاني و هزينه هاي ميليوني ثبت نام 

فاتحه تحصيل رايگان در كشور خوانده شده است

ادامهازصفحهاول

جلب اعتماد؛ دستوري نمي شود
زيرا عقالنيت در صحنه خيابان حاكم نيست.وقتي 
در جامعه اي زمينه رشد و شكوفايي جوانان محقق 
نشود آنان اميد به آينده روشن را از دست مي دهند، 
اين به معناي از بين رفتن اعتماد اجتماعي اس��ت، 
وقتي رفتار پليس با شهروندان به شكل احترام آميز 
تعريف نش��ده باش��د، به طوري كه شاهد خشونت 
ورزي پليس نسبت به زنان و دختران جامعه بوده ايم 
نتيجه آن اين مي شود كه بي اعتمادي باعث خشم 
خود جوش مردم ش��ده و خودروي پليس را واژگون 
مي كنند، زماني كه بنده به عنوان يك جامعه شناس 
با نقدي دلس��وزانه از وضعيت موجو به سياه نمايي 
متهم مي ش��وم چگونه مي توان اين اعتماد از دست 
رفته را بازس��ازي كرد؟ در واقع اين واقعيت هاي تلخ 
كدهايي است كه ما را بايس��تي به تفكر وا دارد زيرا 
آخرين حلقه هاي اعتماد اجتماعي درحال گسستن 
است.بايد گفت نهادهاي اجتماعي در جوامع انساني 
با اين هدف مشخص تشكيل مي شوند كه به نيازهاي 
شهروندان شان پاسخ مثبت و متقاعد كننده اي بدهند، 
در واقع افكار، انديشه و مطلوبيت هاي اجتماعي در 
قالب ساختارهاي اجتماعي پاسخگوي نيازهاي مردم 
است اما بر عكس در جامعه ما حاكميت سياسي به 
تشكيل نهادهايي همچون گشت ارشاد مي پردازد 
كه مطلوبيت هاي ش��هروندانش را با دس��تگيري 
س��ركوب كند كه متاس��فانه اين رفتارهاي خشن 
با اص��ل دموكراتيك بودن نظام سياس��ي در تضاد 
اس��ت.ما نمي توانيم بخش بزرگي از زنان و دختران 
جامعه را به خاطر پوش��ش متف��اوت، مجرم تلقي 
 كرده و مورد تعقيب و مجازات پليس��ي قرار دهيم. 
ج��رم انگاري امور فرهنگي و در همين راس��تا ورود 
پليس به مقوله هاي اخالقي اش��تباه فاحشي بوده و 
پذيرفتني نيست زيرا نه تنها به اقتدار اجتماعي پليس 
صدمه وارد مي كند بلكه نظم دستوري در حوزه هاي 
فرهنگي به گسترش بي نظمي و نافرماني هاي مدني 
منجر خواهد شد.به نظر مي رسد ريشه اعتراضات اخير 
ناشي از بي اعتمادي و بحران مديريت در جامعه است و 
درمان آن، رجوع به شايسته ساالري، تخصص گرايي و 
تكيه بر علم و عقالنيت در مديريت نهادهاي اجتماعي 
است، زيرا با نگاه به روند رو به رشد فقر، بيكاري اعتياد، 
طالق، خودكشي و ديگر انحرافات اخالقي اسفبار، 

به ريشه هاي بي اعتمادي اجتماعي پي خواهيم برد.

رويخطخبر

ايمني۸۰ درصد مدارس پايتخت در وضعيت زرد و قرمز
معاون بازيابي، توانمندسازي و مشاركت جامعه پذير 
س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
اعالم كرد كه حدود ۸۰ درصد مدارس اين ش��هر در 
وضعيت زرد و قرمز ايمني قرار دارند.شاهين مظفري 
با اشاره به اجراي طرح »مدرسه آماده« در سطح شهر 
تهران اظهاركرد: كارشناس��ان سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران شهر تهران از 3۸۰۰ مدرسه دولتي 
در سطح شهر تهران بازديدهاي ايمني الزم را انجام 
داده و وضعيت آنها را با س��ه رنگ س��بز، زرد و قرمز 
درجه بندي كرده اند. او با بيان اينكه در اجراي اين طرح 
رسيدگي هاي الزم به تمام مدارس دولتي شهر تهران 
انجام شده است، درباره آخرين وضعيت ايمني مدارس 
تهران برابر ارزيابي هاي انجام شده اظهاركرد: حدود 
3۰درصد مدارس شهر تهران وضعيتي با رنگ قرمز 
دارند، حدود ۵۰ درصد مدارس در وضعيت زرد بوده 
و تنها ۲۰ درصد مدارس داراي وضعيت سبز هستند. 

