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يادداشت- 1

 تشنه نگه داشتن بازار ارز 
و كسري بودجه

1( ب��ا آغ��از قرن بيس��تم 
مي��ادي يعن��ي از س��ال 
1900 مي��ادي ب��ه بعد، 
نقش بانك هاي مركزي در 
جهان دچ��ار تغيير و تحول 
بنياديني ش��د و بانك هاي 
مرك��زي از طري��ق نرخ ارز 
شناور مديريت شده تاش 
كردن��د تا تعادل را در بازاره��اي ارزي ايجاد كنند. 
مبتني بر اين رويكرد كلي است كه مثا امارات نرخ 
برابر 3.7درصد را براي س��ال ها در برابر دالر امريكا 
شكل داده است يا عربستان، ژاپن و يورو اروپا، نرخ 
برابر ارزهاي خ��ود در برابر دالر اي��االت متحده را 
س��اماندهي مي كنند. پس از اين دوران نظام مالي 
برت��و وودز پس از جنگ جهاني دوم تنظيم ش��د تا 
دهه 70 كه امريكا سيطره مالي خود را محقق كرد. 
اي��ن گزاره ها و ضرورت ها اما طي دهه هاي اخير در 
اقتصاد ايران هرگز جدي گرفته نشده است. تنها در 
دولت اصاحات ب��ود كه رييس جمهور وقت تاش 
مي كرد تا اس��تقال بانك مركزي را به رس��ميت 
بشناسد و در همين دوره هم شاخص هاي اقتصادي 
بهترين اعداد را ثبت كردند و نرخ ارز دوره اي از ثبات 

را پشت سر گذاشت. 
2( اين روزها زمزمه هاي ش��ومي در بازارهاي مالي 
و ارزي كش��ور در خصوص نق��ش بانك مركزي در 
افزايش نرخ ارز ش��نيده مي ش��ود ك��ه در صورت 
واقعيت بايد به حال اقتصاد ايران گريس��ت. مطابق 
اين روايت گفته مي شود، دولت و بانك مركزي براي 
تامين كس��ري بودجه ش��ديد دولت در زمان ورود 
ارزهاي ناشي از دارايي هاي مس��دودي يا ارزهاي 
ناشي از فروش نفت، ابتدا براي مدتي بازار را تشنه 
مي گذارد تا نرخ ارز دچار نوسان شود و پس از آن با 
افزايش قيمت ها، ارز را در بازار مي ريزد و بازار تشنه 
را سيراب مي كند. به نظرم مس��ووالن دولتي بايد 
در خصوص اين موضوع به صورت ش��فاف توضيح 
دهند، اگر درست نيس��ت بايد بگويند به چه دليل 
نرخ ارز در صرافي ها اين اندازه دچار نوس��ان است 
و اگر هس��ت بايد توضيح دهند چرا اقتصاد ايران را 
دچار يك چنين تكانه هاي خسارت باري مي سازند. 
اساسا بايد ديد نقش بانك مركزي در اقتصاد ايران 
چيس��ت؟ طي ماه هاي اخير به جاي اينكه بازار از 
سياست هاي بانك مركزي و ساير نهادهاي اقتصادي 
دولت متاثر باشد، اين بانك مركزي است كه چشم 
خود را به تحوالت بازار استانبول و ميدان فردوسي 
دوخته ت��ا ببيند دالالن ارزي چ��ه مي كنند و بعد 

دست به اقدام بزند. 
3( براي اينكه ببينيم آيا يك چنين ادعايي درباره 
دولت و بانك مركزي درس��ت است يا نه؟ در وهله 
نخس��ت بايد دي��د چه نه��ادي از نوس��انات ارزي 
بيش��ترين سود را كس��ب مي كند و در وهله بعدي 
ديد كدام نه��اد مي تواند در اين نوس��انات اثرگذار 
باش��د و از ظرفيت خود براي كاه��ش نرخ ارز بهره 
نمي برد؟ پاس��خ به هر دو اين پرسش ها، »دولت« 
است. اين دولت است كه بيشترين سود را از افزايش 
نرخ ارز مي برد. از اين طريق هم منابع بيش��تري به 
دست مي آورد و هم ماليات افزون تري مي گيرد. اما 
دولت ها در دوران مدرنيسم و پسامدرنيسم اساسا 
نبايد به دنبال سود و  منفعت نقدي باشند. دولت ها 
بايد به فكر رفاه مردم، توس��عه كشور و تحقق سود 
براي مردم و فعاالن خصوصي باش��ند. دولت هايي 
كه به فكر سود خود هستند، دولت هاي ضد توسعه 
هس��تند. م��ا نمي دانيم ك��ه دولت س��يزدهم چه 
راهبردي را براي بازار ارزي در نظر گرفته اس��ت؟ 
در زمان ناصر همتي حداقل در ظاهر اعام شد كه 
دولت به دنبال نرخ ارز ش��ناور مديريت شده است، 
اما دولت رييس��ي ابتدا اعام كرد ك��ه به دنبال ارز 
تك نرخي هستند، بعد اعام ش��د منظورش از ارز 
تك نرخي، يكسان س��ازي نرخ ارز بوده است )چون 
اين دو با هم تفاوت دارند(، بعد اعام كردند دنبال 
ثبات در بازار ارز هستند و نهايتا هم مشخص نشد، 
اين دولت در بازار ارز به دنبال چه مي گردد.اساس��ا 
يكي از داليلي كه باعث ش��ده تا وضعيت بازار ارزي 
كشور يك چنين آشفتگي هايي پيدا كند، ناشي از 
اين واقعيت است كه دولت س��يزدهم، ارتباطي با 

اصول اقتصادي و علم ندارد.
4( بايد بدانيم بازي با نرخ ارز توسط دولت ها، تبعات 
اقتصادي وخيمي دارد. چرا كه نوسان نرخ ارز باعث 
نوس��ان در همه بازارها مي ش��ود. بانك مركزي كه 
بخواهد كس��ري بودجه دولت را از طريق نوسانات 
ارزي پوشش دهد، يك اش��تباه استراتژيك است. 
مساله اين است كه دولت از اين طريق اين پالس را 
به اقتصاد ارسال مي كند كه از رويكرد واسطه گري 
و داللي دف��اع مي كند.اين روند باعث مي ش��ود تا 
حتي فعاالن تولي��دي نيز نقدينگي خود را به جاي 
بخش واقعي اقتصاد راهي بازارهاي واسطه اي كنند 
و بعد اعام كنند كه سرمايه در گردش ندارند و اين 
دولت است كه بايد نقدينگي آنها را تامين كند. اين 
دقيقا وضعيتي اس��ت كه اقتصاد ايران امروز به آن 

دچار شده است.

آلبرت بغزيان

ردپاي قاليباف و خاندوزي در عزل سردار و پايان حيات سياسي او 

عبدالملكي  جايگزين  محمد؟ 

يادداشت-2

يادداشت-4 يادداشت-3

 واكاوي 
بورس تهران

نابساماني رواني؛ چرا و چگونه؟ ريشه كمبود آنتي بيوتيك

رك��ود ب��ازار تك نيس��ت و 
سازمان وظايف چندگانه اي 
در قبال حماي��ت از بازار بر 
عهده دارد. ب��ورس تهران با 
نااميدي مطلق فاصله دارد 
اما نش��انه هايي از بازگشت 
بازار سهام با توجه به شرايط 
اقتص��ادي حاك��م در بازار 
س��رمايه ديده نمي ش��ود. رك��ود ب��ورس را بايد در 
شرايط اقتصادي حاكم بر كش��ور جست وجو كرد. 
فضاي غبارآل��ودي بر بورس ايران حاكم اس��ت كه 
حجم معام��ات پايين، ريزش مس��تمر قيمت ها و 
خروج پول ها از بازار مهر تاييدي بر اين ادعاس��ت. از 
مهم ترين داليلي كه بازار سرمايه را به اين روز انداخته 
اس��ت، مي توان ب��ه قيمت گذاري دس��توري، عدم 
تعادل ميان بازار س��هام و بازار بدهي كه حجم اوراق 
با توانايي بازار س��رمايه هماهنگي ندارد و همچنين 
ابهامات بودج��ه اي در رابطه با نرخ خوراك صنايع و 
سياست هاي مالياتي اشاره كرد. واكنش فعلي بازار با 
توجه به تمام موارد مطرح شده منطقي به نظر رسيده 
و سرمايه گذاران نيز احتياط را پيش خواهند گرفت.

البته در زمين��ه اجرايي نواقص زي��ادي وجود دارد 
و س��ازمان بورس جهت بازگش��ت اميد و شادابي به 
بازار ناموفق بوده است. با توجه  به  صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي بورس��ي در حال حاضر منابع زيادي 
توسط اين ش��ركت ها در بانك ها پارك شده است و 
سازمان بايد در جلساتي ش��ركت ها را حداقل براي 
حمايت از سهام خود به تزريق منابع به بازار سرمايه 

تشويق نمايد.
به دليل ش��ائبه هايي كه به عنوان دستكاري در بازار 
براي اين دست اقدامات در گذشته مطرح مي شد به 
نظر مي رس��د سازمان در اين موضوع پا پس كشيده 
است. س��هامداران و فعاالن بايد به صورت سازمان 
يافته و با محوريت س��ازمان ب��ورس جهت پيگيري 

مطالبات بحق خود گام بردارند.
بر مبناي علم اقتصاد رابط��ه منفي ميان نرخ بهره و 
تورم وجود دارد و در اكثر كشورهاي پيشرفته افزايش 
نرخ بهره به كنترل تورم منجر خواهد ش��د. در ايران 
اما تورم تك عاملي نيست، همانطور كه مي دانيد در 
سال هاي رونق بورس رشد پول به عنوان عامل اصلي 
مطرح مي ش��د و بورس به عنوان يكي از درايورهاي 
تورم معرفي مي ش��د اما با ركود 2 س��اله بورس نيز 

تورم كنترل نشد.
ابزار نرخ بهره با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد نرخ 
بهره معني دار اس��ت، اما در ايران اين موضوع صادق 
نيست و در شرايطي كه اين روزها عموم مردم برخاف 
گذشته با بازار سرمايه درگير شده اند دولت بايد وزن 
بيشتري را براي بورس در سياست هاي كنترل تورم 

خود در نظر بگيرد.

اس��ترس ها، خش��ونت ها و 
عصبانيت ها در بيش��تر شدن 
برخوردهاي خشن اجتماعي 
موثرن��د. از جمله اي��ن موارد 
مي توان به مس��ائل س��اده اي 
همچون ترافيك و مش��كات 
مربوط به پارك وس��ايل نقليه 
به ويژه در كانشهرها تا مشكات 
بزرگ تري همچون مسائل اقتصادي، گرايش جوانان به مواد 
روانگردان، عدم برنامه ريزي مناسب براي اوقات فراغت، 
الگوبرداري هاي نادرست از برخي شخصيت هاي خشن 
در برنامه هاي ماهواره اي و اينترنت و كمبود و گران بودن 
امكانات تفريحي سالم براي جوانان اشاره كرد. با اين حال، 
اگر همه عوامل موثر در ايجاد پرخاشگري و بروز خشم نيز 
وجود داشته باشد و فرد مهارت الزم براي خويشتنداري و 
پرهيز از رفتار خشن را داشته باشد، ميزان بروز خشونت در 

جامعه و حتي درگيري ها تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد 
كه اين خويشتنداري تحت تاثير مسائل سرشتي، تربيتي 
و فرهنگي، آموزش مهارت هاي فردي مانند كنترل خشم 
و حل مس��اله و نيز روش هاي مدارا با مشكات و حمايت 
فرزندان از سوي والدينشان ايجاد مي شود. در واقع انسان 
يك واحد زيستي، رواني و اجتماعي است. ژنتيك، عوامل 
فيزيكي محيط، روابط خانوادگي و ش��رايط اجتماعي در 
ساختار و رفتار او نقش دارند. اگر فردي ژن هاي بلندي قد 
را داشته باشد در صورت وجود منابع غذايي كافي، قدش 
بلند خواهد شد؛ اما اگر با س��وءتغذيه روبرو باشد، امكان 
بالقوه بلندي قد محقق نخواهد شد. به اين ترتيب شرايط 
مي توانند تاثير بسزايي در انسان داشته باشند. محيط سرد 
خانواده، احساس ناايمني در كودك به وجود مي آورد كه 
در بزرگس��الي به اضطراب او مي انجامد يا به عنوان نمونه 
مهاجرت اجباري، جنگ و بيكاري، موجب آسيب هاي رواني 
ادامه در صفحه 8 در فرد مي شود.  

در ماه ه��اي ابتداي��ي ش��يوع 
كرونا، جامعه به ش��كل جدي، 
محدوديت ها و فاصله گذاري ها 
را رعايت مي كرد كه اين موضوع 
باعث ش��د در كنار تاش براي 
كاه��ش كرونا، رون��د انتقال و 
بيماري زايي ساير ويروس ها يا 
عوامل بيماركننده نيز كاهش 
پيدا كند، به همين دليل ما در دو س��ال گذشته شاهد آن 
بوديم كه ميزان مصرف آنتي بيوتيك در كش��ور به شكل 
جدي كاهش پيدا كرد. تا جايي كه من در جريان هستم، 
يكي از ش��ركت هاي توليدكننده با توجه به اينكه در بازار 
مصرفي وجود نداشت، مجبور شد به دليل گذشت تاريخ 
مصرف، آنتي بيوتيك هاي توليد خ��ود را از بين ببرد، اما 
در ماه هاي گذش��ته ما در كنار كرونا، شاهد افزايش ديگر 
بيماري هاي مس��ري نيز بوديم كه اين مساله به افزايش 

تقاضا براي آنتي بيوتيك منجر شد و با توجه به اينكه برخي 
شركت ها در ماه هاي گذشته ميزان توليد خود را كاهش 

داده بودند، كمبودهايي در بازار مشاهده شد.
در اين رابطه هيچ احتكار يا كم كاري صورت نگرفته بود. 
البته از چند ماه قبل و با حذف ارز ترجيحي، بنا ش��د كه 
مبناي ارز واردات م��واد اوليه به نيمايي تغيير كند. البته 
در اين زمينه مردم نبايد هيچ نگراني داش��ته باشند، زيرا 
در چارچوب طرح داروي��ار، دولت مابه التفاوت اين رقم را 
پرداخت مي كند و براي مصرف كننده نهايي مشكلي به 
وجود نمي آيد. با توجه به اينكه اين احتمال وجود داشت كه 
با وارد شدن داروهايي با مبناي ارزي جديد به بازار، قيمت ها 
دوگانه شود، سازمان غذا و دارو تصميم گرفت كه تا زماني 
كه داروهاي توليد شده با ارز ترجيحي به پايان نرسيده اند، 
داروهاي جديد وارد بازار نشوند. البته ما معتقديم شيوه هاي 
ديگري نيز براي مديريت اين موضوع وجود داشت اما به هر 
ادامه در صفحه 2 حال اين شيوه اجرايي شد.  

سياوش وكيلي

فربد فدايي ناصر رياحي

 بيانيه تبييني مشترك وزارت اطالعات  
و سازمان اطالعات سپاه منتشر شد

 پيام رهبر معظم انقالب در پي حادثه تروريستي  
در حرم شاهچراغ: 

 »تعادل« به بهانه نامه انتقادي احمد توكلي 
خطاب به  رييس جمهور بررسي مي كند

 مداخالت امريكا 
در اغتشاشات اخير كشور

صفحه 3و6     صفحه 2    

صفحه 7    

 همه در مقابل جريان بي احترامي به جان مردم  
و امنيت و مقدسات يد واحده باشيم

 تبعيد ناخواسته 
 چهره هاي اقتصادي اصولگرا 

به حاشيه

 وعده جديد خاندوزي 
براي حل مشكالت اقتصادي

گزارش جديد بانك مركزي
 از تحوالت اقتصاد كالن

در ش��رايطي كه عمل ب��ه بس��ياري از برنامه هاي 
اقتصادي دولت در س��ال هاي گذشته تحت تاثير 
تحريم ها و مشكات داخلي با اما و اگر مواجه شده و 
البته نگاهي به وضعيت شاخص هاي اقتصادي نشان 
مي دهد كه ايران فاصله اي قابل توجه به برنامه هاي 
كان دارد، وزير اقتصاد دولت سيزدهم مي گويد كه 
با نهايي و اجرايي شدن برنامه هفتم توسعه، مي توان 
انتظار داشت كه كليدي براي حل مشكات اقتصاد 
پيدا ش��ود.نگاهي به عملكرد اقتصاد ايران در دهه 
90 نش��ان مي دهد كه نه تنها عمل به بسياري از 
برنامه ها ناكام مانده كه حتي شاخص هاي جاري و 
صفحه 2 را بخوانيد كوتاه مدت نيز...  

بانك مركزي ضمن تحليل تحوالت اقتصاد كان و 
اقدامات اين بانك در شهريورماه 1401 اعام كرد: 
رشد 12 ماهه تورم در شهريورماه كاهش يافته و از 
شتاب رش��د نقدينگي نيز كاسته شده است. بانك 
مركزي در گزارش��ي اعام كرد در نتيجه اقدامات و 
هماهنگي كامل سياست هاي مالي و پولي، كسري 
تراز عمليات��ي با كاهش 19.۶ درصدي و كس��ري 
تراز عملياتي و سرمايه اي )كسري بودجه دولت( با 
كاهش 101.7 درصدي در ۶ ماهه نخس��ت 1401 
همراه شد. اين اعام كاهش 101.7درصدي كسري 
بودجه دولت به معناي آن اس��ت كه نه تنها كسري 
صفحه 2  را بخوانيد بودجه به...  

در انتظار اجراي 
برنامه هفتم توسعه

دولت مازاد بودجه 
دارد؟!

زهرا سليماني|احمد توكلي يك بار ديگر در قامت 
رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت و يكي 
از مهم ترين چهره هاي اقتصادي اصولگرا، خطاب به 
سيدابراهيم رييسي نامه هش��دارآميزي نوشت و به 
نقد نظام تصميم سازي هاي اقتصادي دولت پرداخت 
و در خصوص كمبود شديد مواد غذايي در سال آينده 
هشدار داد. اين خبر روز گذشته و در بحبوحه عمليات 
تروريستي داعش در شيراز و رخدادهاي اعتراضي اخير 
كشور منتشر شد اما شرايط كشور پس از رخدادهاي 
اخير باعث ش��د تا كمتر به آن توجه شود. توكلي كه 
به عنوان يكي از استراتژيست هاي جناح اصولگرا كه 
همواره در بطن تصميم س��ازي هاي كان اقتصادي 
كش��ور قرار داشت، پس از تش��كيل دولت سيزدهم 
مانند بسياري از چهره هاي قديمي جناح راست، مانند 
محمدرضا باهنر، علي الريجاني و... مورد بي توجهي 
اصولگرايان قرار گرفته اس��ت. هرچند توكلي تاش 
مي كند خود را در جايگاه ناظر كان تصميمات دولت 
قرار داده و اعام كند، ش��خصا مايل نيس��ت در دايره 
تصميم س��ازي هاي كان اقتصادي و اجرايي حضور 
داشته باشد، اما بس��ياري از تحليلگران و چهره هاي 
اس��تخوان خرد كرده اقتص��ادي مي دانند كه دوري 
توكلي از دايره تصميم س��ازي ها نه »خودخواسته«، 
بلكه »ناخواسته« و تحميل شده از سوي دولتي است 
كه ترجيح مي دهد، س��كان هدايت برنامه ريزي هاي 
اقتص��ادي خود را به ج��اي چهره هايي چون توكلي، 
خوش چهره، س��بحاني و... در اختيار نام هايي چون 
حج��ت عبدالملكي، احس��ان خاندوزي، س��يدرضا 
فاطمي امين و... قرار بدهد. در اثر اين تحول است كه 
احمد توكلي به جاي بدل ش��دن به مشاور اقتصادي 
دولت اصولگراي سيزدهم در الك دفاعي سكوت فرو 
مي رود و به جاي رفت و آمد به پاس��تور در گوشه دنج 
دفتر خ��ود در خيابان كريم خان مي نش��يند و از دور 
شاهد برنامه ريزي هاي اقتصادي دولتي مي شود كه 

راه ديگري را مي پويد و دوس��تان ديگري مي جويد. 
اما توكلي روزهاي ديگري را نيز در پهنه سياس��ت و 
اقتصاد ايران ديده اس��ت كه او را در جايگاه متفاوتي 

قرار مي دهد.

  استراتژيست عدالت محور است
يكي از اس��اتيد برجس��ته كه سال هاس��ت دوستي 
ديرينه اي با احمد توكل��ي دارد، اخيرا روايتي تعريف 
مي كرد در اين خصوص كه توكلي در تماسي به او گفته 
كه بايد بنشينند و راهكاري براي عبور از چالش هاي 
پي��ش رو به دولت ارايه كنند، چ��را كه توكلي معتقد 
بود اين راه ك��ه دولت در حوزه اقتص��ادي مي رود به 
تركستان ختم مي شود. ظاهرا نامه اخير احمد توكلي 
خطاب به رييس��ي، ارايه همين راهكار است. اما روز و 
روزگاري، توكلي، تك سوار برنامه ريزي هاي اقتصادي 
جناح راست محسوب مي شد. چهره اي كه با فروكش 
كردن گرد و غب��ار برآمده از س��ال هاي انتهايي دهه 
۶0 خورش��يدي، توانس��ت گفتمان عدالت محوري 
اصولگرايان را در دهه هاي پيش رو تنظيم كند و با آن 
به عنوان كانديدا به رويارويي س��يدمحمد خاتمي در 
انتخابات سال80 رياست جمهوري برود. اما گفتماني 
كه توكلي در خصوص عدالت محوري در حوزه اقتصادي 
تهيه كرده ب��ود، اگر براي او »آب« نداش��ت و در برابر 
خاتمي موفقيتي براي او به بار ني��اورد، براي محمود 
احمدي نژاد در انتخابات س��ال 84 »نان« داشت؛ چرا 
كه احمدي نژاد و دوستانش با سوار شدن بر گفتماني 
كه توكلي آن را تدارك ديده بود، سوار بر اسب مراد به 
پاستور رس��يدند و يكي از عجيب ترين عملكردهاي 
اقتصادي را ثبت كردند. مبتني بر اين جايگاه است كه 
بسياري معتقدند، محمود احمدي نژاد همواره ديني بر 
گردن خود نسبت به توكلي احساس مي كرد و جايگاه 
ويژه اي را در تصميم سازي هاي اقتصادي دولتش براي 
او تخصيص داده بود. در اين بازه زماني توكلي هرچند 

به عنوان رييس جمهوري راهي به پاستور نداشت اما 
به كرات به عنوان مش��اور اقتصادي دول��ت، راه و چاه 
را نش��ان مي داد و بايدها و نبايدهاي اقتصادي را براي 
دولت ترسيم كرد. زماني كه دسته گل هاي اقتصادي 
احمدي ن��ژاد باعث افزايش انتقادها از او ش��د، توكلي 
اعام كرد نسبت محمود با ايده هاي اقتصادي او نسبت 
دوري است و احمدي نژاد تنها از گفتمان او بهره برده 
تا در انتخابات پيروز ش��ود. اين روند در دوران حسن 
روحاني هرچند تغيير كرد و روحان��ي توكلي را نه به 
عنوان مشاور، اما در شمايل يك اقتصاددان قديمي در 
بسياري از نشست هاي تخصصي دعوت مي كرد و ارج و 

قرب ويژه اي برايش قائل بود.

  دوران جديدي از راه مي رسد
انتخابات سال 1400 اما هنگامه ديگري بود؛ هنگامه اي 
كه در آن برخي اصولگرايان تندرو معتقد بودند بخشي 
از ناكامي ه��اي تاريخ��ي اين جناح، ناش��ي از حضور 
چهره هايي است كه نتوانس��ته اند به اندازه كافي براي 
اين طيف، توفيق به همراه بياورند. راهبرد تدارك ديده 
شده، شكستن پوسته فرس��وده اصولگرايي بود. قرار 
ش��د كه به جاي استراتژيست هاي قديمي اصولگرا در 
حوزه سياس��ت، چهره هايي چون علي اكبر رائفي پور، 
جبرئيل��ي، وحيد جليلي و... وارد ميدان عمل ش��وند. 
در ح��وزه اقتصادي نيز به جاي اف��رادي چون توكلي، 
عسگر اوالدي و... چهره هايي چون حجت عبدالملكي، 
احسان خاندوزي، فاطمي امين و... وارد ميدان شدند. 
هرچند گذش��ت زمان نش��ان داد كه همان طور كه از 
ايده پردازي هاي اف��رادي چون رائفي پ��ور، آبي براي 
اصولگرايان در حوزه سياس��ت و رسانه گرم نمي شود، 
ايده هاي افرادي چون حجت عبدالملكي نيز نخواهد 
توانست اصولگرايان را در حوزه اقتصادي صاحب ايده و 
توفيق كند. اين گونه شد كه نسخه عبدالملكي به فاصله 
چند ماه پس از حضور در بزرگ ترين وزارتخانه اقتصادي 

دولت )وزارت كار( با انتقاد نمايندگان اصولگراي مجلس 
مثل موس��وي الرگاني و... پيچيده شد و فاطمي امين 
نيز در آستانه اس��تيضاح و خروج از كابينه قرار گرفت. 
توكلي اما همچنان از گوشه دنج دفتر خود در ساختمان 
ديده بان ش��فافيت و عدالت در كريم خان، ناظر رفتار 
نامناس��بي بود كه با او و قديمي هاي اصولگرا مي شود. 
دوستان يار و غار او تعريف مي كردند كه در گعده هاي 
دوستانه ش��ان از بي مهري دول��ت گايه ها مي كند و 
راهبرد اقتصادي دولت را نامناس��ب ارزيابي مي كند. 
در يك چنين فضايي اس��ت كه ح��دودا 4 ماه پس از 
آخرين انتقادي خود به رييسي در خصوص عدم عدالت 
آموزش��ي، بازهم نامه ديگري خطاب به رييس دولت 
سيزدهم مي نويسد و نسبت به راهبردهاي اقتصادي 
دولت در حوزه تامين مواد غذايي و عدم عدالت غذايي 
هش��دار مي دهد. احمد توكلي ريي��س هيات مديره 
ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي به رييس جمهور 
با رونوشت به تمام وزرا، معاونان و روساي دولت، نسبت 
به كمبود ش��ديد توليد محصوالت اساسي غذايي اعم 
از گندم، جو و دانه هاي روغني در س��ال آينده به دليل 
حذف يارانه كود كش��اورزي هشدار داد و نوشت: »اگر 
مشكل كود حل نشود قطعا با كمبود محصوالت اساسي 
مواجه و مانند سال جاري اغلب كشورهاي توليد كننده 
به ديگر كشورها غات و محصوالتي نخواهند فروخت. 
ديده بان مطلع شده است سازمان مديريت با تبديل ارز 
ترجيحي به ارز نيمايي در خريد كود، يارانه مورد نياز را 
در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار نداده و به همين 
دليل كود براي كشت پاييزه به اندازه كافي وجود ندارد. 
لذا پيش بيني مي شود با كمبود شديد توليد محصوالت 
اساس��ي به ويژه گندم، جو و دانه هاي روغني در سال 
آينده مواجه شويم.« هشداري كه برخي تحليلگران 
معتقدن��د هرچند لحني تن��د و انتقادي ن��دارد، اما 
نسبت به چشم انداز تيره اي هشدار مي دهد كه تداوم 

تصميم سازي هاي فعلي منجر به ظهور آن مي شود.



در شرايطي كه عمل به بسياري از برنامه هاي اقتصادي 
دولت در س��ال هاي گذش��ته تحت تاثير تحريم ها و 
مشكالت داخلي با اما و اگر مواجه شده و البته نگاهي به 
وضعيت شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد كه ايران 
فاصل��ه اي قابل توجه به برنامه ه��اي كالن دارد، وزير 
اقتصاد دولت سيزدهم مي گويد كه با نهايي و اجرايي 
شدن برنامه هفتم توس��عه، مي توان انتظار داشت كه 

كليدي براي حل مشكالت اقتصاد پيدا شود.
نگاهي ب��ه عملكرد اقتصاد ايران در دهه 90 نش��ان 
مي دهد كه نه تنها عمل به بسياري از برنامه ها ناكام 
مانده كه حتي شاخص هاي جاري و كوتاه مدت نيز 
شرايط خوبي نداشته اند. در واقع جز دوره حدودا دو 
ساله اجراي برجام كه در چارچوب آن دولت روحاني 
توانست به وضعيت اقتصاد س��ر و سامان بدهد، در 
ديگر سال ها، بسياري از ش��اخص ها شرايط خوبي 
نداشتند. ارزيابي ها نشان مي دهد كه ميانگين نرخ 
رشد اقتصادي در دهه 90 تقريبا صفر بوده و در تمام 
اين سال ها، ميانگين نرخ تورم نيز 25 درصد ارزيابي 
مي ش��ود. نرخ باالي بيكاري فارغ التحصيالن، نرخ 
پايين س��رمايه گذاري خارجي و داخلي و استهالك 
سرمايه نيز بخش ديگري از مش��كالتي بوده كه در 
تمام اين سال ها، اقتصاد ايران با آن رو به رو بوده است.

در اين سال ها البته اجراي برنامه پنجم و سپس ششم 
توسعه نيز در دستور كار قرار گرفته است، برنامه هايي 
كه هرچند در آنها اهداف بزرگي پيش بيني شده بود اما 
تحت تاثير همين شرايط، اجرايشان به دشواري ممكن 
شد. در چنين شرايطي دولت سيزدهم در حال نهايي 
كردن برنامه هفتم توس��عه براي تصويب در مجلس و 
اجراي آن در س��ال آينده است، برنامه اي كه مشخص 
نيس��ت تا چه اندازه مي توان عبور از مش��كالت امروز 
اقتصادي را ميسر كند. نخستين برنامه توسعه پس از 
انقالب در سال 1368 براي مدت 5 سال تدوين شد كه 
مهم ترين هدف آن ترميم و بازسازي خسارت هاي وارد 
شده به كشور در جنگ تحميلي بود. از آن پس برنامه هاي 
توسعه كش��ور به ترتيب زير به اجرا در آمد: برنامه اول 
توس��عه از س��ال 1368 تا 13۷2، برنامه دوم توسعه از 
سال 13۷۴ تا 13۷8، برنامه سوم توسعه از سال 13۷9 
تا 1383، برنامه چهارم توسعه از سال 138۴ تا 1388، 
برنامه پنجم توس��عه از س��ال 1390 تا 139۴ و برنامه 
ششم توسعه از س��ال 1396 تا 1۴00. پس از تصويب 
قانون توسعه، تمام قوا، وزارتخانه ها، دستگاه ها و نهادهاي 
كش��ور موظف هس��تند كه عملكرد خود را با شرايط و 

موازين مقرر شده در اين برنامه مطابقت داده و در راستاي 
تحقق اهداف پيش بيني شده در آن تالش كنند.

بر اس��اس بند 1 اصل 110 قانون اساس��ي جمهوري 
اس��المي ايران، »تعيي��ن سياس��ت هاي كلي نظام 
جمهوري اس��المي ايران پس از مش��ورت با مجمع 
تشخيص مصلحت نظام«، يكي از وظايف و اختيارات 
رهبري اس��ت ك��ه برمبن��اي همي��ن ام��ر، تدوين 
سياس��ت هاي كلي برنامه هاي توسعه كشور از برنامه 
دوم توسعه تاكنون توسط مجمع تشخيص انجام شده و 
پس از تأييد و ابالغ رهبر معظم انقالب، دولت موظف به 
تدوين اليحه برنامه توسعه مي شود؛ اليحه تدوين شده 
توسط دولت نيز بايس��تي به مجلس شوراي اسالمي 
تقديم ش��ود. در ماده ۴1 آيين نام��ه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي آمده است كه به  منظور تنظيم اصول 
و مفاد برنامه هاي توس��عه و لوايح بودجه كل كشور و 
ايجاد هماهنگي بين كميسيون  هاى تخصصى مجلس 
شوراي اس��المي، پس از تقديم اليحه مربوط توسط 
دولت به مجلس، كميسيون تلفيق مركب از اعضاى 9 
نفر از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و 3 نفر از 
هر كميسيون تخصصي ديگر مجلس تشكيل مي شود 
و ماموريت اين كميسيون تا تصويب نهايي قانون برنامه 
توسعه يا اليحه بودجه ساالنه كل كشور ادامه مي يابد. 
پس از تصويب نهايي مجلس ش��وراي اسالمي، قانون 
برنامه توسعه نيز مانند ساير قوانين كشور بايستي توسط 

رييس جمهور براي اجرا ابالغ شود.

