
   : ســخنگوی دولت در بیان خبر خوشــی برای اهالی 
سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد که گازرسانی به 
این استان پیشرفت قابل توجهی دارد.به گزارش ایسنا، بهادری جهرمی 
با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در زمینه گازرسانی به استان سیستان 
و بلوچســتان اعالم کرد: اولویت دولت سیزدهم از ابتدا، خدمتگزاری به 
مناطق کم برخوردار و جبران عقب ماندگی ها بوده و هســت و از این رو 
توجه ویژه ای نیز به استان سیستان و بلوچستان داشته تا روند عملیات 
اجرایی گازرسانی به این استان با قوت و تالش شبانه روزی همکاران در 
وزارت نفت ادامه دارد. وی درباره گازرســانی به شهرهای جنوبی استان 
سیستان و بلوچســتان گفت: به حول و قوه الهی و همزمان با میالد با 
ســعادت حضرت ولی عصر )عج(، خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به 
طول ۲۹۰ کیلومتر و با هزینه ۴۱۰ میلیون دالر )معادل معادل بیست 
هزار میلیارد تومان( آماده افتتاح و بهره برداری می باشد. وی در خصوص 
گازرسانی به شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون گفت: 

خط انتقال گاز زاهدان به منطقه سیســتان هم در اردیبهشت ماه سال 
جــاری در دولت ســیزدهم تزریق گاز گردید و در حــال حاضر در این 
منطقه، شــهر زابل گازدار می باشد. ســخنگوی افزود: شهر زابل ۵۰۰ 
کیلومتر شــبکه مورد نیاز دارد که تاکنــون ۴۷۰ کیلومتر اجرا و ۲۰۰ 
کیلومتر نیز گازدار شده اســت، در این شهر حدود ۲۰ هزار علمک نیز 
مورد نیاز است که نصب علمک ها آغاز شده است و در حال تکمیل است. 
وی در مورد وضعیت پیشرفت گازرسانی به سایر شهرهای استان سیستان 
و بلوچســتان ادامه داد: شبکه های مورد نیاز شــهرهای ادیمی )مرکز 
نیمروز(؛ دوست محمد )مرکز هیرمند(؛ محمدآباد) مرکز هامون( و زهک 
)مرکز زهک( نیز با متراژ حدود ۲۸۰ کیلومتر به صورت کامل اجرا شده 
و فقط مراحل نهایی اجرای خطوط تغذیه بین این شهرها باقیمانده است 
که در حال اجرا است، پیش بینی می شود این ۴ شهر در ماه های ابتدایی 
ســال آینده گازدار شــوند.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دولت 
سیزدهم اقدامات گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان به ثمر برسد.

   : دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و عراق گفت: 
آمریکا اجازه پرداخت ۵۰۰میلیــون دالر از پول های 
ایران در بانک های عراقی را داده اســت. حمید حســینی دبیرکل اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول های بلوکه شده ایران در 
کشور عراق اظهار داشت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی 
به نام شــرکت ملی گاز و توانیز واریز می کند اما این به معنی دسترسی 
ایران به این پول ها نیســت. وی افزود: پول های ایران در بانکی است که 
تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کاالهایی داده می شود که 
تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد دالر 
کاال از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این 
محل پرداخت شد. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در 
ســفر اخیر وزیر امور خارجه عراق، اجازه پرداخت ۵۰۰ میلیون دالر از 
پول هــای ایران در بانک های عراقی داده شــد. وی تصریح کرد: وزارت 
خارجه عراق به آمریکا اعالم کرده اســت که »حدود ۱۸ میلیارد دالر به 
ایران بدهکار هستیم« البته رئیس کل بانک مرکزی ایران رقم کمتری را 
اعالم کرده اســت، و رقم ۱۰ میلیارد دالر در گذشــته اعالم شده بود. 
حسینی در ارتباط با دالیل اختالف آمار موجود درباره میزان بدهی عراق 
به ایران ابراز کرد: این رقم بدهی به ایران توســط عراق، شــاید به دلیل 
پول های برق و گازی جدیدی است که اضافه شده است. وی خاطرنشان 

کرد: از راه هایی که می توان با سرعت بیشتری پول های خود را در عراق 
آزاد کنیم ســرمایه گذاری در خود این کشور است که منجر به بهره وری 
نیز می شود یا اینکه با تجار عراقی برای واردات کاال باید هماهنگی شود. 
حسینی ادامه داد: ساالنه ۴ هزار مگابایت برق عراق از طریق ایران تأمین 
می شــود و نمی شود این کشور را در این شرایط تنها گذاشت؛ البته این 
به معنی صرف نظر کردن از پول خود نیست. وی گفت: عراق روزانه ۲۵۰ 
تا 3۰۰ میلیون دالر درآمد نفتی دارد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل 
این پول در ابتدا به بانک آمریکایی وارد می شــود و بانک مرکزی عراق 
دستور می دهد تا این پول به بانک های عراق سویفت شود؛ بخشی از این 
درآمد نیز به صورت اســکناس تحویل داده می شــود. وی اضافه کرد: به 
همین خاطر آمریکا بر بازار ارز این کشور نظارت دارد اما باید توجه داشت 
که همه فعالیت های بانکی عراق از طریق بانک ها انجام نمی شود و عماًل 
مسیر ورود ارز به ایران بسته نیست. به گزارش تسنیم؛ حسینی با بیان 
اینکه دخالت آمریکا در بازار ارز عراق در واقع مشکلی برای تاجر عراقی 
است که ۱۰ درصد هزینه تجارت با ایران را باال می برد؛ گفت: با اقدامات 
جدید آمریکا برای جلوگیری از ورود ارز به ایران مانعی ایجاد نشده است 
زیرا ما در صادرات به این کشور قدرت رقابت و فاصله نزدیکی داریم که 
هزینــه حمل ونقل را ارزان کرده اســت و می توانیم کماکان محصوالت 

صادراتی خود را با قیمت کمتری صادر کنیم.

   : با حکم دکتر »علی رستمی« مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع مــس ایران، »حســین محققی« بــه عنوان 

سرپرست جدید مجتمع مس سرچشمه منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:»با عنایت به تجربیات و سوابق جنابعالی، 
به موجب این حکم به عنوان سرپرست مجتمع مس سرچشمه منصوب 
می گردید. رجاء واثق دارم با استعانت از خدای متعال و توجهات حضرت 
ولیعصر عج انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی با ستاد شرکت 
و بهــره گیری از توانمندی مدیــران و کارکنان در جهت تحقق اهداف 

شرکت باالخص اهداف توسعه ای آن مجتمع موفق باشید.«
همچنین در این حکم از خدمــات مهندس احمدی کاظم آبادی عضو 
هیات مدیره شرکت ملی مس در مدت تصدی و مدیریت هفت ساله بر 

مجتمع مس سرچشمه قدردانی شده است.
بر اســاس این گزارش، حسین محققی که مدیر بومی و اهل رفسنجان 
است، ریاست عملیات مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، مدیریت ساخت 
امور مهندسی و مدیریت انرژی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان را در 

کارنامه کاری خود دارد.

   :  رئیس انجمن تأمین کنندگان فرآورده های خام دامی 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای هفته 
آینده گوشــت با کیفیت تازه از کشــورهای رومانی و استرالیا در حجم 

مطلوب وارد کشور می شود.
به گزارش ایلنا و بــه نقل از انجمن تأمین کنندگان فرآورده های خام 
دامی، »فرهاد آگاهی« افزود: در پی توافقات انجام شده با وزارت جهاد 
کشــاورزی، واردکنندگان با سابقه و خوشنام برای حل مشکل گرانی 
گوشــت و کمک به تنظیــم بازار، عالوه بر واردات گوشــت از مبادی 
روســیه، قزاقستان و مغولستان، اقدام به واردات گوشت با کیفیت تازه 
از کشــورهای رومانی و اســترالیا به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان 

گوشت گوسفندی کرده اند. رئیس انجمن تأمین کنندگان فرآورده های 
خام دامی اظهار داشــت: تاکنون به رغم تمام مساعدت ها، رفع موانع 
و تســهیل فرآیندها توســط معاونت توســعه بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی، تأمین ارز برای واردات گوشت به کندی صورت می گیرد 
اما محموله های گوشت با کیفیت از طریق هواپیما و تریلی های مجهز 
یخچال دار به صورت متعدد و برنامه ریزی شــده از ابتدای این هفته 
وارد کشور شده و به ســرعت در بازار توزیع می شود. وی در خصوص 
میزان واردات گوشت قرمز تصریح کرد: واردات گوشت قرمز تا سه ماه 
آینده و تا زمانی که قیمت این محصول به تعادل رسیده و منطقی شود 

ادامه خواهد داشت.

   :   عضــو هیات مدیره اتاق 
عراق  و  ایران  مشــترک 
گفت: در حال حاضر وضعیت صادرات ایران 
به عراق مساعد است و ¬صادرات کشورمان 

به عراق از ۹ میلیارد دالر عبور می کند.
سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتاق 
مشترک ایران و عراق، اظهار داشت: میزان 
صادرات ما به کشور عراق حدود 3۰ میلیون 
دالر است که نیمی از آن مربوط به صادرات 
نفت و گاز و نیمی دیگر مربوط به صادرات 

کاالیی است.
وی در ادامه افزود: با نزدیک شــدن به ماه 
مبارک رمضان، خرید عراق افزایش می یابد 
و لذا کاال های صادراتی ما نیز به این کشور 

افزایش خواهد یافت.
به گزارش برنا؛ ســید حمید حسینی بیان 
کرد: با توجه به وضعیت مســاعد صادرات 
به عراق در سال جاری پیش بینی می شود 
رکورد صادرات ما به این کشور شکسته شود 

و از مرز ۹ میلیارد دالر عبور کند.

   : وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اســاس 
اعالم مراکز معتبر آمار نرخ بیکاری ســه ماهه سوم 
نسبت به سه ماهه دوم امســال حدودا ۸/۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است. ســید صولت مرتضوی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
افزود: از طرف دیگر به روایت مرکز پایش و صحت سنجی وزارت کار 
دســتگاه های مختلف اجرایی موفق شــدند وعده ایجاد یک میلیون 
فرصت شــغلی را محقق کنند که این ادعا قابل راستی آزمایی است. 
مرتضوی اظهار کرد: در خصوص تعیین دســتمزد سال آینده فرصت 

زیادی باقی نمانده و ظرف هفته آینده به صورت مداوم تشکیل جلسه 
خواهیم داد تا ان شــاءاهلل با نگاه به تفکر ســه جانبه گرایی به نتیجه 
مطلوب برسیم. وزیر تعاون در پاسخ به اینکه با توجه به عدم استقبال 
مردم از طرح کاال برگ چرا این طرح به صورت سراســری اجرا شــد 
گفت: در استان هایی که به صورت نمونه طرح کاالبرگ را اجرا کردیم 
استقبال گسترده نشد، اما ما مکلف هستیم زیرساخت و بستر را برای 
کل کشــور آمــاده کنیم به همین جهت اعالم کردیم در کل کشــور 

اجرایی شده است.

   :  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعالم 
کرد که بر اساس بخشنامه  صادره، فروش هرگونه جزوه 
و لوح فشرده به دانش آموزان تحت عنوان تکالیف نوروزی ممنوع است. 
به گزارش ایســنا، معصومه نجفی پازوکــی درخصوص تکالیف نوروزی 
دانش آموزان، گفت: در این زمینه فروش هرگونه جزوه و لوح فشرده به 
عنوان تکالیف نوروزی ممنوع است. بر این اساس، بخشنامه کرده ایم که 

ارائه پیک های نوروزی به این صورت ممنوع هستند. وی افزود: در صفحه 
اول شبکه شاد و در قسمت رویدادهای خاص، کانالی با عنوان »مهمانی 
در مهمانی« در نظر گرفته شده که شامل دو بخش است؛ یک بخش را 
آموزش و پرورش بارگذاری می کند و یک بخش نیز مربوط به محتوای 
دانش آموزی است که معلم بارگذاری می کند. به گفته وی فعالیت این 

کانال در آستانه سال نو و از پنجشنبه آخر سال آغاز می شود.

سخنگوی دولت مطرح کرد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق مطرح کرد

جزییات عملیات گازرسانی از چابهار تا زابل 

عراق با مجوز آمریکا ۵۰۰میلیون از 18 میلیارد دالر پول های ایران را آزاد می کند!   سرپرست جدید مجتمع مس سرچشمه منصوب شد 

واردات گوشت از رومانی و استرالیا 

عبور صادرات ایران به عراق از مرز ۹ میلیارد دالر

استقبال زیادی از طرح کاالبرگ نشد 

فروش جزوه و لوح فشرده تحت عنوان »پیک نوروزی« ممنوع

 
 رئیس جمهور: 

 مسأله حجاب یک ضرورت شرعی 
و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است
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 اروپا اینستکس، 
سامانه تجارت با 

ایران را تعطیل کرد

آقای زارع پور
 با اینترنت مردم 

چه  می کنید؟

 عراق با مجوز آمریکا 
۵۰۰میلیون از

 18 میلیارد دالر پول های 
ایران را آزاد می کند!

 رئیس جمهور 
با این تیم اقتصادی 
کارش سخت است

تیترها

 سرپرست جدید 
مجتمع مس سرچشمه 

منصوب شد
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  صفحه 8

توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط 
بازگشایی سفارت خانه های دو کشور    حداکثر ظرف دو ماه آینده 

در بازار اقالم  اساسی پایانی سال چه می گذرد؟

حسین سالح ورزی 

   : دهمین دوره انتخابات 
بازرگانــی  اتــاق 
امروزشــنبه برگــزار می شــود. فعاالن 
اقتصادی سراســر کشور در برابر آزمونی 

تازه قرار دارند.
اول آنکه در شــرایطی کــه خانه بخش 
خصوصی زیر آمــاج تهدیدهایی از همه 
ســو قرار دارد، عدم مشــارکت در این 
انتخابات، خود به منزله رای دادن است.

فارغ از اینکه چه کســی بــه اتاق های 
بازرگانــی راه یابــد، اعضــای یک نهاد 

تشکلی مانند اتاق، اصلی ترین...

 نه تحول، نه تغییر؛ 
عقالنیت اقتصادی

   : مرکــز پژوهش هــای 
گزارشــی  در  مجلس 
اقدام به ارائه راهکارهای کوتاه مدت برای 
مدیریــت بازار ارز کرده اســت و این در 
حالی است که عمده این سیاست ها در 
گذشته آزموده شده و تجربیات موفقی 

در پی نداشته است.
اخیرا مرکــز پژوهش هــای مجلس در 
گــزارش خــود با اشــاره به نوســانات 
شــدید نرخ ارز این مســئله را ناشی از 
سیاســت های ارزی اتخاذ شده از سوی 

دولت ارزیابی کرده است و...

 چرا از نسخه های غلط گذشته 
درس نمی گیرید؟
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 اروپا اینستکس، سامانه تجارت با ایران را 
تعطیل کرد

کشورهای اروپایی روز پنجشنبه اعالم کردند سامانه ای را که در 
بحبوحه تحریم های آمریکا برای تسهیل تجارت با ایران راه اندازی 
کرده بودند به حالت تعطیل درآورده اند.کشــورهای اروپایی روز 
پنجشــنبه اعالم کردند سیســتمی را که در ســال ۲۰۱۹ برای 
محافظــت از تجارت با ایران در برابر تحریم های آمریکا راه اندازی 
کردند تعطیل کرده است.طبق اذعان کشورهای اروپایی تنها یک 

معامله از طریق این سامانه انجام شده است.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، وزرای خارجه فرانسه و آلمان گفتند 
۱۰ سهامدار اینستکس )بلژیک، آلمان، فنالند، دانمارک، فرانسه، 
هلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و انگلیس( به این جمع بندی رسیدند که 
بعد از امتناع ایران برای کار کردن با این سامانه دلیلی برای ادامه 

فعالیت آن وجود ندارد.

عملیات اجرایی ساخت پایه سکوی 
سرچاهی رسالت آغاز شد

   :  مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران گفت: 
امروز عملیات اجرایی ســاخت پایه ســکوی 

سرچاهی رسالت در یارد پیمانکار در خرمشهر آغاز شد.
دکتر علیرضا مهدی زاده با اشــاره به عملیات اجرایی ساخت پایه 
سکوی ســرچاهی رســالت در یارد پیمانکار گفت: طرح توسعه 
و نگهداشــت تولید میدان رســالت یکی از چهار طرح توسعه  ای 
نگهداشت و افزایش تولید شرکت نفت فالت قاره است که جهت 

اجرا به شرکت تاسیسات دریایی واگذار شده است.
وی افزود: این طرح شامل دو بخش سطح االرضی و تحت االرضی 
است که در بخش تحت االرضی عمده کاالهای حفاری و تکمیل 
چاه توســط پیمانکار تامین شــده و با پیگیری های انجام شده 

به زودی دکل حفاری در میدان مستقر می شود.
به گفته دکتر مهدی زاده، در بخش ســطح االرضی هم عملیات 
ساخت پایه سکو پس از وقفه ای طوالنی از روز جاری در خرمشهر 
آغاز شد و پیش بینی می شود حداکثر تا شش ماه آینده عملیات 

اجرایی ساخت سکو به اتمام برسد و سکو آماده نصب شود.
به گزارش فارس؛ مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران در پایان 
گفت: شرح کار طرح توســعه و نگهداشت تولید میدان رسالت، 
ساخت یک سکوی سرچاهی و حفاری و تعمیر ۶ حلقه چاه شامل 
چهار حلقه چاه جدید و تعمیر دو حلقه از چاه های موجود است 
که با تکمیل طرح، ۱۲ هزار بشکه به تولید میدان رسالت اضافه 

می شود. 

خبر
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نه تحول، نه تغییر؛ 
عقالنیت اقتصادی

حسین سالح ورزی*

   : دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی امروزشنبه 
برگزار می شود. فعاالن اقتصادی سراسر کشور در 

برابر آزمونی تازه قرار دارند.
اول آنکه در شرایطی که خانه بخش خصوصی زیر آماج تهدیدهایی 
از همه سو قرار دارد، عدم مشارکت در این انتخابات، خود به منزله 

رای دادن است.
فــارغ از اینکه چه کســی به اتاق های بازرگانــی راه یابد، اعضای 
یک نهاد تشکلی مانند اتاق، اصلی ترین سرمایه های آن هستند و 
مشارکت اعضا ثابت می کند که آنها، خانه خود را به غیر نخواهند 

نهاد.
پرواضح است که در این دوره، کوشش بسیاری برای خالی کردن 

اتاق های بازرگانی از حضور اعضای واقعی آن صو ت گرفت.
ترکیبی از انواعی از نهادهای دولتی و شبه دولتی با پرچم افرادی 
فاقد کسب و کار واقعی، در یکسال گذشته سرسختانه برای رسیدن 
به چنین جایگاهــی تالش کرده اند.جایگاهی که اتاق بازرگانی را 
منفعل و ناکارامد و درگیر دعواهای گروهی و رسانه ای میخواست.