معاون بازيابي، توانمندسازي و مشاركت جامعه پذير 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در 
خصوص مهم ترين ضعف مدارسي كه در اين طرح از 
آنها بازديد شده است، گفت: بسياري از ساختمان هاي 
مدارس بازديد شده داراي سازه هاي فرسوده هستند. 
در شهر تهران بيشتر بافت فرسوده در نقاط مركزي 
مستقر اس��ت و درگيري بيشتر، در حوزه فرسودگي 
سازه ها و ناايمني آنهاست. همچنين اين ساختمان ها 

در برابر آتش سوزي نيز تا حدودي ناايمن هستند.

ضرورت تغيير رويكرد در حوزه آبخيزداري
مشاور رييس سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري 
كشوربا اشاره به سه ماموريت ويژه سازمان منابع 
طبيعي به عنوان يكي از معاونت هاي وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: مهم ترين اين وظايف لزوم تغيير 
رويك��رد در ح��وزه آبخيزداري اس��ت. مصطفي 
خاطرنشان كرد: در سال گذشته بيش از ۹۰ درصد 
اعتبارات آبخيزداري به احداث س��ازه اختصاص 
يافته كه در اين حوزه نياز به اصالح رويكرد اس��ت 
و بايد به عمليات بيولوژيك نگاه ويژه تري داش��ته 
باشيم. او در ادامه به دومين ماموريت سازمان منابع 
طبيعي و آبخيزداري كشور كه توليديك ميليارد 
اصله نهال است اشاره و تش��ريح كرد: توليد۲۵۰ 
ميليون نهال در سال با در نظر گرفتن بومي بودن 
گونه، نياز آبي كم و مقاومت آن به خشكي مسائل 
مهمي هستند كه بايد در انجام اين امر مورد توجه 
قرار گيرد.نادري اضافه كرد: بدون شك كاشت اين 

گونه ها نقش مهمي در كاهش ريزگردها و افزايش 
آب ه��اي زيرزمين��ي دارد كه انجام اي��ن مهم در 
راستاي عمليات بيولوژيك آبخيزداري تأثير بسزايي 
خواهد داشت.مشاور رييس سازمان منابع طبيعي 
كشور اختصاص ۵۰ ميليون هكتار از عرصه هاي 
مرتعي كش��ور در راستاي كمك به توليد علوفه را 
سومين ماموريت اين سازمان ذكر و تصريح كرد: 
خراس��ان رضوي با دارا ب��ودن ۶.۵ ميليون هكتار 
مرتع، ظرفيت بااليي در تحقق اين ماموريت دارد.

مهلت جديد ثبت نام در سامانه رتبه بندي معلمان از ۲۵ مهر
آن گونه ك��ه وزير آموزش و پرورش اعالم كرده اس��ت 
مهلت بارگذاري مدارك در سامانه رتبه بندي معلمان 
به اتمام رسيده است، اما فرصت ديگري براي كساني كه 
به داليل موجه موفق به ثبت نام نشده اند فراهم خواهد 
شد. س��امانه رتبه بندي معلمان از روز چهارشنبه، ۲۶ 
مردادماه به صورت رسمي آغازبه كار كرد و فرهنگيان 
بر اساس جدول زمانبندي و آخرين رقم كدملي تا نهم 
شهريورماه نسبت به بارگذاري مدارك خواسته شده 
اقدام كردند. مهلت بارگذاري مدارك از آن زمان تاكنون 
چندمرتبه تمديد شد، اما ورود اطالعات از سوي معلمان 
هنوز تكميل نشده اس��ت.وزير آموزش و پرورش، 3۱ 
شهريورماه درباره آخرين وضعيت اجراي طرح رتبه بندي 
معلمان و بارگذاري مدارك در سامانه رتبه بندي گفت: 

فرهنگيان در حال بارگذاري مدارك هستند و چندبار از 
ما مهلت خواستند. اول مهر، مهلت تمام مي شود اما اگر 
افرادي جامانده باشند و دليل هم داشته باشد، براي آنها 
فرصتي را ايجاد مي كنيم. بعد از اينكه مدارك را بارگذاري 
و ثبت كردند، ارزيابان نظر مي دهند و به هيات مميزه 

ارسال مي كنند تا احكام صادر شوند. 
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هزينه هاي ثبت نام پيش دبستاني از يك ميليون و ۵۰۰  هزار تومان تا 9 ميليون تومان

تاثير بازار از اخبار
 اقتصاد چين ب��ه هر دليلي دچار ركود ش��ود، روي 
قيمت هاي جهاني اثر مستقيمي مي گذارد و ما هم 
متاثر خواهيم شد. از طرف ديگر با توجه به حبابي كه 
در بخش مسكن چين اتفاق افتاده و صنايع مرتبط 
با مسكن بدهي      هاي خود را نكول كردند، چگونگي 
رفتار و سياست هاي چين در اين قسمت هم در رشد 

اقتصادي اين كشور تاثيرگذار خواهد بود.
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