در ماه هاي گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بر 
روي سياست هاي كلي اين برنامه كار كرد و حاال زمان 
آن رس��يده تا دولت اليحه را براي تصويب نهايي به 
مجلس بفرستد. با توجه به اينكه در هفته هاي آينده 
اليحه بودجه 1۴01 ني��ز بايد در اختيار نمايندگان 
قرار گيرد، اين ابهام وجود دارد كه شايد مجلس نتواند 
تا پايان سال به ش��كل همزمان هر دو اين قوانين را 
به مرحله نهايي برساند و چون از نظر قواعد اجرايي، 
بودجه س��االنه در سال آينده اولويت خواهد داشت، 
صحبت هاي��ي از آن وجود دارد كه ش��ايد بررس��ي 
قانون توس��عه به تاخير افتاده و حتي اجراي برنامه 
فعلي تمديد شود. با اين وجود آنطور كه وزير اقتصاد 
مي گويد، دولت اميدوار اس��ت با آغاز اجراي برنامه 
هفتم توسعه، راهي براي برون رفت از مشكالت فعلي 
اقتصادي باز شود. سيد احسان خاندوزي، در جلسه 
ش��وراي اداري شهرستان شاهين شهر با بيان اينكه 
براي حركت در مسير تحول اقتصادي نيازمند ترك 
عادات اقتصادي و سياست گذاري هاي قبلي هستيم، 
گفت: وضعيت كنوني كه ميراث دار آن هستيم حاصل 
سال ها سياست گذاري هاي نادرست در حوزه اداري 
و اجرايي بوده و پرهيز از تكرار اين مسيرها مي تواند 
نقطه تغيير و اصالح تدريجي باش��د. وي كليد برون 
رفت از مس��ائل و مش��كالت اقتصادي و صنعتي را 
برنامه هفتم توسعه دانس��ت و افزود: با وفاق دولت و 
مجلس در برنامه هفتم توسعه و پايبندي به اجراي 

آن مي توان اميدوار بود از شرايط اقتصادي و صنعتي 
كنوني به سوي رونق رش��د و توسعه حركت كنيم. 
وزير امور اقتصاد و دارايي صبر اجتماعي و باال بردن 
تاب آوري در جامعه را رمز موفقيت در اصالح و تغيير 
ساختار اقتصادي كشور برشمرد و خاطرنشان كرد: 
اجراي عدالت اقتصادي و بره��م زدن بي توازني در 
توزيع عادالنه منابع به مناطق كم برخوردار نيازمند 
گام نهادن در مسير تغيير و تحول در راستاي حمايت، 
همدلي، همكاري و همراهي آحاد جامعه و صبوري 

در شرايط به وجود آمده است.
وي با اش��اره به بخش��ودگي 5 درصد مالياتي در سال 
ج��اري ادام��ه داد: دريافت ماليات ب��ا هدف تضعيف 
توليد كننده و نهايتا سيستم اقتصادي كشور نيست، 
بلكه اجراي درس��ت قانون مالياتي و لغو معافيت هاي 
مالياتي منافع مالياتي بيشتري را براي توليد كنندگان 
قانون م��دار به ارمغان خواه��د آورد. خاندوزي با بيان 
ابنكه ايران ب��راي اصالح نظام بي عدالت معافيت هاي 
مالياتي در مسير تجارب دنيا در حركت است، تصريح 
كرد: فرارهاي مالياتي ايجاد شده در ادوار گذشته بايد 
شناسايي شده و با رفع آن از محل درآمدهاي حاصل 
از بازگشت فرارهاي مالياتي، كاهش نرخ ماليات براي 
نهادهاي قانونمند و ش��فاف را ايجاد كنيم، همچنين 
تحول بايد از س��اختار دروني هر نهاد و اداره اي ايجاد 
شده و دستگاه هاي اجرايي موظفند مجوزهاي آغاز به 
كار نهادهاي توليدي و صنعتي را به صورت هدفمند، 

قانون مدار و سيستماتيك صادر كنند.
20 ش��هريورماه س��ال ج��اري، رهبر معظ��م انقالب 
سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم را كه پس از مشورت 
با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اولويت پيشرفت 
اقتصادي توأم با عدالت تعيين شده است، به سران سه 
قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رييس ستاد كل 
نيروهاي مسلح ابالغ كردند. سياست هاي كلي برنامه 
هفتم در ۷ س��رفصل »اقتصادي«، »ام��ور زيربنايي«، 
»فرهنگي و اجتماعي«، »علمي، فناوري و آموزشي«، 
»سياس��ي و سياس��ت خارجي«، »دفاعي و امنيتي«، 
»اداري، حقوقي و قضايي« و در 26 بند تصويب ش��ده 
است. با نهايي ش��دن اليحه بايد ديد دولت برنامه هاي 
خود در اين هفت سر فصل را به چه شكل نهايي خواهد 
كرد و البته اجراي اين قان��ون از چه زماني آغاز خواهد 
شد، برنامه اي كه سال هاي پاياني آن بايد در دوره دولت 
چهاردهم اجرايي شود و از اين رو بر روي شرايط اقتصادي 

كشور در سال هاي آينده تاثير جدي خواهد گذاشت.

رهبري

سياست

ادامه از صفحه اول
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محكوميت حادثه شاهچراغ
از سوي نمازگزاران تهراني

شهروندان تهراني بعد از برگزاري نماز جمعه در يك 
راهپيمايي ضمن تشييع پيكر شهيدان امير كمندي 
و سيد فريد معصومي، حادثه تروريستي شاهچراغ را 
محكوم كردند. جمعي از ش��هروندان تهراني جمعه 
شش��م آبان ماه بعد از برگزاري نم��از جمعه، در يك 
راهپيمايي از محل دانش��گاه تهران به سمت ميدان 
انقالب حادثه تروريس��تي ش��يراز و حمله به زائران 
شاهچراغ كه داعش مسووليت آن را بر عهده گرفت، 
محكوم كردند. نماز جمعه تهران متفاوت از مراسم  نماز 
جمعه در هفته هاي گذشته برگزار شد. حضور مردم 
براي اقامه نماز به ميزاني بود كه حتي در محل استقرار 
خبرنگار ايسنا در خيابان طالقاني در حدفاصل تقاطع 
با خيابان فلسطين و وصال ش��يرازي نيز نمازگزاران 
به اقامه نماز ايس��تاده بودند، اين جمعيت سپس در 
راهپيمايي شركت كردند. شركت كنندگان شعارهايي 
همچون »داعشي بي ريشه، ايران، دمشق نمي شود،« 
»زن، زندگي، شهادت، شيراز ما تسليت«، »حسين، 
حسين، شعار ماس��ت، شهادت افتخار ماست«، »اهلل 
اكبر، خامن��ه اي رهبر «و »مرگ ب��ر امريكا، مرگ بر 
اس��راييل، مرگ بر س��عودي« »مرگ ب��ر فتنه گر«، 
»مرگ بر منافق«، »داعشي، فتنه گر پيوندتان مبارك 
«، »مزدور امريكايي، ما آمده ايم، كجايي؟« »واي اگر 
خامنه اي حكم جهادم دهد، ارتش دنيا نتواند جوابم 
دهد« همچنين »سعودي حيا كن، رسانه را رها كن« 
»اين همه لش��كر آمده به عش��ق رهبر آمده « و... سر 
دادند .محكوميت آش��وب هاي اخير و اتمام حجت با 
تروريس��ت هاي تكفيري از مضامين ديگر شعارهاي 
حاضرين در اين راهپيمايي بود. ش��ركت كنندگان 
پرچم جمهوري اسالمي ايران و پالكاردهايي حاوي 
مطالبي در محكوميت ناآرامي هاي اخير كش��ور در 
دست داشتند . در برخي از اين پالكاردهاي جمالتي 
 نظير »ما همه با هم هستيم، پشت واليت هستيم « 
و »مطيع امر رهبر هس��تيم تا آخر ايس��تاده ايم « و 
همچنين دس��ت نوش��ته هايي در محكوميت ترور 
پدر و مادر آرتين كودك خردسال شيرازي مشاهده 
مي ش��داز جمله اينكه »من مادر آرتين هس��تم« و 
»نمي گذاريم تنها بماني آرتين«. محمد مخبر معاون 
اول رييس جمهور از جمله مس��ووالني بود كه همراه 
مردم در اين مراسم شركت كرد. در بيانيه پاياني اين 
راهپيمايي كه شركت كنندگان آن تصاويري از مقام 
معظم رهبري و شهيد سردار قاسم سليماني در دست 
داشتند، جنايت رخ داده در حرم شاهچراغ توطئه شوم 
مستكبران عليه ايران و مكمل اغتشاشگري هاي اخير 
عنوان و تاكيد ش��د كه بايد عوامل اين جنايت به اشد 

مجازات محكوم شوند. 
در اين مراسم سعيد حداديان يكي از مداحان اهل بيت 

به مداحي پرداخت. 

ريشه كمبود آنتي بيوتيك
از اين رو كمبود غيرقابل جبراني وجود ندارد و اميدواريم 
با دستورهاي صادر شده، مش��كالت در بازار در زماني 
كوتاه برطرف شوند. البته در اين بين گزينه واردات نيز 
وجود دارد. ما شركت هايي داريم كه به شكل فوريتي 
امكان ورود به بازار و تامين نيازهاي كش��ور را دارند. در 
كشورهاي منطقه و همس��ايه نيز عمده فروشان دارو 
هستند كه امكان خريد از آنها از زماني بسيار كوتاه وجود 
دارد و از اين رو در اين حوزه نيز جاي نگراني وجود ندارد.

همه در مقابل جريان بي احترامي 
به جان مردم   و امنيت و مقدسات 

يد واحده باشيم
درپي حادثه تروريس��تي روز گذش��ته در حرم مطّهر 
حضرت احمدبن موسي عليهماالسالم كه به شهادت و 
مجروح شدن ده ها مرد و زن و كودك بي گناه منجر شد، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پيامي با تس��ليت به خانواده هاي عزادار اين حادثه، 
مردم شيراز و ملت ايران تأكيد كردند: دستگاه هاي حافظ 
امنيت و قوه قضاييه تا فعاالن عرصه فكر و تبليغ و تا آحاد 
مردم عزيز بايد يد واحده اي باشند در مقابل جرياني كه 
به جان مردم و امنيت آنان و مقدسات آنان بي اعتنايي و 

بي احترامي روا مي دارد.
متن پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
جناي��ت ش��قاوت آميز در ح��رم مطّه��ر حض��رت 
احمدبن موسي عليهماالسالم كه به شهادت و مجروح 
ش��دن ده ها مرد و زن و كودك بي گناه انجاميد، دل ها 
را اندوهگين و داغدار كرد. عامل يا عامالن اين جنايت 
اندوهبار يقينًا مجازات خواهند ش��د ولي داغ عزيزان 
و نيز هتك حرمت حرم اهل بيت عليهم الس��الم جز با 
جست وجو از سررشته اين فاجعه آفريني ها و اقدام قاطع 
و خردمندانه درباره آن، جبران نخواهد شد. همه در مقابله 
با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن يا جاهل و غافل او 
وظائفي برعهده داريم؛ از دستگاه هاي حافظ امنيت و قوه 
قضاييه تا فعاالن عرصه فكر و تبليغ و تا آحاد مردم عزيز 
بايد يد واحده اي باشند در مقابل جرياني كه به جان مردم 
و امنيت آنان و مقدسات آنان بي اعتنايي و بي احترامي روا 
مي دارد. ملت عزيز و دستگاه هاي مسوول يقيناً بر توطئه 

خباثت آميز دشمنان فائق خواهند آمد، ان شاءاهلل.
اينجانب به خانواده هاي عزادار اين حادثه و به مردم شيراز 
و به همه ملت ايران تسليت مي گويم و شفاي مجروحان 

را از خداوند متعال مسألت مي كنم.
سيد علي خامنه اي- ۵ آبان ۱۴۰۱

افزايش 30 درصدي
حقوق نهادهاي حمايتي

يك عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي از افزايش 30 درصدي حقوق افراد 
تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي كميت��ه امداد و 
بهزيستي در اصالحات اليحه متناسب سازي حقوق 
كاركنان و بازنشستگان خبر داد. كيومرث سرمدي واله 
با اش��اره به اليحه دولت در رابطه با متناسب س��ازي 
حقوق كاركنان و بازنشس��تگان ب��ه دنبال تذكرات 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: تورم 
10 درصدي و 50 درصد به باال با افزايش 10 درصدي 
حقوق نمي خواند كه در امر افزايش حقوق كاركنان 
و بازنشستگان طبق يك فرمول كه بندهاي مختلفي 
دارد دول��ت اليح��ه زده و اين اليحه به كميس��يون 
اجتماعي و كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شده است. 
وي با بيان اينكه اصالحاتي در اين اليحه صورت گرفته 
اس��ت، تصريح كرد: از جمله اين اصالحات مي توان 
ب��ه افزايش 30 درصدي حقوق افراد تحت پوش��ش 
نهادهاي حمايتي بهزيستي و كميته امداد و افزايش 
حقوق جانبازان و رزمندگان معسر و افزايش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان اشاره كرد. سرمدي واله بيان 
كرد: اين اصالحات در مجلس مطرح و بخش��ي از آن 
تصويب ش��ده و چند بند آن باقي مانده كه در جلسه 
هفته آينده نهايي و پس از آن به شوراي نگهبان مي رود 
كه مراحل قانوني خود را طي كند. وي در ادامه با اشاره 
به آس��فالت ريزي گردنه اس��دآباد گفت: با اعتباري 
افزون بر ۴00 ميليارد ريال عمليات روكش سراسري 
آسفالت الين رفت و برگشت گردنه درحال انجام بوده 
كه طي سه قرارداد بيش از 80 هزار تن آسفالت در اين 
محور استراتژيك كشوري اجرا مي شود. سرمدي واله 
خاطرنشان كرد: شهرستان اسدآباد زخم هاي كهنه و 
مشكالت متعددي از گذشته هاي دور در حوزه هاي 
فرهنگي و عمراني دارد كه بسياري از اين مشكالت 
بايد در سال هاي قبل مرتفع مي شد اما تا امروز باقي 
مانده و اين امر دليل بر عدم پيگيري اين مش��كالت 
نخواهد بود و به طور قطع در دست پيگيري ما بوده و 
هست.نماينده اسدآباد در خانه ملت در ادامه با اشاره 
به اينكه احداث شهرك فوالد در شهرستان اسدآباد 
در دست بررسي است، تصريح كرد: طرح شهر فوالد 
با يك سرمايه گذار بخش خصوصي و با سرمايه گذاري 
5000 ميليارد تومان در حال حاضر تهيه شده است.

وي با بيان اينكه بحث صنعت فوالد يك صنعت آب بر به 
شمار مي رود و دشت اسدآباد داراي مشكل تنش آبي 
است، خاطرنشان كرد: در اين رابطه بحث استفاده از 
پساب فاضالب شهري اسدآباد را پيشنهاد داده ايم و در 
صورت ساماندهي فاضالب شهر اگر بتوان آب پسماند 
استحصالي تصفيه خانه شهر را به كارخانه اي كه مكان 
آن بايد مشخص شود هدايت كنيم، اين آب پسماند 
تصفيه خانه هم در آمدي از محل فروش خواهد داشت 

و هم موجب پاي گيري اين شهرك مي شود.

خبرهاي خوب گردشگري
در بودجه 1401

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با يادآوري جنايات گروه داعشي و تكفيري ها در عراق 
و س��وريه، اظهار كرد: دشمن اكنون امنيت و آسايش 
مردم را هدف گذاري كرده اس��ت و حادثه شيراز گواه 
اين مطلب است. دكتر محمدرضا پورابراهيمي عصر 
روز پنجم آبان ماه در آيين افتتاح پنجمين نمايشگاه 
گردشگري و چهاردهمين نمايشگاه سراسري صنايع 
دستي كارمانيا گفت: مهم ترين بخش اقتصادي كه با 
كمترين هزينه مي تواند اشتغال ايجاد كنند، صنعت 
گردش��گري اس��ت و بايد به آن بپردازيم و در راستاي 
رونق اين صنع��ت گام برداريم.او با تبيين خس��ارات 
حوزه گردش��گري و صنايع دس��تي در دوران كرونا، 
عنوان كرد: با كاهش همه گيري كرونا، تقريبا ش��روع 
فعاليت ها در بخش هاي مختلف را در س��طح كشور 
ش��اهد هس��تيم.پورابراهيمي از اهميت گردشگري 
زيارت در كرمان سخن به ميان آورد و مي گويد: تقريبا 
سه س��ال قبل عزيزترين همش��هري خود كه افتخار 
ايرانيان و جهان اس��الم است را از دست داديم )سردار 
حاج قاسم سليماني( و كرمان در ذهن همه ايرانيان و 
جهانيان نماد اقتدار و عزت در منطقه شده است و حتي 
در دوران كرونا از حدود 130 كش��ور دنيا براي زيارت 
مرقد ايش��ان در كرمان حضور پيدا كرده اند و در كنار 
گردشگري زيارت بايد حوزه هاي ديگر گردشگري را 
نيز ديد.رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي با يادآوري جنايات گروه داعشي و تكفيري ها 
در عراق و س��وريه، اظهار كرد: دش��من اكنون امنيت 
و آس��ايش مردم را هدف گذاري كرده اس��ت و حادثه 
شيراز گواه اين مطلب است. به گفته او، امروز در كمال 
آرامش و امنيت به دنبال توسعه گردشگري در استان و 
كشور هستيم.طبق اعالم پورابراهيمي، امسال استان 
كرمان رتبه اول جذب تبص��ره 18 به خود اختصاص 
داده است.نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: ظرفيت بسيار خوبي به شغل هاي 
وابسته به گردشگري و صنايع دستي در بودجه سال 
آينده اختص��اص مي يابد.او خطاب ب��ه فعاالن حوزه 
ميراث فرهنگي، كردشگري و صنايع دستي گفت: در 
حوزه احكام قانوني برنامه توسعه هفتم پيشنهادات خود 
را در حوزه توسعه گردشگري ارايه دهيد.پورابراهيمي 
در ادامه با مشكل تامين مالي واحدهاي توليدي گفت: 
از مديريت ناكارآمد بازار س��رمايه كشور گاليه داريم 
و به رييس جمهور اعالم كردم اين تيم با اين ش��رايط 
نمي تواند ادامه بدهد.وي تصريح كرد: ادامه اين مسير 
توسط تيم فعلي بازار سرمايه كشور قابل دوام نخواهد 
بود و حتما ورود خواهيم كرد؛ بازار سرمايه تيم قوي و 
كارآمد مي خواهد و انتظار داريم رييس جمهور نسبت 
به تغيير مديريت اين بازار اقدام كند.نماينده كرمان و 
راور در مجلس بيان كرد: بازار سرمايه بايد تامين مالي 
كند براي كشور و چشم انداز آينده بازار سرمايه را مثبت 
ارزيابي مي كني��م و تغيير جهت نماگرهاي اقتصادي 
كشور علي رغم همه دشمني ها، به سمت مثبت است.

وعده جديد خاندوزي براي حل مشكالت اقتصادي

گزارش جديد بانك مركزي از تحوالت اقتصاد كالن

در انتظار اجراي برنامه هفتم توسعه

دولت مازاد بودجه دارد؟!
بانك مركزي ضمن تحليل تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات 
اين بانك در شهريورماه 1۴01 اعالم كرد: رشد 12 ماهه 
تورم در شهريورماه كاهش يافته و از شتاب رشد نقدينگي 

نيز كاسته شده است
بانك مركزي در گزارش��ي اعالم كرد در نتيجه اقدامات و 
هماهنگي كامل سياس��ت هاي مالي و پولي، كسري تراز 
عملياتي با كاهش 19.6 درصدي و كسري تراز عملياتي 
و س��رمايه اي )كس��ري بودجه دولت( با كاهش 101.۷ 
درصدي در 6 ماهه نخس��ت 1۴01 همراه شد. اين اعالم 
كاهش 101.۷درصدي كسري بودجه دولت به معناي آن 
است كه نه تنها كسري بودجه به صفر رسيده بلكه دولت 
مازاد بودجه هم دارد كه اعالم عدد دقيق هر كدام از ترازهاي 
عملياتي و سرمايه اي در 6ماهه نخست 1۴01 و مقايسه با 
سال گذشته مي تواند به شفاف شدن اين موضوع كمك 
كند.  بانك مركزي ضم��ن ارايه گزارش تحليل تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در شهريورماه 1۴01 
اعالم كرد: اين بانك در سال هاي اخير و در راستاي اجراي 
رويكرد جديد سياست گذاري پولي و مديريت انتظارات، 
ارايه اطالعات و گزارش به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
كالن و اقدامات انجام شده را در دستور كار قرار داد. اين امر 
به منظور شكل گيري صحيح انتظارات در فعاالن اقتصادي 
و ايجاد ش��رايط بهتر براي بانك مركزي در جهت نيل به 
اهداف حفظ ارزش پول ملي )كنترل تورم( و مساعدت به 

رشد اقتصادي انجام پذيرفت.
در خالصه اي از مجموعه تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات 
بانك مركزي در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت هاي 

اين بانك در شهريورماه 1۴01 اشاره دارد آمده.

   تحوالت اقتصاد كالن
بررسي تحوالت تورم ماهانه شاخص كل كاالها و خدمات 
مصرفي در سال جاري نشان مي دهد تورم ماهانه شاخص 
كل مصرف كننده در شهريور ماه سال جاري با 0.2 واحد 
درصد افزايش نس��بت به ماه قبل )2.۴ درص��د( به 2.6 

درصد رسيد.
تورم هاي نقطه به نقطه و دوازده ماهه ش��اخص كل بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي در ش��هريور ماه سال جاري نيز 
به ترتيب ارقام ۴۴.9 و 39.6 درصد را ثبت نمود كه نسبت 
به مردادماه سال جاري به ترتيب معادل 0.9 و 0.5 واحد 

درصد كاهش نشان مي دهد.
بررسي تورم ماهانه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي 
به تفكيك گروه هاي اختصاص��ي »كاال« و »خدمت« در 
شهريورماه نش��ان مي دهد تورم ماهانه گروه اختصاصي 
»كاال« با 0.5 واحد درصد افزايش نسبت به ماه گذشته به 
1.9 درصد رسيد. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصي 
»خدمت« در همين مقطع همچنان با روند كاهشي همراه 
بوده و با 0.3 واحد درصد كاهش نسبت به ماه گذشته به 

رقم 3.9 درصد رسيد.
بررس��ي تحوالت ت��ورم ماهانه گ��روه كاال ب��ه تفكيك 

»خوراكي ه��ا« و »غيرخوراكي ها« موي��د افزايش تورم 
ماهانه اقالم خوراكي در شهريور 1۴01 نسبت به ماه قبل 
از آن مي باش��د. به طوري كه ش��اخص بهاي خوراكي ها و 
آشاميدني ها )با ضريب اهميت 25.5 درصد( با 1.3 واحد 
درصد افزايش نس��بت به مرداد و ثبت ت��ورم ماهانه 2.1 
درصدي، سهمي معادل 0.8 واحد درصد را از تورم ماهانه 
شاخص كل )2.6 درصد( در شهريورماه سال جاري به خود 
اختصاص داده است. تحوالت شاخص خدمت نيز حاكي از 
آن اس��ت كه افزايش تورم ماهانه اين گروه عمدتًا متاثر از 
تحوالت شاخص هاي خدمت در گروه »مسكن و خدمات 
ساختماني« و »بهداشت و درمان« بوده است؛ به طوري كه 
س��هم اين دو گروه از تورم ماهيانه خدمت در شهريور ماه 
سال جاري )3.9 درصد( به ترتيب 3.0 و 0.3 واحد درصد 
بوده اس��ت. در حوزه تجارت خارجي با توجه به اطالعات 
منتشره از سوي گمرك ج.ا.ايران، طي نيمه نخست سال 
1۴01 ارزش صادرات گمركي برابر با 2۴.3 ميليارد دالر 
بود كه مويد افزايش حدوداً 13.3 درصدي آن در مقايسه 
با مدت مشابه سال 1۴00 است. ارزش واردات گمركي نيز 
در اين مقطع معادل 26.0 ميليارد دالر گزارش شده است 
كه حاكي از افزايش حدوداً 13.2 درصدي آن نسبت به دوره 

مشابه سال قبل است. 
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي 
ارز، بررسي تحوالت بازار ارز حاكي از آن است كه در شهريور 
ماه متوس��ط نرخ فروش دالر در بازار حواله حدود 268.5 
هزار ريال بود كه نس��بت به مرداد ماه معادل 1.1 درصد 
افزايش نشان مي دهد. در بخش اسكناس نيز متوسط نرخ 
فروش دالر در اين ماه حدود 283.۴ هزار ريال بود كه حاكي 
از كاهش 0.8 درصدي آن در مقايسه با مرداد ماه است. در 
بازار غيررسمي نيز متوسط نرخ دالر در شهريور ماه نسبت 

به ماه قبل از آن، با كاهش همراه بود.
در بازار مسكن و بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالك و مستغالت كشور، متوسط قيمت خريد 

و ف��روش يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله 
شده در شهر تهران طي شهريور 1۴01 نسبت به ماه قبل 
1.1درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 36.3 درصد 

افزايش را تجربه نمود.
در بازار سهام نيز ش��اخص كل بورس اوراق بهادار در روز 
پاياني شهريورماه ۴.9 درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل 
كاهش يافت. الزم به ذكر است سياست گذار پولي با رصد 
مستمر تحوالت قيمت دارايي  ها و توجه به داللت  هاي آن 
بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي 

مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد. 
بررس��ي تحوالت بازار بين بانكي در ش��هريورماه نشانگر 
كاهش��ي نس��بي در حجم معامالت و كاه��ش وجوه در 
دسترس بانك ها و به تبع آن افزايش ماليمي در نرخ بازار 
بود كه از جمله داليل آن مي توان به افزايش حراج هاي اوراق 
دولتي )از ۷۴.6 هزار ميليارد ريال در مردادماه به 200.۷ 
هزارميليارد ريال در شهريورماه( اشاره نمود؛ هرچند بايد 
توجه داشت كه علي رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بين 
بانكي كماكان در محدوده داالن از پيش تعيين شده قرار 
دارد. در شهريورماه سال 1۴01، متوسط ماهانه نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمي با سررسيد يك، دو و سه ساله به ترتيب 
با 0.05، 0.۴5 و 0.81 واحد درصد كاهش نس��بت به ماه 
قبل به 21.56، 22.50 و 22.3۷ درصد رس��يده اس��ت. 
همچنين در اين ماه منحني بازده در تمامي سررسيدها )به 
استثناء سررسيد 18 تا 2۴ ماهه( نسبت به دوماه گذشته 
در سطحي پايين تر قرار گرفته است. كاهش نرخ هاي بازده 
در شهريورماه به داليلي نظير ثبات نرخ ارز و ثبات قيمتي 
در بازارهاي موازي، ركود حاكم بر بازار سهام و تداوم روند 
نزولي شاخص كل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسالمي 
و سررس��يد ش��دن برخي از نمادهاي اي��ن اوراق مربوط 
است كه موجب تقويت تقاضا و كاهش نرخ هاي بازده در 

سررسيدهاي مختلف شده است.
حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال 1۴01 )معادل 

559۴9.3 هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال 1۴00 
معادل 15.8 درصد افزايش يافته كه در مقايس��ه با رشد 
متغير مذكور در دوره مش��ابه سال قبل )1۷.0 درصد( به 

ميزان 1.2 واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين، نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در شهريور ماه 
1۴01 مع��ادل 3۷.5 درصد بوده اس��ت. الزم به توضيح 
اس��ت كه در ح��دود 2.5 واحد درصد از رش��د نقدينگي 
در دوازده ماهه منتهي به پايان ش��هريورماه سال 1۴01 
مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفتركل دارايي  ها 
و بدهي  هاي بانك مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفتركل 
دارايي  ها و بدهي  هاي بانك سپه )به واسطه ادغام بانك هاي 
متعلق به نيروهاي مس��لح در بانك سپه( مي باشد و فاقد 
آثار پولي اس��ت. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات 
پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان شهريورماه 
سال1۴01 نسبت به پايان شهريورماه سال 1۴00 معادل 

35.0 درصد خواهد بود. 
رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال 
1۴01 به 33.1 درصد رسيد. الزم به ذكر است پايه پولي 
در پايان شهريورماه س��ال 1۴01 )معادل 690۷.3 هزار 
ميليارد ريال( نسبت به پايان سال 1۴00، رشدي معادل 
1۴.۴ درصد داشته كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در 
دوره مشابه س��ال قبل )13.1 درصد( به ميزان 1.3 واحد 

درصد افزايش يافته است. 

   اقدامات بانك مركزي 
 در ش��هريور ماه 1۴01 با هدف مديري��ت نقدينگي بازار 
بين بانكي ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات 

اعتباري زير را انجام داد: 
انجام عمليات ب��ازار باز با موضع توافق بازخريد طي چهار 
مرتبه حراج به ترتيب ب��ه ارزش 6۷0.0، 68۴.9، 685 و 
681.۷ ه��زار ميليارد ريال مجموعا ب��ه ارزش معامالتي 
2۷21.6 هزار ميلي��ارد ريال در قال��ب توافق بازخريد با 
سررس��يد ۷ روزه )مانده توافق بازخريد از محل عمليات 
بازار باز در پايان ش��هريورماه معادل 681.۷ هزار ميليارد 

ريال بوده است(.
اس��تفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ سقف 
داالن پولي براي رفع نيازهاي نقدينگي طي 21 روز كاري 
جمعا به ارزش معامالتي ۷23.3 هزار ميليارد ريال )مانده 
اعتبارگيري قاعده مند در پايان شهريورماه 1.9 هزار ميليارد 

ريال بوده است(.
در شهريور ماه سال جاري، طي برگزاري پنج مرحله حراج 
و دو مرحله پذيره نويسي اوراق مالي اسالمي دولتي، جمعا 
مبلغ 200.۷ هزار ميليارد ريال اوراق توس��ط ايس��تگاه 
معامالتي بانك مركزي به فروش رس��يد كه از اين مبلغ، 
120.۷ هزار ميليارد ريال طي پنج مرحله حراج توس��ط 
بانك ها و ساير سرمايه گذاران و مبلغ 80.0 هزار ميليارد 
ريال در دو مرحله پذيره نويسي توسط ساير سرمايه گذاران 

خريداري شد.

پيام رهبر معظم انقالب در پي حادثه 
تروريستي در حرم شاهچراغ: 



اولين بيانيه مش��ترك وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه 
پيرامون »مداخالت رژيم امريكا در اغتشاش��ات اخير كش��ور« 
منتشر ش��د. متن اين بيانيه به شرح ذيل است: »باسمه تعالي« 
بيانيه تبييني مش��ترك وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات 
سپاه پاسداران؛ پيرامون »مداخالت رژيم امريكا در اغتشاشات 

اخير كشور« 
با عرض تسليت شهادت جمعي از هموطنان در حرم حضرت احمد 
بن موسي )عليه السالم( و شهداي امنيت كشور و دعاي متضرعانه 
در محضر خداي سبحان براي عّلو درجات آن شهدا و صبر و اجر 
براي بازماندگان داغدار آنها و شفاي كامل و عاجل مجروحين و 
آسيب ديدگان واقعه تروريستي آن حرم مطهر، همراه با عهدي از 
سِويداي وجود با آن شهدا و با خداي عزوّجل بر پيگيري اطالعاتي 
همه جانبه، دقيق و با تمام توان تا كشف و مجازات كليه عوامل اين 
جنايت وحشيانه و حاميان آنها، در هر زمان و هر مكان كه باشند، به 
استحضار مّلت شريف ايران مي رساند: در مورد ابعادي از اغتشاشات 
اخير، پيش از اين و طي بيانيه تبييني مورخ 8 مهر ماه گذش��ته، 
اطالعات و توضيحاتي ارايه شد. اينك با حصول اطالعات متقن 
و جديد، همچنين با رفع محذورهاي حفاظتي و امنيتي از بخش 
ديگري از اطالعات موجود، توضيحات بيشتري را به آگاهي مردم 
سربلند ايران اسالمي مي رساند و در اين راستا، پيشاپيش توضيح 

سه نكته را ضروري مي داند: 
نخس�ت( در بيانيه حاضر، اتق��ان داده  ها و مس��تند بودن آنها 
مورد تاكيد ويژه  اي بوده است. بنابراين نهايت تالش به  كار رفته 
ت��ا اطالعاِت حاصل��ه از روش  هاي مختلف اطالعات��ي در اينجا 

عرضه شوند.
دوم( بر اساس اطالعات موجود، محرز شده است كه زمينه  سازي، 
مقدمه  چيني و نيز بخش مهمي از عمّليات اجرايي آشوب  هاي اخير 
توسط سرويس  هاي جاسوسي بيگانه در قالب بسته اي طراحي و 
به واسطه برخي گروه  ها و شبكه  هاي مرتبط با آنها به روش هاي 
مختلف درون كشور پياده  سازي شده است؛ از سوي ديگر واقعيت 
مهم ديگري نيز وج��ود دارد مبني بر اينكه اين س��رويس  ها در 
عمّليات اخير خود تالش كرده  اند از بسترها و زمينه  هاي برخي 
نارضايتي هاي موجود در جامعه سوءاستفاده كرده و حتي  المقدور 
پروژه  هاي اطالعاتي خود را بر سوءاستفاده از اين بسترها و زمينه  ها 

استوار سازند.
س�وم( رصدهاي دقيق و مستمر اطالعاتي در بيش از يك سال 
گذشته، همچنين مستندات موجود از مقطع اغتشاشات اخير و 
نيز اطالعات به  دست آمده از سناريوهاي دشمن براي مقطع پسا 
بحران، مصاديق فراوان و استنادات غيرقابل انكاري از نقش  آفريني 
همه جانبه رژيم تروريستي امريكا در طراحي، اجرا و استمرار غائله 
مذكور دارد. بنابراي��ن تمركز مبنايي بيانيه حاضر بر نقش رژيم 
مافيايي امريكا، هم پيمانان و پياده نظام شان در اغتشاشات اخير 
كش��ور، در سه مقطِع پيش، حين و پس��ا آشوب  هاي كشورمان 

مي باشد.