هیات رییســه اتاق ایران و همه همراهان انان در اتاق های سراسر 
کشور با هوشــیاری از درافتادن به چنین دامی، با سکوت و صبر، 
و احترام به ســنت های ده ها ساله اتاق ها، در بحرانی ترین شرایط 
اقتصادی، به گوش بودند تا از حداکثر فرصت های ممکن برای دفاع 

از منافع فعاالن بخش خصوصی دفاع کنند.
البته که مشــکالت بســیار بود و بالیا بســیارتر و البته که اتاق 
همواره میتوانسته بهتر عمل کند و البته که کارامدی یک پروسه 
اســت و روز به روز باید تعقیب شــود، نه یک شعار تبلیغاتی، اما 
همه ۶۰۰ عضو هیات نمایندگان اتاق ها در سراســر کشور، همه 
استانداران، مدیران هر سه قوه که هر ماه، در خانه بخش خصوصی 
به حرف های انان گوش ســپردند، همه یکهزار و اندی مدیر ارشد 
دولتی که هر هفته و هر ماه، در شوراها و مجامع مشترک، نظرات 
نمایندگان بخش خصوصی را می شنوند، همه نمایندگان مجلسی 
کــه در تدوین هر آیین نامه و قانونی، بارهــا به فعاالن اقتصادی 
رجوع می کنند یا درخواســت ها، گزارش هــا و نظرات و نقدهای 
اتاق ایران را دریافت می کنند، به خوبی می دانند که اتاق ایران، از 
همیشه قدرتمندتر است و ابزارهای موثرتری در اختیار دارد و این 

سیاستگزار ناکارامد است که مدام بر مشکالت می افزاید.
این روزها که صف مخالفان عقالنیت در اقتصاد کشــور، فشر ه تر 
می شود و دشــمنان اقتصاد باز، از همه طیف و همه گروه و همه 
بخش ها، به اسم تحول خواهی و تغییر به مصاف آمده اند، می شود 

بهتر از همیشه دلیل این صف آرایی را دید و درک کرد.
انتخابات اتاق های سراســر کشــور، عرصه تصمیم است، مدعیان 
تحول نشــان داده اند که از برنامه و راهبرد بــرای ارتقای جایگاه 
اتاق های بازرگانی یکسره تهی هستند وگرنه این اندازه بدان پنجه 

نمی کشیدند.
مســاله امروز بخش خصوصی، ترویج عقالنیت اقتصادی اســت 
و نــه اکنون که هیچــگاه، دولت، آنتی لیبرالیســت ها، چپ ها، 
تندروها، طرفــداران رویکردهای دینامیتــی و تغییرات انقالبی، 
جوانان زودجوش و خصولتی های فارغ، مروجان و مدافع عقالنیت 

اقتصادی نبوده و نخواهد شد.
این راهی اســت که فقط به دســت فعاالن واقعی ساحت تولید و 

تجارت در کشور گشوده می شود.
همکارانــم، بر این راه پایــدار بمانید و یکبار دیگر نشــان دهید 
اتاق های بازرگانی فقط از آِن شماســت، یکصد و اندی سال بوده 

و خواهدماند.
*نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران

   : رئیــس جمهور با بیان اینکه شــاید برخی درباره 
حجاب نظر متفاوتی داشــته باشند، اما در زندگی 
اجتماعــی، پایبندی به موازین قانونی، یک اصل اســت، تاکید کرد: 
مســأله حجاب یک ضرورت شــرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد 

جامعه ایرانی است.
رئیس جمهور در این جلســه با اشــاره به اهمیت و ضرورت احترام 
همگانی به قانون، مسأله حجاب را یک ضرورت شرعی و الزام قانونی 
مــورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی دانســت و با تأکیــد بر اینکه همه 
مسئوالن در موضوع حجاب اتفاق نظر دارند، گفت: تجربه اجتماعی 
انقالب اســالمی نشان داد که زنان و دختران این سرزمین با زندگی 
عفیفانــه و مؤمنانه بر حفظ عفاف و حجاب بــه عنوان یک اولویت 

امنیت آفرین تأکید دارند.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به ضرورت حاکمیت قانــون در زندگی 

اجتماعی، دســتگاه های فرهنگی اعم از شــورای عالی انقالب فرهنگی، 
آموزش و پرورش و صدا و ســیما را به تالش بیشتر برای تبیین مسائل 

مرتبط با حجاب و عفاف و رفع برخی شبهات در این زمینه فرا خواند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه گسترش معروف ها در جامعه باید مورد 
حمایت جمعی قرار گیرد، خطاب به مردم بویژه جوانان گفت: در موضوعی 
مانند حجاب ضروری اســت همگان احساس مسئولیت کنند و اگر چه 
ممکن اســت در این زمینه برخی افراد نظر متفاوتی داشته باشند، اما در 
زندگی اجتماعی، پایبندی به موازین قانونی، می بایست به عنوان یک اصل 

مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جمهور همچنین ضمن تأکید بر حمایت دســتگاه های مســئول 
از آمرین به معروف، حجاب را مهم ترین توصیه و وصیت همه شــهدای 
افتخارآفرین ایران اسالمی خواند و افزود: ضروری است شورای اجتماعی 
به عنوان مســئول، هماهنگی الزم را در بخش هــای مختلف ایجاد و با 

نظارت بر اجرای قانون زمینه حفظ امنیت اجتماعی را فراهم کند.
آیت اهلل رئیســی با تبریک میالد مســعود حضرت ولیعصر )عج( و نیز با 
اشــاره به قرار گرفتن در آســتانه ماه مبارک رمضان گفت: تردید نداریم 
زنان و دختران افتخارآفرین و تربیت شده در مکتب انقالب اسالمی خود 

بیشترین همراهی را در رعایت و احترام به قانون خواهند داشت.
در این جلســه همچنین مقرر شد شــورای اجتماعی کشور تالش برای 
کاهش آسیب های اجتماعی از قبیل طالق و اعتیاد را در دستور کار جدی 
قرار داده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به صورت مستمر گزارش کند.

به گزارش میزان؛ در ابتدای این جلســه دبیر شــورای اجتماعی کشور 
گزارشی از اقدامات به عمل آمده دبیرخانه این شورا ارائه کرد.

باید کاستی ها را شناسایی و تالش کنیم آهنگ تربیتی کشور با روند �
توسعه یکسان باشد

رئیس جمهور آینده کشور را متعلق به نوجوانان و جوانان دانست و با بیان 
اینکه کشور ظرفیت های زیادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارد، 
گفت: باید با بازنگری مسیر طی شده، ضعف ها و کاستی ها را شناسایی و 

تالش کنیم آهنگ تربیتی کشور با روند توسعه یکسان باشد.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دیدار با جمعــی از دختران نوجوان 
شرکت کننده در برنامه »بینهایت شو« که از سوی موسسه جوانان آستان 
قدس رضوی برگزار شــده، گفت: انقالب اسالمی تمدنی جدید و نوین با 
عنوان مردم ســاالری دینی ارائه کرد که در آن سبک جدیدی از زندگی 

برای انسان های معاصر ارائه شد.
دکتر رئیســی با بیان اینکــه امام خمینی )ره( جمهوری اســالمی را با 
نگاه به نیاز های انســان معاصر بنا نهاد، تصریح کرد: جمهوری اســالمی 
با برخورداری انســان ها از لذت و رفاه مخالف نیســت و آن را ســرکوب 
نمی کند، بلکه به آن جهت می دهد تا انسان ها بدانند که هدف از زندگی 

آن ها چیست.
رئیس جمهور ترویج فرهنگ اباحه گری و رفتار های غیرانســانی از جمله 
همجنس گرایی در غرب و تبلیغ آن به عنوان مظاهر تمدن و پیشرفت را 
ســقوط از مرتبه انسانیت به خود فراموشــی دانست و افزود: غربی ها در 
فضای نوین جهانی با قدرت رســانه ای و اتکا به روش های قهری در صدد 
ترویج فرهنگ خود به مردم دنیا به ویژه ایران اسالمی هستند که مقابله 

با این تهاجم دقت و ظرافت زیادی را می طلبد.
رئیس جمهور آینده کشور را متعلق به نوجوانان و جوانان دانست و با بیان 
اینکه کشور ظرفیت های زیادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی دارد، 
گفت: باید با بازنگری مسیر طی شده، ضعف ها و کاستی ها را شناسایی و 

تالش کنیم آهنگ تربیتی کشور با روند توسعه یکسان باشد.
به گزارش میــزان؛ »اســتفاده از ظرفیت جوانان برای حل مشــکالت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی«، »توجه به نیاز های فرهنگی و اجتماعی 
دختران در زمینه های مختلف«، »تالش برای کاهش فاصله میان نســل 
متولد شــده در زمان غلبه فضای اینترنت یا اصطالحاً نســل زِد با نسل 
گذشته«، »درک دغدغه های فرهنگی و نیاز های جوانان و بهبود وضعیت 
زندگی آنها«، »اقناع و پاسخگویی به شبهات نوجوانان و جوانان«، »میدان 
دادن به جوانان در عرصه صدور آرمان های انقالب اسالمی«، »تالش برای 
تربیت دانش آموزان و جوانان بر پایه آموزه های انقالبی و مهدوی«، »توجه 
به رشــد و تعالی نوجوانان و جوانــان در برابر هجمه ها و ابتذال فکری و 
فرهنگی به ویژه در فضای مجازی« و »لزوم توجه مســئوالن به هدایت 
جوانان در برابر گرداب ها و طوفان های آخرالزمانی« از جمله مباحثی بود 

که توسط ۴ تن از دانش آموزان دختر در این نشست مطرح شد.

روابــط گــرم و تاریخــی ایران و عراق ریشــه در فرهنــگ، تمدن و �
باور های عمیق مشترک دارد 

رئیس جمهور با مرور آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی تهران-بغداد 
بویژه توافقات ســازنده صورت گرفته در سفر اخیر نخست وزیر عراق به 

ایران، بر لزوم تقویت همکاری ها بخصوص در حوزه های انرژی، صنعتی، 
تجاری، مالی و بانکی تاکید کرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با »محمد شیاع السودانی« 
نخست وزیر عراق، ضمن تبریک والدت با سعادت حضرت صاحب الزمان 
)عج( اظهار داشــت: روابط دو ملت ایران و عراق گرم و تاریخی اســت و 

ریشه در فرهنگ، تمدن و باور های عمیق مشترک دارد.
رئیس جمهور با مرور آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی دو کشــور 
بویژه توافقات ســازنده صورت گرفته در سفر اخیر نخست وزیر عراق به 
تهران، بر لزوم تقویت همکاری ها بخصوص در حوزه های انرژی، صنعتی، 

تجاری، مالی و بانکی تاکید کرد.
به گزارش میزان؛ »محمد شیاع السودانی« نخست وزیر عراق نیز در این 
گفتگوی تلفنی با تبریک متقابل سالروز والدت بقیه االعظم )عج( به دولت 
و ملت ایران تصریح کرد: دولت و ملت عراق همواره قدردان حمایت ها و 
کمک های برادران ایرانی خود به ویژه در روز های ســخت بوده و خواهد 

بود.

باید در حوزه پزشــکی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان دست �
یابیم

رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای افتخارآمیز کشور در عرصه تولید 
تجهیزات پزشــکی و دارویی گفت: اگر تا چند سال قبل مسئوالن فرش 
و محصوالت شــبیه آن را برای تبلیغ تولیدات داخلی با خود به سفرهای 
خارجی می بردند، امروز ما تجهیزات پیشــرفته اتــاق عمل را با خود به 

کشورهای خارجی می بریم.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی مصادف با سالروز میالد باسعادت امام 
زمان )عج( در مراســم افتتاح رسمی کالن بیمارستان هوشمند حضرت 
مهدی )عج( با تبریک این مناســبت و نیز تبریک بهره برداری رسمی از 
بزرگترین پروژه نظام سالمت کشــور پس از پیروزی انقالب اسالمی، از 
همه دست اندرکاران اجرای این طرح در دوره ها و دولت های گذشته و نیز 

در دوره دولت مردمی صمیمانه قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اشــاره به عزم دولت مردمی برای تکمیل طرح های نیمه 
تمام گفت: برخی می گفتند که تکمیل طرح های نیمه تمام به نام چه کسی 
ثبت خواهد شد، اما این مسئله به هیچ وجه برای ما اهمیت نداشت و صرفا 
به این می اندیشیم که خروجی تکمیل پروژه های نیمه تمام خدمت به مردم 

بوده و به سبد خدمات و افتخارات نظام جمهوری اسالمی اضافه می شود.
دکتر رئیســی همچنین بار دیگــر از خدمات کادر درمانی، پزشــکی و 
پرستاری کشور که در مواجهه با کرونا، با مجاهدت و از خودگذشتگی از 
جان مردم و سالمت عمومی صیانت کرده و در این مسیر حرکتی ماندگار 

ثبت کرده و افتخار آفریدند، قدردانی کرد.
رئیس جمهور در ادامه به اقدامات و دســتاوردهای دانش بنیان کشور در 
حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و افزود: دستاوردهای کشور در حوزه 
تولید تجهیزات پزشــکی دانش بنیان افتخارآمیز است و اگر در گذشته 
مسئوالن کشور هنگام ســفرهای خارجی فرش و امثال آن را به عنوان 
محصوالت کشور با خود می بردند، امروز بنده با افتخار تجهیزات پزشکی 
و اتاق عمل تولید شده توسط متخصصان جوان شرکت های دانش بنیان 

کشور را با خود به کشورهای خارجی می برم.
آیت اهلل رئیســی همچنین تولید ۹۷ درصد نیازهای دارویی در داخل را 
از افتخارات کشور توصیف و تصریح کرد: چندی قبل که برای بازدید به 
یکی از پارک های علم و فناوری رفته بودیم، مسئول یکی از شرکت های 
داروسازی دانش بنیان به ما اعالم کرد که می توانیم با افتخار اعالم کنیم 
که امروز این ظرفیت را داریم که مهاجرت نخبگان این حوزه معکوس شود 
چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای تولید دانش بنیان در حوزه داروسازی در 

کشور فراهم شده است.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره بــه فعالیت 3۸۰ عضو هیئت علمی در 
بیمارستان حضرت مهدی )عج(، آن را باعث افتخار نظام سالمت عنوان 
کرد و گفت: این بیمارستان ظرفیت پرورش دانشجویان، کاربردی کردن 

دانش پزشکی و کارورزی دانشجویان را دارد.
دکتر رئیســی تاکید کرد: تالش کنید تا کیفیت کار و خدمت رسانی به 
بیمــاران در این مرکز درمانی با تالش هیئت علمی و کادر درمان حفظ 

شود و روز به روز مطابق استانداردهای بهداشتی و درمانی ارتقا یابد.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات پزشــکی کشــور نه تنها در منطقه، 
بلکه در دنیا نام آور اســت، خاطرنشــان کرد: در گذشته شهرهایی مانند 
شــیراز، مشهد، یزد و کرمان قطب ســالمت کشور بودند و از کشورهای 
همسایه برای درمان به این نقاط سفر می کردند، اما امروزه شاهد گسترش 
قطب های پزشکی در کشور هستیم که این امر حاصل تالش کادر درمانی 

متخصص و دلسوز و حساسیت های ویژه آنها در این زمینه است.
آیت اهلل رئیســی در ادامه تاکید کرد: دولت ســیزدهم و مجلس شورای 
اسالمی با دلسوزی فراوان به دنبال اجرای عدالت در حوزه سالمت هستند 
و تــالش می کنیم پروژه های عقب مانده حوزه ســالمت که برخی از آنها 

بیش از ۱۵ سال قدمت دارند، با سرعت به نتیجه برسند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با کمک خّیران، سرمایه گذاران و 
کارآفرینان تالش می کنیم که طرح های نیمه تمام حوزه سالمت 
را سریع تر به سرانجام برسانیم و شاهد بهره برداری از مراکز درمانی 

نیمه تمام در تهران و سایر شهرهای کشور باشیم.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه احداث بیمارستان از جمله اقدامات 
ضروری در ارتقای نظام ســالمت کشور محسوب می شود، گفت: 
باید ســرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان نسبت به گذشته 
افزایش یابــد و عالوه بر آن با اقدامات پیشــگیرانه برای کنترل 

بیماری ها در کشور تالش کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه نیروی انسانی مبتکر و خالق، سرمایه 
ارزشــمندی در کشور محسوب می شود، تصریح کرد: عالقمندی 
جوانان به انتخاب رشته پزشکی در دانشگاه ها نشان دهنده اهمیت 
این حوزه است و باید از این فرصت برای ارتقای علم و دانش پزشکی در 
کشور استفاده کنیم؛ در حوزه پزشکی باید به مرجعیت علمی در منطقه 

و جهان دست پیدا کنیم.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خود پزشکان 
باید حوزه طب ســنتی را مدیریــت کنند تا جلوی سوءاســتفاده افراد 
غیرمتخصص در این عرصه گرفته شــود، گفت: یافته های طب ســنتی 
باید از مســیر علمی و آزمایشــگاهی به نیازهای مردم پاسخگو باشد و 
دستاوردهای آن باید با استفاده از کرسی های نظریه پردازی به تایید نظام 

سالمت برسند و سپس پاسخگوی نیازهای مردم باشند.
رئیــس جمهور تاکید کرد: باید نســبت به ارتقای علم بــا تکیه بر آرا و 
اندیشه های نو تالش کنیم و همانطور که رهبر معظم انقالب درباره سال 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین فرمودند، دانایی ها ضمیمه توســعه 
توانایی ها در کشور شود تا محصول نهایی این اقدامات رضایتمندی مردم 
را ارتقا دهد. دکتر رئیســی در پایان تاکید کرد: امروز ســالمت و درمان 
بخش قابل توجهی از ســبد هزینه خانواده ها را تشــکیل می دهد و هر 
چقدر هزینه مردم کاهش پیدا کند، بزرگترین خدمت دولت به مردم رقم 
می خورد؛ باید با استفاده از بیمه ها و روش های مختلف سهم خانواده ها را 

در حوزه سالمت کاهش دهیم.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم 
و پیش از ســخنان رئیس جمهور، با اشاره به خدمات دولت سیزدهم در 
حوزه بهداشت و درمان تا به امروز گفت: از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون بیش 
از ۱۵ هزار تخت بیمارستانی در مناطق محروم و کم برخوردار راه اندازی 
شده است. همچنین در دولت سیزدهم ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک و 
۲ هزار و ۸۰۰ پزشک متخصص برای اجرای عدالت در حوزه سالمت در 
سراسر کشور در بیمارستان ها مشغول به کار شدند و ۱۶ پروژه کلینیک 

ویژه در کشور نیز تکمیل و افتتاح شده است.
بــه گزارش میزان؛ دکتر عین اللهی افزود: کالن بیمارســتان هوشــمند 
حضرت مهدی )عج(، به عنوان بزرگترین مجموعه درمانی، در رشته های 
مختلف، انجام پیوندهای کلیه، کبد و ســایر اقدامات درمانی در منطقه 

بی نظیر و یاریگر بیماران از سراسر کشور است.

ایران برای همکاری با کشــورهای عضو سازمان شانگهای اهمیت �
زیادی قائل است

رئیــس جمهور با بیان اینکه ایران برای همکاری و تعامل با کشــورهای 
عضو سازمان شانگهای اهمیت زیادی قائل است، اظهار داشت: برخورداری 
کشورهای عضو سازمان شانگهای از نیروی انسانی و جمعیت قابل توجه، 
منابع و ذخایر غنی و گستره جغرافیایی وسیع، ظرفیت های فوق العاده ای 
برای این سازمان ایجاد کرده تا در مقابله موثر با یک جانبه گرایی و ایجاد 

همگرایی منطقه ای و بین المللی به شکل موثر ایفای نقش کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در دیدار »ژانگ مینگ« دبیرکل سازمان 
همکاری اقتصادی شانگهای، با اشاره به پیوستن جمهوری اسالمی ایران 
به این سازمان گفت: عضویت ایران در سازمان شانگهای عالوه بر تحرک 
بیشتر در همکاری های منطقه ای روابط تجاری با کشورهای عضو را نیز 

تقویت خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران برای همکاری و تعامل با کشورهای عضو 
سازمان شانگهای اهمیت زیادی قائل است، افزود: برخورداری کشورهای 
عضو سازمان شــانگهای از نیروی انسانی و جمعیت قابل توجه، منابع و 
ذخایر غنی و گستره جغرافیایی وسیع، ظرفیت های فوق العاده ای برای این 
سازمان ایجاد کرده تا در مقابله موثر با یک جانبه گرایی و ایجاد همگرایی 

منطقه ای و بین المللی به شکل موثر ایفای نقش کند.
رئیــس جمهور تبادل تجربه و تعامل هر چه بیشــتر کشــورهای عضو 
سازمان شــانگهای را عاملی در جهت تقویت بنیه اقتصادی و گسترش 
همکاری های تجاری اعضا دانست و اظهار داشت: با توجه به رسمی شدن 
عضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان شانگهای تالش های دبیرخانه 
این سازمان و همکاری مسئوالن جمهوری اسالمی باید به گونهای باشد 
که عقب ماندگی ها در زمینه اجرایی و عملیاتی شــدن توافق ها جبران و 

همکاری های طرفین به سطح قابل قبولی برسد.
»ژانگ مینگ« دبیرکل ســازمان همکاری شانگهای نیز در این دیدار با 
ارائه گزارشــی از روند پیوستن ایران به سازمان شانگهای و روابط خوب 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای عضو، بر اهمیت نقش و جایگاه ایران 
در صلح، ثبات و توســعه منطقه تاکید و از عضویت کشــورمان در این 
سازمان استقبال و ابراز خوشنودی کرد و افزود: پیشنهادهای ایران برای 

ارتقای ساختار سازمان شانگهای در دبیرخانه در دست پیگیری است.
بــه گزارش میزان؛ ژانگ مینگ گفت: اطمینــان داریم ایران با توجه به 
پیشــینه تمدن و تاریخ غنی خود می تواند عضوی فعال و سازنده در امر 
گســترش حوزه عمل و اقتدار سازمان شانگهای برای دستیابی به اهداف 

باشد.

رئیس جمهور:

 مسأله حجاب یک ضرورت شرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است

   : یک نماینده مجلس گفت: یک بخشــی از این مشــکالت 
نتیجه تحریم ها است و نباید کتمان کنیم و حواشی که این 
مــدت پیش آمد یک مقــدار دامن زد. محل مبادالت ارزی ما کشــورهای 

همسایه بود، چرا جلویش را گرفتند؟
ســید کاظم دلخوش در گفت وگو با ایلنا، درباره این که گفته می شود دولت 
برای اداره کشور در سال جدید باید تغییراتی در تیم اقتصادی خودش داشته 
باشــد، بیان کرد: از اول حرفم همیــن بود. آقای رئیس جمهور صادقانه کار 
می کند و زحمت می کشد اما با بخشی از این تیم مخصوصاً تیم اقتصادی به 

نظرم کارش بسیار سخت است.
این نماینده مجلس شــورای اسالمی خاطر نشــان کرد: ما از روی دلسوزی 

می گوییم، دلمان می خواهد دولت موفق و مملکت آباد شود ما هم این شرایط 
را نمی پسندیم. 