   بخش اول( مرحله پيش از آشوب
رژيم سفاك امريكا در وقايع اخير با مستمسك قرار دادن ماجرايي 
دردن��اك و پيش از اعالم نتايج تحقيقات )درگذش��ت مرحومه 
اميني(، با نوعي شعف و خرس��ندي پنهان ناشدني كه در كليه 
سخنان و موضع گيري  هاي مقامات آن رژيم موج مي  زد، يك پروژه 
از پيش طراحي و آماده شده )و حتي چند نوبت به تعويق افتاده( 
را آغاز كرد. بديه است كه رژيم امريكا اساسا نسبت به رويدادهاي 
جهان نگاه ابزاري و سوءاس��تفاده  گر دارد. اين درحالي است كه 
آن رژيم درخصوص رويدادي عمدي، قطعي، دردناك، آش��كار 
و ضدحقوق   بشري همچون قتل فجيع و ُمثله  كردن وحشتناك 
جمال خاشقچي كه به اذعان خودشان اقدامي تعمدي از سوي 
رژيم بدوي آل سعود بود و به وحشيانه  ترين شكل ممكن روي داد، 
بسيار آسان و سريع از كنار آن گذر كرد. همچنين است موضع آن 
رژيم در قبال قتل عمد )و نه فوت ناگهاني( خانم شيرين ابوعاقله 
توسط صهيونيست  هاي خون خوار، كه با بي  تفاوتي كامل دولت 
تروريست  پرور امريكا مواجه شد. از همين قبيل است قتل هاي 
وحشيانه رنگين پوستان امريكا توسط پليس نژادپرست آن رژيم 
كه روزانه به چندين جنايت منجر مي  شود و تنها تعدادي از آنها 
كه تصويربرداري ش��ده  اند، به اطالع عموم مي  رسند. مستندات 
 )C.I.A( اطالعاتي موجود نشان مي  دهند سرويس جاسوسي سيا
با همكاري سرويس  هاي جاسوسي هم پيمان و نيابتي  هاي ُمرتجع، 
پيش از آغاز آشوب  ها، به ش��يوه هايي كه اشاره خواهد شد براي 
راه اندازي يك غائله سراسري در ايران با هدف ارتكاب جنايت عليه 
مّلت بزرگ ايران و تماميت ارضي كشور و نيز زمينه  سازي براي 
تشديد فشارهاي خارجي، طراحي مبسوطي به  عمل آورده بود. 
طبق اطالعات موجود نقش اصلي را در اين ميان آژانس اطالعات 
مركزي امري��كا )C.I.A( به عهده داش��ت و از همكاري نزديك 
س��رويس اطالعات خارجي انگليس خبيث، سرويس اطالعات 
خارجي رژيم كودك  كش صهيونيس��تي )موس��اد( و سرويس 
اطالعات خارجي اش��رافيت بدوي آل سعود و چند كشور ديگر 
برخوردار بود. اطالعات معتبري در اختيار است كه برنامه  ريزي 
و اجراي عمّلياتي بخش عمده آشوب  ها توسط سرويس موساد با 
همكاري شقي  ترين گروهك هاي تروريستي صورت گرفته است. 
شايان ذكر است كه پيش از حادثه اخير و از سال گذشته، ائتالف 
مذكور، موضوعات و مناسبت  هاي ديگري را براي آغاز آشوب  ها 
طراح��ي كرده بودند كه با الطاف حض��رت احديت و تالش  هاي 
س��ربازان گمنام امام زم��ان )عج( و جامع��ه اطالعاتي پرافتخار 
كشور خنثي شده بودند؛ مقاطعي همچون سالگرد برخي وقايع 
سال  هاي گذشته، مقطع اجراي طرح بزرگ و مّلي مردمي  سازي 
يارانه  ها در اوايل س��ال جاري و پروژه امريكايي كشف حجاب در 

21 تير ماه گذشته و...
اما برخي اقدامات س��رويس هاي جاسوس��ي فوق  االشاره براي 

زمينه  سازي آشوب ها به شرح ذيل بوده است: 

   1- تاسيس شبكه »سازمان هاي همدستان«
دولت تروريس��تي امريكا پس از نااميدي از مقابله با مّلت بزرگ 
ايران در عرصه  هاي نظامي و تحريم  هاي ظالمانه و غير انس��اني، 
در سال  هاي اخير با به كارگيري شبكه  اي خبيث از سازمان هاي 
موسوم به همدستان )1( براي شبكه  سازي و نفوذ در بخش  هاي 
اجتماعي سرمايه  گذاري نموده است. س��ازمان هاي اطالعاتي 
و امنيتي امريكا در پوش��ش فعاليت  هاي حقوق بشري و ترويج 

دموكراسي، با اختصاص ميلياردها دالر بودجه در سال تالش كردند 
عناصر مستعد را شناسايي و به شبكه  هاي همسو و غربگرا متصل 
نمايند. اين شبكه نفوذي به عنوان پياده نظام تغييرات اجتماعي، 
وظيفه ايجاد مطالبات كاذب، انحراف در مطالبات مردمي و تحريك 

عمومي براي ايجاد نارضايتي را برعهده دارند.
در س��ال  هاي اخير بخش  هايي از اين شبكه در سطوح و اصناف 
مختلف شناسايي و با همكاري جامعه اطالعاتي كشور مورد برخورد 
قرار گرفتند. با ضربه به زنجيره تامين مالي و شناسايي عناصر اين 
شبكه نفوذي در رس��انه  ها و ساير بخش  ها، پروژه محوري دولت 
دژخيم امريكا در دولت ترامپ براي ايجاد اعتراضات گسترده با 
شكست روبه رو شد. با اين حال دشمن طي ماه هاي اخير با صرف 
بودجه مضاعف و به كارگيري روش هاي متنوع تالش نمود تا مجددا 

زمينه شكل  گيري اغتشاش  ها را فراهم نمايد.

   2-  مصاديق تالش امريكايي  ها 
براي شكل  گيري و بحران  سازي

 در حوزه  هاي فرهنگي و اجتماعي: 
2/1- برگزاري نشست حقوق بشر اسلو

اين نشست سوم تا پنجم خرداد ماه سال جاري با حمايت دولت 
امريكا و موسسات صهيونيس��تي در اس��لو نروژ برگزار گرديد. 
مهم ترين هدف اين نشس��ت، گس��تراندن پوشش به اصطالح 
پش��تيباني از كمپين هاي موس��وم به »حمايت از حقوق زنان و 
اقليت  ها در ايران« و ايجاد همگرايي بين اين قبيل عناصر در ايران 
و افغانستان بوده است. من جمله در مذاكرات پنهان مقامات سيا 
در حاش��يه اين اجالس با يكي از زنان مزدور )كه از س��خنرانان 
اين نشس��ت بود(، عالوه بر موضوع زنان، به ل��زوم بهره برداري از 
هر حادثه  اي من  جمله حادثه متروپل آبادان براي ش��كل گيري 
اعتراضات گسترده تاكيد مي  نمايند! و البته آن عنصر ضدانقالب 
پس از دريافت دستور از مقامات سازمان سيا در اين زمينه بسيار 
تالش كرد و تا مدت  ها سوءاستفاده از حادثه غمبار برج متروپل 

آبادان را در دستور كار خود داشت.
2/2- القاي بحران كارآمدي

عوامل امريكايي پس از حادثه ناگوار هواپيماي اوكرايني و نيز پس 
از واقعه متروپل آبادان، به عوامل رسانه اي خود تاكيد داشتند از 
هر چالش و مشكلي براي القاي بحران كارآمدي و استنتاج عدم 
مشروعيت نظام در عرصه داخلي و بين  المللي استفاده نمايند. اين 
خط ابالغي عينا، هم در نارسانه هاي امريكايي- انگليسي- سعودي 
و نظاير آنها و هم در آشوب  هاي اخير از دنباله  روان آن بلندگوها به 

كرات تكرار شد.
2/3- مطالبه سازي كاذب؛ با هدف پنهان كردن تاثير تحريم  هاي 

ظالمانه
امريكايي  ها با استفاده از ش��بكه نفوذي خود كه بعضا از عناصر 
تاثيرگذار اجتماعي بودند؛ تالش كردند با مطالبه  سازي كاذب در 
حوزه  هاي فرهنگي و اجتماعي، تاثير تحريم  ها بر زندگي مردم و 
كمبودهاي موجود را به ناكارآمدي نظام جمهوري اسالمي ايران 
منتسب نمايند. اطالعات پنهان موجود نشان از طراحي موازي 
توسط مافياي رسمي امريكايي دارد. از يك سو اعمال شديدترين 
تحريم هاي وحش��يانه عليه مّلت ايران و از س��وي ديگر ابالغ به 
رسانه  هاي وابسته كه براي كمبودها و مشكالِت مردم اشك تمساح 
بريزند و هر مشكل و كاستي پديد آمده را به كارگزاران نظام نسبت 
دهند و البته، هر جا صحبت از تعديل تحريم  ها كنند، آن   را صرفا 
در تقويت دسترسي به شبكه  هاي اجتماعي امريكايي در فضاي 

مجازي تعريف نمايند!
2/4- تمركز بر اقشار به اصطالح به حاشيه رانده شده

پ��س از اعتراضات س��ال 98، امريكايي  ها بر ايج��اد نارضايتي و 
تحريك اقشاري كه »به حاشيه رانده شده« مي  خوانند، تمركز 
بيشتري كردند. عوامل امريكايي ده  ها پروژه كه اسناد محرمانه 
آن كشف ش��ده اس��ت در اين زمينه طراحي نمودند تا به نوعي 
ظرفيت اقشار آسيب  پذير را براي مقابله با جمهوري اسالمي ايران 

به كارگيري نمايند.

   3- دوره هاي آموزش جنگ هاي تركيبي 
و براندازي نرم

در بيانيه تبييني مورخ 8 مهر ماه گذشته اشاره شد كه سرويس  هاي 
جاسوس��ي غربي و صهيونيس��تي دوره هاي »آموزش مربيان 
جنگ  هاي تركيبي« براي تعداد قابل توجه از عناصر مرتبط و از 
پيش نشان شده برگزار و به آنها ماموريت داده  اند كه آموخته  ها را 
به ديگران منتقل و برمبناي آنها به  صورت تشكيالتي عمل نمايند. 
اكنون اضافه مي  شود كه رصد دقيق اطالعاتي تحركات موسسات 
همكار س��تاد نفوذ حريف در فضاي حقيقي و مجازي نش��ان از 
برنامه  ريزي جدي و مس��تمر با هدِف تاثيرگ��ذاري در اليه  هاي 

مختلف اجتماعي به  ويژه در حوزه  هاي مربوط به زنان مي باشد.
مامورين رژيم دژخيم امريكا با برنامه  هاي به  اصطالح »توس��عه 
دموكراس��ي و آزادي« تح��ت پروژه  هاي گوناگون��ي نظير )2( 
POMED و )NERD )3 و نظاير آنها، پياده نظام اجاره  اي خود 
را تامين مالي مي  كنند، آموزش اقسام جنگ شهري و تكنيك  هاي 
شورش اجتماعي مي  دهند، اراذل و اوباش را شناسايي و سازمانده 
كرده و به جان مردم و اموال آنها مي اندازند و ازسوي ديگر توسط 
عوامل خود يا افراِد غافل، هر آن  كس كه س��ناريوي فوق  الذكر را 
كشف كند و آشكار نمايد يا حتي مورد اشاره قرار دهد، بالفاصله به 
»توهم توطئه« منتسب مي  سازند. تا آنجا كه شوربختانه، برخي 
خواص نيز به صورت آگاه يا ناآگاه گرفتار اين دام شده و با جماعت 
پيش گفته همنوا مي ش��وند! شايان ذكر اس��ت مركز فرمانده و 
هدايت اقدام��ات امريكا در عرصه نفوذ و جريان س��ازي، ضمن 
اس��تقرار در وزارت امور خارجه آن كشور، از اطالعات و ظرفيت 
ساير دستگاه  هاي دولتي و اطالعاتي جهت اقدام عليه جمهوري 
اسالمي ايران بهره برداري مي نمايد. امريكايي  ها به منظور جذب 
افراد مورد نظر خود، شبكه  سازي از آنها و انتقال ايده هاي مبتني 
بر ايجاد تغيي��رات اجتماعي در چارچوب اه��داف پيش گفته، 
دوره  هاي آموزش��ي متعددي را در كش��ورهاي ثالث و بعضا به 
 صورت برخ��ط برگزار نموده  اند. موضوع حائز اهميت آن اس��ت 
كه غالبا هماهنگي  هاي مربوط به حضور عناصر تحت آموزش در 
كشورهاي ثالث توسط افراد و سازمان هاي ُمجري، از طريق دفاتر 
و نمايندگي  هاي وزارت امور خارجه رژيم مافيايي امريكا صورت 
مي  گيرد. اطالعاِت معتبر موجود پيرامون برخي ديگر از ابعاد اين 

دوره  ها به  شرح ذيل است: 

3/1- متول��ي دوره  هاي مذكور وزارت خارجه امريكا مي  باش��د 
كه از حمايت كامل س��رويس جاسوسي C.I.A و تعداد معتنابه 
از موسس��ات، بنيادها، دانش��گاه ها و انديشكده  هاي به اصطالح 
غيردولتي استفاده مي  نمايد. اطالعات موثق حاكي است كه رژيم 
غاصب صهيونيستي و تعدادي از كشورهاي اروپايي، جملگي ذيل 

هدايت سيا با اين پروژه همكاري مي  نمايند.
3/2- مفاد دوره  ها در فشرده  ترين تعبير در چارچوب مولفه  هاي 
»جنگ تركيبي و براندازي نرم« تعريف مي شود. ذيل اين راهبرد، 
سرفصل  هايي با اسامي و عناوين موجه و غالبا انسان دوستانه اما 
در عمل پي جوي راهبردها و خط  مش��ي دولت و دس��تگاه  هاي 
اطالعاتي امريكا مي  باشند؛ همچون: شبكه سازي و كمپين  سازي 
در موضوعات گوناگون و از عناصر مختلف، توانمندسازي زنان، 
توليد بهانه  هاي حقوق بشري عليه ايران و گزارش به مبادي تعيين 
شده، توانمندسازي سنديكاهاي تحت امر، آموزش وجوه مختلف 
نافرماني مدني، پرورش رهبران جواِن گوش به فرمان، كنشگري 
به اصطالح مدني، خبرنگاري و خبرسازي در دوره بحران، كنشگري 
در توسعه اجتماعي و مدني، آموزش جنبش  هاي آنالين، آموزش 
امنيت ارتباطات در فضاي مجازي، دوره هاي آموزش وكالت رايگان 
براي حمايت از همكاران پروژه هاي امريكايي، دوره آموزش  هاي 
حمايتي از حقوق گروه هاي منحرف جنسي، آموزش روند مديريت 
فرآيند مطالبه براي تغيير قوانين، راه  اندازي كلينيك هاي حقوقي 
با هدف القاي ناكارآمدي دستگاه قضايي، تعريف اقشار و نقش  ها 
براي فعالين مدني در چارچوب كودتاهاي رنگين و پشتيباني از 
اغتشاشگران خياباني، ترويج شهروند خبرنگاري مورد نياز امريكا، 

شبكه  سازي از عناصر مشهور، همسو و تاثيرگذار اجتماعي و...
3/3- محل برگزاري دوره  هاي آموزش��ي تاكنون كشورهايي 
همچون تركيه، امارات، هلند، ارمنس��تان، گرجستان، مالزي، 
اندونزي، تايلند، جمهوري چك، آفريقاي جنوبي، ايتاليا، جزيره 
سيشل )در اقيانوس هند( بوده كه با آگاه يا بدون آگاه دولت  هاي 
مذكور تش��كيل داده  اند. همچنان  كه مالحظه مي ش��ود محل 
برگزاري دوره  ها غالبا كشورهايي است كه براي سفر اتباع ايراني 
نيازمند ويزا نباش��ند و در مواردي كه ويزا الزم باش��د، با حمايت 
نمايندگي  هاي امريكا و تحت پوشش ويزاهاي توريستي يا علمي 

اقدام مي  شود.
3/4- تعدادي از سازمان هاي برگزار كننده دوره  ها تحت عناوين 
واقعي يا جعلي همچ��ون اتحاد براي ايران، عدال��ت براي ايران، 
آيركس، خانه آزادي، اِسمال مديا، بنياد سيامك پورزند، ائتالف 
ايمپكت ايران، توانا تك، بنياد عبدالرحمن برومند، كانون مدافعان 
حقوق بشر )به سركردگي شيرين عبادي(، موسسه يلدا و افراد 
ايراني خودفروخته شناسايي شده و عناصر امريكايي اطالعاتي، 
نظامي و سياسي بوده اند. موسسات و افراد پيش گفته هر كدام بر 

يك قشر و صنف و جنسيت تمركز دارند.
3/5- هزينه دوره  ها اعم از بليت رفت و برگشت به كشور هدف، 
هزينه هتل محل اقامت، غذا و برنامه هاي تفريح و سرگرمي و هدايا 
توس��ط برگزاركنندگان دوره  ها پرداخت مي  شود. مثال هزينه 
دوره آموزشي چند روزه برگزار شده در كشور گرجستان توسط 
عنصر آواره و عضو فراكسيون اصالحات در مجلس ششم، فاطمه 
حقيقت جو پرداخت شده است! )به عبارت دقيق تر او صرفا مامور 

پرداخت از طرف كارفرماي امريكايي بوده است(. 
3/6- گرچه اين دوره  ها بيش از هر كشوري عليه نظام مقدس 
جمهوري اس��المي ايران برگزار مي ش��وند ام��ا طبق اطالعات 
موجود، حسب ضرورت )از نظر رژيم امريكا( و در مواردي كه قصد 
ُمجاب سازي كشورهاي ديگر را داشته باشند، از روش  هاي مشابه 
عليه آنها استفاده مي  نمايند كه تعدادي از مصاديق، در تبادالت 
اطالعاتي با برخي كشورها، به اطالع آنها رسيده و از اين پس نيز 

حسب مورد به اطالع آنها خواهد رسيد.
3/7- ب��ا توجه به حض��ور مناب��ع اطالعاتي ما در تع��دادي از 
دوره  هاي فوق  االشاره لذا مفاد آموزشي دوره  هاي مذكور و عناصر 
ش��ركت كننده در آنها دراختيار بوده، و بنا ب��ه ضرورت تعدادي 
از شركت كنندگان بازداش��ت، تعدادي از آنها جلب همكاري و 
عده  اي ديگر تحت نظر سربازان گمنام امام زمان )عج( مي باشند 
و از ارتباطات آنها با مراكز مورد نظر براي حفظ اشراف اطالعاتي 

استفاده مي شود.
3/8- رّد اطالعات��ي و عمّلياتي تعدادي از عناصر مذكور در 
اغتشاشات اخير و پيش از آن نيز مشاهده و حسب مورد اقدام 
مقتضي به  عمل آمده است. به  عنوان مثال انتشار اولين عكس 
از مرحومه اميني روي تخت بيمارستان توسط »ن.ح« صورت 
گرفت كه از آموزش ديدگان همين دوره ها در خارج از كشور 
بود. او با استفاده از پوشش خبرنگاري از اولين افرادي بود كه 
در بيمارستان حضور و استقرار يافته، به تحريك بستگان متوفي 
و ارس��ال اخبار جهت  دار پرداخت. همچنين اس��ت اقدامات 
»الف.م« كه با اس��تفاده از همان پوش��ش با حضور فوري در 
شهرستان س��قز، به تحريك اطرافيان مرحومه، كارگرداني 
برخي صحنه  ها و انعكاس اخبار و تصاوير جهت  دار از مراس��م 
تشييع، تدفين و تجمعاِت ش��كل  گرفته در آن شهر به ايفاي 
ماموريت پرداخت. اين ف��رد نيز آموزش  ديده دوره  هاي رژيم 
مافيايي امريكا در كش��ورهاي خارجي است؛ ضمن آنكه هر 
دو نفر نقش منابع اوليه خبرس��ازي براي رس��انه  هاي بيگانه 

را ايفا كرده  اند.
در اينجا و به  عنوان نمونه اي از كاركرد اين موسسات و دوره  هاي 
آموزشي، اشاره اي به اظهارات صريح مدير موسسه اعانه مّلي براي 
دموكراس��ي مي  ش��ود كه بيانگر كاركرد اصلي و پشت پرده آنها 
 C.I.A مي  باش��د. وي مي  گويد: »كاري كه 25 سال قبل سازمان
به   صورت پنهاني و با جاسوس��ي انجام مي  داد، امروز ما از طريق 

موسسات و در بستر آموزش انجام مي  دهيم!«

   4 – نقش انديشكده  ها و موسسات امريكايي 
و غربي

طي ماه  هاي گذش��ته، انديش��كده  ها و موسس��ات امريكايي- 
صهيونيس��تي و غربي به نظريه  پردازي و انگاره  سازي پيرامون 
نقش زنان در حوادث پيش روي ايران پرداخته اند و اين مباني 
در محتويات محصوالت آنان گفتمان س��ازي ش��ده است. اين 
انديشكده  ها به مثابه مغز متفكر جريان تحريف، با بزرگ نمايي 
يا كوچك  نمايي هدف دار وقايع در قالب توصيه  نامه  هايي كه به 
دستور كار فرمايان خود ارايه  مي  دهند، بر حجم توهمات مقامات 
رسمي امريكا نسبت به ماهيت وقايع مي  افزايند. به   عنوان نمونه به 

يكي از القائات انديشكده ميدل ايست )MEI( )4( اشاره مي  شود. 
اين انديشكده در تاريخ 17 اسفند 1400 آورده است: »در شرايط 
كنوني ايران، جريانات مختلف سياس��ي، از سوسياليس��ت  ها 
گرفته تا ليبرال  ها و از س��لطنت طلب  ها ت��ا جمهوري خواهان، 
همگي با يكديگر هم��كاري مي كنند تا جايگزيني جدي براي 
جمهوري اس��المي ايجاد نمايند و زنان نق��ش اصلي را در اين 
تالش ايفا مي كنند.« اما غالبا ماموريت اين انديشكده  ها با گذر از 
پوشش گفتمان  سازي و ارايه توصيه  نامه، با يك يا چند واسطه 
وارد حوزه  هاي جنگ خياباني مي  ش��وند. نمونه آن بنياد مّلي 
براي دفاع از دموكراس��ي ها )FDD( )5( اس��ت؛ تشكيالتي با 
وابستگي به دولت هاي صهيونيستي و اياالت متحده كه داراي 
ارتباط گسترده با افسران س��ازمان اطالعات مركزي امريكا و 
سرويس هاي رژيم غاصب است. اين تشكيالت كامال اطالعاتي 
عمل مي كند و تمركز ويژه اي بر جمهوري اسالمي تحت عنوان 
»پروژه ايران« دارد.  اطالعات كامال معتبري كه اخيرا به دست 
آمده حاكي اس��ت كه اين تشكيالت ماه  ها پيش از اغتشاشات 
اخي��ر، در حال فراهم آوردن تمهيداتي براي آن بوده اس��ت. از 
نگاه طراحان امريكايي-صهيونيستي اين پروژه، اوال جنبش  ها 
 موفق نخواهند بود مگر اينكه با خش��ونت همراه باشند. ثانيا به 
پياده نظامي نياز است كه هيچ خط قرمزي نداشته و حاضر باشند 
دست به هر كاري بزنند. من  جمله اقداماتي كه به عوامل مرتبط 
ابالغ كرده  اند، توهين به ائمه معصومين)ع( و آتش زدن مسجد و 
قرآن، قتل مامورين نظامي امنيتي و انتظامي، حمله به پاسگاه  ها 
و مقرهاي نظامي و انتظامي، حمله به روحانيت و... مي باشد. اما 
عالوه بر تش��كيالت FDD، ده  ها موسسه پوششي امريكايي و 
پروژه  هاي متعدد ديگر تحت عناوين مختلف در حال فعاليت 

عليه ايران اسالمي مي  باشند. از قبيل: 
1- موسس��ه اعانه مّلي براي دموكراسي و نهادهاي وابسته نظير 

موسسه دموكراتيك مّلي و موسسه بين المللي جمهوري خواهي
2- مركز امريكايي براي همبستگي كارگران

3- بنياد جامعه باز
4- خانه آزادي

5- صندوق ژرمن مارشال امريكا
6- بنياد دموكراسي در ايران

7- مركز بين  المللي براي انتقال دموكراسي

   5– زنجيره  هاي ارتباط مالي
سرشبكه  هاي خارجي با مزدوران داخلي

انتقال و توزيع پول بيگانگان بين عوامل مزدبگير داخلي كه متولي 
پروژه  هاي نفوذ هستند به روش هاي مختلف و متنوعي صورت 
مي  گيرد. تاكنون شيوه  هاي گوناگوني كشف و عوامل متعددي 
بازداشت ش��ده  اند. به   عنوان مثال اخيرا ش��بكه اي شناسايي و 
بازداشت شد كه از »روش تهاتر« با افراد ايراني متردد به خارج از 
كشور، همچون دانشجويان و فعالين حوزه ساخت و ساز مسكن 
سوءاستفاده مي  كرد. در اين شيوه، عامل اصلي يا كارگزار وي در 
يكي از كشورهاي همس��ايه، افراد نيازمند ارز خارجي در كشور 
مقصد را شناس��ايي كرده، مبلغ مورد نياز آنها به  همراه پورسانت 
همكاري را تامين نم��وده و از آنان مي  خواس��تند وجه را پس از 
بازگش��ت به كشور به حساب تعيين شده )حس��اب پياده نظام 
امريكا( واريز كنند. در شيوه ديگر، انباشت يا سود برخي از وجوه 
سرمايه گذاري شده در بس��ترهايي همچون كارگاه  هاي خرد، 
مجموعه  هاي مرتبط با بازاريابي شبكه اي داخلي، سوءاستفاده 
از رمزارزها، بهره  گيري از صرافي هاي غيرمجاز و... را به پروژه  هاي 
امريكايي  ها در داخل كشور تزريق مي  نمودند. با اين شيوه  ها عمال 
مبدا و مقصد وجوه پروژه  هاي نفوذ، مخفي شده و كار شناسايي آن 
دشوار مي  شد. اما به رغم اقدامات عوامل CIA براي پيچيده سازي 
ابعاد انتقال وجه به داخل، رديابي اطالعاتي - مالي چند اليه در مورد 
واريزكنندگان و دريافت كنندگان وجوه مربوط به پروژه  ها انجام 
و نهايتا تبادالت مالي و اطالعاتي شبكه هاي ياد شده شناسايي و 

عوامل آن بازداشت شدند.

   6- شناسايي و سازمان دهي
شبكه اراذل و اوباش

سرويس  هاي اطالعاتي امريكا و رژيم صهيونيستي در سال  هاي 
گذش��ته از طريق شناس��ايي اراذل و اوباش متردد به خارج از 
كش��ور در مراكز قمار و فساد و فحشاء و ارتباط گيري بعدي با 
آنها در داخل كشور، تالش  هاي گسترده اي براي تزريق پول و 
امكانات، مسلح كردن آنها به سالح گرم و انواع ديگر تجهيزات، 
ارايه آموزش به طرق مختلف به منظ��ور توانمند كردن آنان 
براي عمّليات خرابكارانه عليه مراكز و تاسيسات مهم، راه اندازي 
آشوب و توليد خشونت عليه مردم عادي و همچنين نيروهاي 
انتظامي و بس��يج به عمل آورده اند. متاسفانه حضور پرحجم 
و اقدامات مجرمانه اراذل و اوباش و نو پديدها درآش��وب  هاي 
اخير كامال مشهود و حكايت از سازمانده قبلي داشت. اما پيش 
از آش��وب  اخير، حضور اراذل و اوب��اش در چندين طرح ترور، 
عمّليات ايذايي، خرابكاري، تهديد و ايجاد وحشت، احراز شده 
بود كه در جملگي موارد به استخدام صهيونيست  ها، امريكايي  ها 
يا گروهك منافقين درآمده بودند و تع��داد قابل توجه از آنها 
بازداش��ت و بعضا اعترافات آنها از صدا و س��يما پخش گرديد 
)همچون مستندهاي وفا و الت مجازي كه از سيماي جمهوري 

اسالمي ايران پخش گرديد(.

   7 – سنديكا سازي و پيوند آنها به يكديگر
يكي از محورهاي اصلي تحركات زمينه  ساز سرويس هاي اطالعاتي 
دشمن براي وقوع آشوب در كشور، تالش براي تاثيرگذاري بر اقشار 
شريفي همچون معلمان، كارگران و دانشجويان از طريق ايجاد 
گروه هاي جعلي و آلوده و رهبر سازي براي سوءاستفاده اين طبقات 
بوده كه هوشياري، ميهن دوستي و احساس مسووليت مثال  زدني 
اين اقشار ارجمند موجب خنثي  سازي توطئه  هاي بيگانه شده 
است. ماموران اطالعاتي و امنيتي كش��ور بر بسياري از ابعاد آن 
قبيل تحركات اشراف داشته و در مواردي مشاركت مستقيم اتباع 
بيگانه و مرتبط با سرويس هاي اطالعاتي كشورهاي اروپايي را در 
اين باره مورد ضربه قرار داده و نتيجه را به استحضار مردم شريف 
ايران رسانده  اند )من جمله مستند »داستان يك ماموريت« مربوط 
به اقدامات مجرمانه دو مامور فرانسوي كه اخيرا از سيماي جمهوري 

اسالمي پخش شد(.

   8 – تشديد و تركيب سياست فشار حداكثري 
ترامپ توسط بايدن

دولت كنوني امريكا علي رغم ادعاي تغيير راهبرد نسبت به دولت 
قبلي، عمال در ادامه مسير فشار حداكثري ترامپ و با توجه به 
شكس��ت آن خط مش��ي، به تصريح خود مقامات امريكايي، 
حوزه هاي نويني به آن افزوده است؛ من جمله با حفظ سياست 
فشار حداكثري تحريمي، حوزه تاثيرگذاري در درون كشور، 
قطبي سازي و تالش براي از بين بردن بافت اجتماعي قدرتمند 
مردم ايران را هدف قرار داده است. در اين راستا دولت امريكا كه 
سابقه كودتاهاي ننگين نظامي در ايران را دارد، منابع برنامه هايي 
را كه در لّفافه عناوين پرزرق و برقي چون توسعه دموكراسي و 
مقابله با تروريسم پيچيده شده افزايش داده و درخواست ارتقاي 
آن را براي س��ال مالي 2023 در موضوع ايران دارد. اين برنامه 
اساسا معطوف به بي ثبات سازي محيط امنيتي داخل كشور، 
توسعه نفرت و خش��ونت و ايجاد ناامني رواني در جامعه ايران 
است. در اين راستا عالوه بر تقويت و توسعه ساختاري و مالي 
بخش ويژه در واحد )NCS )6 در س��ازمان اطالعات مركزي 
امريكا، بودجه و منابع انساني حوزه هاي شبه مدني در وزارت 
خارجه در موض��وع ايران مانند دفتر اطالعات و تحقيق، دفتر 
امني��ت بين الملل، دفتر مبارزه با تروريس��م و دفتر امور خاور 
نزديك را افزايش داده است كه در واقع منابع مالي اليه مياني 
مذكور را تامين كرده ان��د كه در ادامه به برخي از اين بودجه ها 

اشاره خواهد شد.

   9- حمايت از گروهك هاي تروريستي 
و تالش براي ائتالف آنها!

دولت تروريست اياالت متحده در ادوار و دولت  هاي مختلف خود 
سابقه رسواي حمايت از  خون خوارترين گروهك  هاي تروريستي 
را داشته و دارد. از آن جمله است تضاد رفتاري شگفت انگيز از مرحله 
قرار دادن نام جانياِن آلباني نشين در ليست سياه تروريستي تا خارج 
كردن اسم جنايتكاران منافق از آن ليست، حمايت مادي و معنوي 
از آنها، تا حضور بلند پايگان رژيم مافيايي در اجالسيه هاي نمايشي 
منافقين! ِمن جمله حضور افرادي همچون جان بولتون، پمپئو و 
مايك پنس )مشاور امنيت مّلي اسبق رژيم، رييس سازمان سيا و 
وزير خارجه سابق و معاون اول رييس جمهور سابق رژيم دژخيم 
امريكا( و تعداد فراواني نماينده كنگره و سناتور امريكايي در مقر 
گروهك تروريستي منافقين در سال هاي گذشته. براي سال جاري 
نيز از رييس جمهور سابق و قاتل سردار بزرگ جهان اسالم شهيد 
حاج قاسم سليماني براي حضور در جمع كفتارهاي آن گروهك 
دعوت شده بود كه بنا به گفته اعضاي گروهك منافقين، برخي 
حوادِث روي داده در آستانه مراسم آنها در كشور آلباني و احتمال 
وجود تهديد جدي به جان آن قاتل، حض��ور وي )ترامپ( در آن 

مراسم منتفي و اصوال برگزاري مراسم موردنظر آنها لغو گرديد!
 از همين سنخ است تماس امريكايي ها با گروهك جنايت پيشه و 
شخص عبدالمالك ريگي معدوم در گذشته تا ارتباطات اين روزها 
با گروهك هاي مختلف تروريستي كه نام اقوام شريف ايراني كرد، 
ُترك، عرب و بلوچ را بر خود مي  نهند اما جملگي آن گروهك ها، 
دشمنان آن اقواِم عزيِز غيورِ گرامي بوده و تجزيه طلباني هستند كه 

ماموريت امريكا و اذنابش را دنبال مي كنند.

   بخش دوم( مرحله حين آشوب  ها
در بخش اول به اختصار بخشي از تمهيداِت ائتالف شيطان بزرگ 
براي آماده  سازي قبلي و زدن جرقه آشوب  ها مورد اشاره قرار گرفت. 
در اين بخش نيز صرفا به گوشه اي ديگر از خباثت  هاي آن ائتالف و 
البته در حّدي كه مالحظات امنيتي اجازه مي  دهند، اشاره مي  شود. 
شايد در آينده با كاهش محذورهاي مذكور تشريح مبسوطي از 

برنامه  هاي حريف به  عمل  آيد: 

   1- بودجه ويژه فضاي سايبر در زمان آشوب 
 طبق اطالعات كامال موثق، سازمان CIA عالوه بر بودجه ساالنه 
اختصاص داده شده براي سازمان هاي سابق  االشاره ، اخيرا و پس از 
آغاز آشوب  ها در ايران، بودجه كمكي معادل حدود 53 ميليون دالر 
ديگر، با ترك تشريفات اداري- مالي در دو مرحله به آن سازمان ها 
اختصاص داده و توصيه كرده اس��ت كه اين بودجه در درجه اول 
براي امور به  اصطالح رسانه اي  و تقويت ابزارهاي اينترنتي به  منظور 

حفظ ارتباط با آشوبگران هزينه شود!

   2- اقدامات امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران در 
حوزه  هاي فناوري و رسانه

 در ماه  هاي گذشته اجراي عمّليات  هاي گسترده عليه امنيت رواني 
مردم ايران در قالب كمپين هاي گس��ترده سياسي و اجتماعي، 
حوزه اي  از تالش  هاي س��رويس اطالعاتي امريكا براي فشار بر 
مردم ايران بود. راه اندازي جنگ اطالعاتي و شناختي با عامّليت 
نهادهاي اطالعاتي و نظامي مانند سيا، سايبركام و سنتكام، امروز 
در خود امريكا نيز هياهو به راه انداخته است. به  طوري كه افشاي 
بخش كوچكي از عمّليات فريب سايبري گسترده امريكا عليه افكار 
عمومي مّلت ايران، باعث شد تا واكنش هاي مقامات امريكايي را 
برانگيزد و حتي پس از آن برخي رسانه  هاي امريكايي تالش كردند 
تا براي درز گيري از رسوايي به وجود آمده براي دولت امريكا از سطح 
و گستره عمّليات  هاي ننگين انجام شده بكاهند، البته خود مي دانند 
كه پرداختن بيشتر به اين موضوع و افشاي ابعاد بيشتر آن و نهايتا 
اعتراف به شكست هاي تحميل شده، هزينه  هاي اين سرويس  ها 

را به شدت افزايش خواهد داد.
رديابي، شناسايي، ضربه و افشاي چند صد هزار حساب كاربري 
قالبي فارس��ي زبان كه با توس��ل به اخبار جعلي و بزرگ نمايي 
مشكالت و كوچك نمايي دستاوردها، به  طور ناشيانه اي اقدام به 
توليد ميليون ها پيام و محتواي گمراه كننده براي فريب مخاطبين 

فارسي زبان مي كردند، ناكارآمدي توان عمّلياتي دست اندركاران 
اين پروژه ها را به كارفرمايان امريكايي خود اثبات كرد. هدف پنهاني 
اين كمپين  ها ترويج تنفر در جامعه ايراني و ايجاد رفتارهاي خشن 
قطبي بود. افزون بر اين، تامين مالي و شبكه  س��ازي كنشگران 
اجاره  اي ضدانقالب براي اجراي جنگ شناختي عليه مردم ايران 
از طريق آنچه كه »مركز تعامل جهاني« )GEC( )7( ناميده اند، 
نمونه اي از فعاليت هاي ضربه خورده ديگر امريكا در اين حوزه بوده 
كه تحت اشراف قرار گرفته است. امريكايي ها در عرصه فناوري 
و فعاليت هاي رسانه اي با عنايت به افزايش اثرگذاري شبكه  هاي 
اجتماعي و مرجعيت خبري آنها، عمّليات  ه��اي تاثيرگذاري و 
جنگ تركيبي بزرگي عليه مردم مظلوم ايران در فضاي سايبر به 
راه انداختند كه ذيال مواردي به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرند: 

   2/1- توييتر
توييتر به دستور رژيم امريكا، ميدان نبرد و جنگ رسانه اي عليه 
جمهوري اسالمي ايران را با ناديده گرفتن همه قوانين بين  المللي 
و دستورالعمل هاي فّني و حقوقي توييتر، به سود دشمنان ايران 
هموار كرد تا پياده نظام اجاره اي و ضدانقالب خارج نشين به هدايت 
سرويس  هاي اطالعاتي و با ساختن هزاران كاربر جعلي )ربات( و 
انتشار اخبار هدفمند و دروغ، افكار عمومي را در ايران و جهان فريب 
دهند. براساس پايش توييتر فقط در بازه زماني 20 شهريور 1401 
تا 20 مهر 1401 بيش از پنجاه هزار كاربر جديد فارس��ي زبان با 
هويت  هاي جعلي در توييتر ساخته شده است تا بر عليه جمهوري 
اسالمي ايران فعاليت كنند. اين در حالي است كه پيش از آن ماهانه 
حداكثر در حدود چهار هزار كاربر فارس��ي زبان در توييتر ايجاد 
مي  شده است. همچنين توييتر با حداقل ده برابر كردن ظرفيت 
انتشار پيام براي هر كاربر در ساعت و لغو بسياري محدوديت  هاي 
ديگر، نهايت سعي خود در كمك به بزرگنمايي و برجسته سازي 
اخبار جعلي و تشديد جنگ تركيبي عليه جامعه فارسي زبان در 
سراسر جهان را اعمال كرد. فراواني اين اقدامات موجب شد برخي 
جناح  هاي سياسي امريكا نسبت به اين موضوع احساس خطر كرده 
و در گزارش  هاي متعدد مانند گزارش CNN با عنوان »كمپين 
دستكاري هماهنگ« به تخلفات توييتر از قوانين اعتراض نمايند!

   2/2- اينستاگرام
 در پرده اي ديگر شركت متا، مالك اينستاگرام و واتساپ نيز مشابه 
توييتر، تمام قوانين بين المللي و قوانين رسمي خود را در مقطع 
اغتشاش��ات ايران زير پا گذاشت و با اقداماتي از قبيل دستكاري 
عمدي الگوريتم  هاي هوش مصنوعي باعث ش��د اخبار جعلي، 
موارد نفرت افكني و اقدامات خش��ونت  آميز با شدت بسيار زياد 
براي جامعه ايراني به صورت هدفمند منتشر شود. همچنين اين 
شركت همانند توييتر به دستور سرويس اطالعاتي امريكا، با حمايت 
همه جانبه از صفحه  هاي دروغ پراكن ضدانقالب خارج نش��ين 
و مزدوران س��عودي و با پر تعداد نش��ان دادن مخاطبين اخبار و 
اطالعات اين صفحات مانند صفحه  رسمي نارسانه سفارشي كار 
موسوم به ايران اينترنشنال، سعي در ايجاد خطاي محاسباتي در 
ذهن مخاطب ايراني نمود. اينستاگرام با برانگيختن احساسات 
جامعه ايراني خصوصا جوانان و نوجوانان سعي در ايجاد نااميدي، 
باال بردن سطح خشونت و ايجاد ش��كاف اجتماعي در اليه  هاي 
مختلف جامعه داشت و با اجراي عمّليات تاثيرگذاري سايبري بر 
افكار عمومي، كاربران ايراني اين فضا را مورد حمالت ش��ناختي 
قرار داد. يكي از معروف ترين ش��گردهاي اين جنگ شناختي، 
»اجاره انسان رس��انه  ها« نام دارد. در اين روش، دشمن برخي از 
حساب  هاي كاربري معروف در اينس��تاگرام و ديگر شبكه  هاي 
اجتماعي امريكايي مربوط به چهره  هاي معروف )سلبريتي ها( كه 
داراي دنبال  كنندگان ميليوني هستند را براي مدتي اجاره مي  كند 
و با انتشار اطالعات جعلي يا جهت دار، از هويت آن چهره ها براي 
باورپذيري مخاطب سوءاستفاده مي  كند. بر اساس اطالعات موثق 
در اغتشاشات ايران برخي از انسان  رسانه  هاي مقيم آلمان و امارات 
حساب  هاي كاربري خود را به  طور كامل به عوامل شناخته شده 
سرويس اطالعاتي امريكا اجاره دادند! جامعه فهيم ايراني سانسور 
تصاوير سردار رشيد اسالم حاج قاسم سليماني را در اين شبكه  هاي 
اجتماعي امريكايي فراموش نكرده است و جاي اين سوال وجود 
دارد كه ابالغيه مربوط به سانس��ور، محدودسازي و اجراي آن  را 
كدام تش��كيالت اطالعاتي به اين شركت ها داده است و آنها چه 
دليل قانع كننده اي براي اين رفتار دوگانه و حمايت همه  جانبه از 

اغتشاشگران براي افكار عمومي جامعه ايراني دارند؟

   2/3- استارلينك
اگر چه آزادي دسترس��ي به اينترنت يكي از شعارهاي دروغين 
ليبرال دموكراسي غرب است و آنها مدعي هستند كه اينترنت 
آزاد بايد در دسترس همگان باشد اما بسياري از خدمات اينترنتي 
و نرم افزاره��اي مفيد براي جامعه جهاني و مردم ايران توس��ط 
دولت امريكا مسدود شده اس��ت. اين مدعيان دروغين آزادي با 
ارايه اينترنت  هاي خارج از حاكميت كشورها مثل استارلينك 
كه طبق قوانين بين  المللي بايد با نظارت و رضايت كشور ميزبان 
ارايه شود، سعي در گسترش ديكتاتوري اينترنتي امريكا را دارند. 
مصداق روشن اين تضاد رفتاري عالوه بر موارد فوق  الذكر، اقدام 
دولت امريكا مبني بر انسداد و محدوديت خدمات رساني ابزارها و 
فناوري  هاي ارتباطي و اينترنتي غيرامريكايي در امريكا مي  باشد.

كارگزاران دولت مافيايي امري��كا در اقدامي مداخله  جويانه به 
شركت استارلينك دستور دادند بدون رعايت ضوابط و مقررات 
بين  الملل��ي و بدون درياف��ت مجوزهاي الزم در اي��ران، براي 
دسترسي اغتشاشگران، اينترنت غيرقانوني ارايه دهد. همزمان 
سرويس  هاي اطالعاتي دشمن نيز ظرفيت  هاي مختلف خود 
براي قاچاق تجهيزات غيرقانوني اين شبكه به داخل كشور را 
ادامه در صفحه 6 فعال كردند.  
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بيانيه تبييني مشترك وزارت اطالعات  و سازمان اطالعات سپاه منتشر شد

مداخالت امريكا در اغتشاشات اخير كشور



بورس در اين هفته مجددا با فشار فروش مواجه شد و 
تمامي شاخص ها مختلف كاهش يافتند. پس از گذشت 
دو سال از شروع افت بازار، اين روزها وضعيت طوري 
شده كه به نظر مي رسد تازه دوره افت آغاز شده و انگار 
نه انگار كه ش��اخص كل از بيش از دو ميليون واحد به 
اينجا رسيده است. ش��اخص كل بورس اين هفته در 
5 روز معامالتي 69 هزار واح��د، معادل 5.28 درصد 
كاهش يافت.اين يكي از بزرگ ترين افت هاي هفتگي 
در س��ال 1401 است. ش��اخص كل هم وزن نيز افت 
17 هزار واحدي معادل 4.58 درصد داشت. شاخص 
كل فرابورس هم 641 واحد معادل 3.6 درصد كاهش 
يافت. اين افت هاي س��نگين در هفته جاري، نتيجه 
افزايش فش��ار فروشي است كه پس از شكسته شدن 
حمايت 1.3 ميليون واحدي شاخص كل بورس ايجاد 
شد. ارزش معامالت خرد در اين هفته نسبت به هفته 
گذشته رش��د خوبي داشت كه اين موضوع تنها نكته 
مثبت در معامالت اين هفته بوده اس��ت. در حالي كه 
چهارشنبه هفته گذشته ارزش معامالت خرد تا كمتر 
از 1500 ميليارد تومان كاهش يافته بود، در شروع اين 
هفته ارزش معامالت خرد رشد خوبي داشت و به بيش 
از 2000 ميليارد تومان رسيد. طي روزهاي شنبه تا سه 
شنبه ارزش معامالت خرد به ترتيب 2000، 2200، 
2300 و 2200 ميلي��ارد تومان ب��ود. در نهايت روز 
چهارشنبه هم ارزش معامالت خرد به بيش از 2600 
ميليارد تومان رسيد كه رقم خوبي نسبت به روزهاي 
قبل محسوب مي ش��ود. در تمام 5 روز معامالتي اين 
هفته خروج پول از بازار اتفاق افتاد و حقيقي ها در اين 
روزها سرمايه خود را از بازار خارج كردند. پيش از اين 
هم در 3 هفته متوالي خروج پول اتفاق افتاده بود و با 
اين حساب در 4 هفته متوالي از بازار پول خارج شده 
اس��ت. در روز شنبه حدود 100 ميليارد تومان پول از 
بازار خارج شد، يكشنبه و دوشنبه هم به ترتيب 210 
و 260 ميليارد تومان نقدينگي از بازار خارج شد. روز 
سه ش��نبه ارزش پول خارج ش��ده از بازار به 400 
ميليارد تومان رسيد و در نهايت در روز چهارشنبه 
700 ميليارد تومان پول از بازار خارج ش��د كه اين 
رقم، دومين عدد بزرگ خروج پول در سال 1401 
است. از نظر قدرت خريداران حقيقي، در روزهاي 
شنبه و يكشنبه اين هفته وضعيت خوب بود و اعداد 
باالي يك ثبت شد. شنبه و يكشنبه شاخص قدرت 
خريداران حقيقي 1.09 و 1.01 ثبت شد اما پس از 
آن دوباره اين شاخص به زير عدد يك رفت. دوشنبه 
و سه شنبه اين شاخص به 0.83 و 0.92 رسيد. اما 
روز چهارشنبه اين شاخص يك سقوط آزاد داشت 
و به رقم 0.6 رس��يد كه دومين ركورد كاهشي در 
شاخص قدرت خريداران حقيقي محسوب مي شود.

   شاخص روي مدار نوسان 
اين روزها عوامل بيروني موثر بر روند بازارسهام يعني 
انتظارات تورمي و شوك ارزي ناشي از حركت در مدار 
صعودي نيز نتوانسته بورس را در وضعيتي قرار دهد تا 
اصالح قيمتي را در اين بازار رو به اتمام ارزيابي كنيم. 
سرمايه گذاران بازارسهام به اين نتيجه رسيدهاند كه 
در محاسبات خود نسبت به بازگشت شاخص كل به 
محدوده تعادلي اشتباه كرده اند. اين روند كه در ماه هاي 
قبل منجر به رفتار محتاط تر س��هامداران ش��ده بود 
هماكنون جاي خود را به بي اعتنايي معنادار و گسترده 
سرمايه گذاران به جريان داد و ستدهاي بورسي داده 

است. شاخص كل بورس تهران روز گذشته نيز بيش 
از 10 هزار واحد افت كرد تا سريال ناكامي هاي بورس 
تهران همچنان ادامه داشته باش��د. در اوايل مهرماه 
به نظر مي رس��يد بازار يادش��ده توانايي بازگشت به 
كانال هاي از دس��ت رفته را دارد. درم��دت زمان ياد 
شده و در حالي كه بازار خالي از هرگونه محرك قوي 
براي خيز ب��ه ارتفاعات باالتر بود، برخي احتماالت 
از انتش��ار عملكرد 6 ماهه ش��ركت ها تحت عنوان 
ناجي بازار خبر ميداد، اما همانطور كه مالحظه شد 
اين گزينه نيز براي بورس بازان درس��ت عمل نكرد 
و س��رمايه گذاران بيتوجه به عملكرد مثبت برخي 
صنايع بر طبل خروج از بازار كوبيدند. از دست رفتن 
كانال 1.3 واحدي ك��ه در هفته جاري رخ داد يك 
سيگنال منفي و البته متفاوت به هواداران اين بازار 
پرحاشيه مي دهد. سرعت ريزش شاخص بر اساس 
بررسي هاي انجام شده مي تواند تداوم يابد به طوري 

كه ابركانال 1.2 ميليون واحدي نيز از بين برود.
نزديك شدن بازار سهام به اين سطح رواني مهم حكايت 
از آن دارد كه در صورت حمايت نشدن از تقاضا در بازار 
س��هام طي هفته هاي آتي ممكن است شاهد شدت 
گرفت��ن عرضه و در نهايت افت بيش��تر ش��اخص به 
محدوده نااميدكننده 1.1 ميليون هزار واحدي باشيم. 
بازار سهام اساس��ا به دليل نبود وضعيتي پايدار در دو 
بخش مهم و اثرگذار سياست خارجي و مشخص نبودن 
رويكرد اقتصادي دولت نس��بت به مشكالت جاري 
و تورمي روندي باثب��ات را تجربه نمي كند و احتمال 
سقوط هاي بيشتر نيز وجود دارد.رفتارسهامداران به 
خوبي نشان مي دهد كه اين سناريو از سوي آنها جدي 
گرفته شده اس��ت. از اين رو امكان محقق شدن اين 
سناريوي نامطلوب وجود دارد. در چنين شرايطي كه 
خبري از گشايشهاي سياسي و تثبيت رفتار ارزي به 
گوش نميرسد، ساير گزينه ها نيز نمي تواند حقيقي ها را 
مجاب به رفتاري غير از رفتار كنوني كند. بازار با فروش 

حقيقي مواجه است و داليل اين موضوع را بايد خارج از 
آن جست وجو كرد. فروش و درآمد شركت هاي كااليي 
بورس تهران نيز تحت تاثير برخي عوامل در حال نوسان 
اس��ت، همين امر منجر به انگيزه باالي س��هامداران 
درباره عدم نگه داشتن سهم هاي مذكور و سهام هاي 
ديگر شده است. اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار 
سرمايه تشريح كرد: بازار سهام در شرايط ركودي به سر 
مي برد و ابهامات كالن بر آن حكم فرما است. ابهامات 
حاكم بر بازار س��هام را مي توان به خارجي و داخلي 
تقسيم كرد، در بخش خارجي بايد برجام را مثال زد 
و در بخش ابهامات داخلي بايد به ساختار بودجه و 
انتظارات بودجه اي فعاالن اشاره كرد. اگر بودجه و 
س��اختار آن دچار ابهام شود طبيعي است كه فشار 
دولت بر ش��ركت ها افزايش مي يابد و شرايط كالن 
بازار س��رمايه را با ابهام روبه رو كند. ريسك ها چه 
داخلي و چه خارجي فضاي سرمايه گذاري را با ابهام 
مواجه كرده است، از طرفي اگر برجام اتفاق نيفتد 
نرخ هاي سود باالتر را شاهد هستيم در اين شرايط 

سرمايه گذاران بزرگ از ورود امتناع مي كنند.

   بورس عملكرد مالي رفتاري دارد
وي با اشاره به گزارش هاي پااليشي ها گفت: بايد توجه 
داش��ت كه بورس يا هر بازار ديگري كه از كارايي دور 
هستند، به جاي اينكه از مالي كالسيك پيروي داشته 
باشند بيشتر از مالي رفتاري پيروي مي كنند. اين نوع 
بازارها متاثر از ش��رايط رواني واكنش نشان مي دهند 
همانطور كه در ساليان پيش هم شاهد اينگونه رفتار 
بودهايم، بنابراين نبايد انتظار داشت در شرايط فعلي 
بازار سهام چه در سطح پااليشي يا صنايع ديگر بورس 
واكنش جدي را شاهد باش��يم. در اين وضعيت بازار 
سرمايه بيشتر عملكرد مالي رفتاري دارد تا اينكه مالي 
كالسيك داشته باش��د. اميرباقري افزود: اين روند تا 
زمان از بين رفتن ابهامات و شفاف شدن شرايط كالن 

بورس ادامه دارد، تمام موارد به ريسك بازمي گردد، 
زماني كه ريسك بر بازار سرمايه حاكم است نرخ بازده 
مورد انتظار نيز افزايش مي يابد. بنابراين تا زماني كه 
ريسك ها به س��طح معقولي نرسد تا فعالين بتوانند 
جريان نقدينگي هوشمند را وارد بازار سهام كنند كه 
به تبع آن جريان نقدينگي خرد هم وارد بازار ش��ود، 
نمي توان بازه زماني را مشخص كرد و بايد منتظر ماند. 
البته اشخاصي كه ديد س��رمايه گذاري بلندمدت و 
ميان مدت دارند، مي توانند از فرصت هاي بازار سهام 
براي سرمايه گذاري اس��تفاده كنند اما انتظار موج 

صعودي سنگين در كوتاه مدت را نمي توان داشت.
اين فعال بازار سهام تشريح كرد: معافيت مالياتي براي 
شركت هاي بورسي و فرابورس��ي بايد بيشتر مطرح 
شود تا تاثيرگذاري آن بر بازار سرمايه را متوجه شويم. 
با اطالعات فعل��ي نمي توان تاثيرات اين معافيت را بر 
صورت هاي س��ود و زيان ش��ركت هاي فعال در بازار 
سرمايه بررس��ي كرد و درباره آن اظهارنظري داشت. 
اما بايد گفت به صورت كلي كارايي بورس در س��طح 
مطلوبي نيس��ت و نبايد انتظار داشت كه اقداماتي از 
اين دست در بازار موج مثبتي ايجاد كند. در بازار سهام 
ابزارهاي متنوعي براي افراد با ميزان ريس��ك پذيري 
متفاوت وجود ندارد و ت��ا زماني كه بازار متاثر از مالي 
رفتاري است نبايد انتظاري از اقدامات تكنيكي داشت. 
همچنين بازار سهام درگير رفتار هيجاني شده و اين نوع 
رفتار بر مطالعه صورت ها و اصول مالي مقدم شده است.

وي بيان كرد: يكي از نكات مغفول مانده بازار س��هام، 
استراتژي سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران تمايلي 
به ش��نيدن اين دس��ت موضوعات ندارن��د. اگر ديد 
سرمايه گذاري جايگزين سفته بازي شود در ميان مدت 
و بلندمدت، افرادي منتفع مي ش��وند. اگ��ر ديدگاه 
سرمايه گذاري، چينش پرتفوي مناسب و موازنه ريسك 
معقول مد نظر باشد، در ميان مدت و بلندمدت بي شك 

بازدهي خوبي نصيب فعاالن بازار سهام مي شود.
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جزييات عرضه دوباره هايما
در بورس

ايسنا| هفتم شهريور ماه بود كه طي نخستين عرضه 
محص��والت ايران خودرو در ب��ورس كاالي ايران، 300 
دستگاه هايما  S7 مشكي و 200 دستگاه هايما  S7 سفيد 
در بورس كاال عرضه ش��د. بر اين اساس هشتم آبان ماه 
200 دس��تگاه هايما اس 7 مشكي و 50 دستگاه هايما 
اس 7 مشكي سفارشي روي تابلو ميرود. تاريخ تحويل 
اين محصوالت ايران خ��ودرو 16 آذر ماه يعني 38 روزه 
خواهد بود. قيمت پايه هايما  S7 مشكي 742 ميليون 
و 500 هزار تومان و هايما  S7 مش��كي سفارشي مجهز 
به جك برقي صندوق عقب 756 ميلي��ون و 500 هزار 
تومان تعيين شده اس��ت كه به اين هزينه ها 13 درصد 
بهاي نهايي خودرو بابت ماليات ارزش افزوده و عوارض 
قانوني به عالوه هزينه هاي بيمه و شماره گذاري و هزينه 
ثابت به مبلغ 42 ميليون و 34 ه��زار و 500 ريال اضافه 
مي شود. در مش��خصات هر دو گروه خودرو اشاره شده 
هر كد ملي )خريداران حقيقي( مجاز به ثبت س��فارش 
بر روي يك��ي از كدهاي عرضه ش��ده در تاريخ عرضه و 
براي يك خودرو است. همچنين خريداران بايد شرايط 
سني 18 سال تمام را داش��ته باشند و اشخاصي كه در 
عرضه قبلي موفق به خريد ش��دند امكان ثبت سفارش 
ندارند. عالوه بر اين خريداران جهت ادامه مراحل خريد 
بايد همزمان با تسويه مبلغ معامله در بورس )حداكثر تا 
پايان مهلت مجاز تسويه در بورس( با مراجعه به سايت به 
آدرس )esale.ikco.ir( اقدام به ايجاد و تكميل پروفايل 
شخصي كرده و در زمان مقرر كه طي پيامك )تكميل وجه 
هزينه هاي متعلقات قانوني( اطالع رساني مي شود عالوه 
بر انتخاب يكي از نمايندگي هاي مجاز، بيمه گر موردنظر 
خود را در سايت انتخاب و نسبت به واريز وجه هزينه ها 
اقدام كنند. متقاضيان براي خريد اين خودروها در بورس 
كاال ابتدا بايد نسبت به اخذ كد معامالت بورس كاال اقدام 
كنند. نحوه اخذ كد بورس كاال نيز به اين ش��كل است 
كه متقاضيان به يكي از كارگزاري هاي مجاز مراجعه و 
به صورت آنالين يا حضوري كد ب��ورس كاال را دريافت 
مي كنند. البته پيشتر بايد در سامانه سجام ثبت نام كرده و 
احراز هويت شده باشند.متقاضيان پس از اخذ كد بورس 
كاال، بايد نسبت به گشايش حساب وكالتي اقدام كنند. 
حساب وكالتي حسابي است كه به بورس كاال اين امكان 
را مي دهد كه پس از آنكه خريدار در فرآيند رقابت شركت 
كرده و كاال را خريداري كرد بتواند از آن حساب برداشت 
كند و به اين ترتيب مراحل تسويه انجام شود. نكته اي كه 
بايد به آن توجه شود اين است كه براي خريد خودرو، بايد 
30 درصد قيمت پايه خودرو در حساب وكالتي خريدار 
موجود باشد. به اين ترتيب زماني كه ثبت سفارش صورت 
مي گيرد اين مبلغ تا زمان انجام فرآيند حراج در حساب 
وكالتي مسدود مي شود. پس از نهايي شدن ثبت سفارش 
خري��داران در روزي كه عرض��ه و فرآيند حراج صورت 
مي گيرد، خريداران بر مبناي قيمت پايه در فرآيند حراج و 
در صورتي كه تقاضا از عرضه بيشتر باشد در رقابت شركت 
خواهند كرد و همچنين ماليات بر ارزش افزوده اي كه 
پرداخت خواهد ش��د بر مبناي قيمت نهايي است كه 
خريدار در سامانه ثبت و خريد خود را نهايي كرده است.

بورس ارزنده است
بورس نيوز| محمد خيري، كارشناس بازار سرمايه 
مطرح كرد: در بازار س��رمايه ريس��ك هاي مختلفي از 
جمله كمبود گاز براي شركت هاي سيماني و فوالدي 
در زمس��تان، كمبود برق براي شركت هاي فوالدي ها 
در تابستان و سقف نرخ خوراك پتروشيمي ها تاثيرات 
منفي بر صنايع پر ارزش بازار سهام بر جاي مي گذارد. 
با اين وجود ش��ركت ها در ب��ازار س��هام از نظر ارزش 
و عملكرد ماهانه معقول هس��تند و اي��ن امر منجر به 
ارزشمند شدن بازار سرمايه براي سرمايه گذاري شده 
است. بازار سرمايه در مقايس��ه با ديگر بازارهاي مالي 
براي س��رمايه گذاري مزي تهايي را دارد اما مشكالت 
آن خارج از سيستم داخلي شركت ها است. وي افزود: 
ريس��ك هاي سيس��تماتيك در ابتدا از بدنه دولت رخ 
مي دهد، دولتي فعالي��ت دارد كه هيچ يك از اركان آن 
براي بازار سرمايه ارزشي قائل نيستند. وزارتخانه بدون 
توجه به قيمت اعالمي خود شركت متانولي را به سمت 
زيان دهي هدايت مي كند، با اين حال باز هم بر عملكرد 
خود پافشاري دارد، به عبارتي اهميتي براي بورس قائل 
نيستند. در اين بين بيش��تر شركت هاي پتروشيمي 
س��هامدار عمده دولتي دارند اما باز هم تصميمات به 
شكلي است كه منجر به زيان آنها مي شود. خيري تبيين 
كرد: براي واريز 11 همت به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
عملكرد به صورتي است كه اين مبلغ قسط بندي شده و 
500 الي 600 ميليارد تومان واريز مي شود كه كفاف بازار 
سهام را نمي دهد. البته راه حل اين نيست و مداخالت 
دولت هميشه منجر به ريزش بازار سهام شده است. در 
شرايط فعلي سرمايه گذاران بازار سهام را خوش قيمت 
مي دانند و با فروش ملك اقدام به خريد سهام مي كنند، 
مس��كن افزايش 3 برابري به خود ديده در صورتي كه 
سهام ريزش 75 درصدي را تجربه مي كند. وي ادامه داد: 
بازار سهام گاهي بسيار خوش بين و گاهي بسيار بدبين 
است، در بدبيني پايين تر از ميانگين معامله مي شود. 
راهحلي را براي بهبود شرايط نمي توان پيشنهاد كرد، 
چراكه در كل دنيا بازار س��رمايه از درون خود را ترميم 
مي كند. با توجه به تمام عوامل و ريس��ك ها، به قدري 
بازار سهام ريزش دارد كه به شرط دخالت نكردن دولت، 
خريد سهام از جانب مردم شروع مي شود. اين فعال بازار 
سرمايه گفت: به نظر مي رسد بازار 20 الي 30 هزار واحد 
ديگر نزول را تجربه مي كند و دوره فرس��ايش را درجا 
ميزند ولي در انتها ارزنده ترين بازار همين بازار سرمايه 
است. بازار سهام در ارزندگي به سر ميبرد اما ترسهايي از 
جنس خارجي در آن وجود دارد. بايد گفت بازار سهام 
در مقايسه با دالر بسيار خوش قيمت است و در اين 
بين بازار مسكن نسبت به دالر در حباب به سر ميبرد. 
خيري در پايان گفت: برخي صنايع بزرگ ريس��ك 
هاي خود را پذيرفتهاند، از طرفي به نظر مي رسد ديگر 
دليل بهبود بازار سهام مشخص شدن بودجه سال بعد 
است، چراكه چندان نگاه منفي نسبت به بازار ندارد. 

درمان ريشه اي بازار سرمايه 
ايرن�ا| محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس اعالم كرد: قيمت گذاري دس��توري 
منجر به چالش شديد صنايع و افت توليد و زيان شديد 
سهامداران شده و مجلس در تالش براي اصالح ساختار 
در اداره ش��ركت ها اس��ت. وي با اش��اره به دخالتها در 
تصميم گيري برخي شركت هاي به اصطالح خصولتي 
تصريح كرد: دولت در برخي از ش��ركت ها داراي سهام 
حداقلي اس��ت اما ب��ه روش هايي نامتع��ارف اداره اين 
ش��ركت ها را بر عهده مي گيرد؛ نمونه آن شركت هاي 
خودروسازي كه نتيجه اين دخالت ها منجر به ناكارآمدي، 
توليد نامناسب و بي كيفيت و هزينه هاي سنگين شده 
است. پورابراهيمي افزود: اگر قرار بود اين شركت ها دولتي 
اداره شوند، واگذاري آنها مفهومي نداشت، هدفگذاري 
مجلس در س��ال هاي گذشته بر مبناي خروج دولت از 
تصديگري بنگاه هاي اقتصادي بوده است تا به واسطه 
حضور بخش خصوصي، ش��ركت ها كارآمد ش��وند و 
هزينه هاي آنها به حداقل برس��د. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر واگذاري اين شركت ها به 
معناي واگذاري سهام دولت و واريز سهام خود به خزانه 
باشد اما در نهايت اداره اين شركت ها همچنان دولتي 
باش��د، بدترين حالت اداره بنگاه هاي اقتصادي است. 
وي گفت: تمام تالش ما بر اين اس��ت كه به روش هاي 
مستقيم و غيرمستقيم مالكيت و اداره سهام دولت به 
بخش خصوصي واگذار شود يا اجراي قانون در دستور 
كار قرار گيرد كه اداره شركت ها توسط دولت انجام نگيرد. 
پورابراهيمي با اشاره به موضوع قيمت گذاري دستوري 
نيز گفت: اين اقدام از دو جهت موجب زيان و خس��ران 
جامعه ش��ده اس��ت؛ بعضي از اين قيمت گذاري هاي 
دستوري مثال در صنعت الستيك منجر به چالش شديد 
اين صنعت و زيان مردم در شركت هاي بورسي اين حوزه 
و همچنين افت شديد سهامش��ان شده است. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: از طرف ديگر اين 
انتفاع نه به جيب توليد كننده و نه مصرف كننده رفته، بلكه 
با يك جريان رانت در نظام اقتصادي كشور تعريف كرده 
كه مابه التفاوت قيمت دستوري و بازار را به جيب مي زنند. 
وي با اش��اره به تالش دولت براي كاهش قيمت گذاري 
دستوري تصريح كرد: تالش داريم اين رويه به ساختاري 
كامال رقابتي تبديل شود كه با كشف قيمت منطقي نه 
خريدار، نه توليدكننده و نه سهامدار متضرر نشوند. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: متاسفانه اكنون 
بعضاً دستورالعمل هايي خالف مقررات ابالغ مي شود كه 
شركت ها نيز مجبور به تمكين از آنها هستند اما مجلس 
وظيفه دارد در هيات تطبيق، اين بخشنامه ها را لغو كند. 
وي افزود: تاكنون چند بخشنامه از سوي مجلس لغو شده 
است اما متاسفانه همچنان اين راه ناصواب ادامه دارد؛ لذا 
تالش داريم اين معضل را از اساس و ريشه درمان كنيم.

كاهش هزينه خودروسازها
بازار سرمايه| عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان 
اينكه تاكنون برنامه هاي متعددي از سوي وزارت صمت 
در حوزه خودرو ارايه شده كه به نظر ميرسد بر اساس اين 
طرح ها بايد هم سطح كيفي محصوالت و هم به لحاظ 
كمي تغييراتي اساسي در اين حوزه شود گفت: انتظار 
مي رود با اجراي اين طرح ها، هم روند كمي بهبود يافته و 
هم پاسخي مناسب به نياز متقاضيان و تقاضاي بازار ايجاد 
شود. نماينده مردم فسا با تاكيد بر اينكه قطعا نمايندگان 
مجلس به خصوص كميسيون صنايع و معادن از برخي 
اقدامات و برنامه ها چون عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
استقبال كردند، افزود: بر اين اساس مجلس اين اطمينان 
را مي دهد كه در تمامي حوزه ها اعم از قانونگذاري، نظارت 
و حمايت هاي اجرايي و ايجاد س��ازوكارهاي اجرايي از 
صنعت خودرو حمايت خواهد ك��رد. وي افزود: به طور 
قطع، مجلس از اين ايده ها و برنامه هايي كه منتهي به 
بهبود كيفيت و افزايش راندمان توليد و بهبود صادرات 
محصوالت توليدي در ه��ر زمينه اي خصوصا در حوزه 
خودرو باش��د حمايت و پش��تيباني خواهد كرد. عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: بهتر است 
خودروسازان با مديريت صحيح، كيفي سازي محصول 
و انعقاد قرارداد با قطعه سازان متنوع و متعدد به سمت 
كاهش زيان انباشته حركت كنند تا هزينه هاي باالسري 
آنها كاه��ش يابد. حجت اهلل في��روزي گفت: دو نكته 
اساسي در صنعت بايد مدنظر قرار گيرد؛ نخست اينكه 
هر كارخانه اي به ويژه خودروسازي ها بايد قيمت تمام 
شده محصول توليدي خود را كاهش دهند تا امكان 
رقابت در بازار را داشته باشند، همچنين بهتر است توجه 
ويژه اي به كيفيت خودرو شود به طوري كه خودروي 

باكيفيت و با قيمت مناسب به بازار عرضه شود.

سهام جديد به نوزادان مي رسد
هيات وزيران در نشست هفته اخير خود به رياست سيد 
ابراهيم رييسي رييس جمهور به منظور تأمين نظر هيات 
بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، آيين نامه اجرايي 
ماده )11( قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و 
بند )ر( تبصره )2( ماده واحده قانون بودجه سال 1401 
كل كشور را اصالح كرد. به موجب اين اصالحيه، مبلغ 
اختصاص يافته براي متولدين سال 1401 براي خريد 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري قابل معامله در بورس، 
به ازاي هر نوزاد 15 ميليون ريال و تا سقف 15 هزار ميليارد 
ريال است.پيش از اين دولت در مصوبه خود مقرر كرده بود 
به متولدين سال 1400، يك ميليون تومان و متولدين 
سال 1401، يك و نيم ميليون تومان سهام تعلق گيرد.