وی در خصوص این که عمده اشکاالت موجود در بازار چیست، بیان کرد: یک 
بخشــی از این مشکالت نتیجه تحریم ها است و نباید کتمان کنیم و حواشی 
که این مدت پیش آمد یک مقدار دامن زد. محل مبادالت ارزی ما کشورهای 
همسایه بود؛ چرا جلویش را گرفتند؟ این دیگر چه ربطی به آمریکا دارد که از 
آن سر دنیا می آید و دخالت می کند؟ این ها بازمی گردد به تحریم ها، اما ضعف 
مدیریت در اقتصاد را هــم نباید کتمان کرد دلخوش درباره این که برخی در 
گذشته عنوان می کردند مشکالت اقتصادی ارتباطی با تحریم ها ندارد، گفت: 

هرکسی گفته بیخود گفته است.

 رئیس جمهور با این تیم اقتصادی کارش سخت است
 نماینده مجلس: 
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صنعت و معدن

وزیر اقتصاد: 

دریافت مالیات 
هوشمند می شود

   : وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قانون مالیات بر 
ســوداگری در مجلس در حال نهایی شــدن 
اســت، گفت: باید از مجموع ساز و کار پرپیچ و خم و مندرس 
مالیات ســتانی سنتی فاصله گرفته و آن را در کشور هوشمند 

کنیم.
احسان خاندوزی در اجالس مدیران امور مالیاتی کشور افزود: 
به عنوان مثال در شناســایی خانه های خالی و ماشــین های 
لوکس مشــمول مالیات، کارهای خوبی انجام شــده اما این 
موارد باید به وصول مالیات منجر شود که در این حوزه ها نیز 

می توان امور را برون سپاری کرد.
به گفته وزیر اقتصاد در روند برون ســپاری باید منافع ســایر 
بازیگران مالیات ستانی نیز تامین شود و باید برای یافتن این 

شرکای راهبردی وقت و نیروی بیشتری به کار گرفته شود.
وی تحول رویکردهای مالیاتی را از مهمترین دســتاوردهای 
دولت سیزدهم دانست و یادآور شد: این روند باید در سال های 
باقیمانده دولت نیز اســتمرار یابد تا نرم افزارهای اداره اقتصاد 
کشــور متحول شــود.وی تحــول رویکردهــای مالیاتی را از 
مهمترین دســتاوردهای دولت سیزدهم دانست و یادآور شد: 
این روند باید در سال های باقیمانده دولت نیز استمرار یابد تا 

نرم افزارهای اداره اقتصاد کشور متحول شود.
خاندوزی هوشمندســازی مالیات ســتانی را مسیر اصلی این 
تحول دانست و اضافه کرد: اســتخدام های جدید در سازمان 
امور مالیاتی کشور نیز باید برای خدمت به همین هدف باشد.

وی همچنین خواســتار جبران عقب ماندگی سالهای گذشته 
ســامانه های مودیان مالیاتی و پایانه های فروشــگاهی شد و 
خاطرنشــان کرد: سال ۱۴۰۲ باید پرونده این سامانه ها نهایی 

و تکمیل شود.

اجرای قانون مالیات بر سوداگری�
وی همچنین اظهار امیدواری کرد: ایرادهای شــورای نگهبان 
به قانون مالیات بر ســوداگری )داللی( به زودی برطرف و این 
قانون از اوایل ســال آینده نهایی شود تا تالطم های اقتصادی 

کمتر و رضایت تولیدکنندگان محقق شود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی تبادل اطالعات بین ســازمانی 
برای موفقیت در اجرای قانون مالیات بر ســوداگری را بسیار 
مهم دانست و خواســتار پیش بینی تدابیر الزم در این زمینه 

شد.

لزوم صدور مجوز ابطال مالیات های معوق�
خاندوزی خاطرنشــان کرد: موضــوع مالیات های معوق نیز از 
سال های قبل بی سرانجام مانده و بدیهی است که این بخش از 
مالیات تا دولت های بعدی نیز وصول نخواهد شــد و به همین 
دلیــل باید مجوز ابطال آنها صادر شــود تا دیگر هرســال در 
بدهی سازمان امور مالیاتی ثبت نشود و ذهنیت منفی مردم و 

رسانه دراین باره از بین برود.

تبیین رسانه ای مالیات ستانی�
ســخنگوی اقتصادی دولت همچنین خواســتار تبیین اثرات 
پرداخــت مالیات و ارزش افزوده در پیشــبرد امور کشــور و 
اجرای طرح های عمرانی برای مردم شد و گفت: اگر این تبیین 
رسانه ای به درستی انجام شود فرهنگ مالیات گریزی کمرنگ 
خواهد شد.وی با تاکید بر اهمیت ارتباط و اثرگذاری اجتماعی 
در حوزه اقتصاد گفت: طی ۶ ماه گذشــته آسیب پذیری ها در 
این بخش زیاد بود که مهمترین مصداق آن غفلت رســانه ای 
در موضوع مولدسازی اســت.به گفته خاندوزی ازدست دادن 
روایت اول موجب شد برنامه ای که اقدامی ارزشمند در پویایی 

و پیشرفت کشور است دچار حاشیه شود.

مبارزه قاطع با فساد درون بخشی�
به گزارش برنا؛ خاندوزی همچنین بر ضرورت اقدام منســجم 
و قاطــع در مبارزه با فســاد تاکید کرد و یادآور شــد: ضمن 
برنامه ریــزی برای افزایش رضایتمندی کارکنان برای کاهش 
زمینه های بروز فســاد، باید با مصادیق و رویه های فسادزا نیز 

مقابله شود.
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    :  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید 
بر اینکه بخش خصوصــی می تواند در یک محیط 
سالم و رقابت پذیر، برای تمامی بحران های کنونی اقتصاد ایران راه چاره 
داشته باشــد، گفت: متاسفانه دولت اجازه نداده بخش خصوصی قوی 
شــود و اگر این چنیــن بود، اتاق های بازرگانی نبایــد اجازه می دادند 
سیاست توزیع ارز رانتی در قالب دالر ۲۸۵۰۰ تومانی دوباره تکرار شود.

حمیدرضا صالحی در گفتگو با اقتصاد آنالین با اشاره به دهمین دوره 
انتخابات اتاق های بازرگانی سراســر کشــور با بیان اینکه این دوره از 
انتخابات اتاق های بازرگانی با دوره های قبلی کامال متفاوت است، گفت: 
کشــور در مرحله ای قرار گرفته است که نیازمند اتخاذ رویکرد جدید 
بوده و اقتصاد کشور در مرحله ای قرار گرفته که نیازمند تحوالتی مبتنی 
بر مولد بودن و ایجاد رشــد اقتصادی، اشــتغال، ثبات و رقابت پذیری 
اســت، همه اینها نشانگر آن اســت که باید از سمت اقتصاد دولتی به 

سمت اقتصاد خصوصی حرکت نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت باید از تصدی 
گری ها دســت برداشته و بخش خصوصی کشــور نقش بیشتری ایفا 
نماید؛ این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان دولتی است و ارباب 
 و رعیتی بر آن حاکم است و بخش خصوصی نقشی را که در همه جای 

دنیا دارد، در اقتصاد ایران ایفا نمی کند.
وی تصریح کرد: در چنین شــرایطی اتاق های بازرگانی هستند که به 
عنوان یک نهاد مرجع برگرفته از نخبگان برتر اقتصادی کشــور است، 
می توانــد نقش آفرینی کرده و اقتصاد ما را از این وضعیت نجات دهد. 
به گفته صالحی، مساله مهمی که می تواند چنین نقشی را تقویت کند، 
حضور و مشــارکت پررنگ بخش خصوصــی در انتخابات پیش روی 
اتاق های بازرگانی اســت؛ چراکه اتاق بازرگانی می تواند به عنوان یک 
نهاد ارجح و برگرفته از نخبگان بخش خصوصی، با خرد جمعی زمینه 

ساز تحوالت اقتصادی و حل مشکالت باشد.
به گفتــه صالحی، توفیق اقتصاد ایران از مســیر نهادی همچون اتاق 
بازرگانی است چراکه اتاق پارلمان بخش خصوصی است و تا جایی که 
می تواند باید نخبگان بخش های مختلف اقتصادی را تشویق نماید که 
در کسوت نمایندگی بخش خصوصی در این نهاد حضور داشته باشند 
و در کنار تشــکل های اقتصادی و ملی کشور بتوانند سهم شایسته ای 
از اقتصاد را بگیرند و در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها مشارکت 
نموده و نظر خود را در سیاســت هایی که در اقتصــاد نفتی ایران در 

گذشته اعمال شده اصالح نماید.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: باید به سمت اقتصاد رقابت پذیر حرکت 
کرده و از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم چراکه این سیاستها رانت پرور 
است؛ این وضعیت اقتصادی دلیلی بر این است که این سیاستها امروز 
جواب نمی دهد و اگر تنها یک فرصت داشته باشیم که وضع معیشت 
مــردم و اقتصاد را تغییر دهیم، باید نگاه جدید در اقتصاد و به تبع آن، 
اتاق های بازرگانی وجود داشــته باشــد و اتاق مطلوب اتاقی است که 
بتواند هم مطالبه گر باشد و هم بتواند ضریب نفوذ خود را در حاکمیت 

باال برد.
صالحی با بیان اینکه نظرات بخش خصوص باید در سیاستها و قوانینی 
که قرار است وضع شود، ارایه شود گفت: نقش بخش خصوصی واقعی 

بــه دنبال گرفتن رانت نبوده و صرفا رقابــت پذیری را دنبال می کند؛ 
چراکه در ســایه رقابت پذیری می توان منافع بنگاه را هم تامین کرد؛ 
این در حالی اســت که محیط غیرشــفاف رانت جویی و یارانه پروری، 
ارتباطات ســفته بازان و سوداگران محیطی است که بخش خصوصی 
نمی تواند در آن فعالیت نماید و رشــد کند تا بنگاههای خود را از یک 
نسل به نسل دیگر منتقل نماید. وی با طرح این سوال که چرا در ایران 
بنگاههای چندنسلی وجود ندارد، گفت: در دنیا برخی بنگاهها متعلق 
به چهار نســل قبل هستند ولی در ایران بنگاهها در نهایت با دو نسل 
پیش می روند. علت این موضوع مشکالت حاکم بر اقتصاد رانتی است 
که فساد ایجاد می کند. صالحی گفت: این امر باعث می شود بنگاهها از 
مشــارکت در اقتصاد باز بمانند؛ دولت و حکومت نیز در این فضا باید 
بخش خصوصی واقعی را حمایت کنند؛ چراکه بخش خصوصی در پرتو 
دوری از رانت می تواند رشد کرده و اهداف اقتصادی حاکمیت را محقق 
کنــد. صالحی گفت: بخش خصوصی واقعی از هر یک تومان دو تومان 
ارزش افزوده ایجاد می کند و متوجه اســت که منبع انرژی موجود در 
کشــور را که امروز به راحتی در حال از دســت رفتن است، به فراورده 
تبدیل کرده و ارزش آفرینی ارزی داشته باشد، فقط باید زیرساخت های 
اقتصاد کالن از ســوی دولت ها اصالح شود. وی اظهار داشت: اگر این 
اتفاق رخ دهد، ایران می تواند چشمه های امیدی را در رابطه با موضوع 

تغییر  وضعیت فعلی صورت دهد.
بخش خصوص اســت که می تواند از طریق پارلمان بخش خصوصی و 
تشکل های تخصصی خود اقتصاد را متحول کرده و با ارتباط با دولت و 
حاکمیت، نســخه ای را برای نجات از وضعیت بحرانی ارایه دهد و برای 
اصالح رویکردها پافشــاری کند. صالحی گفت: بخش خصوصی واقعی 
می تواند طی یک برنامه چندساله زمینه ای را فراهم کند که کمتر شاهد 
از بین رفتن منابع خدادای انرژی در کشور بوده و منافع حاصل از آن به 

دست مردم برسد و رفاه بیشتری را برای آنها مهیا نماید.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران گفت: تهدیدی که امروز در حوزه بنزین، برق یا گاز در کشــور 
داریم، می تواند تبدیل به فرصت شــود، این در حالی است که اگر کار 
دست بخش خصوصی واقعی باشد، تهدیدهایی که در حوزه کمبود برق 
یا گاز وجود دارد، حتمــا از بین خواهد رفت و حتی تبدیل به فرصت 
خواهد شد؛ چراکه بخش خصوصی برنامه الزم را دارد؛ ولی رئیس اتاق 
بازرگانی و سایر افراد کلیدی پارلمان بخش خصوصی در موضع گیری 

نسبت به حمایت از بخش خصوصی باید ایستادگی نمایند.
صالحی ادامه داد: بخش خصوصی باید ادعا کند که ســناریوهای الزم 
را بــرای کنترل و مدیریت مصرف انرژی و تولیــد ارزش افزوده از آن 
خواهد داشت و این منجر به رشد سرمایه گذاری، رفاه عمومی و افزایش 
ســرمایه گذاری ها هم خواهد شد. اما متاسفانه اتاق بازرگانی قوی که 
بتواند تاثیر خوب و قوی بر تصمیمات و رویکردهای دولت بگذارد تا به 
امروز به خود ندیده ایم و لذا به دنبال اتاق مطلوب هســتیم تا بتواند با 
نفوذ و تاثیری که می تواند داشته باشد، منجر به تغییر رویکرد اقتصادی 
کشــور شده و رویکردهای اخیر مثل ماجرای ارز که هر دولت و رئیس 

کل بانک مرکزی را تکرار می کند، از بین برود.
این فعال اقتصادی و کاندیدای دوره دهم انتخابات اتاق بازرگانی تهران 

گفت: وضعیت اقتصاد کنونی کشــور که ناشــی از سیاست های غلط 
دهه های گذشــته و مبتنی بر اقتصاد نفتی بــوده و دولتها نیز رویکرد 
هزینه گرا داشته و برنامه عملیاتی نداشته اند، امروز دردسرساز شده اند 
و اکنون نه تنها کیک اقتصاد کشــور بزرگ نشــده و معیشــت و رفاه 
مردم بیشتر نشده است، بلکه امروز به دلیل تحریم هایی که وجود دارد 
بحران هایی شکل گرفته است که تنها از مسیر تقویت بخش خصوصی 
می توان امیدوار بود که از این وضعیت عبور کرد چراکه بخش خصوصی 

واقعی به دنبال رقابت پذیری است.
وی افزود: بخش خصوصی واقعی رقابت پذیر می تواند اســتانداردها و 
کیفیت را ارتقا داده و با باال بردن کیفیت محصول و کاهش قیمت تمام 
شده که با استفاده از تحقیق و توسعه صورت می گیرد، می تواند صادرات 
را توســعه داده و برنامه های خود را در درازمدت پیگیری کند و لذا اگر 
بخش خصوصی تقویت شــود، حتما می تواند منجر به عبور از وضعیت 
فعلی شــود و این تجربه نیز در گذشته نیز وجود داشته که مسیرهای 

اشتباه منجر به شکست و تبعات سنگین شده است.
صالحی معتقد است که اگر بخش خصوصی قوی بود می توانست جلوی 
نرخگذاری دســتوری دوباره نرخ ارز را بگیرد در حالیکه با حمایتی که 
اهالی بخش خصوصی از کاندیداهای این دوره انجام می دهند حتما این 

موضوع قابل دسترس است.
وی در خصــوص برنامه هــای خود در ایــن دوره از اتاق های بازرگانی 
گفت: جلوگیری از وضع سیاست های ارز چندنرخی، اجرای برنامه های 
متمرکز در حــوزه انرژی، جلوگیری از تصمیماتی که عدم پیش بینی 
پذیری اقتصاد را رقم می زند یا جلوگیری از قیمتگذاری دستوری دولت 
از جمله مواردی است که مورد پیگیری در دوره جدید فعالیت اتاق قرار 

خواهد گرفت.
صالحی معتقد اســت که اقتصاد باید در یک باند و مسیر سالم حرکت 
کرده و موضوع شاخص های کالن اقتصادی نیز بهبود داده شود، ضمن 
اینکه در حوزه های بهبود فضای کسب و کار باید حرکات جدی صورت 
گیرد تا رقابت پذیری اقتصاد حاصل شــده و اقتصاد قابل پیش بینی 

باشد.
وی افزود: در حوزه زیرســاختهای صادراتی یکی از برنامه های اساسی 
این اســت که بتوان این زیرســاختها را مهیا کرده و به این ترتیب در 
کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی تهران آن را مورد پیگیری قرار 
داد؛ در این میان ساماندهی ظرفیت های تولید و صادرات انرژی بسیار 
حائز اهمیت اســت، ضمن اینکه صادرات غیرنفتی به صورت کلی باید 

افزایش یابد تا در درآمدزایی ارزی برای کشور موثر باشد.
صالحی گفت: می توان با اســتفاده از ظرفیت هایــی که در حوزه های 
تخصصی انرژی از جمله گاز، آب، انرژی های تجدیدپذیر و سایر موارد 
وجود دارد، به خوبی کار را ســاماندهی کرد و از طریق کمیسیون های 
تخصصی اتاق بازرگانی بر اصالح قوانین تاثیر گذاشــت تا از انحرافات 
سیاســتگذاری جلوگیری کرد و از پتانســیل های کشور در حوزه های 

مختلف استفاده کرد.
وی افزود: تغییرات اقلیمی و کمک به کاهش آالینده های جوی و تولید 
کربن یکی از برنامه های جدی اســت کــه در دوره جدید فعالیت اتاق 

بازرگانی تهران دنبال خواهم کرد.

اتاق بازرگانی قوی اجازه سیاست گذاری غلط ارزی را نمی دهد 
   با بخش خصوصی واقعی، تهدیدهای کمبود برق یا گاز، تبدیل به فرصت می شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 

    : رئیس اسبق ســازمان توسعه تجارت 
گفت: واردات کاالهای اساسی در یک 
مقطع کوتاه باعث بر هم خوردن بازار ارز می شود و با ارائه 
تقاضای زیاد در بازار های خارجی، قیمت ها را نیز افزایش 

می دهد.
حمید صافدل؛ رئیس سابق ســازمان توسعه تجارت در 
نشست بررسی مشکالت تامین ارز کاالهای اساسی اظهار 
کرد: در دوره ای که بنده رئیس ســازمان توسعه تجارت 
بودم، برای رفع مشکالت تحریمی، شرایطی ایجاد شد تا 
صادرکنندگان ارز را در کشور مقصد نگهداری کنند و برای 
انتقال پول خود به ایران، رقم ریالی آن را با واردکنندگان 
در کشــور توافق می کردنــد تا بــرای واردات در اختیار 

فروشندگان خارجی قرار گیرد.
وی افزود: بر این اســاس، فرآیند تجارت کوتاه و نرخ ارز 

بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شد؛ امروز نیز 
باید تشــریفات را کم کرد تا تجار بدون پیمان سپاری ارزی بتوانند ارز را 
میــان خود را توافق کنند، در این صورت روند تامین کاال نیز با ســرعت 
بیشــتری انجام شود. رئیس اسبق ســازمان توسعه تجارت گفت: در آن 
دوران بــه دنبال تثبیت نرخ ارز در مرکــز مبادله نبودیم تا تبادل پول با 
سرعت بیشتری میان صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شود که اکنون 

نیز می توان از این تجربه استفاده کرد. 
وی تصریح کــرد: در مرکز مبادله ارز که محلی بــرای تبادل پول میان 

صادرکنندگان و واردکنندگان است نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز بود بلکه 
مسئولیت تثبیت ارز را باید به بانک مرکزی سپرد و دولت تنها برای تبادل 

ارز ضوابط گذاشته و بر آن نظارت کند.
صافدل افزود: با تامین نیازهای اساسی کشور عمال نرخ ارز نیز به تثبیت 

می رسد که در گذشته نیز این تجربه وجود داشته است.
وی گفت: بخش از دالیل افزایش نرخ ارز به خاطر استرس موجود در بازار 
و مسائل حاشیه ای اســت که بر افزایش نرخ ارز اثر گذاشته است؛ دولت 
نیاز های کاالهای اساسی خود را به یک باره وارد نکند و آن را در طول یک 

سال مدیریت کند.
صافدل اظهار دشــت: واردات کاالهای اساســی در یک 
مقطع کوتاه باعث بر هم خوردن بازار ارز می شود و با ارائه 
تقاضای زیاد در بازار های خارجی، قیمت ها را نیز افزایش 

می دهد.
وی تصریح کرد: سیاست ذخیره سازی کاالهای استراتژیک 
می تــوان به صورت پیش فصل انجام داد و به مدت 3 تا ۶ 

ماه در داخل کشور در انبارها ذخیره کرد.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: رقم قبال توجهی 
ارز نیز حتی در منازل مــردم وجود دارد، در صورتی که 
بتوانیم به مردم اطمینان دهیم که ذخایر خود را در بانک 
مرکزی نگهداری کنند و هر زمانی نیاز داشتند به صورت 
اسکناس به آنها تحویل شود، قطعا ارزش پول ملی باالتر 

می رود و این ارزها در جهت منافع ملی استفاده می شود.
امیرحســین کاوه؛ عضو اتاق بازرگانی نیز در این نشســت با اشــاره به 
مشکالتی که برای عموم بازرگانان وجود دارد، اظهار داشت: در چند سال 
اخیر که مشکالت صنعت و تولید زیاد و پیچیده شده است و با وجود اینکه 
دولت ها نیز از مشورت بخش خصوصی استقبال می کنند اما کماکان موانع 
متعددی باقی مانده اســت. به گزارش تسنیم؛ وی تصریح کرد: انحصار و 
چارچوب مشخص فکری در خود اتاق های بازرگانی حاکم است، مشکالت 
بازرگانان را دو چندان کرده است و برای رفع این مشکالت در درون خود 

جامعه بازرگانان اقدام کرد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

واردات کاالهای اساسی در کوتاه مدت باعث بر هم خوردن بازار ارز می شود

آگهی مناقصه عمومی تجدیدشده شماره 14۰1/68/ع 
شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد پروژه "اجرای عمليات 
برداشت باطله های  تر از حوضچه محدوده ی شرقی معدن شماره 1 گل گهر  و حمل آن به 
دپوهای موقت"  خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای 
 گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه حداقل 3 در رشته كاوشهاي زميني از سازمان 

 برنامه و بودجه واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی
 WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 1402/01/20 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 
اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1401/12/27 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه 
های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني 
و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار 

مي باشد. 

   :  اصغر خسروشاهی توصیه کرد: ما به دولت پیشنهاد 
می کنیم کــه از طریق رســانه های جمعی و حتی 
تلویزیون فراخوان آموزش نیروی کار بدهد تا برای رفع نیاز صنعت )به 
خصوص در حوزه قطعه سازی خودرو( به صورت رایگان آموزش فنی به 
افراد بیکار داده شود. به گزارش ایلنا، صنعت خودرو و قطعه سازی یکی از 
شــاخه های صنعت کشــور است که در ســال های اخیر ظرفیت قابل 
مالحظه ای از نیروی کار شاغل صنعتی کشور را به خود اختصاص داده 
است. این حوزه پرجمعیت البته مشکالت و مسائلی در حوزه نیروی انسانی 
و کارگری خود دارد.  اصغر خسروشاهی )نایب رئیس انجمن قطعه سازان 
خودرو( در این رابطه با اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شاغل به عنوان 
کارگر و متخصص در حوزه قطعه سازی کشور گفت: اگر شرایط صنعت 
خودرو و قطعه سازی در موقعیت مساعدی باشد، این ظرفیت وجود دارد 
که نیروی کار شــاغل در این حوزه به دوبرابر افزایش یابد.  وی افزود: ما 
سابقا در بهترین رکورد تیراژ تولید یک میلیون ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو 
در سال را )در سال ۹۵( داشتیم و اگر بخواهیم به رقم هدفگذاری شده 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو در سال برسیم، یک تیراژ بی سابقه را در 

این حوزه خواهیم داشت. به طور طبیعی برای رسیدن به این تیراژ و جذب 
نیروی انسانی الزم برای این حوزه نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در صنعت 
قطعه سازی هستیم.  خسروشاهی با بیان اینکه »قطعه ساز ما باید ظرفیت 
تولید خود را افزایش دهد« اظهار کرد: خود قطعه سازان و خودروسازان در 
این زمینه باید اصالحات قابل توجهی را انجام دهند.  نایب رئیس انجمن 
قطعه ســازان اضافه کرد: هم اکنون بیــش از ۵۰۰ هزار نفر در صنعت 
قطعه ســازی کشور مشغول به کار هستند و این درحالی است که ما در 
ســال های گذشته در صنعت قطعه سازی نیز به دلیل شرایط اقتصادی 
شاهد مقدار محدودی تعدیل نیرو بودیم. تصور من از وضعیت فعلی این 
صنعت این است که باید در این حوزه جذب نیرو انجام بدهیم و هم اکنون 
با کمبود نیرو مواجه هستیم.  وی تصریح کرد: مشکل اصلی ما کمبود 
نیروی کار حرفه ای است. بیشتر مشکل صنایع ما در حوزه قطعه سازی نبود 
همین نیروها است. چیزی که در زمینه جذب نیروی کار شاغل در حوزه 
قطعه سازی ها -که ظرفیت باالی اشــتغال زایی را دارند- مشکل ایجاد 
می کند، همین فقدان نیروی فنی و حتی نیمه ماهر هست. به نحوی که 

ما حتی در بسیاری موارد به دنبال نیروی نیمه ماهر هستیم. 

نبود نیروی ماهر به مشکل مهم برای قطعه سازان تبدیل شده است
 نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو:
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راه و شهرسازی

   :  تورم نقطه ای در اجاره بهای مسکن غیرشخصی و ارزش 
اجاره مسکن شخصی به طور مشابه در دی ماه امسال 
نســبت به دی ماه سال گذشته بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. به 
گزارش اقتصادنیوز، بررسی تورم ماهانه اجاره مسکن در ابتدای زمستان 
حاکی از روند با ثبات هزینه اجاره در سبد خانوارهای مناطق شهری دارد. 
با این حال، بررسی وضعیت تورم ماهانه اجاره مسکن نسبت به وضعیت 
مشابه ســال قبل نشــان می دهد که هزینه اجاره در مقایسه با دی ماه 
پارسال افزایش داشته است.برآیند دو شاخص تورم ماهانه و نقطه ای به 
نوعی نشان می دهد که وضعیت کلی تورم اجاره مسکن، روندی فزاینده 

در دی ماه داشته و حتی مسیر خود را تداوم بخشیده است.

تورم مسکن افزایش یافت�
آخرین گزارش منتشر شــده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری ایران توسط بانک مرکزی نشان می دهد تورم مسکن 
در میانه زمستان افزایش یافت. تورم گروه مسکن در بهمن در مقایسه با 
دی ماه 3.۱ درصد بیشــتر شده است. تورم نقطه ای نیز در این مقطع در 

مقایسه با بهمن سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
 آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم مصرف کننده در گروه های اصلی و 
فرعی منتشر شده اما جزئیات تورم در گروه مسکن تنها تا دی ماه منتشر 

شده است و داده های بهمن موجود نیست.

روند تورم ماهانه اجاره در مسکن شخصی و غیرشخصی�
بانک مرکزی در بخش مســکن تورم ماهانه و نقطه ای، دو گروه فرعی را 

گزارش می کند که شــامل اجاره بهای مسکن غیرشخصی و ارزش اجاره 
مسکن شخصی اســت که تورم این دو جزء سهم عمده ای در تغییرات 
تورم مسکن دارد؛ بنابراین بررسی تغییرات قیمت این دو جزء در ماه های 
گذشته می تواند تحلیل شفافی از افزایش تورم مسکن در بهمن را ارائه 

دهد.

قطع روند نزولی تورم اجاره در پاییز�
در دی ماه امســال تورم ماهانه اجاره بهای مسکن غیر شخصی نسبت به 
ماه آذر افزایش داشته است؛ به این معنی که خانوارهای مناطق شهری 
نسبت به آذر 3 درصد بیشتر برای اجاره مسکن هزینه کرده اند. بررسی 
ماهانه به معنی رشد شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به ماه قبل است.

 مرور آمارهای اعالم شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد، تغییرات 
تورم ماهانه اجاره بهای مسکن غیرشخصی از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ تا 
دی ماه ســال جاری روند نوسانی داشته اســت. این روند طی بازه مورد 
نظــر دو قله تورمی به صورت ماهانه در شــهریور ۱۴۰۰ )۷.۴درصد( و 
مهر امســال )۷ درصد( به ثبت رسانده است. این بررسی نشان می دهد 
تغییرات قیمت اجاره پس از یک دوره صعودی از فروردین تا آبان امسال، 
دچار روند کاهشــی شــده، اما این روند کاهشی در پاییز تداوم نیافت و 

هزینه اجاره در دی ماه امسال نسبت به آذر تغییری نکرده است. 
مشــاهده روند تورم نقطه ای اجاره بهای مسکن غیرشخصی نیز می تواند 
تحلیل دقیق تری برای بررســی تورم در بخش اجاره مســکن باشــد، 
زیرا تورم ماهانه یک واکنش آنی به رشــد قیمت ها اســت و تحت تاثیر 
رویدادهای مختلفی قرار می گیرد. به طور مثال، بخشی از افزایش قیمت 

در نتیجه تغییرات فصلی اســت. بنابراین می توان روند این شــاخص را 
نســبت به موقعیت های مشابه در ســال های گذشته نیز بررسی کرد و 

تحلیل مناسب تری ارائه کرد.

خیز دوبــاره تورم نقطه ای اجاره بهای مســکن غیرشــخصی نقاط �
شهری

تورم نقطه ای در اجاره بهای مســکن غیرشخصی و ارزش اجاره مسکن 
شــخصی به طور مشابه در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته 
بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته اســت. تورم نقطه ای به معنای تغییرات 
شــاخص قیمت مصرف کننده نسبت به موقعیت مشــابه خود در سال 

گذشته است.

جهش ابرحباب مسکن از خط قرمز در پایتخت�
بررسی تورم اجاره بهای مسکن غیر شخصی در مقایسه با موقعیت مشابه 
در سال قبل نشان می دهد این شاخص در ابتدای زمستان امسال تورم 
نقطه ای ۴۸ درصدی را ثبت کرده اســت. به بیان ســاده تر، اجاره بهای 
مسکن غیر شخصی در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته ۴۸ 

درصد بیشتر شده است.
اگرچه از ابتدای تابســتان ســال جاری تورم نقطه ای هزینه اجاره روند 
کاهنده ای داشته است، با این حال از آبان مشاهده می شود که تغییرات 
این شاخص، روند صعودی در پیش گرفته و به باور برخی تورم نقطه ای 
در دی ماه بــرای روندهای صعودی تورم در ماه های پایانی ســال خیز 

برداشته است.

   : وزیر راه و شهرســازی اظهار داشت: مردم و متقاضیان 
هزینه این واحد های مســکن مهر را ۱۲ ســال پیش 
پرداخت کرده اند اما در تحویل این واحدها هیچ افزایش قیمتی برای مردم 
اعمال نخواهد شــد و دولت با منابع خود از سازندگان حمایت می کند و 

قیمت ها در زمان تحویل برای مردم افزایش پیدا نخواهد کرد.
مهرداد بذرپاش در حاشیه مراسم افتتاح ۲۲۰۰ واحد مسکن مهر هشتگرد 
با بیان اینکه مدت زمان برخی از این واحدها به ۱۲ ســال می رسد و این 
دولت پروژه نیمه تمام را تکمیل می کند و در قالب نهضت ملی مسکن به 
مردم ارایه می کنیم، اظهار داشــت: امروز ۲هزار و ۲۰۰ واحد در هشتگرد 
به متقاضیان تحویل می شــود که بیش از ۶۶۰ واحد آن ویالیی است و تا 
پایان هفته دولت هم بخشی از مساکن مهر هشتگرد به افتتاح می رسد. در 
سال ۱۴۰۲ هیچ مسکن مهری در هشتگرد باقی نمی ماند و تمام مساکن 

مهر تحویل خواهد شد. 
وی ادامه داد: در هفته آینده هم ۱۰ هزار مسکن مهر در پردیس به مردم 

تحویل می شود و ۷ هزار واحد مسکن مهر در پرند تحویل خواهد شد. 
وزیر راه و شهرســازی درباره قیمت تمام شده ساخت مسکن مهر تاکید 
کرد: مردم و متقاضیان هزینه این واحد های مسکن مهر را ۱۲ سال پیش 
پرداخت کرده اند اما در تحویل این واحدها هیچ افزایش قیمتی برای مردم 
اعمال نخواهد شــد و دولت با منابع خود از سازندگان حمایت می کند و 

قیمت ها در زمان تحویل برای مردم افزایش پیدا نخواهد کرد. 
بذرپاش در پاســخ به سوال ایلنا مبنی بر جزییات تفاهم با چینی ها برای 
ساخت مسکن در ایران گفت: اجازه بدهید این توافقات و پروژه پیش برود 

و بعداً اطالع رسانی شود. 
وی با بیان اینکه اولویت دولت در نهضت ملی مسکن ساخت و ساز ویالیی 
اســت، ادامه داد: در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر ساخت مسکن ویالیی 
در دســتور کار و اولویت است و در شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر در صورت 

تامین مسکن ساخت و ساز به صورت ویالیی خواهد بود. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: تالش ما این است که سال آینده پرونده مسکن 

مهر را ببندیم.بذرپاش درباره افزایش قیمت تمام شده قیمت نهضت ملی 
مســکن اظهار داشــت: با روش های دیگری در حال حل مشکل افزایش 
قیمت تمام شــده واحد های نهضت ملی مسکن هســتیم تا آورده مردم 
کاهش پیدا کند. نرخ ســود تســهیالت ۲3 درصد بود که با تاکید رییس 
جمهور درحال کاهش سود تسهیالت هستیم و رییس جمهوری هم این 
سود را باال می داند و دو روز گذشته هم در شورای پول و اعتبار روشی برای 
کاهش نرخ سود تســهیالت مطرح کردیم و قرار شد کمیته مربوطه نظر 

خود را اعالم کند.
وی ادامه داد: عدد نرخ تســهیالت باید کاهش پیدا کند و تصمیم قطعی 
دولت این است که قبل از سال به نتیجه برسد و در حال قطعی کردن روش 
آن هستیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: در قیمت تمام شده برای متقاضیان 
در آورده اولیه سختی هایی ایجاد شده و برای متقاضیانی که تحت پوششی 
نهادهای حمایتی هستند روش های برای کاهش قیمت تمام شده در نظر 
گرفته ایم. وی با بیان اینکه مترو هشتگرد به ظرفیت کامل خود نرسیده، 
گفت: شهرداری و استانداری در حال پیگیری برای رفع این مشکل است و 

ظرفیت مترو هشتگرد باید به سه برابر افزایش پیدا کند.

کاهش ســود تســهیالت نهضت ملی مســکن تــا پایان ســال نهایی �
می شود

وزیر راه و شهرســازی در مراسم بهره برداری ۲۲۰۰ مسکن در هشتگرد 
گفت:کاهش ســود تسهیالت نهضت ملی مســکن تا پایان سال نهایی 

می شود، همچنین ظرفیت مترو هشتگرد ۲ تا 3 برابر خواهد شد.
مهرداد بذرپاش در حاشیه بهره برداری از ۲۲۰۰ واحد مسکن مهر با اعالم 
این که با همت اعضای هیئت مدیره شــرکت عمران شهرهای جدید و 
مدیریت شرکت عمران شــهر جدید هشتگرد امروز ۲۲۰۰ واحد شامل 
۶۶۶ واحد ویالیی مسکن مهر به بهره برداری رسید اظهار کرد: متقاضیان 
این پروژه بعضا ۱۰ تا ۱۲ ســال منتظر تحویل واحدها بوده اند. با توجه 
به سیاســت دولت در تکمیل پروژه های نیمه تمام این واحدها در مدت 

کوتاهی تکمیل و تحویل شد.
وی افــزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته هفته دولت ســال آینده 
مسکن مهر هشتگرد به اتمام می رسد. هفته آینده نیز ۱۰ هزار واحد مسکن 
مهر پردیس افتتاح می شود، در شــهر پرند نیز ۲۵۰۰ واحد آماده افتتاح 

است.
وی اشــاره به آورده متقاضیان مسکن مهر یادآور شد: متقاضیان مسکن 
مهر بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای واحدهای خود پرداخت کرده اند که 
در زمان حاضر این ارقام بسیار متفاوت شده است. برای تامین منابع مالی 

دولت از منابع در اختیاری تجهیز منابع را انجام می دهد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آورده متقاضیان مسکن مهر افزایش 
نمی یابد، گفت: پروژه های نیمه تمام مسکن من در قالب نهضت ملی مسکن 

تکمیل و تحویل متقاضیان می شود.
بذرپاش همچنین با بیان اینکه در ۱۲۰۰ شهر کشور پروژه های ملی مسکن 
به صورت ویالیی ســاخته می شود، اضافه کرد: در شهرهایی هم که زمین 

اجازه ندهد واحدها به صورت آپارتمانی خواهیم ساخت.

وزیر راه و شهرسازی :

اجازه دهید توافق با چینی ها پیش برود
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سخنگوی صمت:
مناطق آزاد اطالعات انبارهای خود را 

ارائه نمی دهد
   : سخنگوی وزارت صمت با اشاره به کم کاری 
برخی از دســتگاه ها نظیر دبیرخانه مناطق 
آزاد پیرامون ثبت اطالعات در سامانه جامع انبارها گفت: عدم 
ثبت اطالعــات تخلف بوده و کاالهای ثبت نشــده، در حکم 

قاچاق است.
بــه گزارش مهر، قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ســال 
۱3۹۲ به تصویب رسید و بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موظف شــد با همکاری ســایر دستگاه های اجرایی 
ذی ربط، یک ســامانه نرم افزاری برای شناسه دار کردن کلیه 
انبارها و مراکز نگهــداری کاال راه اندازی کند؛ طبق قانون در 
این ســامانه بایســتی اطالعات مختلفی از جمله مشخصات 
مالک، نوع و همچنین میزان کاالهای ورودی و خروجی ثبت 

شود.
وزارت صمت موظف شــد اســناد مربوط بــه اطالعات کمی 
و کیفــی کاال، مالــک کاال، محل نگهــداری، تحویل دهنده، 

تحویل گیرنده و تاریخ و زمان صدور سند را ثبت کند.
قانون گذار همچنین ضمانت اجرایی این تصمیم را هم در نظر 
گرفته اســت؛ بر همین اســاس، طبق ماده ۶ مکرر ۲ قانون 
اصالح مبارزه با قاچــاق کاال و ارز )مصوب بهمن ۱۴۰۰(، در 
صورت ورود، نگهداری خروج کاال از انبارها و مراکز نگهداری 
کاال، بدون قبض انبار و حواله و ثبت در ســامانه جامع انبارها 
صورت گیرد؛ این عمل، جریمه نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون 
ریال یا معادل یک چهارم ارزش کاالی موضوع تخلف )هر کدام 

که بیشتر باشد( را برای صاحب انبار به دنبال خواهد داشت.
از طرفــی مطابق با مــاده ۲3 آئین نامه اجرایــی مواد ۵ و ۶ 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، وزارت صمت موظف اســت 
با همکاری وزارت خانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، 
امور اقتصادی و دارایی، کشــور، بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، شــرکت پست، 
شــهرداری ها، اتاق های بازرگانی، اصناف و سایر دستگاه های 
ذی ربط، نســبت به شناســه دار کردن انبارها، ســردخانه ها، 
سیلوها و مراکز نگهداری کاالهای متعلق به اشخاص حقیقی 
و حقوقی، و همچنین تهیه، ایجاد و بهره برداری از »ســامانه 

جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال« اقدام کند.
نکته عجیب اینجاست که با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هنوز اطالعات تمامی انبارها 

در سامانه، درج نشده است.
حتی با فرض اینکــه دولت قبل عزمی به جهت اجرای قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز نداشــته اســت، در دولت فعلی نیز 
هنوز اطالعات انبارها به صورت تمام وکمال ثبت نشــده است، 
همچنین هنــوز اطالعات انبارها به صورت برخط و آنالین نیز 

ارسال نمی شود.

عــدم ثبــت اطالعــات در ســامانه جامــع انبارهــا تخلف �
محسوب می شود

امید قالیباف ســخنگوی وزارت صمــت در گفت وگو با مهر، 
پیرامون آخرین وضعیت ســامانه جامع انبارها اظهار داشت: 
طبــق قانون همه انبارها باید به ســامانه جامع انبارها متصل 
شــوند و اطالعات خــود را در آنجا به ثبت برســانند؛ لذا هر 
انباری که اطالعات خود را در این ســامانه ثبت نکند، مرتکب 

تخلف شده است.
وی افزود: ما در حــوزه انبارها با دو بخش خصوصی و دولتی 
مواجه هســتیم، در خصوص انبارهای دولتــی تا حد زیادی 
اتصال به سامانه جامع تجارت محقق شده است، البته با وجود 
ارســال اطالعات انبارهای دولتی اما مشکل برخط بودن برای 

برخی از انبارهای دولتی همچنان وجود دارد.
ســخنگوی وزارت صمت ادامه داد: مشــکل اصلی انبارهای 
خصوصی به عدم وجود یک دستگاه مشخص به عنوان متصدی 
صدور مجوزها مربوط اســت؛ به همیــن دلیل در حال حاضر 
اصاًل مشخص نیســت که چه تعداد انبار خصوصی در کشور 
وجود دارد، همچنین موجودی این انبارها نیز شــفاف نیست، 
به عبارتی مهم ترین مســئله در خصوص سامانه جامع انبارها 

مربوط به انبارهای خصوصی است.

وزارت صمــت وظایف خود را بــه طور کامل انجام داده �
است

به گفتــه قالیباف، مطابق با تکلیف قانونــی )اصالحیه قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز(، وزارت صمت باید زیرســاخت های 
سامانه جامع انبارها را تکمیل کند که این امر در حال حاضر 

محقق شده است.
وی افزود: بسیاری از انبارهای خصوصی از طرف یک دستگاه 
دولتی اجاره می شــوند؛ به طور مثال سازمان تعاون روستایی 
برای میوه شــب عید، انبار و ســردخانه خصوصــی را اجاره 
می کند، انتظار می رود که آمار و داده های این انبارها به دست 
وزارت صمت برســد و به طور دقیق در ســامانه جامع انبارها 

ثبت شوند، اما در حال حاضر این امر محقق نمی شود.
ســخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین ســازمان غذا و 
دارو و پشتیبانی امور دام نیز برای کاالی خود انبارهای بخش 
خصوصــی را اجاره می کنند؛ اما داده های خود را در ســامانه 

جامع انبارها ثبت نمی کنند.