با توجه به نبود زم��ان كافي براي اخذ تأييديه هاي الزم 
از مراجع ذيربط توس��ط متقاضيان واردات خودروهاي 
كشنده بوژي فوق سنگين و نبود امكان ثبت سفارش در 
مهلت تعيين شده و نيز قيمت بسيار باالي خودروهاي 
مذكور و نياز جدي كشور به اين خودروها، هيات وزيران با 
پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر تمديد 
مجوز ورود و ترخيص خودروهاي ياد شده تا پايان سال 
1401 موافقت كرد.خودروهاي بوژي، خودروي فوق 
سنگين جاده اي هس��تند كه براي حمل بارهايي با 

وزن 100 تن به باال مورد استفاده قرار مي گيرند .

»تعادل«بررسيميكند

بورس  روي  مدار  بحران

رونق بورس كاال در آبان ماه
در هفته گذشته رويدادها و اظهارنظرهاي مختلفي در 
حوزه بورس كاالي ايران صورت گرفت كه از مهم ترين 
عناوين آنها مي توان به تارا و ٢٠٧ در بورس كاال عرضه 
مي شود، حمايت از كشاورزان با عرضه ماشين آالت 
صنعتي در بورس كاال، رضايت همه عوامل بازار خودرو 
از عرضه محصوالت در بورس، عرضه 250 دس��تگاه 
هايما در بورس كاال تاييد شد و معامالت برنج در بورس 

كاال رونق مي گيرد اشاره كرد.
عيسي حسين پناه اظهار داشت: امروز و با گذشت چند 
مرحله از عرضه خودروهاي بهم��ن موتور در بورس 
كاال، تمام عوامل فعال در بازار خودرو اعالم مي كنند 
كه عرضه خودرو در بورس كاال به نفع توليد، مصرف 
و بازار است زيرا با عرضه اين محصول در بورس، رانت 
حاص��ل از تفاوت قيمت بين كارخانه و ب��ازار آزاد به 
سمت توليد روانه ش��ده و زماني كه پول وارد چرخه 
توليد ش��ود، افزايش ظرفيت ها ايجاد مي ش��ود و در 

نتيجه بازار نيز به سمت تعادل مي رود.
محمدرضا بهن��ام زاده مدير پذي��رش بورس كاالي 
ايران گفت: هيات پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتني 
بر كاالي بورس كاالي ايران با پذيرش محصوالت تارا 

و 207 توليدي شركت ايران خودرو موافقت كرد.
وي اظهار كرد: در جلس��ه هيات پذيرش بورس كاال 
كه با حضور مديران شركت ايران خودرو برگزار شد، 
محصوالت 207 و تارا اين خودروساز براي عرضه در 
بورس كاالي ايران پذيرش شد و پذيرش آن مشروط 
به عرضه كل حجم توليد اين شركت در بورس كاال شد 
و در صورتي كه اين خودروساز به تعهدات عرضه اش 

عمل نكند، پذيرش آن تعليق مي شود.
عرضه خودرو در بورس كاال نش��ان مي دهد، خودرو 
مي تواند بس��يار ارزانتر از آنچه در ب��ازار آزاد فروخته 
مي شود به دس��ت مصرف كننده نهايي برسد. در روز 
يكش��نبه اول آبان درحالي خودروي الماري عرضه 
شد كه اين خودرو ارزانتر از قيمت بازار آزاد به دست 
خريدار رسيد.روز يكش��نبه در رقابت داغي در تاالر 

ش��فاف خودروي بورس كاال روز يكشنبه در عرضه 
الماري ايما دنبال ش��د و بدين ترتيب 200 دستگاه 
الم��اري ايما با رقاب��ت بيش از 20 درص��د فروخته 
شد.خودروهاي الماري ايما سفيد و مشكي رنگ در 
بورس كاال به ترتيب با متوس��ط قيمت يك ميليارد 
و 108 ميليون و ي��ك ميليارد و 215 ميليون تومان 
معامله ش��دند. هايما محصول توليدي ايران خودرو 
براي دومين ب��ار ميهمان ب��ورس كاال خواهد بود و 
براس��اس اطالعيه عرضه بورس كاال، 200 دستگاه 
هايما اس 7 مشكي و 50 دستگاه هايما اس 7 مشكي 

سفارشي روز 8 آبان ماه روي تابلو مي رود.
در اطالعيه عرضه بازار فيزيك��ي بورس كاالي ايران 
آمده است 8 آبان 200 دستگاه هايما S7 مشكي و 50 
دستگاه هايما  S7 مش��كي سفارشي در تاالر خودرو 
عرضه مي ش��ود.تاريخ تحويل اين محصوالت ايران 

خودرو 16 آذر ماه يعني 38 روزه خواهد بود.
قيمت پايه هايما  S7 مشكي 742 ميليون و 500 هزار 
تومان و هايما S7 مش��كي سفارش��ي مجهز به جك 
برقي صندوق عقب 756 ميليون و 500 هزار تومان 

تعيين شده است.
شهرداري تهران قصد دارد يك واحد 164 متر مربعي 
مس��كوني واقع در نياوران را در تاري��خ 15 آبان ماه 
در تاالر امالك و مس��تغالت بورس كاال عرضه كند. 
ش��هرداري تهران پيش��تر دو ملك خود را در اواخر 
ش��هريور در يك فرآيند شفاف رقابتي در بورس كاال 
فروخته بود. شهرداري تهران پس از موفقيت عرضه 
دو ملك خود كه در روندي ش��فاف به فروش رسيد، 
قصد دارد يك واحد 164 متري را در قالب آپارتمان 
غيرنوساز مسكوني به قيمت پايه 15 ميليارد تومان 
در ب��ورس كاال عرضه كن��د. ب��ورس كاالي ايران از 
گشايش انبار و نماد معامالتي شركت توسعه تجارت 
برنج مازندران براي انجام معامالت گواهي س��پرده 
برنج سفيد فجر بوجار نش��ده خبر داد. بر اين اساس 
قرار است عالوه بر برنج طارم، برنج فجر نيز در بورس 

كاال مورد دادوستد قرار گيرد. در جديدترين اطالعيه 
مديريت بازاره��اي مالي ب��ورس كاالي ايران آمده 
است: انبار ش��ركت توس��عه تجارت برنج مازندران 
فعال ش��ده و با نماد »برنج0203پ02« و »نام: برنج 
فجر0203تجارت مازندران« آماده پذيرش محصول 
برنج سفيد فجر بوجار نشده از مشتريان است.زمان 
گشايش نماد معامالتي گواهي سپرده كااليي مربوط 

به اين انبار نيز روز شنبه 7 آبان ماه خواهد بود.

   برترين هاي بورس كاال
ب��ورس كاالي اي��ران برترين هاي ب��ورس كاال را در 
هفته نخست آبان )منتهي به 6 آبان( براساس ارزش 
فروش شركت ها در بازار فيزيكي اعالم كرد. جزييات 
رتبه بندي جايگاه ش��ركت ها از لحاظ فروش به شرح 

زير است: 
س��نگ آهن گهر زمين با ثبت معامله 470 هزار تن 
گندله و كنسانتره سنگ آهن به ارزش بيش از 1322 
ميليارد تومان در رتبه نخست ايستاد. فوالد خوزستان 
با فروش 92 هزار تن تختال C و شمش بلوم به ارزش 

بيش از 1231 ميليارد تومان، دوم شد.
ملي صنايع مس اي��ران با فروش 4 ه��زار و 730 تن 
سولفور موليبدن، مس كاتد، مس كم عيار و كنسانتره 
فلزات گران بها به ارزش 1157 ميليارد تومان، س��وم 
ش��د. ذوب آهن اصفه��ان با ثبت معامل��ه 35 هزار و 
193تن به ارزش نزديك 586 ميليارد تومان در رتبه 

چهارم ايستاد.
معدني و صنعتي گل گهر با ثبت معامله 200 هزار تن 
گندله سنگ آهن به ارزش نزديك 568 ميليارد تومان 
پنجم شد. شركت معدني و صنعتي چادرملو 100 هزار 
تن كنس��انتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم را به 
ارزش نزديك 470 ميليارد تومان فروخت و ششم شد.

صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان با فروش 150 
هزار تن گندله س��نگ آهن ب��ه ارزش نزديك 426 
ميليارد تومان هفتم ش��د. آهن و فوالد ارفع با فروش 

30 هزار تن شمش بلوم به ارزش نزديك 407 ميليارد 
تومان در جايگاه هش��تم قرار گرف��ت. پااليش نفت 
اصفهان با ثبت معامله 4220 هزار و 525 تن وكيوم 
باتوم، گوگرد گرانوله و لوب كات سبك به ارزش بيش 
از 397 ميليارد تومان، نهم شد. پتروشيمي تندگويان 
با فروش 12 هزار و 854 تن پلي اتيلن ترفتاالت بطري 
و نساجي و نخ پلي استر در گريدهاي مختلف به ارزش 

نزديك 377 ميليارد تومان در رتبه دهم ايستاد.

   پذيريش هاي جديد در بورس كاال
براس��اس تازه ترين اطالعيه ه��اي مديريت پذيرش 
ب��ورس كاالي ايران ميلگرد فوالدي، ش��مش روي و 
انيدريد فتاليك 3 ش��ركت براي عرضه در بازار اصلي 
پذيرش ش��د. پذيرش كاالها و محصول هاي مذكور 
پس از بررسي مدارك و مستندات در سيصد و پنجاه 
و هشتمين جلس��ه كميته عرضه در تاريخ 3 آبان به 

تصويب رسيد.
به اين ترتيب ميلگرد فوالدي شركت نورد ايوان غرب 
راهي بازار اصلي بورس كاالي ايران مي شوند. همچنين 
يك هزار و 475 تن شمش روي شركت ذوب روي بافق 
كه عرضه كننده آن شركت معادن بافق است در بازار 
اصلي بورس كاال پذيرش ش��د. عالوه بر اين، انيدريد 
فتاليك پتروشيمي اصفهان براي عرضه در بورس كاال 

پذيرش شد.
مديريت پذيرش ب��ورس كاالي ايران همچنين در 
اطالعيه ه��اي جداگانه ديگري از پذيرش تيش��و و 
لوله مسي 2 شركت در بازار فرعي بورس كاال خبر 
داد. پذيرش كاالهاي مذكور پس از بررسي مدارك 
و مستندات در س��يصد و پنجاه و هشتمين جلسه 
كميته عرضه در تاريخ 3 آبان به تصويب رس��يد. به 
اين ترتيب، 10 هزار و 500 تن تيش��و محصوالت 
كاغذي لطيف راهي بازار فرعي بورس كاال مي شود. 
عالوه بر اين، 600 تن لوله مسي صنايع مس شهيد 

باهنر براي عرضه در بورس كاال پذيرش شد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي ادعاي ش��ركت هوايي لوفتهانزا مبني بر كش��ف 
جسد يك مرد در قسمت چرخ هواپيمايي كه از تهران به 
فرانكفورت پرواز كرده است، با واكنش مقام هاي صنعت 
هوايي و همچنين وزارت خارجه ايران مواجه شد. لوفتهانزا 
به دليل كشف جسد ادعايي، پروازهاي خود به ايران را لغو 
كرده است. به گفته مسووالن فرودگاهي كشور، »طرح 
ادعا قبل از اعالم رسمي قابل استناد نيست«. همچنين 
به گفته وزارت خارجه كشور، ايرالين آلماني براي ادعاي 
خود، هيچ گونه مدركي ارايه نكرده اس��ت. در اين حال، 
بررسي ها نش��ان مي دهد كه هواپيماي مزبور، پيش از 
آمدن به تهران، از آلمان به امريكا پرواز داشته است.روز 
پنجشنبه يورونيوز مدعي شد، به دليل كشف يك جسد 
در هواپيماي آلماني در پ��رواز فرانكفورت- تهران همه 
پروازها به سمت ايران لغو ش��ده است.به گزارش مهر، 
يورونيوز نوش��ت: »روزنامه بيلد به نقل از پليس آلمان 
اعالم ك��رد، خدمه فرودگاه در حي��ن انجام تعميرات و 
بازرس��ي فني پس از پرواز، جسد اين مرد را پيدا كردند. 
به گزارش تلويزيون هسنشاو چهار ساعت از كار بر روي 
هواپيما گذشته بود كه اين جسد پيدا شد. پليس هنوز 
هويت اين فرد را اعالم نكرده ولي تحقيقات براي روشن 
شدن هويت او و رخداد اين حادثه را آغاز كرده است.« به 
گزارش خبرگزاري دي پي اي پرواز برگشت اين هواپيما 
 كه براي روز جمعه برنامه ريزي شده بود، لغو شده است.

 به گزارش »تعادل«، روابط عمومي وزارت خارجه ايران در 
پي كشف يك جسد در پرواز روز پنجشنبه خطوط هوايي 
لوفتهانزا در مسير تهران- فرانكفورت، با انتشار اطالعيه اي 
اعالم كرد: از روز گذشته و اولين دقايق وزارت امور خارجه 
در جريان موضوع قرار گرفته اس��ت.در اطالعيه روابط 
عمومي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران 
همچنين اعالم شده اس��ت، موضوع از طريق برقراري 
تماس كنسولگري جمهوري اسالمي ايران در فرانكفورت 
و سفارت كشورمان در برلين با مقام هاي آلماني ذيربط 
در اين خصوص، در دست پيگيري بوده، وليكن تاكنون 
اطالعات مستندي از طرف آلماني دريافت نشده است.

رواب��ط عمومي وزارت ام��ور خارج��ه در پايان اين 
اطالعيه اعالم كرده است، در صورت كسب اطالعات 
بيشتر، مراتب مورد اطالع رساني قرار خواهد گرفت.

   خلبان قبل از پرواز
محفظه چرخ هواپيما را بررسي كرد

سعيد چلندري، سرپرست شركت شهر فرودگاهي امام، 
يعني فرودگاهي كه مبدا پرواز تهران- فرانكفورت بوده 
است، در اين رابطه اظهار كرد: لوفتهانزا هيچ اطالعاتي 
به فرودگاه اعالم نكرده كه موضوع را در دس��ت بررسي 
قرار دهيم و ابهامات لوفت هانزا در اين باره بس��يار زياد 
اس��ت چرا كه بيش از ٣٩ ساعت از اين موضوع گذشته 
و لوفتهانزا هيچ اطالعات��ي در اختيار فرودگاه امام قرار 
نداده اس��ت.چلندري در گفت وگو با ايلنا درباره ادعاي 
لوفتهانزا مبني بر كشف جسد پس از پرواز d از فرودگاه 
امام خميني به فرانكفورت اظهار كرد: ساعت 1:30 بامداد 
پنجشنبه ش��ركت هواپيمايي لوفت هانزا پروازي را از 

فرودگاه امام به فرانكفورت انجام داده  و ١۴ ساعت پس از 
اين پرواز، نماينده لوفت هانزا با تماس تلفني به فرودگاه 
اعالم كرده است كه در قسمت محفظه چرخ هاي عقب 
هواپيما يك جسد پيدا شده   و به غير از اين تماس تلفني 
هيچ اطالعات ديگري از سوي يك شركت هواپيمايي 
به ما اعالم نشده است.وي ادامه داد: تا زماني كه شركت 
هواپيمايي لوفت هانزا اين موضوع را به صورت مكتوب و 
رسمي اعالم نكند، اين ادعا به صورت رسمي قابل بررسي 
نيست. اين شركت بايد اطالعات متقني از اين موضوع و از 
جسد به ما ارايه كند و حداقل عكسي از جسد در اختيار 
فرودگاه قرار دهد. تا به اين لحظه ش��ركت هواپيمايي 
لوفت هانزا به صورت رسمي موضوعي را اعالم نكرده و 
اطالعاتي را ارس��ال نكرده است. فقط در تماس تلفني 
اعالم كرده اند كه ب��ه صورت تكنيكال پروازهاي ديروز 
و امروز خود به ايران را لغو كرده اند.سرپرس��ت شركت 
ش��هر فرودگاهي امام تاكيد كرد: در بررسي هاي اوليه 
به موضوع خاصي نرس��يديم. منتظر اطالعات رسمي 
لوفت هانزا هس��تيم تا به درخواست رسمي آنها پاسخ 
دهيم.چلندري گفت: اين موضوع چندين بار در دنيا رخ 
داده است كه افرادي از دسته كارگران خدماتي فرودگاه 
به دليل عدم آگاهي از شرايط محفظه چرخ ها كه درجه 
حرارت آن قسمت در ارتفاعات به منفي ۶٠ درجه هم 
مي رسد، نس��بت به ورود به آن قسمت از هواپيما اقدام 
مي كنند. اما لوفت هانزا هيچ اطالعاتي به فرودگاه اعالم 
نكرده كه موضوع را در دست بررسي قرار دهيم و ابهامات 
لوفت هانزا در اين باره بسيار زياد است چراكه بيش از ٣٩ 
ساعت از اين موضوع گذشته و لوفت هانزا هيچ اطالعاتي 

در اختيار فرودگاه امام قرار نداده است. وي تاكيد كرد: 
بررس��ي هاي اوليه ما هيچ چيزي را نشان نداده  است و 
دوربين هاي محوطه را مورد بررسي قرار داديم و اتفاقا 
مشاهده شد كه در لحظه آخر پيش از پرواز خلبان و كادر 
فني لوفت هانزا دقيقا همان بخ��ش از هواپيما را چك 
كردن��د و اگر موضوعي بود در هم��ان موقع متوجه آن 
مي شدند. بنابراين تازماني كه لوفت هانزا موضوع را به 

صورت رسمي اعالم نكند براي ما قابل استناد نيست.

   مسير قبلي پرواز كجا بود؟
در اين حال، بررسي برنامه پروازهاي هواپيماي ايرباس 
لوفتهانزا كه آلماني ها مدعي پيدا ش��دن جسد در آن 
هستند، نشان مي دهد اين هواپيما پيش از پرواز به ايران، 
پرواز دنور - فرانكفورت را انجام داده اس��ت. به گزارش 
همشهري آنالين، در حالي شركت لوفتهانزا مدعي پيدا 
شدن جس��د در پرواز تهران - فرانكفورت اين شركت 
هواپيمايي، 11 ساعت پس از فرود در فرانكفورت شد كه 
بررسي برنامه پرواز هواپيماي ايرباس 3۴0 به رجيستر 
D-AIGW نشان مي دهد اين هواپيما قبل از پرواز به 
تهران، پرواز به دنور امريكا را انجام داده است. اين هواپيما 
چهارشنبه شب پرواز فرانكفورت به تهران را انجام داده 
و ساعت 20:۴1 دقيقه در فرودگاه امام خميني)ره( به 
زمين نشسته است.در ادامه نيز هواپيماي ايرباس 3۴0 
لوفتهانزا س��اعت يك و ۴۹ دقيقه بامداد پنجشنبه 2۷ 
اكتبر 2022 تهران را به مقصد فرانكفورت ترك مي كند 
و در س��اعت ۵ و 1۸ صبح در فرودگاه اين شهر به زمين 
مي نشنيد. هواپيمايي لوفتهانزا تقريبا حدود 11 ساعت 

بعد ادعاي پيدا شدن جسد در چرخ هاي عقب هواپيماي 
ايرباس را به مسووالن فرودگاه امام اعالم مي كند.

   فرود اضطراري پرواز تاشكند- دوبي
در شيراز

در تحولي ديگر، روز پنجشنبه، پرواز تاشكند- دوبي به طور 
اضطراري در فرودگاه ش��يراز به زمين نشس��ت. سازمان 
هواپيماي��ي در اطالعي��ه اي درباره فرود اضط��راري پرواز 
تاشكند- دوبي در فرودگاه شيراز اعالم  كرد: بررسي مشترك 
سازمان هواپيمايي ايران و امارات درباره اين رويداد ادامه دارد.

به گزارش سازمان هواپيمايي كشوري، در اين اطالعيه آمده 
است: در ساعت ۵: 1۵ صبح روز »پنج شنبه- ۵ آبان« پرواز 
1۹۴2 شركت هواپيمايي فالي دوبي از نوع B۷3۸ از تاشكند 
كشور ازبكستان به شهر دوبي كشور امارات در حين عبور از 
فضاي كشور و نزديك فضاي اصفهان به علت بي هوش شدن 
خلبان، اعالم وضعيت اضطراري كرد و به فرودگاه شيراز تغيير 
مسير داد.اين اطالعيه مي افزايد: كمك خلبان به سالمت 
هواپيما را در شيراز فرود آورده است و با هماهنگي سازمان 
هواپيمايي كش��وري تيم ارزياب پزشكي از شهر شيراز به 
فرودگاه اعزام شده و اقدامات پزشكي الزم به عمل آمد. در اين 
اطالعيه توضيح داده شد: با دستور مقامات سازمان هواپيمايي 
كشوري مسافران به سالن ترانزيت منتقل شده تا خلبانان 
جديد براي ادامه پرواز به شيراز اعزام شوند. در پايان با اعزام 
خلبانان جديد، مسافران پرواز در ساعت 1۶ به شهر دوبي 
اعزام شدند. در پايان اين اطالعيه تاكيد شد: اين رويداد يك 
حادثه جدي بوده و بررسي مشترك سازمان هاي هواپيمايي 
دو كشور ايران و امارات بر اساس قوانين بين المللي ادامه دارد.
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۲۱ هزار پارك حاشيه اي هوشمند 
در تهران

سخنگوي ش��هرداري تهران از ايجاد 21 هزار پارك 
حاشيه اي هوش��مند در 1۴ منطقه تهران خبر داد. 
عبدالمطهر محمدخاني در گفت وگو با ايسنا، در تشريح 
ساماندهي پارك حاشيه اي در سطح شهر تهران گفت: 
يكي از معضالت جدي شهروندان تهراني جاي پارك 
است كه با افزايش چشمگير خودروي شخصي و تردد 
شهروندان در شهر در برخي معابر و محالت شهر تهران 
به بحران تبديل شده است.وي افزود: بر همين اساس 
در دوره جديد مديريت شهري اين موضوع در دستور 
كار قرار گرفته است تا با يك فناوري جديد و بهره گيري 
از هوشمندسازي اين كار انجام شود. در حقيقت در 
بستر سامانه هاي IT ساماندهي پارك حاشيه اي انجام 
مي شود. در همين راستا مقرر ش��ده در 1۴ منطقه 
تهران اين اقدام محقق شود.س��خنگوي شهرداري 
تهران ادامه داد: اولويت با اين 1۴ منطقه است چرا كه 
در برخي مناطق تهران مشكل كمتري در اين حوزه 
وجود دارد. در مناطق حاشيه اي مشكل كمتر است و 
در مناطق مركزي و شمال تهران در اين حوزه مشكل 
بيشتري داريم. در حقيقت در محدوده هاي تجاري و 
اداري مشكل پارك حاشيه اي حاد است و در اولويت 
قرار دارند. از اين رو، با مناطق مركزي و شمالي تهران 
آغاز مي كنيم و تالش خواهد شد اين موضوع به صورت 
قطعي تا پايان س��ال حل شود.سخنگوي شهرداري 
تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
اينكه در حال حاضر در سه منطقه تهران مزايده اين 
كار انجام شده است، افزود: به زودي در ساير مناطق 
هم مزايده ها برگزار خواهد شد و به اين ترتيب 21 هزار 
جاي پارك براي تهران با اين مدل پارك حاش��يه اي 
بر مبناي يك مراجعه به نرم افزار و »تهران من« قابل 
استفاده خواهد بود. اين اقدام با هدف كاهش بخشي از 
مشكل پارك حاشيه اي خودرو در تهران به ويژه نقاط 
پر رفت و آمد انجام شده است.وي درخصوص هزينه 
پارك حاشيه اي در تهران براي شهروندان نيز گفت: 
نوع نگاه مديريت ش��هري اين است كه هر موضوعي 
كه قرار است اساسي حل شود اوال بايد مردمي سازي 
شود و در مرحله بعد مدل اقتصادي در آن ديده شود، 
البته اين به اين معنا نيست كه الزاما نگاه درآمدزايي 
براي شهرداري تهران وجود داشته باشد. در حقيقت 
اگر يك اقتصاد پاي��دار و چرخه براي خود ايجاد كند 
منطقي ترين حالت تحقق موضوع است به شكلي كه 
بخش خصوصي همراهي كند و گروه هاي دانش بنيان 
وارد عمل شوند و صرفه و صالح چندجانبه اتفاق بيفتد.

نخستين ايستگاه هوشمند اتوبوس 
در پايتخت راه اندازي شد

عليرضا اسفرايني  نژاد، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري منطقه يك گفت: ايس��تگاه هوشمند 
اتوبوس در ميدان تجريش براي اولين بار در كش��ور 
راه اندازي شد. به گزارش ايسنا، اسفرايني  نژاد در اين 
باره گفت: ايستگاه هوشمند اتوبوس با هدف كاهش 
ترافيك هاي ش��هري و س��فرهاي درون شهري در 
ايستگاه اتوبوس هاي تندروي خط ميدان تجريش- 
ميدان راه آهن نصب شده و با راه اندازي مانيتورها ارايه 
خدمات به مس��افران را شروع مي كند. اين ايستگاه 
هوشمند براي اولين بار در كشور به صورت آزمايشي 
در حال اجراست و قرار است به زودي نمونه همين 
ايس��تگاه نيز در ميدان ونك هم ساخته و اجرا شود. 
معاون شهردار منطقه يك افزود: اين ايستگاه مسقف 
داراي دو مانيتور در دوطرف جداره اتوبوس اس��ت 
كه مس��افران مي توانند با مراجعه به اين ايستگاه از 
خدمات ديگري هم بهره مند شوند.  اسفرايني نژاد 
با تاكيد ب��ر اينكه ميدان تجريش از نقاط ش��لوغ و 
پرتردد در منطقه يك است، توضيح داد: مسافران يا 
شهروندان مي توانند در اين ايستگاه خدمات متفاوتي 
را از مانيتورها دريافت كنند. مانيتورها صفحه لمسي 
دارند، ضد گرد وخاك هس��تند كه با نور محيط هم 
سازگار مي شوند و هر شهروند با لمس آن مي تواند 
از خدمات ش��هري و بانكي آن استفاده مفيد داشته 
باشد. اين خدمات شامل شارژ بليت اتوبوس و مترو، 
مطلع شدن از زمان رسيدن اتوبوس به ايستگاه، امكان 
جابه جايي وجه بانكي، جست وجوي اماكن توريستي 
و زيارتي شميران، موقعيت فعلي شهروند و وضعيت 
آب و هوا است. او همچنين گفت: اين ايستگاه به دليل 
شكل هندسي خاصي كه دارد سبب شده تا مسافران 
در داخل آن ايمني كامل را داش��ته باشند. طول آن 
12 متر اس��ت و يك اتوبوس )بي آر تي( را پوشش 
مي دهد و اندازه هر مانيتور ۹0 س��انتي متر در يك 
متر و ۷0سانتي متر است و درون ايستگاه ۴ نيمكت 

2 و نيم متري براي نشستن مسافران وجود دارد.

اهداي گل به ازاي پسماند
محمدرضا ندرل��و معاون خدمات ش��هري و محيط 
زيست ش��هرداري منطقه ۸ با اش��اره به اينكه طرح 
تعويض پسماند خشك با گل، يكي از ايده هاي نوين 
در حوزه معاونت خدمات شهري و محيط زيست است 
كه در اجراي آن تأثير بس��زايي در تفكيك پس��ماند 
از مب��دا دارد، گفت: اجراي چني��ن طرح هاي جهت 
ترغيب بيشتر شهروندان بسيار اثر گذار است. در سال 
جاري برنامه هاي مختلفي در سطح منطقه در راستاي 
مشاركت بيشتر ش��هروندان در امر تفكيك پسماند 
خشك اجرا خواهد شد. به گزارش مهر، وي افزود: اين 
طرح ها با هدف جلوگيري از توليد پس��ماند، افزايش 
حداكثري تفكيك در مبدأ، استفاده مجدد، بازيافت و به 
حداقل رساني پسماند شهري و كاهش دفن پسماندها 
با توجه به مس��ائل زيست محيطي در دستور كار اين 
معاونت است. ندرلو تاكيد كرد: حضور كارشناسان 
اداره مديريت پسماند در شهرك مسكوني مترو در 
روزهاي سه شنبه هر هفته و ارايه گل و گلدان در ازاي 
پسماند تفكيك شده شهروندان از برنامه هاي اجرايي 

اين اداره است كه در شهرك مذكور اجرا مي شود.

چيني ها قطار سريع السير 
مشهد را مي سازند تهران-

وزير راه و شهرسازي از آغاز مطالعات راه اندازي قطار 
سريع السير تهران مش��هد و مكان يابي براي ساخت 
شهرك فرودگاهي خبر داد و گفت: »موضوع راه هاي 
مواصالتي به شهر خراسان رضوي و مشهد به صورت 
جدي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.« رستم قاسمي 
در نشست اعضاي كميسيون عمران مجلس و مديران 
شهري مشهد درباره قطار سريع السير تهران- مشهد 
گفت: »بر اساس تفاهم انجام شده با چين، قرار است 
آنه��ا مطالعه اوليه براي راه اندازي قطار سريع الس��ير 
مش��هد- تهران را با مقياس 320 كيلومتر در ساعت 
تا 2 ماه آين��ده انجام دهند.« او با بيان اينكه چيني ها 
در حوزه ساخت قطار سريع السير رتبه نخست دنيا را 
دارند، اظهارك��رد: »اكنون در چين 3۶ هزار كيلومتر 
قطار سريع السير س��اخته شده اس��ت.« به گزارش 
ترابران، قاسمي يادآور شد: »كمتر از يك ماه گذشته 
مصوبه اي براي راه اندازي قطار سريع الس��ير مشهد- 
تهران صادر شده و اين طرح در اولويت طرح هاي ريلي 
كشور قرار گرفته اس��ت.«او با اشاره به پروژه شهرك 
فرودگاهي به عنوان دومين پروژه سطح ملي در مشهد 
ادامه داد: »مطالعات اوليه و مكان يابي براي س��اخت 
شهرك فرودگاهي مشهد صورت گرفته و در دستور كار 
وزارتخانه قرار دارد.«به گزارش مهر، محمدرضا رضايي، 
رييس كميسيون عمران مجلس نيز در حاشيه نشست 
اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
شهردار و اعضاي ش��وراي شهر مشهد اظهار كرد: در 
حال حاضر جاده هاي منتهي به شهر مشهد براي تردد 
زائران وضعيت مناسبي ندارند، نقاط حادثه خيز اين 
جاده ها زياد بوده و روكش آسفالت آن مناسب نيست، 
از سوي ديگر سرعت قطار نيز بسيار پايين است.

وي همچنين با اشاره به موضوع حمل و نقل هوايي 
بيان كرد: تعداد پروازها از نقاط مختلف كشور به 
مشهد هم كم و هم قيمت بليت هواپيما گران است.

هزينه راه اندازي ريل
رشت-آستارا ۳ برابر شد

در حالي كه مديرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه 
زيربناهاي حمل و نقل كش��ور در سال 13۹۹ اعالم 
كرده بود، تكميل پروژه ريلي رش��ت- آستارا ۶000 
ميليارد تومان س��رمايه مي خواهد، اكنون با گذشت 
دو سال، اين عدد به 22 هزار ميليارد تومان رسيده و 
در انتظار پاسخ روسيه به سرمايه گذاري در اين زمينه 
است. به گزارش ايسنا، راه آهن رشت- آستارا يك پروژه 
كليدي و راهبردي است كه شبكه ريلي كشور را تكميل 
مي كند و مي تواند عوايد زيادي از طريق ترانزيتي براي 
آينده ايران داشته باشد. اين خط ريلي 1۶۴ كيلومتر 
طول دارد كه حلقه مفقوده كريدور شمال به جنوب 
است و در صورت تكميل، ايران را به ريل آذربايجان، 
روسيه و اروپاي شرقي متصل مي كند و تحول بزرگي در 
حمل و نقل كاال در كل دنيا به ويژه ارتباط خليج فارس 
با روسيه، آسياي ميانه و اروپا ايجاد خواهد كرد. خيراهلل 
خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل كشور- مردادماه سال 13۹۹ درباره پروژه 
تكميل كريدور ريلي شمال به جنوب و حلقه مفقوده آن 
گفته بود: محدوده بارانداز ريلي آستارا تا رشت حدود 
1۶۵ كيلومتر طول دارد كه نزديك به ۶000 ميليارد 
تومان براي آن در س��ال گذشته برآورد اعتبار صورت 
گرفته اس��ت كه حدود 2000 ميلي��ارد تومان آن به 
تملك اراضي و حدود ۴000 ميليارد تومان به اجراي 
پروژه اختصاص دارد. معاون وزير راه و شهرس��ازي 
همان زمان اعالم كرد ساالنه حدود 1200 ميليارد 
تومان البته بدون احتس��اب ميزان تورم و افزايش 
قيمت در سنوات آتي براي اجراي اين پروژه تصويب 
شده است؛ هرچند نمي توان تامين آن را به صورت 
كامل از منابع داخلي متصور بود و قطعا بايد بخشي 
از اي��ن منابع به صورت فاينانس و س��رمايه گذاري 
تامين ش��ود و به همين دليل هم موضوع احتمال 
سرمايه گذاري از سوي روس ها مطرح شده بود.البته 
درباره منابع سرمايه گذاري براي اين پروژه، رستم 
قاس��مي -وزير راه  و شهرسازي- با اشاره به اهميت 
تكميل كريدور ش��مال به جنوب و راه آهن رشت-

آستارا اظهار كرده بود: حتي اگر ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي را بفروشيم بايد براي تكميل اين 1۶0 
كيلومتر هزينه كنيم اما بودجه وزارت راه و شهرسازي 
حتي كفاف اتمام اين پروژه را هم نمي دهد. اكنون با 
گذشت دو سال، خادمي  با اشاره به سرمايه گذاري 
س��نگين اين حوزه مي گويد: يكي از گره هاي اين 
پروژه تملك اراضي مسير است چرا كه سرتاسر اين 
پروژه زمين هاي كشاورزي ارزشمند وجود دارد و به 
2000 ميليارد تومان اعتبار براي تملك اين اراضي 
نياز اس��ت. عالوه بر اين 20 هزار ميليارد تومان هم 
براي احداث پروژه مورد نياز است كه براي تامين آن 
بايد از منابع داخلي و خارجي استفاده كنيم و مجموع 
هزينه هاي اين پروژه 22 هزار ميليارد تومان مي شود.