مناطق آزاد اطالعات انبارهای خود را ارائه نمی دهد�
قالیباف در ادامه به وجود عدم شفافیت در مناطق آزاد اشاره و 
اعالم کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داده ای وجود ندارد 

و اطالعات انبارهای آن موجود نیست.
این مقام مســئول تأکید کــرد: گزارش کــم کاری برخی از 
دســتگاه ها به سازمان بازرسی و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ارســال شده اســت، البته در بیش از ۹۰ درصد مسئله 

مشکل خاصی وجود ندارد و همکاری صورت پذیرفته است.

کاالهــای موجــود در انبارهای غیرثبتــی در حکم قاچاق �
هستند

سخنگوی وزارت صمت در پایان ضمن اشاره به مهلت قانونی 
برای درج داده ها در سامانه جامع انبارها گفت: فرصت قانونی 
به اتمام رســیده اســت و هر انباری کــه اطالعات خود را در 
سامانه جامع انبارها وارد نکند، مرتکب تخلف شده و کاالهای 

درون این انبارها نیز قاچاق محسوب می شود.

گزارش
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   :  سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: مجموعا 
۵۰ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی وزارت راه وشهرسازی 
به طرح نهضت ملی مســکن اختصاص می یابد که ۲۸ هزار هکتار آن تا 

کنون در اختیار طرح قرار گرفته است.
ارســالن مالکی، سرپرست ســازمان ملی زمین و مسکن، درباره میزان 
تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: تا امروز بالغ بر ۲۸ هزار 
هکتار از اراضی متعلق به وزارت راه وشهرسازی در اختیار این طرح قرار 
گرفته اســت و ۲۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این وزارتخانه در مراحل 

الحاق قرار دارد. 
وی افزود: در کل ۵۰ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی وزارت راه وشهرسازی به 

این طرح اختصاص می یابد.
مالکی خاطر نشان کرد: عالوه بر این ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی مازاد 
سایر دستگاه ها اخذ سند شده و 3 هزار هکتار دیگر هم در مراحل اخذ 

سند هستند.
سرپرســت ســازمان ملی زمین و مســکن گفت: برای تامین زمین در 
این طرح از ســایر ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن هم استفاده 
می کنیم که یکی از آن ها تغییر کاربری اراضی است و تا کنون 3 هزار و 
۲۰۰ هکتار اراضی با کاربری آموزش عالی و ورزشی که مازاد بر سرانه ها 

هستند را در این بخش شناسایی کردیم.
مالکــی یکی دیگر از ظرفیت های قانون جهش تولید مســکن را ایجاد 
شــهرک دانســت و اعالم کرد: بالغ بر ۴۶ هزار هکتار اراضی برای ایجاد 
شهرک های جدید مکان یابی شده که ۱۰ هزار هکتار آن تصویب شده 

است.
وی افزود: عالوه بر این موضوع ظرفیت ماده ۱۲ قانون جهش تولید تاکید 
دارد آن دسته از اراضی که در اختیار دستگاهی قرار گرفته، اما طرح مورد 
نظر را اجرا نکرده باید به طرح نهضت ملی مسکن واگذار شود که در این 

بخش ۲ هزار و ۱۹3 هکتار از این اراضی شناسایی کردیم.
سرپرست ســازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشــان کرد: یکی دیگر 
از ظرفیت های این قانون، توافــق با مالکین بخش خصوصی و توافق با 
نیرو های مسلح است که ۱۴ هزار و ۷۴۴ هکتار از این اراضی را شناسایی 

کردیم و پیگیر الحاق آن به زمین های شهری هستیم.
وی ادامــه داد: در مجمــوع ۵۰ هــزار هکتــار از اراضی خــود وزارت 
راه وشهرســازی و ۵۹ هزار و 3۹۸ هکتار از اراضی سایر ظرفیت ها برای 

طرح نهضت ملی مسکن شناسایی شده است. 
مالکی با تاکید بر اینکه روند تامین زمین نسبت به سایر طرح های گذشته 
بسیار سریع تر است، گفت: همه طرح نهضت ملی مسکن در اراضی دولتی 

اجرا نمی شود و بافت فرسوده و شهر های جدید هم در این طرح است.
وی افزود: آنچه از این طرح بر عهده ســازمان ملی زمین و مسکن قرار 
دارد، ۴۰ هزار هکتار زمین اســت که ۲۸ هزار هکتار شناسایی و تامین 
شده و مابقی هم انجام می شود. در جا هایی زمین مازاد هم داریم، اما در 
برخی شهر ها تامین زمین هنوز اتفاق نیفتاده است در مجموع جلوتر از 

برنامه هم هستیم.
مالکی درباره ویژگی های اراضی که به این طرح اختصاص می یابد، گفت: 
اراضی باید قابلیت الحاق به شــهر ها را داشته باشند. ما زمین را عرضه 
می کنیم و مقدمات الحاق را هم فراهم می کنیم که یکی از مقدمات این 

است که دارای سند ثبتی باشد و آن زمین معارض نداشته باشد. 
وی توضیــح داد: اراضی را آماده ســازی می کنیم و زمانی که به مرحله 
ســاخت برسد واگذار می شود که تا کنون آماده سازی بالغ بر ۱۲ هزار و 

۴۰۰ هکتار اراضی الحاق شده، انجام گرفته است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: ۱۲۰ هزار هکتار 
زمین بالقوه و بالفعل برای طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد که تامین 

۲۸ هزار هکتار نهایی شده و برای بقیه منتظر الحاق هستیم.
مالکی گفت: در این ۲۸ هزار هکتار اراضی تامین شده، ۶۰۰ هزار نفر را 

به پروژه وصل کردیم و خیلی از پروژه ها شروع شده اند.
وی درباره وضعیت اســتان ها اظهــار کرد: در ارزیابی اســتان ها تعداد 
متقاضیان نسبت به تامین زمین سنجیده می شود. استان های هرمزگان، 

خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان وضع خوبی دارند و استان های 
همدان، کردستان و مازندران در تامین زمین عقب هستند.

مالکی خاطر نشــان کرد: ما از قبل هم زمین داشتیم، اما حجم عملیات 
ساخت و ساز در این طرح زیاد است و ما با حجم ثبت نام و عقب ماندگی 
چند ساله مواجه بودیم. در این طرح هم از اراضی مانده در شهر ها و هم 

اراضی الحاقی استفاده می کنیم.
وی درباره اختصاص زمین به ساخت مسکن ویالیی توضیح داد: هر کجا 
که زمین تهیه شده باشد اولویت با ساخت مسکن ویالیی است. عمدتا در 
شهر های زیر ۵۰ هزار نفر که زمین تامین شده دستور بر ویالیی سازی 

است. در مهریز یزد و طبس ویالیی سازی انجام شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: در برخی شهر ها 
ساخت و ساز را به خود مردم واگذار کردیم. ما زمین را واگذار می کنیم 
و مردم با تســهیالت و الگو هایی که در اختیــار آن ها می گذاریم، خانه 

می سازند. 
مالکی میزان تسهیالت در کالن شهر ها را ۴۰۰ میلیون تومان برای ۱۰۰ 
متر دانســت و گفت: در شرایط فعلی، ساخت مسکن ۴ طبقه، متری ۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و مســکن یک طبقه، متری ۴ میلیون تومان 

هزینه دارد.
وی افزود: متقاضیان عالوه بر تســهیالت، آورده اندکی هم برای تکمیل 

ساخت باید داشته باشند.
سرپرســت سازمان ملی زمین و مسکن نظارت بر کیفیت ساخت و ساز 
بر را عهده نظام مهندسی دانست و تاکید کرد: متقاضیان باید بر اساس 

ضوابط و با نظارت نظام مهندسی ساخت و ساز کنند.
وی در برنامه صف اول درباره ساخت مسکن ویالیی در در کالن شهر ها 
گفت: در کالن شهر ها به دلیل محدودیت زمین، شهرک سازی در دستور 
کار قرار دارد و ویالیی ســازی منتفی است. در شهر هایی مثل همدان و 

سنندج نیز تامین زمین به سختی اتفاق می افتد.
به گزارش وزارت راه وشهرســازی، مالکی افزود: در شمال کشور اراضی 
کشاورزی هم ممنوعیت قانونی ساخت و ساز دارد هم بحث امنیت غذایی 
مطرح است. اراضی ملی هم عمدتا جنگل هستند؛ بنابراین تامین زمین 
در شــهر های شمالی و بخشی از زاگرس سخت بوده و ویالیی سازی به 
سختی پیش می رود با این حال سیاست بر ساخت واحد های کم طبقه 

است.

اختصاص بیش از ۵۰ هزار از اراضی وزارت راه  به طرح نهضت ملی مسکن
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن مطرح کرد
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افزایش درآمد شهرداری ها 
علت حذف سهم محیط زیست 

از عوارض آالیندگی؟
   :  سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر اقلیم 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت ضمن 
توضیح درباره حذف سهم محیط زیست از عوارض آالیندگی 
که درحــال رایزنی بــرای تخصیص مجــدد آن با مجلس 
هســتند، گفت: ما به دنبال رفع آلودگی هســتیم و خارج 
کردن محیط زیســت از لیســت تنها به علت درآمد بیشتر 

شهرداری ها است.
به گزارش ایسنا، درپی حذف، سهم سازمان حفاطت محیط 
زیست از عوارض آالیندگی توسط کمیسیون تلفیق مجلس، 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع اظهار 
کرد: کمیســیون تلفیــق دو بند از الیحــه بودجه را حذف 
کــرد؛ یکی بند ج تبصره ۸ کــه در آن آمده بود؛ نهاده های 
کشــاورزی )کود و بذر( اعم از تولیــد داخلی و وارداتی در 
ســال آینده صرفاً به نرخ های مبتنی بر قیمت تمام شده و 
تک نرخــی و در مورد اقالمی که در بازار بورس کاال عرضه 
می شــود، به نرخ های کشــف شــده در بازار بورس عرضه 
می شود همچنین کمیسیون تلفیق بند »ه« تبصره ۸ را نیز 
حذف کرد که در آن آمــده بود؛ ۲۰ درصد از منابع حاصل 
از عوارض آالیندگی )عوارض ســبز( موضوع ماده ۲۷ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده به ســازمان حفاظت محیط زیست 

)صندوق ملی محیط زیست( اختصاص پیدا کند. 
داریوش گل علیزاده - سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
ســازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با ایسنا در 
واکنش به حذف ســهم محیط زیست از عوارض آالیندگی 
اظهار کرد: اکنون در صحن مجلس شورای اسالمی درحال 

رایزنی برای بازگشت این سهم هستیم.
 وی با اشــاره به اینکه در صورت عدم بازگشــت این سهم 
چه تبعاتی در زمینه افزایش آلودگی خواهد داشــت، افزود: 
مــا تنها در ســال اول پاندمی کرونــا 3۵ درصد از عوارض 
آالیندگی ســهم داشــتیم و بعد از آن هیچ سهی نداشتیم. 
این اعتبار می تواند به ما در جهت رســیدن به سیاست های 
کاهش آلودگی هوا و آلودگی های محیط زیست کمک کند. 
گل علیزاده تاکید کرد: عوارض آالیندگی یک ظرفیت مالی 

برای محیط زیست است.
 درست است که این عوارض کمک کننده به شهرداری ها برای 
نگهداری از شــهر است اما می توان بخشی از این عوارض را 
به صورت هدفمند برای اهداف محیط زیستی استفاده کرد. 
وی در پاســخ به سوال ایسنا که در صورت حذف این سهم 
دســت محیط زیســت به عنوان یک نهاد باالدستی چقدر 
بسته می شــود؟ توضیح داد: قبال این ســهم وجود نداشته 
اســت. بدین جهت این ظرفیت تنها کمک کننده به سازمان 
برای جبران کمبودهای اعتبار مالی بوده است. این عوارض 
صرف انجام اقدامات الزم برای کاهش آلودگی هوا می شــد. 
بــه عبارتی با دریافت یک اعتبــار از صنعت دوباره آن را به 
صنعت برمی گردانیم و آن را در حوزه خود هزینه می کردیم. 
سرپرســت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به ارائه پیشنهاداتی به مجلس در این 
زمینه گفت: این پیشنهادات هم درآمد پایدار شهرداری ها را 
در ماده ۲۷ تامین می کند و هم تعارض بین محیط زیســت 
و شهرداری ایجاد نمی شود. ما به دنبال رفع آلودگی هستیم 
و خارج کردن محیط زیســت از لیست تنها به علت درآمد 
بیشتر شــهرداری ها اســت چراکه روی این درآمد حساب 

کرده و سال ها آن را دریافت کرده اند.
 گل علیزاده در پایان درباره جزئیات این پیشنهادات توضیح 
داد: ما درباره عوارض آالیندگی به دنبال ارایه پیشــنهادی 
هســتیم که در کل واحدهایــی که بالقــوه باعث آلودگی 
هوا هســتند، ســهم کمتری عوارض را پرداخت کنند و اگر 
بیش از حدود مجاز آلودگی داشــتند و استاندارد را رعایت 

نمی کردند، مشمول جریمه شوند.

تصویب کلیات بودجه
 ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تبریز

   :  کلیــات بودجه ۲۰ هــزار میلیارد تومانی 
شــهرداری تبریز در سال آینده در جلسه 

شورای اسالمی این شهر تصویب شد.
شهردار تبریز در این جلسه گفت: چهار هزارو ۵۱3 میلیارد 
تومان مربوط به بودجه جــاری و بقیه آن مربوط به بودجه 

عمرانی است.
هوشیار از بسترسازی اجرای طرحهای عمرانی سال ۱۴۰۲ 
کالنشــهر تبریز خبر داد و گفت: ســری جدید روزشمارها 
برای ۲۰ پروژه توســعه ای پیشران شهری تا عید فطر فعال 
خواهد شد. وی عمده بدهی شهرداری تبریز در بحث دیون 
را سهم دولت دانست و گفت: تمام تالش ما این است که تا 
پایان ســال جاری بدهی شهرداری به اشخاص و بخشی نیز 

در سال بعد توسط مرکز و مناطق پرداخت می شود.
وی همچنیــن اعــالم کرد: ســهم درآمد پایــدار از کل 
درآمدهای شــهرداری تبریز از ۱3 به ۱۸ درصد افزایش 

یافته است.
هوشــیار با اشاره به قرارداد شهرداری تبریز با قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( در رابطه با ســاخت ۱۵۰۰ واحد در شــهرک 
جوانان، افزود: احداث این شــهرک وظیفه دولت اســت اما 
برای رفع مخاطره از بافت ناکارآمد، شهرداری تبریز اقدام به 

احداث این واحدها می کند.
وی از تکمیــل پــروژه فیبر نــوری به عنوان زیرســاخت 
هوشمندســازی تا آذر ســال آینده خبــر داد و گفت: هیچ 
پایشی برای تخلفات رانندگی در سطح شهر وجود ندارد اما 
سال بعد، در سطح شهر هم دوربین های نظارتی و هم فیبر 

نوری ایجاد می شود.

اخبار

توزیع ۵۰۰ تن مرغ منجمد 
و دو هزار و ۲7۵ تن شکر در آذربایجان شرقی 

   :  تبریز – ســیما نیکرفتار: مدیر توسعه بازرگانی 
سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در آستانه 
شب عید و ماه مبارک رمضان، در راستاي حمایت از مصرف کنندگان 
و ایجاد تعادل در بازار عرضه شــکر و مرغ منجمد در آذربایجان شرقی 

انجام می گیرد. 
منوچهر رحمانی گفت: در آذربایجان شرقی شکرخانوار به میزان ۴۰۰ 
تن و صنعت و صنوف به میــزان یک هزار و ۸۷۵ تن تخصیص یافته 
است. همچنین توزیع ۵۰۰ تن مرغ منجمد جهت ایجاد تعادل در بازار 

انجام می گیرد. 
وی افزود: شکر با قیمت هرکیلو ۱۸ هزار تومان )قیمت عمده تحویل 
درب انبارهاي اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان( و مرغ منجمد 
 هــر کیلو ۴۰ هزار تومان درب پشــتیبانی و ۴3 هــزار تومان قیمت

 مصرف کننده عرضه می شود. 
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه 
داد: توزیع شکر و مرغ منجمد در فروشگاه هاي زنجیره اي، تعاوني هاي 
مصرف و تعاون روستایي انجام می گیرد و توزیع شکرصنوف با معرفي 
نماینده صنوف )اتحادیه قنادان و...( با هماهنگي ســایر دســتگاه هاي 

مربوطه به اداره کل غله و خدمات بازرگاني استان انجام می شود. 
رحمانی بیان کرد: شــکر خانوار در بسته هاي 3 کیلویي به قیمت ۶۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کننده نهایي عرضه می شود.

   :  مراسم اختتامیه نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی 
حمل و نقل و ترافیک در محل برج میالد با حضور مدیران 
وزارت کشــور، فرماندهان پلیس راهور فراجا و مسئوالن مدیریت شهری 
برگزار شــد. به گزارش فارس، مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر 
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با قدردانی از شهرداری تهران 
و هیئت علمی و اجرایی برگزارکننده کنفرانس بین المللی حمل و نقل و 
ترافیک، گفت: این کنفرانس، معتبرترین رویداد علمی است که در حوزه 
حمل و نقل و ترافیک در کشور برگزار می شود.پوریا محمدیان با برشمردن 
ویژگی های برجسته کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، افزود: حضور 
پررنگ مســئوالن دولتی از جمله معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرها و 
کالن شهرهای کشور و فرماندهان ارشد پلیس راهور فراجا از تهران و سراسر 
کشور بر اهمیت این رخداد حمل و نقلی افزود.وی از تشکیل کمیته معاینه 
فنی و برگزاری نشســت مدیران معاینه فنی مراکز اســتان ها در حاشیه 
کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، خبر داد و گفت: موارد یادشده 
باعث شد که بخش های اجرایی و عملیاتی و بحث های اکادمیک و علمی به 
همکاری مشترک دست پیدا کنند و استانداری ها و شهرداری ها در اقصی 
نقاط کشور، نتایج قابل قبولی را از برگزاری کارگاه های آموزشی این کنفرانس 
به دســت آوردند.محمدیان، برپایی نمایشــگاه ویژه در حاشیه کنفرانس 
بین المللی حمل و نقل و ترافیک را موضوعی شایسته تقدیر دانست و افزود: 
ارائه دست آوردهای علمی و نوآورانه از سوی شرکت های دانش بنیان از نقاط 

قوت نمایشگاه جانبی این کنفرانس محسوب می شود.وی آگاهی و اطالع 
دستگاه های اجرایی از توانمندی  شرکت های دانش بنیان و ارتباط دوسویه این 
دو بخش را دیگر رهآورد برگزاری کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک 
برشمرد و گفت: تغییرات در نوع پارادایم مقاالت ارائه شده در این کنفرانس، 
نشان از توجه بیش از پیش جامعه علمی کشور به رویکرد نوآورانه در صنعت 
حمل و نقــل دارد.محمدیان، تغییر نگرش در حرکت از خودرومحوری به 
انسان محوری را از محورهای قدرتمند کنفرانس بین المللی حمل و نقل و 
ترافیک دانست که باید با جدیت به آن پرداخته شود و افزود: آیین نامه ۱۲ 
جلدی معابر شهری نیز که در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی ترافیک 
مصوب شده، نشانگر تغییر نگرشی است که در دستگاه های اجرایی مالک 
عمل قرار گرفته است.وی اقدامات خوب صورت گرفته در جهت توسعه حمل 

و نقل عمومی در شهرها و کالن شهرهای کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
انعقاد قرارداد ۵ هزار دســتگاه اتوبوس و ۵ هزار دستگاه َون، با یارانه باالی 
دولتی در دولت سیزدهم بسته شده که به زودی در اختیار شهرداری ها قرار 
خواهد گرفت و طلســم خرید ۶3۰ دستگاه واگن برای متروی تهران نیز 
شکسته شد.محمدیان، تغییر نگاه به موضوع کاهش آلودگی هوا و افزایش 
ایمنــی حمل و نقل را از نمودهای بارز کنفرانس بین المللی حمل و نقل و 
ترافیک دانست و افزود: توجه ویژه به بانک های اطالعاتی و تجمیع دیتاها از 
جمله ساز و کارهایی است که از طریق آنها می توانیم به اجماع مناسبی در 
مباحث ترافیک و حمل و نقل شــهری دســت پیدا کنیم.وی آموزش  و 
فرهنگ سازی در حوزه ترافیک و مشارکت مردمی در این حوزه را از جمله 
موضوعاتی برشمرد که در کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک مورد 
توجه قرار گرفته است و گفت: مبلغ جرایم رانندگی در پیشگیری از وقوع 
حوادث ترافیکی، بازدارندگی الزم را ندارد و رویکرد پلیس راهور فراجا برای 
بازنگری در این بخش قابل ستایش است.مدیرکل دفتر حمل و نقل و ترافیک 
و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، خواستار استمرار هر 
چه جدی تر و قوی تر برگزاری کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک با 
همراهی دســتگاه های اجرایی و مراکز دانشگاهی در ســال های آینده و 
آسیب شناســی بیشتر در این بخش شد و خاطرنشــان کرد: آثار و نتایج 
همایش های علمی مانند این کنفرانس، می تواند راهگشــای دستگاه های 

اجرایی برای تدوین و اجرای آیین نامه ها و لوایح اصالحی باشد.