وزارت خارجه: مستندي دريافت نكرده ايم؛ فرودگاه امام: ادعا قبل از  اعالم رسمي قابل استناد نيست

واكنش ايران به كشف جسد در پرواز لوفتهانزا

رشد گپ بيكاري زنان و مردان در تابستان 1401 

ريزش نرخ بيكاري كمتر از نرخ مشاركت اقتصادي
بررس��ي نرخ بيكاري تابستان امس��ال نشان از سه 
اتفاق مهم داش��ته است. در مهم ترين آنها افت نرخ 
بيكاري ضمن ركورد كمترين كاهش اما در مقايسه 
با نرخ مش��اركت ريزش كمتري داشته است. نكته 
مهم ديگر در اين اشتغال اين فصل افت كشاورزي 
و رش��د خدمات در اش��تغال بوده است. به گزارش 
اقتصادنيوز، نرخ بيكاري در تابستان امسال نزولي 
شده است. روند كاهش��ي نرخ بيكاري در ايران به 
گونه اي بوده كه اين شاخص هم ارزش با پاييز سال 
قبل برابر با ۸.۹ درصد قرارگرفته اس��ت. دربررسي 
نرخ بيكاري تابستان امسال به طور كلي سه موضوع 
مهم به چشم مي خورد كه حاكي از اتفاقات بازار كار 

در اين مقطع بوده است.

  نكته اول: كاهش نامتناس�ب نرخ بيكاري 
در تابستان

بررسي ها نشان مي دهد نرخ بيكاري ۸.۹ درصدي 
تابس��تان، كمترين ميزان اين شاخص در مقايسه 
تابس��تاني 1۸ س��ال گذش��ته بوده اما برخي اين 
كاهش را بيشتر مربوط به افت قابل توجه مشاركت 
اقتصادي دراين بازه زماني مي دانند. طبق بررسي ها 
نرخ مشاركت اقتصادي در ايران از مرز ۴۷.۷ درصد 
در تابس��تان س��ال 13۸۴ با ۶.۷ واحد درصد افت 
به ۴1 درصد تنزل پيدا كرده اس��ت.  اين در حالي 
اس��ت كه در اين مدت نرخ بيكاري تابستان از مرز 
11.1 درصد با افتي 2.2 واحد درصد مواجه شده و 
پس از 1۸ س��ال به ۸.۹ درصد رسيده است. به اين 
معنا كه افت نرخ مش��اركت اقتص��ادي در اين بازه 
زماني به مراتب بيش��تر از كاهش نرخ بيكاري بوده 
اس��ت.  درنهايت ضمن نكته مثبت ركوردزني نرخ 
بيكاري در كش��ور اما افت كمتر آن در مقايس��ه با 
نرخ مشاركت اقتصادي هنوز يك موضوع منفي در 

اقتصاد تلقي مي شود. 
ام��ا نكته مهم ديگر بررس��ي س��ه ش��اخه مهم در 
وضعيت اشتغال كشور اس��ت. داده هاي مركز آمار 
نشان مي دهد رشد بخش اش��تغال در خدمات در 
ادامه كاهش ثبت ش��ده در بخش كشاورزي بوده 

است.

  نكته دوم: رشد خدمات؛ افت كشاورزي 
در اشتغال تابستان ۱40۱

طبق داده هاي مركز آمار در تابستان 1۴01، سهم 
اشتغال كشور به طور كلي برابر با 3۷.3 درصد بوده 
و از س��ال قبل خ��ود تنها 0.1 واح��د درصد باالتر 

آمده است.
بررس��ي س��ه ش��اخه مهم اقتصادي در اين مقطع 
نشان دهنده آن اس��ت كه در تابستان 1۴01، اين 
رقم در بخش صنعت )يكي از مهم ترين بخش هاي 
تاثيرگذار در اقتصاد ايران در سال جاري( تغييري 
را نسبت به سال قبل نداشته و در مرز 33.۸ درصد 
ثابت مانده است. اين در حالي است كه در دو بخش 

ديگر تغييرات قابل توجهي ثبت شده است.
درهمين رابطه در دومين فصل س��ال 1۴01 سهم 
اشتغال در بخش كشاورزي معادل با 1۵.۸ درصد 
بوده و 1.۶ واحد درصد افت را نس��بت به تابس��تان 

سال قبل ثبت كرده است.
در مقابل اما سهم اشتغال تابستان امسال در بخش 
خدمات برابر با ۵0.۴ درصد بوده كه نسبت به سال 
گذش��ته دقيقا 1.۶ واحد درصد بيشتر شده است. 
به عبارت ديگر ضمن ثبات نرخ اش��تغال در بخش 

صنعت اما اين اتفاق در بخش خدمات و كشاورزي 
معكوس يكديگر رخ داده اس��ت. به اين معنا كه هر 
چقدر ازس��هم اشتغال بخش كش��اورزي كم شده 

به س��مت خدمات افزوده شده اس��ت. اما سومين 
نكته مهم در خصوص تغيي��رات نرخ هاي بيكاري 
به تفكيك جنسيت است. طبق آمارها نرخ بيكاري 
زنان در كشور به مراتب بيشتر از مردان بوده اما گپ 
نرخ بيكاري در تابستان امسال افزايش داشته است.

  سوم: رشد گپ بيكاري زنان و مردان 
در تابستان ۱40۱

در سه ماهه دوم سال جاري نرخ بيكاري مردان برابر 
با ۷.3 درصد بوده و در مقابل اين شاخص در بخش 

زنان معادل با 1۷.2 درصد ثبت شده است.
به عبارت ديگر اكنون بيكاري زنان در كش��ور ۹.۹ 
واح��د درصد باالتر از مردان اس��ت. اي��ن در حالي 
است اين اختالف در سال گذشته برابر با ۹.۶ واحد 
درصد ثبت ش��ده بود. اين درحالي است كه در هر 
دو س��مت مردان و زنان نرخ بيكاري كمتر ش��ده 
اس��ت. بنابراين داده هاي مركز آمار نشان مي دهد 
در سال جاري افت نرخ بيكاري در مردان بيشتر از 
زنان بوده كه موجب شده گپ بيكاري ميان اين دو 

گروه باالتر رود.

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره  1399114410018000019و رای ش�ماره 
14060310018004572هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد  
تصارفات مالکانه بال معارض آقای بهناز صنایعی     به شماره شناسنامه 6558به کد 
ملی 0035416440صادره از تهران فرزند حسین نسبت به ششدانگ عرصه واعیان 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان با کاربری باغ به مساحت دویست وچهل ویک 
مترونود دسیمتر مربع 241/90 متر مربع قسمتی از پالک 146 فرعی 165 اصلی واقع 
در قریه جیسا بخش 2 حوزه ثبت عباس اباد دارای سند مالکیت مشاعی  شخصی 
متقاضی ثبت می باش�د . لذا به منظور اطالع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی میش�ود در صورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 60روز اعتراض 
ودادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 م الف 1392276

 تاریخ انتشاراول:1401/7/23      تاریخ انتشار دوم: 1401/8/7

آگهی موضوع قانون وماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده- سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان سفید روغنی مدل 1382 شماره 
موتور 11538211927 و شماره شاس�ی 82912173 و شماره پالک 
19ایران 434ج 91 متعلق به محمود خوشبخت شاپور آبادی فرزند 
علی اشرف به ش�ماره ملی 3253496848 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



ادامه از صفحه 3
     2/4- حمالت سايبري

حمالت س��ايبري رژيم مافياي��ي امريكا و دس��ت پروردگان و 
مزدبگيران آن مقوله مبسوطي است كه به بحثي جداگانه نياز دارد. 
اما صرفا به   عنوان نمونه، به ده  ها گروه  هكري كه وابستگي آنان به 
امريكا محرز است مي  توان اشاره كرد كه با حمالِت هدفمند چه 
به   صورت حمالت منع س��رويس )DDOS( و چه نفوذ و از كار 
انداختن خدمات و روش  هاي ديگر تالش داشتند تا ضرباتي بر روند 
عادي كشور وارد نمايند كه با تدابير اتخاذ شده، در بسياري حمالت، 
از شيطنت  هاي آنها پيشگيري به  عمل آمد. حمله به سامانه  هايي 
كه خدمات عمومي و مردمي ارايه مي  دهند، هدف مش��خص و 
تعريف شده آنهاست؛ چنان كه در حمله به سامانه سوخت كشور 
در سال گذش��ته، حمله به سامانه  هاي شهرداري تهران و حمله 
به سامانه هاي س��رويس مدارس نشان دادند كه ايجاد مزاحمت 
براي مردم هدف اصلي آنها بوده اس��ت. در مقطع اغتشاشات نيز 
ده  ها حمله هكري به سازمان هاي خدمات  دهنده به مردم به عمل 
آمد كه با تدابير دستگاه  هاي ذي ربط، خنثي شدند.  اقدامات رژيم 
دژخيم امريكا در عرصه فن آوري و رسانه به اين چهار محور خالصه 
نمي  شود و خباثت  ها و مزاحمت  هاي آن رژيم مقوله گسترده اي 

است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.

     3- حضور تيم سازمان سيا 
در مقر گروهك هاي ضدانقالب

در تاريخ 1401/06/29 تيمي از C.I.A با پوشش وزارت خارجه 
امريكا، با حضور در مقر گروهك تجزيه طلب موس��وم »به حزب 
دموكرات كردستان ايران« در شهر اربيل كردستان عراق با سركرده 
آن گروهك به  نام مصطفي هجري دي��دار و گفت وگو كرد. تيم 
سازمان جاسوسي امريكا ضمن تقدير از ادغام دو جناح گروهك، 
از آنها مي  خواهند كه در اغتشاشات رخ داده در برخي شهرهاي 
كردستان ايران، بيش از اين ايفاي نقش نمايند. در اين نشست، 
طاهر محمودي، كمال كريمي، محمد نظيف قادري و محمد صالح 
قادري، سركرده گروهك را همراه مي كردند. شايان ذكر است كه 
در گذشته نيز س��ازمان سيا، مصطفي هجري و عبداهلل مهتدي 
)سركرده گروهك كومله( را به امريكا فراخوانده و به آنها ابالغ نموده 
بود كه بايد با يكديگر ادغام شوند و الاّ كمك هاي مالي و تسليحاتي 
رژيم مافيايي امريكا به هر دو گروهك قطع خواهد شد! در اجراي آن 
دستور و به  عنوان گام اول، دو جناح انشعابي حزب منحله موسوم 
به دموكرات كردستان ايران در تابستان گذشته با يكديگر ادغام 
شدند و در حال فراهم آوردن زمينه  براي ادغام با گروهك كومله 
بودند كه با افشاگري رسوا كننده وزارت اطالعات پيرامون وابستگي 
كومله به رژيم كودك كش صهيونيستي مواجه شدند )اطالعيه 
پنجم مرداد ماه روابط عمومي وزارت اطالعات و مستند »عملاّيات 
بزرگ« كه اخيرا از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران پخش 

شد( و لذا مجبور به تعويق برنامه دستوري ادغام دو گروهك خائن 
و وابسته به بيگانگان شدند.

     4- ديدار تيم امريكايي
 از مقر گروهك موسوم به پاك

 در تاريخ 1401/7/15 هيات سازمان جاسوسي امريكا به  صورت 
پنهان و در هتل ديوان اربيل با سركرده گروهك پاك به  نام حسين 
يزدان  پناه مالقات و به بررس��ي آخرين وضعيت گروهك پس از 
موشكباران مقر آن توسط دلورمردان س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي پرداختند. آنها به وي قول كمك هاي بيشتر و اميد دادند 
تا زودتر اوضاع گروهك را ترميم و به صحنه مبارزه با نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران برگرداند. سپس تيم C.I.A براي دادن 
روحيه به گروهك درهم پاش��يده، به همراه حس��ين يزدان  پناه 
و همسرش )هاِمنو( از زخمي  هاي موش��كباران فوق  الشاره در 
بيمارستاني در اربيل عيادت كردند. همچنين كارشناسان نظامي 
همراه هيات امريكايي از محل اصابت موشك هاي رزمندگان اسالم 
در مقرهاي مختلف ضدانقالب بازديد نمودند تا توان و دقت تخريب 

موشك  هاي سپاِه مقتدر اسالم را ارزيابي نمايند.

     ۵- شبكه  هاي ماهواره  اي سفارشي  كار
جنگ رسانه  اي و تبليغاتي كه از قديم يكي از مهم ترين ابزارهاي 
استكبار جهاني براي استعمار و غارتگري و جنگ رواني و تحريف 
واقعيت هاي جهان به نفع غارتگران و عليه ملل س��تمديده بود، 
از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي و با پيوستن بازماندگان رژيم 
س��اقط ش��ده پهلوي و فراريان گروهك هاي تروريستي چپ و 
راست و منافق و فرقه  هاي منحرف و س��اير فراريان سابقه  دار به 
جريان مسلاّط رسانه اي صهيونيس��تي، صورت و سيرتي ديگر 
پيدا كرد. جريان سلطه ضمن فراهم آوردن به روزترين امكانات و 
تكنولوژي رسانه اي )البته به  هزينه  گاو شيرده سعودي و امثالهم( 
و اِعمال فرمانده واحد رسانه اي بر آنها، به خط  ده آمرانه و بهره  برداري 
استعمارگرانه از اين نارسانه  ها پرداخت.  اگرچه جمهوري اسالمي 
ايران در طول تاريخ پرافتخار خود و به   ويژه در مقاطع بروز برخي 
رويدادهاي سال هاي گذشته هميش��ه با آوازه گري هاي مزواّرانه 
اين نارسانه  ها مواجه و با شيوه  هاي آنها آشنا بوده است؛ اما بي  شك 
در جريان اغتشاشات اخير، »بزرگ ترين عملاّيات تاثيرگذاري« 
و به عبارت ديگر »جنگ جهاني رس��انه  اي« عليه ملاّت سرافراز 
ايران طراحي و اجرا شد. عالوه بر سوژه  سازي از هر پديده طبيعي و 
مصنوعي و آوازه  گري همنواي شبكه  هاي ُمزدور فارسي زبان، موج 
سواري روي نارضايتي و خلق نارضايتي  هاي سفارشي با جعل و 
روايت  سازي دروغين از رويدادها، تبديل نارضايتي به اعتراضات 
اجتماعي، ديگرگون نمودن اعتراضات اجتماعي به سياسي، تغيير 
جهت آنها به اعتراضات ساختاري و درنهايت تبديل جملگي آنها 
به اغتشاش و شورش و جنگ خياباني و... اين همان دستورالعملاّي 

است كه شبكه  هاي مذكور در اغتشاشات اخير دنبال كردند. طرفه 
آنكه شبكه اي همچون بي  بي  سي كه از قدمتي ديرينه برخوردار 
است و قاعدتا پيرامون شؤون حرفه  اي خويش بايد حساس باشد، 
با چرخشي گسترده و تغيير كامل برنامه  هاي عادي و روزانه خود و 
گذشتن از ديگر اخبار مهم جهاني، عمال به مرتبه »صحنه گرداني 
عملاّياتي اغتشاش��گران خياباني« تبديل شد. همچنين است 
رسوايي شبكه همتاي آن، اينترنشنال سعودي كه عالوه بر موضوع 
پيش گفته، رسما به خط تجزيه ايران مقتدر و يكپارچه روي آورد 

و درنهايِت صراحت، از تجزيه  طلبي و تجزيه  طلبان حمايت نمود.
چنين چرخشي در ش��بكه  هاي مزدور و چنين هزينه حيثيتي 
باليي نمي  تواند صرفا ناشي از يك ارزيابي اشتباه از موقعيت توسط 
آن شبكه  ها باشد، بلكه قطعا مبتني بر »يك راهبرد تازه، يك طرح 
بزرگ و يك بسته اطالعاتي- عملاّياتي« است كه در سطوح بالي 
رژيم هاي امريكا و انگليس اتخاذ شده و به اين نوكراِن سفارشي كار 
ابالغ شده است. در وقايع اخير سناريوهاي نخ نماي »كشته  سازي« 
و ادبيات تكراري اعتراف اجباري و خشونت سيستماتيك و نيز 
د و شهيد و ده ها شگرد شناخته شده  ديگر،  عوض كردن جاي جالاّ
با شيوه اي يكسان اما با حجمي صدها برابر بيش از وقايع گذشته، 
نه تنها حيثيِت نداشته شيپورهاي انگليسي، امريكايي و گاوان 
ش��يرده آنها را بر باد داد، بلكه كليه موازين حرفه اي و بين  المللي 
را نيز درنورديد و سابقه مبتذلي بر س��وابق سياه آنها افزوده شد 
كه پيگرد حقوقي آنها و پياده نظام فراري نارسانه  هاي يادشده در 

دستور كار قرار دارد.

     بخش سوم( مرحله پسا آشوب
در يك ماه و نيم گذشته، دشمن امريكايي و هم پيمانان خبيث و 
پياده نظام مزدور و نارسانه  هاي سفارشي كار آنها، يقينا با كلاّ توان 
خويش وارد عرصه جنگ تركيبي تمام عيار و بزرگ ترين عملاّيات 
تاثيرگذاري با نظام مقدس جمهوري اسالمي شدند. براي جامعه 
اطالعاتي پرافتخار كشور كه شبانه  روزي و لحظه به لحظه تحركات 
ائتالف ش��يطان بزرگ را تعقيب مي  كردن��د، كمترين ترديدي 
وجود ندارد كه حريف كلاّ س��ناريوهاي جن��گ نرم و تركيبي و 
عملاّيات تاثيرگذاري خويش را با همه توانمندي هاي قشون خود و 
هم پيمانان، وارد صحنه نبرد با ملاّت مقاوم و سرافراز ايران اسالمي 
كرد. اذعان داريم كه دشمن مزاحمت ايجاد نمود، خسارت وارد 
كرد، تعدادي از جوانان اين مرز و بوم را به خاك و خون كشيد، اما با 
اتقان كامل مي گوييم او نتوانست به هيچ  يك از اهداف اصلي از پيش 
تعيين شده خود دست يابد. اين ارزيابي مستدل و قطعي ماست 
كه از قضاي روزگار، دشمن امريكايي و انگليس خبيث نيز بدان 
اذعان دارند اما جرات و جسارت اعتراف آشكار به آن  را ندارند. جامعه 
اطالعاتي كشور، با الطاف الهي و عنايات اهل بيت عصمت و طهارت 
)عليهم السالم( به ارزيابي داخلي سازمان هاي جاسوسي امريكا و 
انگليس دسترسي يافته است كه صريحا دربردارنده آن اعترافات، 

هم در پيرامون شكست سناريوهاي مجمع شياطين و هم در باب 
اذعان به ريشه  دار بودن »درخت تناور ايران اسالمي« و در قبول 
اقتدار غيرقابل انكار »ايران قوي« مي  باشند. امروز مصالح اطالعاتي 
و امنيتي به ما اجازه نمي  دهند كه عين ارزيابي  هاي اردوگاه سلطه 
را افشا كنيم. اما شايد در آينده، محذورهاي كنوني رفع و امكان بر 
مال كردن آن گزارشات فراهم گردد؛ كه در آن صورت طبل رسوايي 
دشمنان امريكايي، انگليسي، صهيونيستي از بام فلك بر زمين 
خواهد افتاد.  عالوه بر دشمني هاي گذشته و جاري، رژيم امريكا در 
تالش است تا سياست فشار حداكثري تركيبي را عليه ملاّت شريف 
ايران در سال آتي ميالدي نيز اعمال كند و بودجه  هاي متعددي 
را بر پايه توهمات خود براي اين منظور در نظر گرفته است. وزارت 
خزانه  داري امريكا به اتفاق بخش هاي مختلف در جامعه اطالعاتي 
و وزارت امور خارجه آن رژيم، ظرفيت انساني و مالي بي سابقه اي 
را براي ايجاد فشار بر ايران اسالمي در قالب بسته  هاي تحريمي به  
كار گرفته است. عالوه بر سياست فشار حداكثري، ده  ها پروژه به  
منظور بي  ثبات سازي محيط داخلي ايران در قالب هاي گوناگوِن 
مذكور درنظر گرفته و صرفا براي يكي از پروژه  هاي مذكور كه در 
اين راستا طراحي شده 55 ميليون دلر تخصيص داده شده است. 
آژانس رسانه  هاي جهاني امريكا كه يكي از شكست  خورده  ترين 
بخش هاي سياس��ت نفوذ امريكا در پوشش ديپلماسي عمومي 
است و بودجه ۸40 ميليون دلري دارد صرفا براي مقابله رسانه اي 
و عملاّيات رواني عليه مردم ايران مبلغ 1۳1/۳ ميليون دلر درنظر 
گرفته است. اين پروژه  ها صرفا معطوف به عملاّيات رواني عليه مردم 
داخل كشور نيست؛ يكي از برنامه  هاي آتي رژيم امريكا تخريب 
وجهه ملاّت ايران در ميان ملاّت هاي دوست و همسايه و در نتيجه 
تضعيف سياست هاي ثبات  ساز جمهوري اسالمي ايران در منطقه 
و انتقال ناامني هاي پيراموني كشور به داخل است، به  طوري كه 
در جهت تحقق آن، بودجه اختصاصي تعريف كرده و براي دفتر 
متولي اين امور ۳5۳ ميليون دلر درنظر گرفته است. جالب توجه 
است كه دفتر تحقيق و اطالعات وزارت امور خارجه امريكا براي 
مقابله با نفوذ قدرت هاي خارجي در داخل امريكا ۸7 ميليون دلر 
بودجه و ۳94 نفر نيروي كارشناس اختصاص داده است. اين دفتر 
كه يكي از اعضاي جامعه اطالعاتي امريكا محس��وب مي  شود، با 
سوءبرداشت نسبت به وضعيت حاكم بر جامعه قطبي شده امريكا 
و تبعيض  هاي سيستماتيك در آن، ريشه اين مشكالت را در نفوذ 
سايرين در محيط سياست داخلي خود جست وجو مي  كند و براي 
موضوع ايران بودجه و پروژه مستقل تعريف كرده است. عالوه بر 
اين موارد دولت جنايتكار امريكا كه تنها استفاده كننده از سالح 
كشتار جمعي هسته  اي در طول تاريخ بوده و هم اكنون نيز از رژيم 
صهيونيستي )دارنده تسليحات هسته اي بدون نظارت هيچ نهاد 
بين المللي( حمايت مي كند، براي به   اصطالح مقابله و از بين بردن 
ظرفيت هسته  اي صلح آميز ايران و فشار بر برخي ديگر از كشورها 
مبلغ 295 ميليون دلر در نظر گرفته است. اين موارد صرفا بخشي 
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مداخالت امريكا در اغتشاشات اخير كشور

 فراخوان آگهی مناقصه
 )دو نوبته- يک مرحله ای(

شرکت بهسازان آینده قزوین )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و با استفاده از اعتبارات داخلی انجام 
خدمات حفظ و نگهداری امورات فضای سبز ازطریق تامین نیروی کارگران فصلی به تعداد تقریبی 47 نفر را به پیمانکار واجد صالحیت )دارای 
گواهی صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رشته نگهداری فضای سبز و گواهی صالحیت ایمنی اشخاص حقوقی( برای مدت یک سال شمسی 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد  مناقصه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 

مذکور را دریافت نمایند.
٭  برگزاری مناقصه صرفًا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( می باشد وکلیه مراحل فرایند مناقصه شامل دریافت 
اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت درمناقصه،ارسال پیشنهاد قیمت، اعالم به برنده ، پذیرش برنده بودن،پرداخت تعرفه سامانه و ثبت اطالعات 

پرداخت های تضامین  در بستر سامانه امکان پذیر است.
٭  مبلغ برآورد اولیه: 98,707,787,748 ریال

٭  ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
٭  آدرس: قزوین ، میدان ارتش -  ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 7و8 - تلفن: 33368404-5

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1399313

حسین نوری-مدیرعامل شرکت بهسازان آینده قزوین

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
همزمان با  ارزيابی کيفی )يکپارچه( مناقصه گران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( خرید کمپرسور معدنی سیار  به شماره 2001092416000065 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
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در سامانه تاریخ 1401/08/10 می باشد .
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برآورد مناقصه:35,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,750,000,000 ریال

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:
 به آدرس: استان فارس-  شهرستان مهر-  شركت پاالیش گاز پارسیان - کد پستي:  7449184831 

شماره تماس: 36 الي 071-52724134
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دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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شركت ملي گاز ایران
شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1398989

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
شركت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومي به شرکتهایی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر  از مراجع ذیربط و 

ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه  می باشند ، واگذار نماید .
1401/041 شماره مناقصه: 

اجراي محوطه سازي تصفیه خانه پساب صنعتي و سوله انبار مواد شیمیایي شركت  پاالیش گاز  ایالم موضوع مناقصه : 
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تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران:                                1401/08/14

تاریخ آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران:                                   1401/08/24                      
تاریخ  گشایش پاكات:                                                                                                                                                 1401/08/25)ساعت 10 صبح(

 www.setadiran.ir  : آدرس دریافت اسناد الكترونیك
آدرس پستي مناقصه گزار :ایالم / بخش چوار / صندوق پستي 144-69361 / كدپستي 6937170110 /دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 )دبیرخانه كمیسیون مناقصات( تماس حاصل 
روابط عمومي شركت پاالیش گاز ایالمفرمایند.

 نوبت:اول

شناسه آگهي : 13988۵7 شركت ملي گاز ایران
شركت پاالیش گاز ایالم

برگ س�بز و س�ند کمپانی س�واری کوییک هاچ بک رنگ سفید 
روغنی ب�ه ش�ماره پ�الک 19ای�ران173م98 به ش�ماره موتور 
 NAS841100K1014432 و شماره شاسی  M15 /8781048
متعلق به ادریس زارعی به ش�ماره ملی 3790028118 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت مدل 1390با شماره موتور 
NBEA012209 ش�ماره تنه NBE9010246با شماره پالک 
516/68954 ب�ه نام حمیدرض�ا مراد زاده باوند بوری با ش�ماره 
ملی 33255278120 مفقود و از درجه اعتبار س�اقط می باشد. 

گیالنغرب

مفقودی

از بودجه  ها و امكاناتي است كه رژيم تروريست امريكا براي تضييع 
حقوق ملاّت بزرگ ايران تحت عناوين مختلف وضع كرده است و 
ظرفيت هاي مختلف ديگري را نيز در قالب  هاي پنهان و غيررسمي 
اختصاص داده كه هدف اصلي آن حمايت پنهان از عناصر توليد 
ناامني و آشوب در داخل كشور و زنده نگه داشتن كورسوي آتش 
اغتشاشات است. طبق اطالعات معتبر، پس از سير نزولي  يافتن 
پروژه اغتشاشات، كانال هاي منتهي به ائتالف شيطاني، به پياده 
نظام خود اب��الغ كرده  اند تا آمادگي خويش را حفظ و محورهاي 
ذيل  الذكر را به عنوان خطوط اصلي اقدامات مورد تاكيد قرار داده  اند: 
1- تقويت ابزارهاي مخراّب تاثيرگذاري از طريق فضاي سايبر به  
هر شكل ممكن و از هر طريقي )شبكه  هاي اجتماعي امريكايي به  

 مثابه سالح استراتژيك(.
2- عالوه بر مقامات امريكايي و انگليس��ي، با دولتمردان س��اير 
كشورهاي اروپايي نيز ارتباط برقرار كرده و تالش نمايند آنها را در 

اين پروژه دخيل نمايند.
۳- حفظ آهنگ تخريبي نارسانه  هاي فارسي زباِن عمدتا لندني-

سعودي عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران.
4- تحري��ك به اعتص��اب در صنايع مختلف به  وي��ژه در صنايع 
نفت و گاز با ه��دف قطع درآمدهاي نفتي و نيز فلج كردن حمل 

و نقل كشور.
5- دامن زدن به اعتصاب مغازه  ها و بستن بازارهاي كشور با هدف 
فشار بر مردم و افزايش نارضايتي و نهايتا پيوند اعتصابات مختلف 

به يكديگر.
6- تاكيد ويژه بر كشته  سازي از طريق انتساب هر قتل و حادثه اي 
به نيروهاي امنيتي و انتظامي، يا هدف قرار دادن اغتشاشگران در 
صحنه توسط تروريست هاي اجاره اي و انتساب آنها به نيروهاي 

نظام يا بهره  گيري از ساير روش ها.
7- هر اتفاق طبيعي و مصنوعي بايد به سمت يك اغتشاش سير 

كند و نيز هر اعتراض مدني به شورشي خونين تبديل شود.
۸- به تعطيل كشاندن مدارس و دانشگاه ها.

رژيم دژخيم امريكا نه پيش��ينه درخش��اني دارد ك��ه به اعتبار 
تاريخش اكنون صالحيت دخال��ت در عرصه  هاي جهاني را دارا 
باش��د و نه آينده اي كه به اميد آن، در انديشه حكمراني جهاني 
در آينده باشد. در باب گذشته امريكا، شالوده مافيايي آن رژيم بر 
غصب سرزمين بوميان و قتل و نابودسازي حرث و نسل صاحبان 
آن ُملك شكل گرفته و پس از آن با ربايش و اسارت سياه پوستان 
آفريقايي و استثمار شيره جان آنها و اعمال بزرگ ترين، عميق  ترين 
 و بي  س��ابقه  ترين تبعيض نژادي در طول تاريخ و پهنه جغرافيا، 
گرد آم��دن قس��ي  ترين و حرفه  اي  ترين جانيان جه��ان در آن 
جغرافيا، تش��كيل گس��ترده  ترين دولِت متش��كل از حرامياِن 
س��رگردنه  هاي جهان، تنها به  كار برنده سالح هاي هسته اي در 
دنيا، عامل كودتاه��اي متعدد و خوني��ن در پهنه گيتي، عامل 
مستقيم و غيرمستقيم خونبارترين جنگ هاي روي زمين، بانياِن 
آشكار تروريسم رسمي و دولتي در عرصه بين  المللي آن هم بنا به 
شهادت سردار بزرگ جهان اسالم حاج قاسم سليماني، بزرگ ترين 
سازنده و دلاّل تسليحات كشتار جمعي، خالق جنايت كارترين 
تروريست هاي آدم خوار همچون داعش و گروهك  هاي تكفيري 
هم  سنخ آن، حامي پرس��ابقه  ترين و خائن  ترين تروريست  هاي 

جهاني از نوع تروريست  هاي آلباني نشين با حداقل 12000 قرباني، 
پشتيبان خون ريزترين و بدوي ترين رژيم هاي روي زمين همچون 
رژيم آل سعود، بزرگ ترين و صريح  ترين استعمارگر جهان كه در 
روزگار كنوني هم صريح و آشكار و با صداي بلند، دولِت فرومايه 
تحت استعمار خود را »گاو شيرده« مي  خواند، نماِد توحِش به  روز 
شده و جاهليِت ُمدرن و بالخره رژيم ايالت متحده به   عنوان عصاره 
همه پليدي  هاي اهريمني كه به درستي و دقت و حكمت توسط 
حضرت امام خميني )ره( بنيانگذار فقيد جمهوري اسالمي ايران 
به صفت »شيطان بزرگ« متصف شد؛ اكنون اين ُجرثومه همه 
زشت خويي ها براي ملاّت سربلند ايران ابراز نگراني مي كند، در عين 
حال تنها آرزويي كه براي اين ملاّت مستغني مي  نمايد، استفاده از 
شبكه هاي اجتماعي امريكايي است و بس!  و اما در پيرامون آينده، 
سردمداران رژيم امريكا خوب مي  دانند كه »آن سبو بشكست و آن 
پيمانه ريخت«. مطلع هستند كه از سال ها پيش نظم نويني در 
حال شكل  گيري است كه سردمداري آن رژيم در اين نظام تنها در 
حد وهم و خيال و در عوالم مجاز امكان پذير است، در همان فضايي 
كه اخيرا خود و پياده نظام شان، به كرات نظام جمهوري اسالمي را 
در آن ساقط كردند؛ در فضاي مجازي! همچنان كه پيشينيان آنها 
در 4۳ سال گذشته و در فواصل شش ماهه ، ۸6 بار حاكميت ايران 
را جابه  جا كردند! جمهوري اسالمي ايران همان درخت تنومندي 
است كه رهبر حكيم انقالب اسالمي )مدظله العالي( اخيرا توصيف 
كردند. درختي كه حوادث زمانه نه تنها گزندي متوجه آن نكرده 
است بلكه هر رويدادي، ريشه آن  را عميق  تر، تنه  اش را نيرومندتر 
و سايه  اش را گسترده  تر كرده و »ايران قوي« را آفريده است كه به 
اذن الهي، روز به روز در حال قوي تر شدن خواهد بود.  حوادث اخير 
كشور نيز بيش از همه، عنايات خداوندي به اين آب و خاك را نشان 
داد؛ »پروژه ويران سازي ايران« شكست مفتضحانه اي خورد. همان 
پروژه اي كه قبال در افغانستان و عراق و سوريه و يمن و ليبي پياده 
كردند، اما در ايراِن قوي شكست سختي خورد. طبيعي است كه 
به انتقام گيري از ملاّت سرافراز و مقاوم ايران روي آورند و بديه است 
كه بالفاصله، دست پروردگان داعشي و تروريست هاي تجزيه  طلب 
را وارد ميدان نمايند؛ اما با عنايات صاحب اصلي اين ملك و ملاّت، 
حضرت وليعصر ارواحنا فداه و عجل  اهلل تعالي فرجه  الشريف، كل 
توطئه  ها به   سوي آنها برخواهند گشت اِن  شاءاهلل. همچنين آن 
اغتشاشات رشد و درك و فهم و بصيرت ملاّتي فرهيخته را يك بار 
ديگر به نمايش گذاش��ت كه بايد قدردان اين ملاّت عظيم  الشأن 
بود و س��ربازان گمنام امام زمان )عج( به نوبه خويش در برابر اين 
م كل  ملاّت تعظيم مي نمايند. رهبري  هاي داهيانه فرمانده معظاّ
ظلاّه العالي( را يك بار ديگر به پيش چشِم دوست و دشمن  قوا )مداّ
آورد. انسجام دروني هر چه بيشتر جامعه اطالعاتي كشور و همراه 
و همدلي و همكاري آنها را براي آينده بيشتر و نزديك تر كرد. اما در 
باب گروهك ها و پياده نظام شيطان و اغتشاشگران، قصد بر ادامه 
شناسايي و تعقيب آنها تا آخرين نفر است كه اين روند هم اكنون 
جريان دارد و البته راه هم براي افراد فريب  خورده و نادم باز گذاشته 
شده تا خود را معرفي و شامل تخفيف در مجازات شوند. و نهايتا 
در پيرامون دشمنان اصلي، جنايات آنها در وقايع اخير فراموش 
يا بخشوده نخواهد ش��د و اين وعده قرآن كريم است كه: »اِناّا ِمن 
والسالم علي من اتاّبع الهدي الُمجِرمين ُمنتِقُمون«)9(. 