   :  بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد اذعان می کنند که با 
توجه به شرایط مساعد تولید و ذخیره سازی مناسب 

شاهد آرامش و تثبیت قیمت اقالم اساسی خواهیم بود.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید کاالهای اساسی 
در بازار افزایش یافته که این موضوع زمینه را برای سوء استفاده و التهاب 

قیمت در بازار فراهم کرده است. 
بررسی های میدانی نشان می دهد که طرح فجر تا فطر در فروشگاه های 
زنجیره ای در حال اجراست و همواره در توزیع هیچ یک از اقالم اساسی و 
راهبردی سبد خانوار همچون گوشت، مرغ، ماهی، برنج، روغن، حبوبات، 
تخم مرغ، آجیل و خشکبار کمبودی وجود ندارد و تمامی قفسه ها مملو از 
کاالست. آقای شاهپور عالیی مقدم معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد گفت: ۱۵ هزارتن سیب و پرتقال برای شب عید ذخیره سازی شده 
که با این وجود مشکلی برای تامین محصوالت در ایام پایانی سال نداریم.

عالیی مقدم گفت: علی رغم تاثیر نوسان نرخ ارز بر قسمت کاال و خدمات، 
تمــام تالش خود را برای کنترل بازار انجام می دهیم که در این راســتا 

فرمانداران و بخشداران هم باید به کمک وزارت جهاد آیند.
بنابر اعالم دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی، نمایشــگاه عرضه 
مستقیم کاالهای اساسی و ضروری از ۱۸ اسفند ماه در سراسر کشور آغاز 
شده و تا ۲۸ اسفند ادامه دارد که در این نمایشگاه ها، تمامی کاالها ۱۰ 

درصد کمتر از قیمت بازار عرضه می شود.
با توجه به اجرای طرح فجر تا فطر در فروشــگاه های زنجیره ای مبنی بر 
توزیع 3۴ قلم کاالی اساســی با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد در کنار عرضه 
مستقیم کاال در نمایشگاه های بهاره انتظار می رود که شاهد تثبیت قیمت 

کاالهای اساسی و آرامش حاکم بر بازار باشیم.

کمبودی در توزیع گوشت قرمز نداریم�
آقای منصور پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام از ثبات قیمت 

گوشــت در بازار خبرداد و گفت: با توجه به وضعیت مناسب زایش دام و 
افزایش عرضه از اواخر اسفند به بازار، کمبودی در توزیع گوشت نداریم.

به گفته او، امســال شرایط عرضه دام به ســبب بارش ها مناسب است؛ 
بنابراین برنامه ریزی مناسبی برای تولید باید انجام شود چراکه طبق روال 

همه ساله، تقاضا برای خرید در ۶ ماهه اول سال کم است.
پوریان ادامه داد: با توجه به ذخیره ســازی مناســب گوشت منجمد و 
زایش های مناســب، کمبودی در بحث عرضه دام و گوشــت نداریم که 

بخواهد بخشی از کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین شود.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام قیمت کنونــی هرکیلو دام زنده 
ســبک در میادین را ۱3۵ تــا ۱3۸ هزارتومان و دام ســنگین ۱3۲ 
هزارتومان اعالم کرد و گفت: براین اســاس هرکیلو الشه با نرخ ۲۷۰ 
تا ۲۷۵ هزارتومان عرضه می شــود و فروش گوشت با نرخ های کاذب 

ارتباطی به تولید ندارد.
با توجه به آنکه زایش های اوایل زمستان از اواخر اسفند وارد بازار می شود، 

بنابراین با ازدیاد عرضه، قیمت گوشت در بازار کاهش می یابد.

نگرانی بابت تامین مرغ شب عید نداریم�
آقای محمد یوسفی گفت: قیمت کنونی هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۴۸ تا ۵۰ هزارتومان و مرغ گرم در خرده فروشی ها ۶۸ تا ۷3 هزارتومان 

است.
به گفته او، با توجه به شــرایط جوجه ریزی و ذخایر پشتیبانی امور دام، 

مشکلی در تامین مرغ بازار شب عید نداریم.
یوســفی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۸۰۰ تا ۷ هزارتن مرغ گرم در ســطح 

کشور خبر داد.
رئیــس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی گفت: با توجه به ذخایر 
مناسب مرغ منجمد و عرضه توسط پشتیبانی امور دام  پیش بینی می شود 

که جلوی التهابات قیمت در بازار گرفته شود.

تالطمی در بازار میوه شب عید نداریم�
آقای مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: 
بخش خصوصی از ۵ اســفند اقدام به توزیع سیب و پرتقال در بازار کرده 
است. به گفته او، روزانه ۵ هزارتن سیب و پرتقال در بازار توزیع می شود 
و بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته قرار اســت از ۲۰ اسفند ۲ هزارتن 

عرضه روزانه سیب و پرتقال افزایش یابد.
دارایی نژاد قیمت هرکیلو پرتقال ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، سیب سلماس ۱۵ 
تا ۲۵ هزارتومان، سیب میانه و مراغه 3۰ هزارتومان و سیب سوپرلوکس 
3۵ هزارتومان اعالم کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با اشاره 
به اینکه کمبودی در عرضه میوه نداریم، گفت: با توجه به ذخایر مناسب 

سیب و پرتقال، بازار میوه شب عید نوسانی نخواهد داشت.

سود منطقی ماهی از مزرعه تا بازار ۲۵ درصد است�
آقای ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان 
گفت: با توجه به شــرایط مساعد تولید و تقارن ماه رمضان با نوروز، بازار 

ماهی شب عید نوسانی ندارد.
به گفته او، برآورد ما حاکی از آن است که تولید آبزیان به یک میلیون تن 

برسد که با این وجود کمبودی در عرضه نداریم.
قاسمی اختالف منطقی ماهی از مزرعه تا بازار را ۲۵ درصد اعالم کرد و 
گفت: در برخی گونه های آبزیان اختالف قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد است، 

اما در خصوص قزل آال اختالف قیمت به ۲۵ درصد نزدیک است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ با توجه به سیاست وزارت جهاد مبنی 
بر ذخیره سازی مناسب و آغاز طرح فجر تا فطر پیش بینی می شود که 
نوســان خاصی در بازار رخ ندهد؛ از این رو انتظــار می رود که با اعمال 
بازرســان اتاق اصناف و وزارت جهاد از سودجویی عوامل واسطه و دالل 

جلوگیری شود.

طلسم خرید ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی تهران شکست

در بازار اقالم  اساسی پایانی سال چه می گذرد؟

   :  ۸۵ درصد کاربران معتقدند سرعت 
اینترنت به شدت در دو روز گذشته 
کاهش داشــته اســت براساس نظرســنجی ای که 
»انتخاب« انجــام داد، ۸۵ درصــد کاربران معتقدند 
سرعت اینترنت به شدت در چند روز گذشته کاهش 
داشته است.در این نظرسنجی که در دو ساعت و نیم 
اول، نزدیک به ۶ هزار نفر در آن شرکت کردند بیش از 
۸۶ درصد مخاطبان تایید کردند که سرعت اینترنت 

آن ها به شدت کاهش یافته است.
عبداهلل احمدی، کارشناس کســب و کار و استارتاپ 
هــا، گفت: آمار دقیق از تعطیلی و زیان اســتارتاپ ها 
وجود ندارد، اما بطور کلی کندی اینترنت که این چند 
روز نیز آن را بیشــتر احساس کردیم تاثیر مشخصی 
بر فعالیت این نهاد ها دارد. شما در نظر بگیرید کسی 
که بخواهد خریــد اینترنتی بکند یا کار دیگری را در 
بســتر اینترنت انجام دهد وقتی با کندی مواجه شود 
از آن کار منصرف می شــود یا از طریق دیگری انجام 
می دهد. مهم ترین ضربه ای که به استارتاپ ها می کند 

عدم قابلیت پیش بینی در زمینه اینترنت است.
ده ســال اخیر، یکی از همراهان همیشــگی فعاالن استارتاپ ها، قطعی 
اینترنت و یا کاهش سرعت و فیلترینگ گسترده بوده است، که این همراه 
بد همواره منجر به کاهش انگیزه و سرمایه در زمینه توسعه استارتاپ ها و 
تولید علم و فناوری اینترنتی بخصوص میان جوانان شده است. سال ۱۴۰۱ 
نیز از قطعی و کاهش سرعت اینترنت بی بهره نبود و فضای سختی را برای 
استارتاپ ها به وجود آورد که میزان زیان آن ها از این تصمیمات در حوزه 

اینترنت هنوز مشخص نیست.
عبداهلل احمدی، کارشناس کسب و کار و استارتاپ ها، در آغاز درباره کند 
شدن اینترنت در روز های اخیر و آمار تاثیر کاهش سرعت مقطعی اینترنت 
بر روند کاری استارتاپ ها به »انتخاب« گفت: آمار بصورت دقیق از تعطیلی 
و زیان استارتاپ ها وجود ندارد، اما بطور کلی کندی اینترنت که این چند 
روز نیز آن را بیشتر احساس کردیم تاثیر مشخصی بر فعالیت این نهاد ها 
دارد. شــما در نظر بگیرید کســی که بخواهد خرید اینترنتی بکند یا کار 
دیگری را در بســتر اینترنت انجام دهد وقتی با کندی مواجه شود از آن 

کار منصرف می شود یا از طریق دیگری انجام می دهد. مهم ترین ضربه ای 
که به استارتاپ ها می کند عدم قابلیت پیش بینی در زمینه اینترنت است.

او افزود: در فعالیت اقتصادی یک سری عدم قطعیت دارد، اما یک فعالیت 
اقتصادی اینترنتی در بستر اینترنت به عنوان زیرساعت درگیر عدم قطعیت 
باشــد آســیب زیادی می زند، اگر بخواهیم مقایسه کنیم مثال در کار های 
صنعتی برق یک زیرساخت اساسی است. وقتی برق وجود دارد نیروانسانی 
مشــغول به کار می شود، اما وقتی برق قطع باشد عمال تولید معنی ندارد، 
نتیجتا وجود زیرســاخت ها یکی از مولفه های اولیه برای توســعه کشور 
است. مثال پاکستان زیرســاخت برق ندارد و چندسالیست در حال ایجاد 
زیرساخت برق هستند، اما کشور ما زیرساخت برق خوبی داشته است، اما 
چند سالیست که قطعی ها را داریم، این مثال ها را زدم تا به اینترنت برسیم. 
برای یک تولید کننده صنعتی برق بستر اصلی است، اما اینترنت در این کار 
یک مولفه بدیهی در نظر گرفته می شود و کسی که در زمینه استارتاپ های 
اینترنتی می خواهد فعال باشــد نباید نگران قطعی اینترنت باشد تا تمام 

فعالیت هایش بی اثر شود و مشتری هایش را نیز از دست دهد.

وی دربــاره مهم ترین اثر منفی قطعــی اینترنت بر فعالیت های 
اســتارتاپ ها افزود: از همه مهم تر بنظر من سیگنال ناامیدی به 
آیندگان اســت، ما در هر دوره ای یک سری افرادی را داریم که 
فعالیت اقتصادی دارند، همیشه یک سری از این ها ممکن است 
به هر دلیلی از بیزینس خارج شــوند یا شکست بخورند و یک 
سری تازه وارد ها به فعالیت ورود کنند؛ این قطعی اینترنت و عدم 
اطمینان سیگنال را به کسانی می دهد که تازه می خواهند وارد 
شوند. وقتی طرف مقایسه می کند که در کار اینترنتی قطعی های 
جدی وجود دارد چرا سراغ بیزینس های سنتی تر نرود؟ این اتفاق 
با توسعه روز جهان تناسبی ندارد. البته کسب و کار های سنتی 
نیز مهم هســتند، اما بستر فعالیت های مدرن باید ایجاد شود و 
شکست های این چنینی در بیزنیس های استارتاپی جبران سختی 
دارد. احمدی درباره آینده استارتاپ ها با وجود قطعی های مکرر 
اینترنت گفت: قطع شدن اینترنت صرفا یک قطعی نسبی یک 
ساعته نیست بلکه ضربه زدن به سرمایه گذاری های آینده است. 
تجربه امسال نیز یک تجربه عدم قطعیت بود، به این معنی که 
هیچکسی نمی تواند پیش بینی کند چه اتفاقی می افتد؛ بنابراین 
سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد و از دو جنبه مادی 
و معنوی نگرانی به وجود می آید و از آن مهم تر اینکه فضای استارتاپی یک 
فضای شونده است و با این عدم قطعیت یک سیگنال منفی به تازه وارد ها 
می دهیم که بعدا قرار است برند های بزرگ بشوند. این قشر معموال درگیر 
صبر می شــوند تا فضا آرام شود، اما چند ماه دیگر ممکن است وارد شغل 
دیگری شــوند و این روند به آینده موکول می شود، مگر اینکه انسان های 
خاصی پیدا شوند که با وضعیت فعلی کار هایی انجام دهند، اما عمدتا دشوار 
اســت، چون اینترنت یا هست یا نیست و گزینه میانه ندارد، شرکت تولید 

کننده نیز اگر اینترنت نباشد دیگر هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
بــه گزارش انتخاب؛ او ادامه داد: کســب و کار هایی هم که از قبل موجود 
بودند یک ســری جایگزین ها را پیگیری می کنند، اما عموما آن هایی که 
مبتنی بر خدمات هستند آسیب بیشتری دیده اند، چون اتصال لحظه ای 
به اینترنت برایشــان مهم اســت و زمانیکه اختالل برای مشتری ها پیش 
می آید از استفاده از آن استارتاپ صرف نظر می کنند. این وضعیت نیز اگر 
ادامه پیدا کرد فقط کسانی در استارتاپ ها باقی خواهند ماند که از گذشته 

فعالیت کرده اند.

آقای زارع پور با اینترنت مردم چه  می کنید؟

قطعی اینترنت سیگنال عدم ورود به تازه کار های استارتاپ است 
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بورس و بانک ۶

   : مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
اقدام به ارائه راهکارهای کوتاه مدت 
برای مدیریت بازار ارز کرده است و این در حالی است 
که عمده این سیاســت ها در گذشــته آزموده شده و 

تجربیات موفقی در پی نداشته است.
اخیــرا مرکز پژوهش های مجلس در گــزارش خود با 
اشــاره به نوسانات شــدید نرخ ارز این مسئله را ناشی 
از سیاست های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت ارزیابی 
کرده است و در ادامه پیشــنهاداتی را برای اصالحات 

کوتاه مدت ارائه کرده است.

شــوک تورمی جدید در کاالهای اساسی با اجرای �
پیشنهاد عدم مداخله قیمتی بانک مرکزی

اولین راهکار ارائه شــده مربوط به تجمیع همه ارزهای صادراتی)نفتی 
و غیــر نفتی( و بانک مرکزی در مرکــز مبادله ارز آن هم بدون مداخله 
قیمتی است. در این زمینه اعالم ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با 
هدف جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی و اعمال سقف قیمتی 
در نیما به عنوان عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی در نظر گرفته شــده 
اســت. در این گزارش ذکر شده است که خلط سیاست ارزی با سیاست 
رفاهی و حمایتی باید پرهیز شــود و دولت برای هر یک برنامه مجزایی 

داشته باشد.
این موارد می توان از جمله راهکارهایی دانســت که ســال ها اســت به 
سیاست گذاران ارائه می شود و در هر مرتبه باعث ایجاد شوک تورمی در 
اقتصاد و در ادامه افزایش نرخ در بازار غیر رسمی می شوند. سیاستی که 
مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان حذف ســقف نیما از آن صحبت 
می کند به معنای افزایش حداقل 3۰ درصدی قیمت کاالهای اساســی 

است.
از طرف دیگر در ابتدای ســال جاری شــاهد بودیم که ارز ترجیحی به 
یکباره و به امید پرداخت یارانه نقدی، حذف و این موضوع سبب افزایش 
قیمت چند برابری قیمت کاالهای اساسی شد. نرخ ۴۲۰۰ تومانی همان 
نرخی بود که مدام اشاره می شد که به دست مصرف کننده نمی رسد. با 
این وجود پس از حذف این ارز قیمت گوشت قرمز از ۱۵۰ هزار تومان به 
3۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و قیمت مرغ نیز دو برابر شد. همچنین قیمت 

روغن ۴ تا ۵ برابر شد.
حال ســوال این اســت که با توجه به این شوک افزایش قیمت در سال 
جاری چطور مجددا پیشــنهادی مطرح می شود که شوک دوباره ای به 
کاالهای اساسی مردم وارد خواهد کرد؟! باید توجه داشت که حذف ارز 
ترجیحی در ابتدای ســال جاری تبدیل به سرآغازی برای تشدید تورم 

امسال تبدیل شد و به دنبال آن شاهد افزایش نرخ ارز در پاییز بودیم.
این در حالی بود که گفته می شود در صورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
تومانی فشــار از روی منابع ارزی دولت برداشته خواهد شد اما در عمل 
چنین اتفاقی رخ نداده و ثمره حذف ارز ترجیحی )تحت عنوان فاز اول 

جراحی اقتصادی(چیزی جز تحمیل تورم به جامعه نبوده است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، بعد از اجرای فاز اول جراحی 
اقتصــادی و حذف ارز ترجیحی در فاز دوم موضوع تک نرخی کردن ارز 
در دستور کار قرار گرفته و در انتهای پاییز شاهد جهش ۵۰ درصد نرخ 

ارز در بازار آزاد بودیم.
نکته دیگر در مورد این پیشــنهاد، عدم مداخله بانک مرکزی در حوزه 
نرخ گذاری مرکز مبادله ارزی اســت. شاید این مســئله در ابتدا سبب 

کاهش کوتاه مدت نرخ ارز در بازار آزاد شود اما پس از مدتی کنترل بازار 
از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد چرا که قطعا تمایل صادر کننده 
به افزایش نرخ ارز خواهد بود. این مســئله همراه با نوسانات نرخ ارز در 

نهایت سبب تحمیل تورم دوباره به مردم ایران خواهد شد.

برداشتن سقف سامانه نیما؛ پرهزینه اما بی نتیجه�
در خصوص پیشنهاد این مرکزی در خصوص برداشتن سقف نیما برای 
افزایش ارزهای حاصل از صادرات شــرکت های غیرنفتی سه نکته دارای 

اهمیت است.
۱. نکته اول این است که سهم این شرکت ها)صادرکنندگان محصوالت 
کشــاورزی و...( در بازار نیما بســیار کم است و براساس برخی برآوردها 

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار را تشکیل می دهند.
بنابراین عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات )غیر از پتروشیمی و معدنی( 
نمی تواند تاثیر لحظه ای قابل توجهی در بازار ارز داشته باشد. ضمن اینکه 
عموما ارز حاصل از صادرات کشاورزی و... کیفیت باالیی ندارد در نتیجه 

متقاضایی باالیی نیز برای آن وجود ندارد.
۲. مســئله دیگر این است که عوامل دیگری مانند تحریم ها و همچنین 
فعالیت های غیرشفاف شرکت های تراستی در شرایط عدم امکان استفاده 
از ساز و کار بانکی برای نقل و انتقال ارز بیش از عامل عدم بازگشت ارز 

حاصل از صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است.
در نتیجه برداشــتن ســقف بازار نیما با وجود تمام تبعات تورمی که در 
حوزه کاالهای اساسی ایجاد خواهد کرد، نمی تواند نتیجه قابل تاملی در 

بازار ارز داشته باشد.
3. ضمن اینکه باید توجه داشــت که بازار آزاد همواره جلوتر از نرخ های 
رسمی حرکت می کند در نتیجه برداشتن سقف بازار نیما می تواند سبب 
ارســال پالس منفی به بازار آزاد و در نهایت افزایش مجدد نرخ ارز شود 

که به معنای تشدید چرخه تورم و افزایش نرخ ارز است.

التهاب در بازار کاالهای مختلف با سیاست کنترل ثبت سفارش�
یکی دیگر از راهکارهایی که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است، 
کنترل ثبت سفارش ها اســت. در ذیل این پیشنهاد ذکر شده است که 
کمیته بند ۲ و 3 مصوبات چهاردهمین جلســه شورای عالی هماهنگی 
ســران قوا سقف ثبت سفارش ها را به صورت ماهیانه، سه ماهه یا شش 
ماهه به ســامانه جامع تجارت اعالم کنند و امکان ثبت سفارش بیش از 

این سقف وجود نداشته باشد.
نکته اینجا است که اساسا مشکالت ارزی کشور به دلیل ناترازی در طرف 

عرضه شکل گرفته است و سپس طرف تقاضا دچار نوسان 
می شود. در نتیجه با محدود کردن سمت تقاضا نمی توان 
اخالل را رفع کرد. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده است که 
این سیاســت نه تنها کمکی به کاهش التهاب در بازار ارز 
نمی کند بلکه در عمل ســبب مشــکل در تامین کاالها و 

شکل ژیری شوک تورمی جدید نیز می شود.
به طور مثال در حوزه موبایل شاهد این موضوع بودیم، در 
حال حاضر حدود ۴۰ روز اســت که بحث تخصیص ارز به 
واردکنندگان موبایل انجام نشــده و در عمل این موضوع 
ســبب التهاب در بازار تلفن های همراه و جهش ســنگین 
قیمت شــده است که متاســفانه صاحبان این نسخه های 
آکادمیک جریان متعارف چشــم خود را به روی آنها بسته 

اند.

آب رفتن حمایت های نقدی دولت در شرایط افزایش نرخ ارز�
همانطور که اشــاره شد، سیاســت های پیشنهاد شــده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس سبب افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم 
خواهد شــد، در نتیجه مرکز پژوهش ها در گزارش خود پیشنهاد کرده 
است تا دولت بخشــی از مابه التفاوت فروش ارزهای موضوع تبصره ۱ و 
۱۴ قانون بودجه را ذیل طرح مردمی ســازی یارانه ها به صورت نقدی با 

غیر نقدی به مردم پرداخت کند.
مشــکل اساسی که در خصوص این پیشــنهاد وجود دارد این است که 
یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت به سبب تورم ارزش خود را از دست 
می دهد. در ابتدای سال جاری شاهد پرداخت یارانه نقدی به مردم بودیم 
که با توجه به تورم بیش از ۴۶ درصدی)براساس گزارش مرکز آمار( در 

عمل ارزش این یارانه به نصف کاهش یافته است.
نکته دیگر این اســت که حتی پرداخت کل مابه التفاوت فروش ارز نیز 
کفــاف جبران هزینه های تحمیلی به مــردم حتی در قالب غیرنقدی و 
کاالبرگ را نخواهد کرد و به این ترتیب اگر دولت بخواهد این هزینه ها را 
جبران کند عمال دچار کسری بودجه خواهد شد. این موضوع مورد اشاره 

رییس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه، گفته بود که در حال حاضر 
دولــت بیش از مابه اتفاوت فــروش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای یارانه 
پرداخت می کند و انتظار می رود در صورت تکرار سیاســت های مشابه 

ارز ترجیحی مجددا شاهد کسری دولت برای حمایت از مردم باشیم.

پیگیری تمرکز سیاست های ارزی در بانک مرکزی در جریان است�
در پیشــنهاد آخر مرکز پژوهش های مجلس توصیه به تمرکز اختیارات 
حوزه ارزی در بانک مرکزی شده است. از جمله این پیشنهادات تعیین 
سقف ثبت سفارش ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تامین ارز، 
اطالع بانک مرکزی در خصوص میزان و نوع ارز موجود در تراســتی ها و 
امکان بانک مرکزی برای نظارت و اعمال حکمرانی بر آنها و حضور بانک 
مرکزی در انعقاد قراردادهای نفتی و شورای خرید کاالهای اساسی است.

به گزارش تســنیم؛ در این زمینه و پیش از این، بانک مرکزی اقدامات 
خود برای پیگیری تمرکز سیاست های ارزی را آغاز کرده است در نتیجه 
این مسئله پیش از این نیز در دستور کار قرار داشته است. این درحالی 
است که سیاست های تمرکز گرایانه در برهه تشدید تحریمهای اقتصادی 
مانند تیغ دو لبه عمل کرده و ممکن اســت این دست توصیه ها تبعات 

جبران ناپذیری نیز به همراه داشته باشد.

 مرکز پژوهش ها :

چرا از نسخه های غلط گذشته درس نمی گیرید؟
  تصمیم جدید 

برای سهام عدالت متوفیان
   : رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اخذ تصمیم 
جدید برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 

خبر داد.
مجید عشقی رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، درمورد انتقال 
سهام مشموالن متوفیان اظهار داشت: بیش از سه میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از مشــموالن سهام عدالت طی ســال های گذشته فوت 
شده اند و انتقال سهام باید به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. بر 
این اســاس دفاتر قضایی درمورد بحث سامانه و انتقال اطالعات با 

مشکل مواجه شدند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به همین دلیل مصوبه 
تغییر داده شــد و شــرکت های کارگزاری را هم وارد ماجرا شدند. 
بر این اساس بخش ســامانه ای در اختیار کارگزاری قرار می دهیم 
تا بتواننــد این کار را انجام دهند. افراد باید به کارگزاری ها و دفاتر 
قضایی مراجعه کنند تا کارگزاری به صورت الکترونیکی این کار را 

انجام دهد.
وی افــزود: وراث باید گواهی انحصار ورثه را ارائه کنند تا انتقال بر 
اساس سهمی که مشخص شده صورت بگیرد. در سامانه درصد هر 
وارث مشخص می شود و انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت 
می گیرد. ساختار اواخر تغییر پیدا کرده و زیرساخت فنی آن درحال 

آماده شدن است.
بر اســاس این گزارش، بیش از سه میلیون نفر از مشموالن سهام 
عدالت طی ســال های گذشته فوت شــده اند و سهام آن ها پس از 
فرایند انحصار وراثت باید به وراث تعلق بگیرد. البته برخی از وراث 
نیز فوت شــده اند و همین موضوع فرایند را پیچیده تر کرده است. 
برای انتقال ســهام این روش پیشنهاد شده بود که وراث به صورت 
حضــوری به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه کنند که این روش 
بســیار زمان بر بود.به گزارش برنا؛ بنابراین قرار شــد این فرایند به 
صورت الکترونیکی و با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و قوه 
قضاییه تا شهریورماه انجام شود. اما به نظر می رسد قوه قضاییه در 

ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب است.

 14۰ هزار خانه لوکس 
مشمول مالیات در کشور

   : رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون 
اطالعــات هویتی مالکان ۱۴۰ هزار خانه لوکس 
مشمول مالیات در کشور شناسایی و روند وصول مالیات از آنان آغاز 
شــده است و برای 3۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه 

صادر و به مالکان آن ها ابالغ شده است.
داود منظــور در دومین روز اجالس مدیران امور مالیاتی سراســر 
کشور گفت: این رقم یک دهم تعداد واقعی خانه های لوکس است 
که انتظار می رود با همکاری شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران، 
ســال آینده این رقم به شناسایی یک میلیون خانه لوکس افزایش 

پیدا کند.
وی ادامــه داد: خانه های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر 
مواردی هســتند که روند وصول مالیات از آن ها نتیجه بخش بوده 
و برای 3۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشــخیص و مطالبه صادر و به 

مالکان آن ها ابالغ شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این مودیان 
پس از اخطار اول و دوم مالیات ابالغ شــده را پرداخت نکنند، اقدام 

اجرایی و برداشت از حساب آن  ها انجام خواهد شد.
منظور متذکرشد: رقم مالیات ســه مورد یادشده )خانه، خودروی 
لوکس و منازل خالی( در مقایســه با مجموع مالیات کشور چندان 
زیاد نیست ولی از نظر حیثیتی مهم بوده که ادارات کل امور مالیاتی 

باید با جدیت آن ها را پیگیری کنند.
منظور، شناســایی مــوارد فرارهای مالیاتی بــزرگ را مهم ترین 
سرفصل و اولویت سال آینده اعالم و اضافه کرد: کمیته ای متشکل 
از وزارت اطالعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی های سراسر 
کشــور در این زمینه با وزارت امــور اقتصادی و دارایی همکاری 

می کنند.
وی تاکید کرد: سال آینده باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی کشف شود.
منظور، انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شــرکت ها به استان های 
محل فعالیت آن ها را یکی دیگر از برنامه هایی معرفی کرد که با 

جدیت در حال پیگیری است.
 به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در سالجاری ۲ هزار 
و ۶۰۰ پرونــده مالیاتی به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
و ارزش افزوده هشــت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به اســتان ها 
منتقل شده اســت. منظور یادآورشد: برخی پرونده های مالیاتی 
چند اســتانی است که استان رســیدگی کننده باید سهم سایر 

استان های سهیم را محاسبه و پرداخت کند.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور، شرکت نفت فالت قاره را از 
مواردی دانست که مشمول این وضعیت است و از اداره کل امور 
مالیاتی بوشهر خواست سهم هرمزگان را از این مالیات پرداخت 
کند. به گزارش میزان؛ منظور گفت: چنانچه اســتان ها از اجرای 
این دســتور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و 

سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهد شد.

آغاز ساخت ۲ فروند شناور مدرن برای 
ناوگان کشتیرانی کشور

   : گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران از آغاز 
عملیات اجرایی ســاخت ۲ فروند شناور مدرن 
مورد نیاز کشور از سوی شرکت کشتی سازی صدرا خبر داد. پروژه 
بزرگ ســاخت شناور مدرن برای ناوگان کشتیرانی کشور شامل ۲ 
فروند شناور 3۵۰۰ تنی چندمنظوره با ظرفیت حمل ۱۲۲ تی ای یو 
کانتینر و دو فروند شــناور رو - رو کانتینری ۴۰۰۰ تنی با قابلیت 
حمل حدود ۴۰ دســتگاه کامیون به همراه راننده، ۱۹۸ تی ای یو 
کانتینــر و کاالی عمومی به ارزش بالغ بر ۵۰ میلیون دالر اســت. 
اجرای این پروژه عالوه بر اشتغال زایی برای مجموعاً یکهزار نفر به 
صورت مستقیم و هزاران نفر به صورت غیرمستقیم، منجر به فعال 
شدن بسیاری از صنایع کوچک وابسته شده و انتقال دائم و پایدار 

دانش ساخت کشتی در داخل را به همراه دارد.
به گــزارش برنا؛ پروژه مذکور در ســایه شــدیدترین تحریم های 
بین المللی علیه جمهوری اســالمی ایران برای اولین بار در ایران 
اجرایی شــده و همه مراحل ســاخت شــناورهای مذکور توسط 
متخصصان داخلی و زیر نظر مؤسســات رده بنــدی ایرانی انجام 

خواهد شد. 

خبر

   : چند روزی اســت کــه بین نماینــدگان مجلس و 
دولتمردان بر ســر ارائه بســته ارزی مجلس به دولت 
اختالف نظر پیش آمده اســت و مجلس بر این موضوع اصرار دارد اما 
دولتی ها انکار می کنند. با نوســانات شــدید ارز طی دو هفته گذشته، 
مجلس دو جلســه غیرعلنی و فوری برگزار کــرد و پس از آن، رئیس 
مجلس از ارائه بســته ارزی مجلس به دولت خبر داد. وی در این مورد 
توضیح داد: »افتخار مجلس این اســت که یک ماه و نیم قبل، شرایط 
فعلی ارز را پیش بینی کرده بود و در نشســت نظارتی مجلس، بســته 
پیشنهادی کمیسیون اقتصادی ۴۰ روز قبل به دولت و رئیس جمهور 
منتقل شــد و ما کارمــان را انجام دادیم.« البته ایــن خبر با تکذیب 
سخنگوی دولت مواجه شد و علی بهادری جهرمی در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که »پیشنهاد ارزی مجلس هنوز به دولت تحویل داده نشده 
است.« اما این پایان ماجرا نبود و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
در جواب ســخنگوی دولت گفت »ابراز بی اطالعی ســخنگوی دولت 
نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد.« مهدی طغیانی افزود: 
»انتظار مــا در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشــته، دولت اهتمام 
جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر 
بازار ارز که در این بسته تشریح شده است می داشت و البته اکنون نیز 
همان بسته می تواند مالک عمل باشد.« وی متذکر شد: »در آن گزارش 
تاکید شــده بود که از جمله چالش های مهم بازار ارز، سیاســت غلط 
تثبیت نرخ ارز اســمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز 
است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی 

قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.«

بی اعتنایی دولت به پیشنهادات ارزی مجلس�
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس هم چند روز پیش یک نشســت 
خبری برگزار کرد و گفت: »به دلیل شــرایطی که ما طی ماه های اخیر 
شاهد بودیم، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضوعات 
ارزی کشور در روزهای پایانی مسئولیت صالح آبادی، رئیس کل قبلی 

بانک مرکزی و با حضور وی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: »از نکاتی که در گزارش کمیســیون 
اقتصادی به آن اشاره شد، این بود که دولت به عوامل بنیادین در حوزه 
کاهش ارزش پول ملی که مهم ترین عوامل در این حوزه ناترازی بانکی و 
ناترازی بودجه است، توجه کند. همچنین تاکید شد از تعیین نرخ ثابت 

در حوزه سیاست ارزی اجتناب کنیم.«
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما در 
گزارش مذکور آن زمان پیشــنهادات مناســب را مطرح کردیم، گفت: 
»حکمرانی ریال یکی از موضوعاتی است که در گزارش کمیسیون آمده 
است، این موضوع به این معناست که یکی از ابزارهای کنترل ارز، کنترل 
ریال اســت. با وجود این، آنچه بعد از تغییرات رئیس کل بانک مرکزی 
اتفــاق افتاد، تصمیماتی مانند تعیین نــرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ از 

سوی دولت بود که در گزارش کمیسیون ما نیامده است.«

بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است�
امــا بهادری جهرمی باز هم این موضوع را انکار کرد و با تاکید مجدد بر 
این موضوع که هیچ بســته ارزی از ســوی مجلس به دولت ارائه نشده 

است، گفت: »آنچه رئیس مجلس شورای اسالمی گفته این بود که یک 
بســته ارزی توســط مجلس چهل روز پیش تحویل دولت شده است، 
اما این موضوع صحیح نیســت.« دبیر هیئت دولت ادامه داد: »طبیعتاً 
نامه های نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون ها که درباره موضوعات 
جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضاً متعارض 
با یکدیگر به دولت ارسال می شود، نمی تواند نظر کل نمایندگان یا نظر 
مجلس تلقی شود.« سخنگوی دولت این را هم گفت که »قانون اساسی و 
آئین نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس را مشخص کرده است 
و انتظار می رود همه مقامات نیز منطبق بر همین مسیر اعالم نظر کنند.«

بسته ارزی جدید مجلس�
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اخیراً خبر داد که 
پس از تکمیل نشســت ها و توافقات با دولت، بســته پیشنهادی ارزی 

مجلس شورای اسالمی به دولت ارائه خواهد شد.
وی توضیح داد: »بر اساس شرایط جدید و تصمیمات اخیر بانک مرکزی 
و نشســت ها با رئیس جمهور در چنــد روز اخیر و معاون اول و رئیس 
بانک مرکزی قرار است بسته قبلی ما منطبق با سیاست های پیشنهادی 
تکمیلی به مردم ارائه شود. این بسته را به اطالع مردم خواهیم رساند.«

پورابراهیمی در توضیح محورهای بسته ارزی پیشنهادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: »بسته پیشنهادی مجلس همان گزارش چهار دی ماه 
است که در صحن علنی قرائت شد، منتهی تغییراتی در آن انجام شده 
چون در آن زمــان مرکز مبادله یا نرخ ارز ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان 
وجود نداشــت ما متناسب با شرایط گزارش را تکمیل کرده و به دولت 

می دهیم.«

استقبال رئیس جمهور از هم اندیشی با مجلس�
وی در نشســت خبری اخیر خود در پاســخ به اینکه آیا دولت از این 
بســته پیشنهادی استقبال کرده اســت، توضیح داد: »در جلسه ای که 
خدمت رئیس جمهور بودیم، ما اشکاالت وارده و انتقادات خود را با نگاه 
علمی و تجربی مطرح کردیم، در آن جلســه رئیسی بیان کرد ما آماده 
هستیم گزارش مجلس درباره سیاست ارزی را در دستورکار کمیسیون 
اقتصادی دولت قرار دهیم. در آخرین جلسه هم رئیس جمهور خطاب 
به ما مطرح کرد که آماده ایم با تیم اقتصادی مجلس در حوزه مســائل 

ارزی هم اندیشی کنیم.«
وی بیــان کرد: »البته تا امروز موضوعی در خصوص اجرایی یا عملیاتی 
شدن یا دعوت از مجموعه مجلس برای همفکری با دولت ندیدیم. البته 
این اختیار دولت اســت و اصراری بر آن نداریم، ما کار نظارتی خود را 
انجام می دهیم، اما به عنوان کار نظارتی، پیشنهادات خود را نیز مطرح 
می کنیم.« عالوه بر بســته ارزی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
طی نامه ای به رئیس جمهور در ۱۹ آذر ســال جاری شــرایط بازار ارز 
را تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار 
ارز ارائه کرد که پورابراهیمی در این زمینه می گوید »رئیس جمهور این 
نامه را از طریق معاون اول ارجاع داد تا در جلســه کمیسیون اقتصادی 

دولت بررســی شود. به عنوان کار نظارتی وظیفه ما بود که دغدغه ها و 
پیشنهادات خود را مطرح کنیم.«

طغیانی، ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را 
تأیید کرد و گفت: »رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس طی نامه ای 
به رئیس جمهــور ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم گیری درباره ارز نظیر 
تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و ۹ پیشنهاد 

کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز را به دولت ارائه داده بود.«

۴۰ روز پیش بسته پیشنهادی مجلس به دولت ارائه شد�
علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهار بی اطالعی دولت 
از بســته ارزی و هشدارهای مجلس در خصوص مدیریت بازار ارز، گفت: 
امسال کمیسیون اقتصادی مجلس به طور میانگین در ماه یک جلسه با 
وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئوالن اقتصادی داشته است 
و ما در همه این جلسات هشدارهای الزم را درباره گرانی ها و راهکارهای 
کنترل ارز به دولتمردان دادیم.  وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس 
شورای اســالمی مبنی بر اینکه مجلس از یک ماه و نیم پیش شرایط را 
پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره 
کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور ارائه شد، متذکر شد: بسته ارزی 
مورد نظر رئیس مجلس همان پیشنهاداتی بود که کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای کنترل بازار ارز داده بود و در صحن مجلس هم قرائت شــد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در گزارش 
کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید شد سیاست های ناکارآمد ارزی گذشته 
مانند تعیین دستوری نرخ ارز نباید تکرار شود و ما برای بهبود وضعیت بازار 
ارز هم راهکارهایی دادیم. این راهکارها نتیجه جلسات کمیسیون اقتصادی 
درباره بازار ارز بود که ارائه کردیم. نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: البته ما نمی گوییم دولت به بسته ارزی مجلس توجه 
نکرد، ممکن اســت دولت نتوانسته یا نشده که این کار را انجام دهد و ما 
هم دنبال مچ گیری نیستیم. رضایی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی 
دولت مبنی بر اینکه اگر پیشنهاد ارزی از سوی مجلس تهیه شده می توان 
در قالب یک طــرح و با قید فوریت آن را در مجلس تصویب کرد، گفت: 
پیشنهاد ارزی مجلس به دولت یک طرح مدون چند بندی نبود که آن را 
تبدیل به قانون کنیم، بلکه ما جمع بندی جلسات خود را ارائه دادیم و یکی 
از نکاتی که تاکید کردیم آن بود که ایراداتی مانند ناهماهنگی تیم اقتصادی 
دولت باید مرتفع شود تا کارها بهتر پیش برود و مشکالت اقتصادی و ارزی 
مرتفع شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
بالخره سال ۱۴۰۱ رو به پایان است و امسال هر چه مجلس گفت و دولت 
توجه نکرد، گذشت. امیدواریم در سال جدید وضعیت اقتصادی مردم بهبود 
یابد و دولت و مجلس با تعامل خوب و برگزاری جلسات کارشناسی منظم 
مشکالت را حل کنند. وی تصریح کرد: برای کنترل بازار ما نیازمند افراد 
اقتصاددان هستیم نه اقتصادخوان. باید افراد کاربلد و باتجربه ایرادات قبلی 
را مرتفع کنند و همه مسئوالن به ویژه مسئوالن اقتصادی کشور باید مراقب 
اظهارات و اقدامات خود باشند، چرا که گاهی اوقات تصمیمات و اظهارات 

اشتباه باعث تورم و نگرانی مردم می شود.