تعادل | فرشته فريادرس |
او قرباني بازي سياس��ي ديگري شد كه عملكردش چه 
مثبت يا منفي، نقش��ي در ادامه يا ع��دم تداوم مديريت 
كاري اش نداش��ت. برخي معتقدند، بركناري »س��عيد 
محمد« را پي��ش از همه بايد به »قاليباف« نس��بت داد 
وتالشش براي تصاحب سهم بيشتري از كابينه رييسي 
را جدي تر گرفت. در اين مي��ان، برخي گمانه زني ها نيز 
خروج محمد از مناطق آزاد را به معناي س��كوي پرش او 
به سمت وزارت تعبير كردند؛ چراكه وزير صمت با اتمام 
فرجه دوماهه زير ذره بين استيضاح نمايندگان قرار دارد 
و بيماري رس��تم قاس��مي در وزارت راه وشهرسازي دو 
وزارتخانه كليدي به گزينه مورد اعتماد نياز دارد. برخي اما 
خروج »سعيد محمد« را پايان حيات سياسي و كاري او در 
دولت رييسي مي دانند؛ موضوعي كه با انتصاب جانشينش 
محتمل تر به نظر مي رس��د. حال برخ��ي منابع آگاه به 
»تعادل« از احتمال انتص��اب »حجت ا... عبدالملكي 
به سمت دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري خبر 
مي دهند. اگر اين خبر صحت داشته باشد، وزير پرحاشيه 
و مستعفي كار دولت سيزدهم جايگزين سعيد محمد در 
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري خواهد شد كه ۱۹مهر 

۱۴۰۱ با حكم وزير اقتصاد از سمتش بركنار شد. 

   ماجراي اختالف محمد وقاليباف
اس��فند ماه ۹۹ بود، كه رداي نظام��ي را از تن در آورد و 
با اعالم اس��تعفا از فرماندهي قرارگاه خاتم االنبيا، براي 
رسيدن به صندلي شماره يك پاس��تور خيز برداشت 
و خود را يكي از كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري 
۱۴۰۰ معرفي كرد. سردار »سعيد محمد«، كه بيشترين 
حواشي را در ميان كانديدا هاي انتخابات داشت، تصور 
مي ش��د مصداق همان رييس جمهور ج��وان انقالبي 
براي جريان راس��ت باش��د اما، اين حضور و اين اعالم 
كانديداتوري نه تنها با اس��تقبال اهالي جناح راس��ت 
مواجه نشد كه از همان ابتدا اظهارات ضد و نقيضي درباره 
عملكرد و سابقه اش به گوش رسيد. خاصه آنجا كه سردار 
يداهلل جواني معاون سياسي سپاه اعالم كرد كه سردار 
محمد به خاطر تخلفاتي كه در قرارگاه خاتم داش��ته، 
كنار گذاشته شده است. البته اين اظهارات خيلي زود از 
سوي سخنگوي سپاه تكذيب شد، اما اثر خود را گذاشت 
و در نهايت سردار نتوانست از گيت شوراي نگهبان عبور 
كند و پس از آنكه رد صالحيت ش��د، با صدور بيانيه اي 
از ابراهيم رييسي حمايت كرد. پس از پيروزي ابراهيم 
رييسي در انتخابات رياس��ت جمهوري، گمانه زني ها 
درباره ليس��ت كابينه اش باال گرفت. گمانه هايي كه از 
حضور س��عيد محمد به عنوان يكي از وزراي اقتصادي 
دولت س��يزدهم خبر مي داد. اما، پس از انتشار ليست 
كابينه، خبري از حضور سردار به عنوان وزير در كابينه 
رييسي نشد و تنها دبيري شوراي عالي مناطق آزاد به 
او رسيد. درهمان زمان محمد مهاجري، فعال رسانه اي 
اصولگ��را، در اظهاراتي گفته بود، س��عيد محمد با نظر 
قاطع محمد قاليباف وزير كابينه رييسي نشد.اما، برخي 
هم اختالف سردار و قاليباف را به پرونده  تخلفات مالي 
عيسي شريفي، معاون شهردار در زمان قاليباف ربط دادند 
كه، توسط سعيد محمد جمع و آشكار شده بود و همين 
موضوع را عامل اصلي اختالف بين او دو عنوان كردند.  
اواخر شهريورماه س��ال جاري ودر بحبوحه اعتراضات 
مردمي و روزهاي ناآرام ايران، شايعاتي درباره بركناري 
يا استعفاي سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق آزاد، 
در فضاي مجازي مطرح شد؛ هرچند روابط عمومي اين 
دبيرخانه، در پيامي اين شايعات را كذب خواند، اما خيلي 
زود وزارت اقتصاد مهر تاييد بر اين شايعه زد و ابراهيمي 
جايگزين سعيد محمد در دبيري شوراي عالي مناطق 
آزاد شد. سعيد محمد كه بيش از يك سال در اين سمت 
مشغول به فعاليت بود، روز ۱۹ مهر ۱۴۰۱ با حكم احسان 
خاندوزي وزير اقتصاد از معاونت وزارت اقتصاد رس��ما 
بركنار شد، كه تعبير به چراغ سبز رييسي به بركناري 
محمد شد.  هنوز جزيياتي درباره علت بركناري »سعيد 
محمد« منتشر نشده، اما برخي از منابع از اختالف ميان 
او با محمد باقر قاليباف و وزير اقتصاد خبر مي دهند اما 
آنچه مشخص است و رسانه ها نيز طي روزهاي گذشته 
به آن پرداختند، در اين عزل بي سروصدا، واقعيت هايي 
وجود دارد كه دولتي ها دلشان نمي خواهد شفاف بيان 
شود. بنابر آنچه كه در رسانه ها منتشر شده، محمد باقر 
قاليباف به دليل اختالف خود با محمد بر سر پروژه ياس، 
به خاندوزي فشار آورده تا او را بركنار كند و رييسي نيز 

بركناري محمد را به نزاع با قاليباف ترجيح داده است.  
برخي نوشتند: اصل قضيه اين است كه پارسال، سعيد 
محمد گزينه وزارت راه و شهرسازي توسط رييسي بود؛ 
اما براي قاليباف، سعيد محمد خط قرمز به شمار مي رفت. 
آنها در پروژه پرحاشيه و پرسروصداي ياس كالهشان 
توي هم رفته بود و رييس مجلس دلش نمي خواس��ت 
س��عيد محمد را در لباس وزارت ببيند، فشار قاليباف، 
گزينه رييسي را عوض كرد و رستم قاسمي را جايگزين 
او ساخت. رييسي در جلسه رأي اعتماد هم اعتراف كرد 
كه گزينه اش براي وزارت راه، فردي غير از رستم قاسمي 
بود. او اسم سعيد محمد را نياورد اما گفت چون مي خواهد 
با مجلس تعامل كند از گزينه خود صرف نظر كرده است. 
سعيد محمد پس از آن مدتي بي نشان بود تا اينكه سر از 
مناطق آزاد درآورد. جسته و گريخته خبرهايي شنيده 
مي شد كه فشارهايي براي عدم صدور حكم انتصاب او 
وجود دارد. اما ظاهراً رييسي تصميم داشت جبران مافات 
كند و انتصاب او را قطعي نمايد. حكم را البته طبق قانون، 
وزير اقتصاد امضا كرد، هرچند كه مديريت مناطق آزاد، 
در محدوده وزارت اقتصاد نمي گنجيد. در همين حال 
نظري نماينده نزديك به قاليباف درباره عزل س��عيد 
محمد گفته بود: »زماني كه يك فرد عزل مي شود يعني 
دستگاه از او عبور كرده. شواهد نيز نشان مي دهد دولت 
از سعيد محمد عبور كرده است.« روايتي كه البته توسط 
نظري عضو كميسيون اقتصادي مجلس تكذيب شد. 
نظري اين اظهارات را جو سازي رسانه اي دانسته وگفته 
است: »او به دليل عملكرد و عدم تعامل با مجموعه هاي 
باال دس��تي و ضعف در مديريت مجموعه هاي پايين 
دس��تي و به دليل درخواس��ت وزير اقتص��اد بركنار 
ش��ده، اين چه ربطي به آقاي قاليب��اف دارد؟« باكنار 
رفتن سعيد محمد اين سوال ايجاد مي شود كه آينده 
او چه مي ش��ود؟ برخي رس��انه ها پس از بركناري او، 
معتق��د بودند، او براي تصدي پس��ت وزارت كار خيز 
برداشته است. اما راي اعتماد مجلس به »سيد صولت 
مرتضوي«، گزينه جديد دولت براي تصدي پس��ت 
وزارت كار باعث شد تا اين شايعات نيز منتفي شود. از 
سوي ديگر، با توجه به بيماري رستم قاسمي، وزير راه و 
شهرسازي اين احتمال نيز وجود دارد كه سعيد محمد 
بخواهد جايگزين او در اين وزارتخانه ش��ود. دارد. اما 
نظري نماينده مجلس، بركناري »س��عيد محمد« را 
پايان حيات سياسي و كاري او در دولت رييسي مي داند. 

   ردپاي خاندوزي در بركناري محمد
ماجراي اختالف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازي 
دارد؛ چراكه مهر س��ال ۹۵ مركز پژوهش ها گزارشي را 
منتشر كرد و در آن پيشنهاد داد كه وظايف و اختيارات 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل 
شود و وزير مسوول اجرا باش��د. كمتر از سه ماه بعد هم 
اين پيشنهاد به مرحله اجرا رسيد و نمايندگان مجلس 
در بررسي اليحه برنامه ششم توسعه، تفكيك دبيرخانه 

شوراي عالي مناطق آزاد از رياست جمهوري و واگذاري 
آن به وزارت اقتصاد را تصويب كردند. با اين حال در دولت 
دوازدهم و ابتداي دولت س��يزدهم، مناطق آزاد زيرنظر 
رياست جمهوري عمل مي كرد و دبير آن منصوب شخص 
رييس جمهور بود. اما با حكم خاندوزي عالوه بر تغيير دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد، وظايف اين نهاد زيرنظر وزارت 
اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه هايي نظير فرار مالياتي 
و سياست هاي تجاري مبتني بر واردات از طريق مناطق 
آزاد، تجديدنظر ش��ود. از اين رو، احسان خاندوزي كه از 
مخالفان سعيد محمد به شمار مي رود، پس از اينكه رداي 
نمايندگي را از تنش درآورد و رخت وزارت بر تن پوشيد، 
قرار بود تمام شعارهاي سياسي و انتخاباتي رييسي را كه با 
وعده بهبود وضعيت اقتصادي به مردم داده بود را برآورده 
كند، اما انتقادات به او آنچنان افزايش پيدا كرد كه درهمان 
ماه هاي اوليه وزارتش زمزمه استيضاحش از همان ميدان 
بهارستان و از ميان رفقايش به گوش رسيد. از اين رو، پس 
از آنكه مناطق آزاد به زير مجموعه وزارت اقتصاد درآمد، با 
توجه به اينكه محمد جايگاه خود را باالتر از معاون وزيري 
مي دانست اختالف خاندوزي با او باال گرفت. البته اظهارات 
او در خصوص مثبت شدن تراز تجاري مناطق آزاد آن هم 
پس از 3۰ سال مزيد بر علت شد تا عالوه بر وزير اقتصاد 
ديگر نزديكان رييس جمهور و اعضاي كابينه نيز به جمع 
منتقدان محمد اضافه ش��وند و در نهايت با درخواست 
خاندوزي و موافقت رييس جمهور محمد از سمت خود 
بركنار ش��د. به طوري كه روزنامه خراسان از رسانه هاي 
نزديك به قاليباف درباره بركناري سردار محمد و عملكرد 
او در مناطق آزاد نوشت: »عملكرد مناطق آزاد همواره محل 
بحث بوده است، گزارش جديد مركز پژوهش ها آمارهاي 
نااميد كننده اي در اين باره دارد، انتقال س��كان هدايت 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و ش��رايط جديد، مسير را 
تغيير مي دهد؟« اين روزنامه همچنين مدعي شده بود 
»سعيد محمد كه عالوه بر دفاع از سود آوري اين مناطق، 
با سياس��ت هاي مالياتي وزارت اقتصاد براي اين مناطق 
نيز به شدت مخالف بود.« اين اظهارات درحالي است كه 
سعيد محمد طي دوران كاري اش در مناطق آزاد معتقد 
بود، طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ، لغو معافيت 
مالياتي و اعمال ارزش افزوده در مناطق آزاد باعث شده 
بيشتر سرمايه گذاران تمايلي به سرمايه گذاري نداشته 
باشند. او همچنين بارها در صحبت هاي خود تاكيد كرده 
بود: »در شرايطي كه حاكميت از مجلس گرفته تا دولت 
و ساير دستگاه ها، فشارهاي همه جانبه را به مناطق آزاد 
وارد مي كنند و اين مناطق را به قاچاق ، سوء مديريت و 
عملكرد نامطلوب متهم مي كنن��د، قطعا اين نگرش 
نادرست ادامه خواهد داشت و البته آثار سوء آن به فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران ضربات سنگيني متحمل 
خواهد كرد، دقيقا برخالف آنچه در س��اير مناطق آزاد 
كشورهاي پيراموني خود مي بينيم؛ يعني ثبات قوانين ، 
اختيارات كامل و حفظ و افزايش مش��وق هاي قانوني 
براي جذب حداكثري فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد.«

   مناطق آزاد؛ ايستگاه بعدي عبدالملكي!
با عبور از همه جريانات؛ اما مساله نگران كننده و عجيب 
اينجاست كه نام »حجت اهلل عبدالملكي« در شرايطي 
توسط برخي منابع آگاه به عنوان جانشين محمد مطرح 
مي شود، كه وي در ارديبهشت ۱۴۰۱ و پس از پشت 
سر گذاشتن حواشي بسيار با وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خداحافظي كرده بود. عبدالملكي به عنوان 
جوان ترين وزير كابينه رييسي از همان ابتدا با حواشي 
زيادي رو به رو بود؛ از س��ابقه در داوري در يك برنامه 
تلويزيوني گرفته تا اظهارنظرهاي او درباره اشتغال زايي 
در ش��بكه هاي اجتماعي. پيش از آنكه به عنوان وزير 
براي وزارتخانه عريض و طويل »كار و رفاه اجتماعي« به 
مجلس معرفي شود در صفحه تلويزيون به عنوان يكي 
از داوران برنامه »ميدان« ظاهر شده بود؛ موافقانش ۴۰ 
ساله بودنش را به عنوان نقاط قوت معرفي كردند و در 
نهايت آنقدر بر طبل تبليغات كوبيدند تا اينكه حجت اهلل 
عبدالملكي توانس��ت از گيت بهارس��تان بگذرد و به 
دروازه وزارت كار برسد. عبدالملكي كه سه سال پيش 
مدعي بود »با يك ميليون تومان مي شود شغل ايجاد 
كرد« بعد از گذش��ت چند ماه از وزارتش مش��خص 
شد ايجاد ش��غل او متوجه افرادي بوده كه خودي تر 
محسوب مي شدند. از اين رو، تيغ تيز انتقادات برخي 
از نمايندگان از او به حدي بود كه درباره او نوش��تند 
كه »عبدالملكي با بي كفايتي وزارت كار را به نابودي 
مي كش��د.« روزنامه اعتماد نيز در گزارش��ي كه 2۵ 
بهمن س��ال گذشته منتشر شد، به انتقاد از عملكرد 
او در چند سكانس پرداخت و عزل و نصب هاي او در 

وزارت كار را نسل كشي مديريتي عنوان كرد. 
عبدالملكي در شرايطي كابينه رييسي را ترك كرد كه 
تالش  هاي نمايندگان مجلس يازدهم براي استيضاح 
او و ديگ��ر وزراي دولت نظير خاندوزي، وزير اقتصاد، 
فاطمي امين، وزير صم��ت و زارع پور، وزير ارتباطات 
راه به جايي نبرد. مجلس يازدهم بنا به برخي توصيه ها 
اجازه اس��تيضاح وزرا را ندارد. نمايندگان مجلس در 
مقاطع مختلف اين مساله را تاييد و تاكيد كردند كه 
هيات رييسه مجلس هيچ يك از طرح هاي استيضاح 
را براي اجرا به صحن علني ارجاع نمي دهد. از اين رو، 
درنهايت رييس دولت س��يزدهم تصميم گرفت كه 
عبدالملكي با يك استعفا با دولت خداحافظي كند؛ 
حاال گويا قرار بر اين است كه قاليباف و خاندوزي كه 
گفته مي ش��ود از حاميان اصلي عبدالملكي به شمار 
مي روند، اين بار او را با ايده هاي عجيب وغريبش راهي 
مناطق آزاد كنند. اين درحالي اس��ت كه اين روزها 
صداي معترضان به عملكرد حاكميت و دولت بيشتر از 
هر زماني ديگري بلندتر و رساتر از خيابان هاي ايران به 
گوش مي رسد، كه خواهان تغيير، شايسته ساالري و به 
كارگيري نخبگان در اداره امور كشور هستند. بنابراين 
بايد به دولت س��يزدهم هش��دار داد كه ديگر زمان 

آزمون وخطا نيست و آزموده را آزمودن خطاست.
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جهش قيمت گوشت 
صحت ندارد

رييس اتحاديه تهيه و توزيع كنندگان گوش��ت 
گوسفندي استان تهران اظهار داشت: همه ساله 
در آغاز فصل پاييز و ماه هاي مهر و آبان با كاهش 
دماي هوا و افزايش مصرف پروتئين، تا حدودي 
ش��اهد افزايش قيمت گوشت هستيم كه امسال 
كمتر شدن ذخيره دام زنده و افزايش قيمت آن 

نيز مزيد بر علت شده است.

   ذخيره دام زنده كاهش يافته است
عل��ي اصغ��ر ملك��ي، ريي��س اتحادي��ه تهيه و 
توزيع كنندگان گوشت گوسفندي استان تهران، 
در گفت وگ��و با ايلنا در ارتباط ب��ه افزايش قيمت 
گوش��ت قرمز گفت: گوشت قرمز در اوايل هفته با 
افزايش قيمت جزئي روبرو بوده است و خبر جهش 

اعالمي در برخي رسانه ها در تهران صحت ندارد.
وي خاطرنشان كرد: همه ساله در آغاز فصل پاييز 
و ماه هاي مهر و آبان با كاهش دماي هوا و افزايش 
مصرف پروتئين تا حدودي شاهد افزايش قيمت 
گوشت هستيم كه امسال كمتر شدن ذخيره دام 
زنده و افزايش قيمت آن نيز مزيد بر علت شده است.

وي در پاس��خ ب��ه ادع��اي فعاالن تش��كل هاي 
دامپروري مبني بر ثبات قيمت دام زنده، و وجود 
دام مازاد در كشور گفت: ما اين روزها با افزايش 
قيمت دام زنده مواجه بوده ايم. بره نري كه پيش 
از اي��ن با قيمت ۶۰ ت��ا ۷۰ هزار توم��ان معامله 
مي ش��د امروز در ش��هر، بالغ بر ۸۵ هزار تومان 
قيم��ت دارد. اين افزايش قيم��ت در مناطق دام 

خيز ما نيز به همين نسبت مشهود است.
ملكي در رابطه با قيمت روز گوش��ت گوسفندي 
در بازار تهران گفت: امروز اول آبان ماه در ميدان 
بهمن گوشت شقه گوس��فندي با قيمت ۱۷۰ تا 
۱۷۵ تومان به دست مغازه دار مي رسد و مغازه دار 
مي تواند با منظور كردن ۱۰ الي ۱۵ درصد سود، 
گوش��ت را عرضه كن��د. رييس اتحادي��ه تهيه و 
توزيع كنندگان گوشت گوسفندي استان تهران 
در ارتب��اط با نظ��ارت بر قيمت عرضه گوش��ت 
در قصابي ه��ا و مراك��ز عرضه تصري��ح كرد: اين 
موضوع مربوط به بازرسي اتاق اصناف و تعزيرات 
اس��ت. در صورتي كه كس��ي با گ��زارش تخلف 
يكي از زيرمجموعه هاي ما ب��ه اتحاديه مراجعه 
كند، ما حتما ب��ا مورد متخلف برخ��ورد كرده و 
با بررس��ي قيم��ت فاكتور خري��د، قيمت عرضه 
گوشت را مشخص مي كنيم.  گفتني است، ۷۵۰ 
مركز عرض��ه داراي پروانه عض��و اتحاديه تهيه و 
توزيع كنندگان گوشت گوسفندي تهران هستند.

چگونگي اجراي تهاتر كاال
ميان ايران و پاكستان

در جريان س��فر هيات تجاري ايران به پاكستان، 
بر لزوم تدوين دس��تورالعمل دقيق و كارشناسي 
درب��اره اجراي تهات��ر، تعيين تعرفه ه��ا و اصالح 
ارزش گذاري هاي انجام شده روي كاالهاي ايراني، 
تاكيد ش��د. به گزارش اتاق بازرگاني ايران، هيات 
تجاري اتاق ايران به همراه سركنس��ول ايران در 
كراچي با رييس سازمان توسعه تجارت پاكستان 
مالقات كردند. در اين نشس��ت بر ل��زوم تدوين 
دستورالعمل دقيق و كارشناس��ي درباره اجراي 
تهاتر، تعيين تعرفه ها و اصالح ارزش گذاري هاي 
انجام ش��ده روي كاالهاي ايراني، تاكيد ش��د. در 
ابتداي اين نشست احس��ان علي مانگي - رييس 
سازمان توسعه تجارت پاكس��تان -تصريح كرد: 
س��طح مناس��بات تجاري بين ايران و پاكستان 
مناس��ب نيس��ت. بنابراين بايد راه ه��اي جديد 
براي توس��عه مناس��بات پيدا كنيم. به طور قطع 
محصوالت متنوع��ي وجود دارد كه مي توان روي 

توليد آنها سرمايه گذاري مشترك داشته باشيم.
سازمان توس��عه تجارت پاكس��تان زيرمجموعه 
وزارت بازرگاني بوده و دفاتري در ش��هرهاي مهم 
پاكس��تان دارد. مق��ر اصلي آن در ش��هر كراچي 
اس��ت. اداره نس��اجي، كش��اورزي، مواد معدني، 
حالل، بازارهاي بين المللي، اكس��پو و تسهيالت 
تج��ارت و خدم��ات مديري��ت، فعاليت هاي اين 
س��ازمان را اداره مي كنن��د. ماموريت هاي اصلي 
سازمان توس��عه تجارت پاكستان توسعه تجارت، 
توس��عه محصوالت، تس��هيل تجارت و توس��عه 
فن��اوري اطالعات اس��ت. احس��ان عل��ي مانگي 
گفت كه اين س��ازمان براي توس��عه تجارت روي 
برگزاري نمايشگاه و رويدادهاي تجاري متمركز 
ب��وده و در اين رابطه بخش ه��اي مختلف را مورد 
توجه قرارمي دهن��د. در ادامه فعاالن اقتصادي به 
بيان س��واالت و ابهامات خود در ح��وزه تجارت و 
س��رمايه گذاري و چگونگي تسهيل امور گمركي 
پرداختند. همچنين حس��ن نوريان، سركنسول 
ايران در كراچي به توافقاتي كه در نشست اين هيات 
با بانك مركزي صورت گرفت اش��اره كرد و يادآور 
شد: امكان استفاده از مكانيزم تعريف شده در آن 
نشست براي حل ساير مشكالت موجود در بخش 
صادرات و واردات بين ايران و پاكستان وجود دارد.

در ادامه بر لزوم متعادل شدن تراز تجاري بين ايران و 
پاكستان تاكيد شد. در حال حاضر تراز تجاري بين دو 
كشور به نفع ايران مثبت است به گونه اي كه صادرات 
ايران به اين كشور حدود دو برابر صادرات آنها به ايران 
برآورد مي ش��ود. ارزش گذاري كاالهاي ايراني براي 
واردات به پاكستان موضوع ديگري بود كه مورد توجه 
قرار گرفت. به گفته تجار ايراني، در حال حاضر قيمت ها 
كارشناسي شده تعيين نمي شود و اين موجب باال رفتن 
مجموع ارزش كاالهاي ايراني در بازار پاكستان مي شود. 
از آنجا كه درباره موضوع تهاتر اتاق هاي بازرگاني 
زاه��دان و كويت��ه ب��ه عن��وان هماهنگ كننده 
شناخته شدند، تاكيد شد كه نمايندگان دو اتاق 

در اين كميته ۱۰ نفره حضور داشته باشند.

رشد31 درصدي مصرف 
گازطبيعي در 6 ماهه نخست سال 

در استان چهار محال و بختياري
بيش از۷۷۶ ميليون متر مكعب گازطبيعي در ۶ ماهه 
نخست امسال در بخش صنايع استان چهار محال و 
بختياري به مصرف رسيده كه نسبت به مدت زمان 
مشابه سال ۱۴۰۰ رش��د3۱ درصدي داشته است. 
ب��ه گزارش روابط عمومي ش��ركت مل��ي گاز ايران، 
جهانبخش سليميان مديرعامل شركت گاز استان 
چهار مح��ال و بختياري، با بيان اي��ن مطلب، اظهار 
كرد: در س��الي كه به فرمايش مق��ام معظم رهبري، 
سال »توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين« نامگذاري 
ش��ده، گاز طبيعي به عنوان محور توس��عه و توليد، 
در اشتغال آفريني و رونق كس��ب و كارهاي موجود 
بسيار موثر و نقش اساسي دارد. سليميان، با تاكيد بر 
سياست جايگزيني گاز طبيعي با ساير سوخت هاي 
ماي��ع نظيرگازوئي��ل، م��ازوت و فرآورده هاي ميان 
تقطير، بيان داشت: استفاده از گاز طبيعي به ميزان 
قابل توجهي آلودگي هواي ناشي از ساير سوخت ها 
را بسياركاهش داده و نقش مهمي در توليد و اشتغال 
در كش��ور دارد. وي افزود: امروزه گاز به عنوان يكي از 
مهم ترين و حياتي ترين منابع انرژي در جهان مطرح 
شده است، به طوريكه كارشناسان، آينده انرژي جهان 
را متعلق به گاز طبيعي مي دانند. اين سوخت به دليل 
مزاياي متعدد زيس��ت محيطي و همچنين كاهش 
ذخاير نفتي جهان در مقايسه با ساير حاملهاي انرژي 
به طور ملموسي مورد توجه قرار گرفته است. به گفته 
وي ارزش ذات��ي و واقعي گاز طبيعي زماني بيش��تر 
آشكار مي شود كه بدانيم ايجاد حرارت، فقط بخش 
كوچكي از كاربردهاي متنوع اين ماده حياتي است 
و ارزش و اهمي��ت اصلي آن در ايج��اد ارزش افزوده 
فراوان و قابليت تبديل به هزاران نوع كاالي با ارزش 
اقتصادي ديگر است. مديرعامل شركت گاز استان 
چهارمحال و بختياري گف��ت: مصرف گاز طبيعي 
عالوه بر مزيت هاي زيست محيطي، منجر به كاهش 
هزينه هاي تعمي��ر و نگه��داري و افزايش قابليت 
اطمينان بهره برداري در صنايع نس��بت به سوخت 
مايع است. وي در پايان گفت: هم اكنون اين شركت 
توانسته در برنامه ريزي هاي مربوط به گازرساني به 
بخش هاي صنعتي، نيروگاه هي، تجاري، عمومي و 
بخش خانگي به اهداف تعيين شده خود دست يابد.

ردپاي قاليباف و خاندوزي در عزل سردار و پايان حيات سياسي او 

عبدالملكي  جايگزين  محمد؟ 

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار: 

قطعي اينترنت صادرات آجيل ايران را فلج كرد
ناآرامي ها اخير در كش��ور س��بب مش��كالتي براي 
فروشندگان بازار شد، ولي مهم ترين تاثير آن قطعي 
اينترنت ب��ود كه ارتباط با واردكنندگان خش��كبار و 
آجيل كشور را از بين برد و از اين لحاظ مي توان گفت 
اعضاي اين صنف دچار زيان و از دست رفتن بازارهاي 
صادراتي شدند. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار گفت: 
كاهش توليد قطعا روي قيمت ها تاثير مي گذارد. البته 
اصل قيمت در اين زمان مهم نيست؛ نگراني اين است 
كه در حال از دست دادن سهم بازار در جهان هستيم و 
ارتباط مان با دنيا در حال كم شدن است كه اين موضوع 
قابل جبران نيست در اين خصوص با عليرضا ارزاني، 
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار توضيحاتي داد. ارزاني 
پيرامون قطعي اينترنت و تاثير آن بر صادرات آجيل 
و خش��كبار گفت: قطعي اينترنت وضعيت را بسيار با 
مشكل رو به رو كرده است؛ اينگونه بيان كنيم كه اين 
اتفاق صادرات آجي��ل را فلج ك��رد. ارتباط گيري با 

كشورهاي ديگر به سختي انجام مي شود و در آخر 
تاثير بس��يار مخربي بر اين بازار گذاشته است. قبال 
بين تجار استفاده از ايميل رايج بود اما امروزه بيشتر 
توليدكنندگان و صادركنندگان از واتس اپ استفاده 

مي كنند كه درحال حاضر قطع است.
وي در ادام��ه خاطرنش��ان ك��رد: درصد ض��رر قطعي 
اينترنت روي صادرات را بايد اقتصاددان ها و آمارنويسان 
محاسبه كنند اما تاثير آن به قدري چشمگير است كه 
مي گويم تجارت آجيل و خش��كبار فلج شده است. ما 
هرروز بايد به صورت آنالين نرخ ارز را داش��ته باش��يم، 
ن��رخ محصول را از بازار محاس��به كني��م، عكس آن را 
ارسال كنيم؛ كه متاس��فانه راه ارتباطي مان قطع شده 
است و به سختي مي توانيم كارها را انجام دهيم. ارزاني 
در خصوص كاهش ۴۰ درصدي توليدخشكبار و تاثير 
آن بر قيمت هاي بازار بيان كرد: كاهش توليد قطعا روي 
قيمت ها تاثير مي گذارد. البته اصل قيمت در اين زمان 

مهم نيست؛ نگراني اين است كه در حال از دست دادن 
سهم بازار در جهان هستيم و ارتباط مان با دنيا در حال 
كم شدن اس��ت كه اين موضوع قابل جبران نيست. ما 
براي گرفتن اين سهم در بازار بسيار زحمت كشيديم و 
هزينه هاي بسياري را براي آن پرداخت كرديم. طبيعتًا 
صادرات پسته و ساير محصوالت آجيل و خشكبار نيز 
به همين ميزان با كاهش روبرو بوده است، هر چند كه 
كاهش توليد هزينه هاي س��ربار توليدكنندگان را نيز 
به شدت افزايش داده اس��ت. اما بايد در نظر داشت كه 
خس��ارت اصلي ما كاهش س��هم بازار جهاني است نه 
تفاوت قيمت ها؛ مش��كل نرخ را دولت از بين مي برد و 
بر عهده آن است اما اگر اين مش��كل را نتوانيم جبران 
كنيم قيمت ها افزايش بيشتر هم خواهند داشت. ارزاني 
پيرامون تاثير نوسان ارز بر بازار گفت: زماني كه نوسان ارز 
وجود دارد ما نمي توانيم در بازار جهاني نرخ را مشخص 
كنيم. تا بخواهيم نرخ ارز را در بياوريم و محاسبه كنيم 

مشتري خريد خود را از جاي ديگر انجام مي دهد. عمال 
ما بازارمان را از دست داده ايم. راهكار درست شدن اين 
موضوع از طريق دولت بايد ارايه شود. بهتر است دولت 
هرچه س��ريعتر براي اين اتفاق دست بجنباند و كاري 
انجام شود تا صادرات ما بيشتر از اين غرق نشود. دولت 
از نوسان ارز در حال كاسبي است و نظارتي بر مشكالت 
ندارد به همين علت از فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان 
ما نمي توانيم انتظارات خارج از توقعي داش��ته باشيم 
چون دستش كوتاه است و كاري از پيش نمي تواند ببرد. 
نابس��اماني هاي بازار يكي ديگر از مش��كالتي است كه 
توليدكنندگان و صادركنندگان با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار در پايان گفت: 
بازار جهاني پسته در وضعيت فعلي در اختيار امريكا و 
ايران است، ولي با خشكسالي به وجود آمده توان رقابت 
كمتري با اين كشور داريم و اين امر به بازار آسيب رسانده 

است و با اتفاقات اخير در حال بدتر شدن هم است.

همزمان با هفته فرهنگي اراك 

شهردار اراك با اشاره به افتتاح اولين پارك موضوعي 
در اين كالن شهر، گفت: در شهر صنعتي، مشاور در 
حال بازطراحي پارك شهيد محمدي به عنوان پارك 
موضوعي فرهنگ و هنر است و اميدواريم در آينده 
شاهد افتتاح اين پارك هم باشيم. عليرضا كريمي در 
ايين افتتاح پارك تخصصي شطرنج در كوي صنعتي 
اراك، اظهار كرد: شهر صنعتي اراك ظرفيت بسياري 
خوبي براي توسعه سرانه هاي ورزشي دارد، چراكه 
زيرس��اخت هاي الزم در اين محل ب��ه خوبي ديده 
شده اس��ت و در نظر داريم در راستاي رضايتمندي 
شهروندان در سال ۱۴۰2 توسعه سالن هاي ورزشي 
را در دستور كار قرار شهرداري قرار دهيم. وي افزود: 
امروز پارك شطرنج به عنوان اولين پارك موضوعي 
اراك به بهره برداري رسيد، همچنين در شهر صنعتي، 
مش��اور در حال بازطراحي پارك ش��هيد محمدي 
به عنوان پ��ارك موضوعي فرهنگ و هنر اس��ت و 
اميدواريم در آينده شاهد افتتاح اين پارك هم باشيم. 
ش��هردار اراك ادامه داد: اين پارك به حالت متروكه 
درآمده بود و گهگاه به عنوان ديزي سرا مورد استفاده 
قرار مي گرف��ت، در حالي كه در گذش��ته به عنوان 
مركز فرهنگي مورد استفاده قرار مي گرفته است و 
مردم در س��ينماي روباز اين پارك به تماشاي فيلم 
مي نشستند، لذا با بازطراحي آن مي توانيم بار ديگر از 
اين ظرفيت فرهنگي و تفريحي شهر بهره مند شويم. 
وي خاطرنشان كرد: عالوه بر حوزه هاي ورزشي در 
زمينه هايي همچون اتوبوسراني نيز اقدامات خوبي در 
شهرداري رقم خورده است، درحالي كه سال گذشته 
تنها ۷۰ اتوبوس در شهر داشتيم، پس از بحران كرونا و 
توأم با افزايش استقبال مردم از اتوبوس ها شهرداري 
۱۰۵ اتوبوس خريداري كرده است كه از اين تعداد 
3۵ اتوبوس به مسير وارد شد و از اين پس ماهانه 2۰ 
اتوبوس به خطوط اتوبوسراني شهر افزوده خواهد شد 
و در اين زمينه تحولي انقالبي و بي سابقه اتفاق افتاده 
اس��ت. كريمي ادامه داد: ديگر سازمان ها همچون 
سازمان موتوري و عمران و همچنين سازمان آتش 
نشاني كه نيازمند بهسازي تجهيزات بود نيز با مجهز 
شدن به امكانات جديد آماده خدمت رساني به مردم 
هستند. حسين زنديه وكيلي، شهردار منطقه يك 
اراك نيز در اين آيين گفت: با اينكه منطقه يك اراك 
از سبزترين مناطق اين ش��هر به شمار مي رود، اما 
تاكنون پارك موضوعي در اين منطقه وجود نداشت، 
از اين رو با برگزاري اولين جلسه كميته فني شوراي 
منطقه در اوايل دي ماه سال گذشته و به دنبال تاكيد 
شهردار مقرر شد پارك شطرنج شهر در اين محدوده 
احداث شود. وي ادامه داد: با اينكه اين پارك نزديكي 
بسياري به محور اصلي عبور خودروها در شهر دارد، 
اما صدايي مزاحم ورزشكاران در پارك نخواهد شد، 
چرا كه بافت س��بزي كه اين پ��ارك را دربرگرفته 
است، مانع از اين اتفاق ش��ده است؛ اين محدوده 
پي��ش از اين مكاني متروكه و محل ب��زه بود، اما با 
احداث پارك شطرنج در اين محدوده عالوه بر ايجاد 
يك پارك موضوعي در راستاي كاهش معضالت 
اجتماعي نيز گام برداشتيم. شهردار منطقه يك 
اراك تاكي��د كرد: ب��رآورد اوليه اي��ن پروژه ۱۰ 
ميليارد ريال بوده اس��ت، اما اجراي آن با اكيپ 
اماني و بدون هيچ هزينه اضافي تنها با هزينه كرد 
اعتباري بالغ بر 3۰۰ ميليون تومان انجام شده است.

آيين گشايش
پارك شطرنج اراك برگزار شد 
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خبرروز

شناسايي ۱۱۰ بيمار و فوت ۳  بيمار
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت در اطالعيه اي آخرين وضعيت كرونا در كشور را منتشر و اعالم كرد كه 
عالوه بر شناس��ايي ۱۱۰ بيمار جديد كوويد۱۹، س��ه بيمار كوويد۱۹ نيز جان خود را از دست داده اند. تاكنون ۶۵ ميليون و 
۱۱۷ هزار و ۵۸ نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۵۲۲ هزار و ۱۶۴ نفر ُدز دوم و ۳۱ ميليون و ۳۲۱ هزار و ۴۵۰ نفر، ُدز س��وم و باالتر 
واكس��ن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به ۱۵۴ ميليون و ۹۶۰ هزار و ۶۷۲ ُدز رسيد. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۵۷ هزار و ۱۳۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و 
۵۶۲ نفر رسيد. ۱۳۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. 

رويداد

قائم مقام فرمانده يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي 
و آبخيزداري گفت: ميزان قاچاق چوب در شش ماه اول 
سال جاري نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزايش يافته 
اس��ت. علي محمدي مقدم درباره عوامل موثر در قاچاق 
چوب در جنگل ها اظهار كرد: هركجاي دنيا كه جنگل و 
رويشگاه جنگلي باشد، بحث تخريب جنگل، قطع درختان، 
قاچاق چوب و توليد ذغال نيز در ميان است. نوع تخريب  
جنگل ها كامال وابسته به نوع گونه متفاوت است. پوشش 
گياهي در جنگل هاي زاگرس بيشتر به صورت بلوط، در 
جنگل هاي شمال و هيركاني گونه هايي همچون توسكا 
و ممرز و در مناطق بياباني و رويشگاه هاي خليج عماني 

بيشتر گونه هايي همچون گز و جنگل هاي حرا و... است.

   قاچاق و فروش چوب توسط دالالن
و قاچاقچيان به كارخانه هاي صنعتي

او افزود: داليل قاچاق گونه هاي جنگلي بر اساس كاربرد 
آنها مي تواند متفاوت باش��د. به طور مثال در رويش��گاه 
زاگرس قاچاق چوب براي توليد ذغال انجام مي ش��ود و 
اگر هم به ش��هر ديگري قاچاق مي كنند، جهت انتقال 
به كارخانه هاي صنعتي است كه ذغال توليد مي كنند. 
به گفته محمدي مقدم موض��وع توليد ذغال در ناحيه 
رويشي زاگرس اتفاق مي افتد و علت اصلي آن نيز فقر، 
معيشت و بيكاري است. در روستايي كه مردم آن درآمدي 
ندارند، جوامع جنگل نشين براي تامين معيشت و رفع 
نياز به تقطيع جنگل ها اقدام مي كنند. عده اي نيز افراد 
قاچاقچي، دالل و سودجويي هستند كه چوب از اين افراد 
بي بضاعت به دليل ارزاني قيمت خريداري مي كنند. اين 
افراد چوب ها را از استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، 
لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختياري خريداري 

و براي توليد ذغال به اصفهان منتقل مي كنند.

    سودجويي علت اصلي قاچاق چوب
او درباره تغيير شيوه قاچاق توسط اين افراد تصريح كرد: طي 

بازرسي ها  و سخت گيري هاي اعمال شده از سوي سازمان 
منابع طبيعي و آبخيزداري متوجه شديم كه اين افراد در 
گذشته چوب را با كاميون و نيسان حمل مي كردند اما امروزه 
شيوه خود را تغيير داده اند و با خودروهاي شخصي همچون 
زانتيا، پژوپارس و... چوب و ذغال را حمل و قاچاق مي كنند 
و در اين ميان ديگر موضوع فقر و معيشت مطرح نيست بلكه 
سودجويي در ميان است. محمدي مقدم افزود: خوراك 
كارخانه هايي همچون كارخانجات كاغذ و مبلمان سازي 
چوب است، اس��تخراج چوب طبق آمار ساالنه حدود ۱۶ 
ميليون مترمكعب برآورد شد كه ۵ ميليون مترمكعب آن 
از باغ هاي كشاورزي استخراج مي شود. حدود ۲ ميليون 
هكتار ب��اغ داريم  كه از هر هكتار س��االنه ۲.۵ مترمكعب 
چوب جمع آوري مي شود. بنابراين ۵ ميليون مترمكعب 
چوب از باغ ها استخراج مي شود. او ادامه داد: در زمين هاي 
منابع طبيعي كه در مناطق پربارشي همچون گيالن قرار 
دارند نيز به ميزان ۵۰۰هزارمترمكعب درجهت برداشت 
چوب به مردم مجوز داده مي ش��ود همچنين ۵۰۰ هزار 
متر مكعب چوب نيز از راه واردات تامين مي شود و مي توان 
گفت كه به طور كلي ۶ ميليون مترمكعب از نيازهاي اين 
كارخانجات از راه مجاز استخراج مي شود. قائم مقام فرمانده 
يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري افزود: 
اينكه عالوه بر آن ۱۰ ميليون متر مكعب قاچاق چوب 
نيز براي رفع نياز انجام مي شود، واقعيتي است كه بايد 
به صورت راهبردي و اساسي درباره آن تصميم گرفت. او 
راهكاري براي كاهش قاچاق چوب ارايه داد و گفت: براي 
قطع كردن خوراك اين كارخانه ها و كاهش قاچاق بايد 
اين كارخانه ها تعطيل شوند تا همان ۶ ميليون مترمكعب 
توليد داخلي پاسخگوي نيازها باشد يا با واردات چوب نياز 
آنها تامين شود تا به سوي خريد چوب هاي قاچاق نروند.

   سازمان منابع طبيعي
بايد با تخريب ها  برخورد كند

محمدي مقدم با بيان اينكه س��ازمان منابع طبيعي 

بدون درنظر گرفتن نياز كارخانه ها وظيفه حفاظت از 
جنگل هارا دارد، اظهار كرد: هر جايي كه تخريب صورت 
گيرد، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري موظف به 
برخورد جدي اس��ت. اين تخريب مي تواند به اشكال 
متفاوتي همچون تصرف، آتش سوزي، قطع و حمل 
و قاچاق بروز كند و اين وظيفه قانوني سازمان منابع 
طبيعي و آبخيزداري است كه به طور جدي برخورد 
كند كه خوش��بختانه نيز تاكنون عملكرد مناسبي 
داش��ته ايم و در اين راستا ش��هدا و جانبازان بسياري 
داش��تيم. او با تاكيد بر اينكه سازمان منابع طبيعي 
وآبخيزداري درباره موضوع قاچاق برخوردي جدي دارد 
و به هيچ وجه چشم پوشي نمي كند، گفت: بر اساس 
آمارهاي استخراج شده در شش ماه اول سال گذشته 
حدود ۲۵۳۹ مترمكعب قاچاق چوب در كشور صورت 
گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود ۳۰۸۵ متر 
مكعب اين كار انجام شد، بر اين اساس ۲۲ درصد كشف 
قاچاق چوب نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. 
قائم مقام فرمانده يگان حفاظت سازمان منابع طبيعي 
و آبخيزداري با بيان اينكه واح��د اندازه گيري چوب 
مترمكعب و هيزم كه ارزش صنعتي ندارد »اس��تر« 
است، اظهار كرد: در سال گذشته حدود ۳۰۲۴ استر و 
درسال جاري نيز ۳۵۶۸ استر قاچاق هيزم كشف شد. 
در سال گذشته حدود ۸۳ هزار و ۳۶۰كيلوگرم معادل 
۸۳ ُتن و امسال حدود ۱۲۷ هزار و ۶۵۳ كيلوگرم قاچاق 
ذغال كشف شد كه در مقايسه با سال گذشته ۵۳ درصد 
افزايش قاچاق ذغال اتفاق افتاده است. او با تاكيد بر اينكه 
موضوع قاچاق تنها به چوب، ذغال و...ختم نمي شود و 
محصوالت فرعي مرتعي همچون آنغوزه و گونه هاي 
مرتعي را نيز در برمي گيرد، گفت: طي سال گذشته ۶۹ 
هزار و ۸۵ كيلوگرم و امسال ۱۹۹ هزار و ۴۳۰ كيلوگرم 
و معادل ۲۰۰ تن قاچاق محصوالت مرتعي كش��ف 
ش��د كه اين ميزان يعني حدود ۱۸۹ درصد افزايش 

كشفيات محصوالت فرعي و مرتعي انجام شد.

افزايش ۲۲ درصدي قاچاق چوب در سال جاري
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 نابساماني رواني
چرا و چگونه؟

اين عوامل با يكديگ��ر ارتباط هاي چندجانبه 
دارند، براي نمونه، جنگ، سوءتغذيه و محيط 
ناايمن خانوادگي هر س��ه يكديگ��ر را تقويت 
مي كنند. »بهداشت رواني« بدون توجه به همه 
عوامل حاصل نمي شود؛ بنابراين راه چاره براي 
رفع ابتالئات رواني، فقط با امكانات درماني بهتر 
ميسر نيست بلكه پرهيز از جنگ و خشونت هاي 
بين فردي، امكانات آموزشي و ورزشي و ايجاد 
كار نيز در كاستن از نابساماني هاي رواني موثر 
اس��ت. تغيير و تحوالت زندگ��ي عموما نقش 
عامل آشكارساز را دارند؛ نابساماني هاي رواني 
به اين ترتيب يك عامل منفرد ندارد بلكه تعامل 
حداق��ل دو عامل وجود دارد كه به صورت كلي 
به »عوامل زمينه س��از« و »عوامل آشكارساز« 
تقسيم مي شوند. تغيير و تحوالت زندگي عموما 
نقش عامل آشكارساز را دارند؛ مثال فردي از نظر 
ارثي مستعد افسردگي است اما دچار افسردگي 
نمي ش��ود، مگر آنكه رويداد ناخوشايندي در 
زندگي اش روي دهد، براي نمونه شنيدن پاسخ 
منفي از فرد م��ورد عالقه خود براي ازدواج. هر 
چه تعداد و ش��دت عوامل موجب فشار رواني 
بيشتر باش��د، احتمال بروز اختالل رواني هم 
باالتر مي رود؛ به نحوي كه در برابر فش��ارهاي 
شديد مانند زلزله، سيل، جنگ، سوانح هواپيما 
يا وسايل حمل و نقل زميني، بدون وجود عامل 
زمينه اي هم فرد ممكن است مبتال به نابساماني 
رواني ش��ود. بنابراين جاي تعجب ندارد اگر در 
ش��رايط كنوني اجتماعي كه گراني، بيكاري، 
آلودگ��ي ه��وا، آلودگي صوتي، خشكس��الي، 
افزايش جرم و جناي��ت و اعتياد در حد بااليي 
است، مشكالت رواني افزايش يابد. پژوهش ها 
نشان مي دهد، سروصداي محيط، سبب افزايش 
تحريك پذيري و پرخاشگري مي شود و گرماي 
زياد با افزايش خش��ونت همراه است. آلودگي 
ه��وا و ريزگردها موجب عصبانيت مي ش��ود، 
ازدحام جمعيت از عوامل زمينه اي پرخاشگري 
است كه نه فقط در انسان بلكه در جانوران هم 
ديده مي ش��ود، اينها عوامل زيس��تي موجب 
پرخاشگري اس��ت. بنابراين اگر قرار به مقابله 
با اختالالت رواني و جرم اس��ت، چاره كار فقط 
افزايش تخت ها و درمانگاه هاي اعصاب و روان 
يا افزايش تعداد زندان ها نيست، مقابله واقعي 
بايد با عوامل زمينه س��از و آشكارساز بيماري و 
بزه انجام گيرد كه در اين زمينه، مشكالت جدي 
وج��ود دارد. در نتيجه براي مقابله با اختالالت 
رواني و جرم، چاره كار فق��ط افزايش تخت ها 
و درمانگاه هاي اعصاب و روان يا افزايش تعداد 
زندان ها نيس��ت، مقابله واقعي باي��د با عوامل 
زمينه ساز و آشكارساز بيماري و بزه انجام گيرد 

كه در اين زمينه، مشكالت جدي وجود دارد.

لغو موقت سقف نسخه نويسي كاغذي
معاون بيمه و خدمات سالمت سازمان بيمه سالمت 
با اش��اره به برداشته شدن س��قف نسخه نويسي 
كاغذي به دنبال اختالالت اينترنت در حدود يك 
ماه گذشته، گفت: در يك ماه اخير به دليل شرايط 
خاص كش��ور و مش��كالت كندي اينترنت، افت 
حدود ۲۰ درصدي در تعداد نس��خ الكترونيك به 
وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شكل 
توام كاغذي و الكترونيك، تداوم دارد. دكتر مهدي 
رضايي با اشاره به اينكه الزامات قانوني اجراي طرح 
نسخه نويسي الكترونيكي در برنامه هاي پنجم و 
ششم توسعه آمده است، گفت: در ماده ۷۴ برنامه 
ششم توسعه درباره نسخه نويسي الكترونيك تاكيد 
شده است كه وزارت بهداشت با هدف ارايه خدمات 
الكترونيكي سالمت مكلف است در مدت ۲ سال 
اول اجراي قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه 
پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان و سامانه هاي 
اطالعاتي مراكز سالمت با هماهنگي پايگاه ملي 
آمار ايران و سازمان ثبت احوال كشور با حفظ حريم 
خصوصي، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده ها 
و با اولويت ش��روع برنامه پزش��ك خانواده و نظام 
ارجاع، اقدام كند. همچنين در طرح تحول سالمت 
نيز بر نسخه نويسي الكترونيكي، تاكيد شده است. 
او افزود: بر اين اس��اس س��ازمان بيمه س��المت 
نيز موظف شد در راس��تاي اهداف برنامه ششم 
توسعه، همچنين تكاليف قانوني مدرج در آن از 
جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به 
همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
و سياس��ت هاي ابالغي مقام معظ��م رهبري در 
حوزه سالمت، اقدام به اجراي برنامه نسخه نويسي 

الكترونيك پزشكان و حذف دفترچه هاي كاغذي 
كن��د؛ موضوعي كه به ش��كل تدريجي از تيرماه 
سال ۱۴۰۰ آغاز شد و سرانجام با الزام حذف نسخ 
كاغذي از ابتداي دي ماه الزم االجرا شد. رضايي 
درب��اره آخرين اخب��ار و اطالع��ات درخصوص 
موضوع نسخه نويس��ي الكترونيك، توضيح داد: 
درحال حاضر وضعيت نس��بتا مناسبي داريم و 
قانون همچنان در حال اجرا است و ميانگين ۹۸ 
درصد نسخي كه براي ما ارسال مي شود به شكل 
الكترونيك است؛ البته در يك ماه اخير به دليل 
شرايط خاص كشور و مشكالت كندي اينترنت، 
افت ۲۰ درصدي در تعداد نس��خ الكترونيك به 
وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شكل 
توام كاغذي و الكترونيك، تداوم دارد. بر اس��اس 
پيش بيني ها وزارت بهداش��ت دس��تورالعملي 
نوشته است كه هرگاه زيرساخت ها يا شبكه هاي 
ارتباطي مختل شود، بر اساس آن مي توان با راه 
جايگزين، نسخه نويسي را دنبال كرد. در شرايط 
اخير هم اعالم كرديم هر جايي كه با قطعي شبكه 
يا اينترنت مواجه باشيم پذيرش نسخ كاغذي هم 

در دستور كار قرار گرفته است.

۱۰ استان »باراني« مي شوند
ريي��س مركز ملي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاطرات وضع هوا با اشاره به بارش باران در ۱۰ 
استان كشور تا سه شنبه خبر داد. صادق ضياييان 
درباره شرايط جوي كشور اظهار كرد: امروز شنبه 
بارش در گيالن و مازندران شدت بيشتري خواهد 
داش��ت. همچنين در ارتفاعات زاگ��رس واقع در 
غرب و جنوب غرب نيز افزايش ابر و بارش پراكنده 
رخ مي دهد. به گفته رييس مركز ملي پيش بيني 
و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا، يكشنبه در 
برخي نقاط سواحل درياي خزر، اصفهان، شمال 
فارس، يزد و نيز غرب كشور بارش پراكنده و وزش 
باد پيش بيني مي ش��ود. ضياييان با پيش بيني 
بارش باران گاه��ي با رعد و ب��رق و وزش باد در 
مناطقي از غرب، سواحل درياي خزر، ارتفاعات 
و دامنه ه��اي جنوبي البرز مرك��زي و غربي طي 
دوشنبه، درباره وضعيت جوي كشور در روز سه 
شنبه ادامه داد: سه شنبه گستره بارش عالوه بر 
مناطق فوق، بخش هاي��ي از دامنه هاي زاگرس 

مركزي و شمال شرق را نيز فرا مي گيرد. همچنين 
طي اي��ن مدت بارش ب��رف در ارتفاع��ات البرز 
مركزي دور از انتظار نيست. ضياييان تصريح كرد: 
سرعت وزش باد دوش��نبه در دامنه هاي جنوبي 
البرز، ش��مال غرب، غرب، جنوب غرب و مركز و 
نيز سه شنبه عالوه بر اين مناطق در شمال شرق 
و جنوب شرق كشور افزايش مي يابد كه در برخي 
از اين مناطق با خيزش گ��رد و خاك نيز همراه 
خواهد بود. او همچنين خاطرنشان كرد كه درياي 

خزر شنبه و سه شنبه مواج است.

مرگ ساالنه ۲۱ هزار نفر بر اثر آلودگي هوا

قانون هواي پاك 5 سال است زمين مانده
تنگي نفس ارمغان دوباره پاييز

گليماندگار|
 فصل پايي��ز كه از راه مي رس��د پديده 
وارونگي هوا امري اجتناب ناپذير مي شود 
و آلودگي هوا به يكي از اتفاقات ثابت در اكثر شهرهاي 
كشور بدل مي شود؛ اتفاقي كه مرگ خاموش تعداد 
قابل توجهي از افراد را ب��ه دنبال دارد اما آمار مرگ و 
ميرها بر اثر آلودگي هوا هميشه در سيل اخبار ديگر 
گم مي شوند و كسي به آن توجه نمي كند. براي خيلي 
از ما مردن به دليل آلودگي هوا هنوز قابل باور نيست. 
مثل خيلي از اتفاق��ات ديگر كه فقط وقتي آن را باور 
مي كنيم كه ب��راي افراد نزديك ب��ه خودمان اتفاق 
بيفتند. همانطور كه در بحث كرونا بس��ياري از افراد 

مرگ به دليل اين بيماري را باور نداشتند تا اينكه ....
بحث آلودگي هوا س��ال هاي سال اس��ت كه مطرح 
مي ش��ود و هر بار هم مس��ووالن امر با بيان يكسري 
مشكالت و ارايه يكسري راهكارهاي غير عملي از كنار 
آن عبور مي كنند. طي سال هاي گذشته بحث بنزين 
غير استاندارد و مازوت سوزي در كارخانه ها به يكي از 
بحث هاي مهم در زمين آلودگي هوا تبديل شد. اينكه 
مسووالن ابتدا سعي كردند مساله سوخت مازوت را 
تكذيب كنند و در نهايت پذيرفتند كه اين اتفاق رخ 
داده و قرار بر اين ش��د كه ديگر از اين س��وخت ارزان 
قيمت استفاده نش��ود اما مساله آلودگي هوا بر طرف 
نشد. البته اينكه مسووالن بگويند از سوخت مازوت 
استفاده نمي شود تا اينكه نيروگاه هاي برق در عمل از 
اين سوخت استفاده نكنند مساله اي است كه نمي توان 
يك روزه به آن دس��ت يافت. با توجه به اينكه قيمت 
سوخت هاي ديگر افزايش چشمگيري داشته است، 
بسياري از نيروگاه ها خواه ناخواه مجبور به استفاده از 
سوخت ارزان تر هستند. از سوي ديگر افزايش جمعيت 
شهرها، افزايش تعداد ماشين هايي كه در شهر تردد 
مي كنند، استفاده از س��وخت هاي غير استاندارد و... 
مي تواند به بحث آلودگي هوا دامن بزند. از سوي ديگر 
مس��اله ريز گردهايي است كه از كشورهاي همسايه 
به ايران مي رس��د و البته با خشك ش��دن تاالب ها و 
درياچ��ه اروميه ايران در اين زمينه خود به يك منبع 

توليد ريز گرد تبديل شده است. در واقع اگر درياچه 
اروميه به همين شكل به حال خود رها شود، به زودي 
شاهد توفان هاي نمك در اين درياچه خواهيم بود كه 
تاثير بسزايي در اكوسيستم منطقه گذاشته و ساكنان 

چندين شهر را مجبور به كوچ اجباري مي كند. 

   قانوني كه 5 سال است بر زمين مانده
تابستان سال ۹۶ بود كه قانون هواي پاك به تصويب 
رسيد از آن تاريخ تاكنون تمامي سازمان ها و نهادهايي 
كه ملزم به اجراي اين قانون بوده اند، به طرق مختلف از 
زير بار مسووليت اجرايي آن شانه خالي كرده اند. اين 
قانون ۵ سال است كه بر زمين مانده و مساله آلودگي 
هوا همچنان به معضلي الينحل براي كشور تبديل 
شده است. بهرام عليدوستي، كارشناس محيط زيست 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: به گفته رييس مركز 
ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط زيست 
سال گذشته ۲۱ هزار نفر در كشور بر اثر آلودگي هوا 
جان خود را از دس��ت دادند. اين رقم بااليي اس��ت و 
نمي توان بي توجه از كنار آن گذشت. در حالي ۵ سال 
از تصويب قانون هواي پاك مي گذرد چرا هيچ اراده 
اجرايي در اين زمينه وجود ندارد. اينكه ما هر س��ال 
شاهد مرگ تعداد قابل توجهي از هموطنان خود بر 
اثر آلودگي هوا باشيم تا كي بايد ادامه داشته باشد.  او 
مي افزايد: بسياري از مفاد قانون هواي پاك در قانون 
اساسي هم وجود دارد، اينكه صنايع آالينده بايد اخطار 
بگيرند و جريمه ش��وند و البته در صورت ادامه روند 
كاري خود به طوري كه به سالمت عمومي لطمه بزند، 
تعطيل شوند. اما كدام يك از اين قوانين اجرا مي شود. 
كدام صنعت آالينده تا به حال تعطيل ش��ده است. 
بسياري از كارخانه ها به دليل فرسودگي حجم زيادي 
از آالينده را توليد مي كنند اما هيچ اراده اي براي سامان 
بخش��يدن به اين دس��ت از صنايع وجود ندارد.  اين 
كارشناس محيط زيست به بوي نامطبوعي كه چند 
سال پيش ماه ها در تهران جريان داشت اشاره مي كند 
و مي گويد: در زمينه انتش��ار بوي نامطبوع در شهر 
تهران هر كدام از نهادها و سازمان هاي متولي و غير 

متولي به دنبال اين بودند كه تقصير را به گردن يكديگر 
بيندازند، در حالي كه در اين شرايط پيدا كردن منبع 
انتشار بود و رفع آن مهم تر از پيدا كردن مقصر است. 
اي��ن وضعيت در مورد آلودگي ه��واي تهران و ديگر 
شهرهاي كشور هم به همين منوال است. سازمان ها 
و نهادها فقط به دنبال پيدا كردن مقصر مي گردند و 

كسي تالش نمي كند تا اين مشكل را حل كند.

   قوانين دست و پا شكسته اند
بهرام عليدوستي در بخش ديگري از سخنان خود به 
نقش خودروهاي فرسوده در آلودگي هوا اشاره مي كند 
و مي گويد: قرار بود طرح تعويض خودروهاي فرسوده 
اجرايي شود، به اين ترتيب كه خودرو فرسوده از فرد 
دريافت ش��ده مبلغي به او داده مي شود و او مي تواند 
خودرو دست اول از كمپاني دريافت كند. اما نكته جالب 
ماجرا اين است كه در حال حاضر اگر يك فرد پرايدي 
فرسوده داشته باش��د، قيمت آن در بازار ۶۰ ميليون 
تومان است در حالي كه مراكز اسقاط تنها ۲۰ ميليون 
تومان بابت خودرو فرسوده به فرد مي دهند، در چنين 
ش��رايطي فرد چگونه مي تواند خودرو نو و دست اول 
خريداري كند. افرادي كه پرايد سوار مي شوند اغلب از 
قشر پايين جامعه هستند. تا زماني كه اين شكاف ها پر 

نشوند هيچ قانوني به درستي اجرا نمي شود. 

   باد كاشتيم، حاال بايد توفان درو كنيم
از سوي ديگر سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان محيط زيس��ت درباره انجام كارهايي براي 
رفع آلودگي هوا مي گويد: در سال هاي گذشته براي 
جلوگيري از تخريب س��رزمين خيلي تالشي نشده 
اس��ت، انگار باد كاشتيم و حاال بايد توفان درو كنيم، 
به قابليت و محدوديت هاي سرزمين توجه نكرديم. 
البته درخصوص كانون هاي خارجي ريزگردها نياز 
به ديپلماسي دارد تا بتوانيم اين كانون ها را مديريت 
كنيم، اما ما نه تنها در كانون ه��اي خارجي بلكه در 
مديريت كانون هاي داخلي توليد ريزگرد هم موفق 
نبوديم، بايد بپذيريم در خصوص مقابله با بيابان زايي 

و جلوگيري از تخريب سرزمين خيلي تالش نكرديم.
داريوش گل عليزاده بيان مي كند: در اين سال ها منابع 
ثابت و منابع متحرك آلودگي ه��وا مانند خودروها 
اضافه شده اند، سال گذشته حداكثر ۲۴ هزار خودرو 
فرسوده از رده خارج شدند درحالي كه هنوز خيلي از 
خودروهاي ما فرسوده هستند، از ۲۵ ميليون خودرو 
در كشور چيزي حدود ۶.۵ ميليون خودرو فرسوده 
هس��تند و باي��د از رده خارج ش��وند، از ۱۲ ميليون 
موتورسيكلت شماره گذاري شده نزديك به ۹۰ درصد 
آنها موتورسيكلت هاي فرسوده هستند كه چندين 
برابر يك خودروي اس��تاندارد انتشار آلودگي دارند، 
همين مساله سبب شده كه هر سال به شدت آلودگي 
هوا افزوده شود. همين طور بيش از توان اكولوژيكي 
شهرها در آنها بارگذاري داريم، از بارگذاري صنعت 
گرفته تا جمعيت، با توجه ب��ه اينكه مصرف انرژي 
ايران سه برابر نرمال جهاني است، حدود ۹۴ درصد 
توليد انرژي هم بر پايه س��وخت فس��يلي اس��ت، 
در چني��ن وضعيتي هرچقدر هم انتش��ار آلودگي 
اس��تاندارد ش��ود اما اثر تجميعي آنها در وضعيت 

وارونگي هوا ما را با آلودگي زيادي مواجه مي كند.

   نياز به پيشبرد اهداف به موازات هم داريم
او مي افزايد: بايد چند موض��وع به موازات هم پيش 

برود، يكي اينكه توس��عه و نوس��ازي ناوگان حمل 
و نقل عمومي انجام ش��ود، توليد و توزيع س��وخت 
اس��تاندارد چه براي خودرو و چه براي صنايع انجام 
ش��ود، توس��عه نيروگاه هاي تجديدپذير و كاهش 
وابستگي به نيروگاه هاي سوخت فسيلي در دستور 
كار ق��رار بگيرد، عالوه بر خودروها معاينه فني براي 
موتورخانه هاي من��ازل، س��اختمان هاي تجاري، 
ادارات و صنايع انجام شود؛ اين اقدامات سبب كاهش 
مصرف انرژي و آالينده ها مي ش��ود. اما دركنار اين 
بايدها، يكسري نبايدها وجود دارد، يعني كارهايي 
كه نبايد انجام داد، مانند عدم تصويب و اجراي برخي 
پروژه هايي كه منجر به تشديد آلودگي هوا مي شوند، 
پروژه هايي كه سبب افزايش مصرف انرژي، افزايش 
جمعيت، بارگذاري بيش��تر صنعت، برنامه هايي كه 
سبب جذب جمعيت بيشتر مي شوند يعني مهاجرت 
داخلي را شكل مي دهند، در تمام اين برنامه ها بايد 
تجديدنظر شود، شهرها ديگر نبايد خودرو محور 
ش��وند و حمل و نقل عمومي پاك بايد توسعه پيدا 
كند. البته حتي اگر سوخت و خودروي استاندارد 
هم داشته باشيم با توجه به بارگذاري مضاعفي كه 
انجام داديم آلودگي هوا خواهيم داشت، اگر تعداد 
منابع انتش��ار آلودگي زياد باشد و ظرفيت انتقال 

هوا وجود نداشته باشد آلودگي هوا قطعي است.

   چرا وضعيت آلودگي هوا 
به اين مرحله رسيد؟

سرپرس��ت مركز ملي هوا و تغيير اقليم س��ازمان 
محيط زيس��ت در اين باره مي گوي��د: براي اينكه 
مديريت بهينه آب در كش��ور وجود ندارد، آبي كه 
جاري اس��ت را آب هرز فرض مي كنيم و بالفاصله 
براي آن س��د مي زني��م، درحالي ك��ه اين آب هرز 
نيس��ت و براي اكوسيس��تم منطقه اس��ت، وقتي 
منطقه را از آب محروم مي كنيم تخريب سرزميني 
اتفاق مي افت��د و بعد از آن ش��اهد توفان هاي گرد 
و خاكي هس��تيم. از طرفي فضاي س��بز كشور هم 
مناس��ب نيس��ت، بخش زيادي از فضاي سبز كه 
كاركرد جلوگيري از باز نشر ذرات را داشتند از بين 
رفته اند. ما كشور خشكي هستيم اما متاسفانه همه 
برنامه ها به سمت وسويي است كه انگار ما فراواني 
آب داري��م، هنوز الگوي كش��ت مناس��ب نداريم، 
خيلي راحت محصوالت پر آب كش��ت مي كنيم و 
همين محصوالت را هم ص��ادر مي كنيم، درحالي 
كه مي شود محصوالتي متناسب با اقليم هر منطقه 
كشت كرد، بايد از ديگر ظرفيت ها مانند گردشگري 
هم در توليد ثروت هر منطقه اس��تفاده كرد، مانند 
گردشگري طبيعي كه منابع ما را تخريب نمي كند، 
اما توسعه صنعت به منابع كشور آسيب مي رساند.

گزارش
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