ماجرای کشمکش مجلس و دولت بر سر بسته ارزی
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   : طرح های توسعه ظرفیت پتروپاالیشی کشور با 
توجه به ســرمایه بر بودن و اهمیت راهبردی 
آن ها برای کشور باید بیشتر مورد توجه روش های تأمین مالی 

مردمی قرار گیرد.
بــه گزارش مهر، افزایش قیمت های اخیر و تنگنای معیشــتی 
مردم، موضوع روز و مشــترک مقامات دولتی، فعاالن سیاسی و 
افکارعمومی است. تالش های مقامات و مسئوالن برای کاستن 
از فشار گرانی ها، به عنوان نیاز روز ادامه دارد و هر یک، به سهم 
خــود، درصددند ترمز افزایش قیمت ها را بکشــند. در این بین 
به نظر بســیاری از کارشناسان اقتصادی حجم باالی نقدینگی 
موجــود در جامعه یکی از عوامل اصلــی گرانی های اخیر بوده 
اســت به نحوی که روان شدن مقطعی این نقدینگی به سمت 
بازار ارز، طال، مسکن و یا هر کاالی خاص دیگری با برهم زدن 
تــوازن میان عرضه و تقاضا باعث تــورم در آن بخش از اقتصاد 
می شــود. این موضوع مهم توسط مقام معظم رهبری نیز اشاره 
شده اســت. برای مثال در خطبه های نماز عید فطر سال ۱3۹۷ 

فرمودند: »ملّت ایران بدانند امروز نقدینگی در کشور خیلی زیاد است؛ 
آن کســانی کــه دارای امکانات مالی اند، آن کســانی که صاحبان این 
نقدینگی ها هستند، آنها را به سمت تولید هدایت بکنند تا کار راه بیفتد؛ 
چرخ های زندگی مردم با تولید میچرخد؛ این کاری است که بر عهده ی 

آحاد مردم است.«
در شــرایط کنونی مردم تمایل دارند برای حفظ ارزش دارایی های خود 
بازاری را برای ســرمایه گذاری انتخاب کنند ضمن سودآوری باال خطر 
سرمایه گذاری بسیار کمی هم داشته باشد. بالی نقدینگی اگر با طراحی 
سازوکارهای حساب شــده به سمت پروژه های عمرانی و صنعتی کشور 

سوق داده شود تبدیل به نعمت نقدینگی می شود.

تجربه های موفق تأمین مالی مردمی در پروژه های مولد�
استفاده از سرمایه گذاری مردمی روشی تازه جهت تأمین مالی پروژه ها 
نیســت و از گذشته در جهان مورد اســتفاده بوده است و در کشور هم 
مواردی وجود داشته که توانسته اند با مهیا کردن بستر مناسب و ایجاد 
جذابیت الزم برای ســرمایه گذاران از ایــن روش جهت نیل به اهداف 

خود اســتفاده کنند، از جمله نمونه های موفــق در این حوزه می توان 
به پذیره نویســی شرکت پروژه تجلی توســعه معادن و فلزات به ارزش 
حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان، پذیره نویسی بانک پاسارگاد به ارزش ۱۵۰۰ 
میلیارد و انتشــار اوراق سلف بنزین توسط شــرکت نفت ستاره خلیج 
فــارس به ارزش 3۰۰ میلیارد تومان اشــاره کرد. این نمونه های تأمین 
مالی نشان می دهد سرمایه های زیادی مترصد فراهم شدن فرصت های 
جذاب سرمایه گذاری هستند و می بایستی با ایجاد چنین زمینه هایی به 
مردم و بخش خصوصی فرصت مشارکت در تأمین مالی پروژه ها را داد.

از حرف تا عمل هدایت نقدینگی جامعه به سمت پتروپاالیشگاه ها�

در حال حاضر کشــور طرح های زیرساختی مهم نیمه کاره فراوانی دارد 
که تأمین مالــی آن ها در اولویت قرار دارد. طرح های توســعه ظرفیت 
پتروپاالیشــی کشور با توجه به سرمایه بر بودن و اهمیت راهبردی آن ها 
برای کشور از بعد خنثی سازی تحریم های نفتی و ایجاد ارزش افزوده بر 
نفت خام می بایستی بیشتر مورد توجه تأمین مالی مردمی قرار بگیرند.

طی ســال های اخیر علی رغم اقدامات قانونی صــورت گرفته در جهت 

احداث پتروپاالیشگاه ها از جمله تصویب و ابالغ قانون »حمایت از 
توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده 
از سرمایه گذاری مردمی« اغلب طرح ها از ظرفیت تأمین مالی 
مردمی و ابزارهای بازار سرمایه نه تنها استفاده نکرده اند چه بسا 
بعضاً برنامه ای نیز در این خصــوص ارائه نکرده اند. این موضوع 
صراحتاً در ماده ۴ قانون پتروپاالیشــگاه ها ذکر شده است. این 
ماده بیان می دارد مجری هر طرح پتروپاالیشــی می بایســتی 
حداقل معادل ســی درصد از آورده خــود در پروژه را از طریق 
عرضه ســهام یا از طریق صندوق سرمایه گذاری پروژه یا انتشار 
اوراق بهادار قابل تبدیل به ســهام از سرمایه های مردمی تأمین 
کند. ۸ طرح احداث پتروپاالیشگاه با خوراک نفت خام و میعانات 
گازی و نیز ۱۲ طرح ارتقای کیفی فراورده های پاالیشــی ذیل 
این قانون مجوز گرفته اند که ظرفیت باالیی در جذب تقدینگی 

مردمی در طرح های توسعه ای خود دارند.

نظارت مجلس حلقه گمشــده جــذب نقدینگی مردمی در �
طرح های پتروپاالیشی

همانطور که اشــاره شد در شرایط جاری کشور استفاده از ظرفیت های 
تأمین مالی مردمی جهت جذب نقدینگــی مردمی در پروژه های مولد 
اقتصادی به نوعی یک معادله دو ســر ســود با اولویت باال محســوب 
می شــود. همانطور که در بند الف ماده ۶ قانون اصالح موادی از قانون 
پتروپاالیشگاه ها مصوب تیرماه ســال ۱۴۰۰ مجلس تصریح شده است 
شرکت های مجری طرح موظفند حداکثر دو سال پس از دریافت مجوز 
نســبت به واگذاری سهام خود از ابزارهای بازار سرمایه اقدام نمایند که 
در غیر اینصورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک 
آن ها اقدام کند. این درحالی است که موافقت اصولی این طرح ها توسط 

وزارت نفت در سال ۱3۹۹ صادر شده است.
بر همین اساس مجلس شورای اسالمی با توجه به شأنیت نظارتی خود 
بر قوانین تصویب شــده، می بایستی نسبت به پیگیری این بند از قانون 
اقدام نماید. در این خصوص نقش وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق 
بهادار در تســهیل و کاهش بروکراسی شرایط پذیره نویسی بسیار حائز 

اهمیت است.

 جذب نقدینگی مردمی در طرح های پتروپاالیشی؛قانونی که بر زمین مانده 

   : دولت روســیه با هدف توســعه سی ان جی در سبد 
سوخت، سیاست کاهش قیمت گاز نسبت به قیمت 
بنزین را برای پیشبرد اهداف خویش استفاده می  کند و بدین ترتیب 
قیمـــت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک لیتر 
بنزین تصویب کرده است. افزایش انفجاری تقاضای بنزین و اختصاص 
سهم عظیم یارانه  های دولتـــی بـه ایـــن فـرآورده نفتـی از جملـه 
چالش  های کشــور از بعد سیاسی و اقتصادی در دهه  های اخیر بوده 

است.
در این بین، آزادسازی قیمت بنزین، سهمیه بندی، توسعه همه جانبه 
حمل ونقل عمومی، توسعه سوخت CNG و گازسوز کردن خودروها 
و بــه عنوان راهکارهای مورد نظر برای خروج از این بحران توصـــیه 
شده است. اما در میان این گزینه  ها و با لحاظ رویکرد ناوگان حمـل 
و نقـــل جهـانی بـه سمت ســـوخت گاز طبیعی و از طرفی فراوانی 
ذخایر گازی کشور به عنوان دومـــین منبـع گـــاز جهـان، به نظر 
می رسد؛ توســـعه صـنعت خودروی گازسوز بهترین گزینه برای حل 

بحران باشد.
در سال ۲۰۱۹ تعداد خودروهای مصرف کننده گاز طبیعی در دنیا به 
بیش از ۲۸ میلیون دستگاه رسیده است. سیاست گذاری دولت  ها برای 
توســعه ابزارهای مختلف به منظور استفاده از سوخت  های جایگزین 
و به ویژه گاز طبیعی روز به روز در حال توســعه و تکامل بوده است 
تا اســتفاده از این نوع سوخت از نظر اقتصادی برای مصرف کنندگان 
نیز جذاب باشد. در این گزارش سعی شده مشوق  های استفاده شده 
در کشــورهای آمریکا، روسیه، ژاپن، چین، پاکستان، آرژانتین، هند و 

ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

�CNG مشوق های دولت آمریکا برای توسعه صنعت
انگیزه  های افزایش اشــتغال، امنیت انرژی، حفظ تراز تجاری و عدم 
وابـــستگی بـه ســـایر کشورها عواملی بسیار مهم و مؤثر در توسعه 
صنایع خودروهای گازسوز آمریکا بوده است. در ایـــن کشور، ائتالف 
خودروهای گازســوز تشکیل شــد و کمیته  های مختلفی برگرفته از 
ســازندگان تجهیزات خودروها، سازندگان جایگاه  ها، تولیدکنندگان 
خودروهای گازســوز و سازمان  های خدماتی و سرویس- های جانبی 

گاز طبیعی بخش  هایی از این ائتالف را تشکیل می دادند.
همراه با ائتالف، وزارت انرژی ایاالت متحده آمریکا، برنامه شــهرهای 
پاک را طراحی کرد. این برنامه شهرهای مختلف را بر توسعه روش  ها 
و برنامه  ها در صرفه  جویی انرژی، کارایی انرژی و اصالح برنامه  های 

حمل و نقل با تأکید بر مزایای سوخت جایگزین، تشویق می  کند.
رضا رحیمی کارشناس ارشــد انرژی، با اشاره به برنامه وزارت انرژی 
آمریکا در حوزه توســعه سی ان جی در سبد سوخت گفت: طبق نظر 
وزارت انرژی این کشور، بـه منظور دستیابی بـه شرایط یک شهر پاک 
و تنوع بخشی به سبد سوخت، مدیران شهری باید سیاست گذاران و 
دیگر مسئوالن شــهری را جهت ایجاد برنامه  های مرتبط با انرژی و 
اعمال آن ها ســازماندهی کنند. دولت نیــز بودجه عظیمی با هدف 
اعطای وام به افرادی که قصد خریداری یک خودروی گازسوز جدید 
را دارند اختصاص داد. این برنامه به خوبی انجام پیش رفت و ســبب 
توسعه ناوگان گازسوز در حمل و نقل آمریکا شد. زیرا با پرداخت وام از 

طرف دولت و بازپرداخت این وامها و انجام این کار به صورت گردشی، 
امکان گازسوز کردن خودروها برای صاحبین خودرو فراهم شد.

وی افزود: همچنین بر اســاس مصوبات سیاســت انرژی برای خرید 
خودروهای مصرف کننده سوخت گاز طبیعی و راه اندازی جایگاه- های 
سوخت گیری تخفیف  های مالیاتی ارائه می  شود و مشتری  ها نیز می 
 توانند برای خرید یک خودرو با سوخت پاک متناسب با وزن خـودرو 

مبلغـی بـین ۲ تا ۵۰ هزار دالر دریافت کنند.
دولت آمریکا در کنار سیاســت  های مالی مانند ارائه تســهیالت، در 
قـــوانین راهنمـــایی و رانندگی نیز مشــوق  هایی برای خودروهای 
گازسوز در نظر گرفته است. به عنوان مثال جایی که تردد خودروهای 
بـــا کمتر از دو یا سه سرنشــین در خطوط ویژه یا مسیرهای پرتردد 
محدود شده است، خودروهای بـــا سوخت گاز طبیعی مجازند حتی 

تنها با یک سرنشین در این محدوده  ها رفت و آمد کنند.

توســعه CNG در روســیه با سیاست »کاهش قیمت گاز نسبت به �
بنزین«

از ســال ۱۹3۶ یعنی آستانه جنگ جهانی دوم تحقیقات و بررسی  ها 
در روســیه در خصوص انواع ســوخت  ها آغاز شد، در واقع این طرح 
 ها جهت استفاده عملی از سوخت های جایگزین برای انـــواع ماشین 
 های نظامی صــورت گرفت. پس از طی چند دهه، برنامه خودروهای 
گازسـوز در روسـیه توسـعه عمیقـی یافت و تعداد خودروهای گازسوز 

به ۲۵۰ هزار دستگاه رسید.
همچنین به دلیل رشد سریع این خودروها کارخانجات مختلف برای 
تولیـد ادوات و قطعات خودروهای گازسوز اقدام کردند و مهارت های 
چشمگیری در این صنعت ایجاد شد، اما سرانجام بـه دلیل فروپاشی 
شوروی و ایجاد اختالل در بخش  های مختلف کشور برنامه خودروهای 
گازســـوز نیـــز متوقف شد. در سال  های اخیر دولت روسیه با وضع 
قوانینی سعی در رونق بخشیدن بـــه بازار خودروهای گازسوز داشته  
است. از سال ۲۰۰۰ دولت مالیات غیرمستقیم بنزین و سایر سوخت 
 ها را افزایش داده اســت. در ســال ۱۹۹۹ نیز مجلس روسیه قانونی 
وضع کرد که بــه نوعی برگرفته از قوانین آمریکا بود و به موجب آن، 
مسئولین دولتی می  بایست خودروهای گازسوز خریداری کنند. دولت 
نیـز قیمـــت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک 
لیتر بنزین تصویب کرد. به طور کلی دولت روســیه سیاست کاهش 
قیمــت گاز و افزایش قیمت بنزین را برای پیشــبرد اهداف خویش 

استفاده می  کند.

سیاســت های مالیاتی ژاپن برای توسعه خودروهای گازسوز چه �
بود

مصرف گاز طبیعی در حمل و نقل ژاپن به ســال  های پیش از جنگ 
جهانی دوم برمی  گردد. در ســال ۱۹3۷ برای نخستین بار استفاده از 
گاز طبیعی برای ســوخت برخی موتورها و اتوبوس  ها آزمایش شد و 
تا سال ۱۹3۹ حدود ۱۰۰۰ دســـتگاه خـودرو از گاز طبیعی استفاده 
می کردند. در ســال  هــای پایانی جنگ جهانی دوم، گازســوزکردن 
خودروها روند نزولی به خود گرفت و مجدداً همراه با نوســازی صنایع 
ژاپـــن در ۱۹۶۱ مســیر روبه رشــدی را اتخاذ کرد. در سال ۱۹۹۱ 

نشســتی با عنوان خودروهای گازســوز به منظـــور تسریع در طرح 
گازســوز کردن خودروها از طریق ارتقاء دانــش و انتقال اطالعات و 
فناوری  ها تشــکیل شــد و در پی آن نیز دولت سرمایه  گذاری  هایی 
را آغاز کرد. وزارت صنایع و تجارت بین  الملل برای ساخت تجهیزات 
سوخت  گیری و هزینه  های عملیاتی جایگاه  ها یارانه  هـــای قابـــل 
توجهی پرداخت کرد و در کنار آن نیز ســازمان محیط زیست بخشی 
از هزینه  ها را تأمین می  کرد. وزارت حمل  ونقل طرحی بـرای اعطاء 
یارانه جهت خرید خودروهای گازسوز با همکـــاری اتحادیه کامیون 
داران و بــا تأمین اعتبار ۱۰.۴ میلیــون دالر اجرا کرد. بعد از آن قرار 
شــد دولت نصف اختالف قیمت خرید یک خودروی گازســوز با یک 
خودروی بنزینی برای خریداران خودرو گازســوز و ۶۶ درصد مخارج 
ساخت یک جایگاه ســوختگیری برای افراد داوطلب ایجاد جایگاه را 
تأمین کند. از دیگر برنامه  های این کشــور در جهت توسعه و نهادینه 
ساختن فرهنگ استفاده از خودروهای گازسـوز بهره  گیری گسترده 
از خودروهای گازسـوز در برگـزاری مـسابقات جـام جهـانی فوتبـال 
۲۰۰۲ بـود. ابزارهای مالیاتی بخش اعظم ابزارهای توسعه خودروهـای 
گازسوز در ژاپن را تـــشکیل می دهد، به طوری که زمین  های مختص 
خدمات دهی خودروهـای گازسوز از معافیت 3 ساله پرداخت مالیات 
برخوردار هســتند. مشوق مالیاتی سوخت  ها نیز در توسعه این طرح 
بکار  رفت و تا ســال ۲۰۰۱ از سوخت CNG مالیاتی دریافت نمی 

 شد.

تجربــه چیــن، پاکســتان، آرژانتیــن، هنــد و ایتالیــا در توســعه �
سی ان جی

بازار خودروهای گازسوز در جهان روندی رو به رشد در مقایسه با سایر 
سوخت  ها بـــه خود گرفته اســت و بیش از ۵۰ کشور جهان ناوگان 
حمل و نقــل خود را با تکنولوژی ســوخت گاز طبیعی تجهیز کرده 
 اند. بررســی های صورت گرفته نشان می  دهد کـــشورهای موفق در 
زمینه خودروهای گازسوز برای توسعه و ترویج این صنعت از ابزارهای 
مالی و اجتماعی استفاده کرده  اند. ابزارهای مالی شامل تخفیف  هـای 
مالیاتی، ارائه تســهیالت و وام  های بلندمدت به دارندگان خودروهای 
گازســوز بوده  است. جدول ۱ مشــوق  های استفاده شده کشورهای 
دنیا در توسعه این صنعت را نشان می  دهد. در حال حاضر در برخی 
کشورها اســتفاده از خودروهای گازسوز از تخفیف ات قابل توجه در 
ســه نوع مالیات بر وسایل نقلیه )شــامل مالیات بر فروش، مالیات بر 
اموال، مالیات غیرمستقیم بر خودروهای وارداتی(، مالیات بر استفاده از 
وسیله نقلیه )مالیات بر تردد و جاده که غالباً به صورت عوارض دریافت 
می  شــود( و مالیات بر ســوخت )به صورت مالیات بر فروش، مالیات 

 هـای غیرمـستقیم و مالیـات بـر آالینده  ها( برخوردار می  شوند.
بــه گزارش فارس؛ در کنار ابزارهای مالیاتــی، ابزارهای اجتماعی نیز 
تاثیر قابل توجهی بر توسعه سی ان جی داشته  اند. امتیازات اجتماعی 
همچون تخفیف در حق پارک یا داشتن مجوز استفاده از محل پارک 
خودرو، گســترش محدوده حق تردد برای خودروهای گازسوز، امکان 
حضور در روزهای شلوغ و پرتردد از جمله ابزارهای مفید و مؤثر بوده 
اســت که می تواند در ایران نیز در جهت توسعه صنعت سی ان جی در 

دستور کار قرار بگیرد.

موفقیت سیاست »کاهش قیمت گاز نسبت به بنزین« در روسیه

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت:
با واردات ماشین آالت دست دوم 

تولید کفش مخالف نیستیم
   : مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشاک وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت گفــت که بحثی روی 
واردات ماشین آالت دست دوم در حوزه تولید کفش نیست، بلکه 
بر سر روش انجام، اختالفاتی وجود دارد که در حال پیگیری است 

و بعد از حل اختالفات به نتیجه می رسد.
به گزارش ایسنا، خرداد امسال یک بازرگان از مشکالتی بر سر راه 
تامین مواد اولیه صنف کیــف و کفش گالیه کرده و گفته بود که 
با توجه به فرســودگی ماشین آالت و کمبود تولیدکنندگان دارای 
جواز، نیاز اســت اجازه واردات ماشین آالت دست دوم به بازرگانان 
هم داده شود. اما اخیرا، بعد از حدود ۹ ماه این واردکننده و توزیع 
کننده مواد اولیه کیف و کفش گفت که هنوز مشکل واردات ماشین 

آالت دست دوم برطرف نشده است.
در این رابطه محسن گرجی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دفتر 
صنایع نســاجی با واردات ماشــین آالت دست دوم صنعت کفش 
موافق اســت، اما متولی این بخش دفتر ماشین آالت و تجهیزات 
وزارت صمت است، اظهار کرد: به زودی جلسه مشترکی بین دفتر 
نســاجی و ماشین سازی برای بررسی بیشــتر این موضوع برگزار 
خواهد شد. بحثی روی واردات ماشین آالت دست دوم نیست، بلکه 
بحث این اســت چون اندازه بنگاه های کفش کوچک است ترجیح 

می دهند یک واردکننده این نیازها را تجمیع و وارد کند.
به گفتــه وی بحث در حال حاضر نحوه واردات اســت. چون نظر 
وزارتخانه این است که هر بنگاه نیاز خود را وارد کند، اما واحدها به 
خاطر کوچک بودن می گویند این قدرت را ندارند و ترجیح می دهند 
یک واردکننده تعدادی ماشین آالت دست دوم وارد و واحد بسته به 
نیازشان آن را بخرند. بنابراین در روش انجام اختالفاتی وجود دارد 
که در حال پیگیری است و بعد از حل اختالفات به نتیجه می رسد.

گرجی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قاچاق پوشاک بنگالدشی 
به کشور گفت: در حال حاضر دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
آماری در این زمینه ندارد و باید بررسی میدانی صورت گیرد. مرجع 
آمار قاچاق، ســتاد مقابله با قاچاق کاال و ارز است و چون ابزارهای 

بررسی میدانی دارند می توانند به این سواالت جواب دهند.
وی افزود: اما اگر از آســیای جنوب شرقی پوشاک قاچاق به کشور 
وارد شــود، قطعا به صنعت ضربه بیشتری می زند. چون محدوده 
قیمتی آن ها به دلیل فروش کاالهای خارج فصل خیلی پایین است. 

اما اعداد و ارقام آن را ستاد مقابله با قاچاق باید اعالم کند.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشــاک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره طرح مقابله با قاچاق کاال در ســطح عرضه در حوزه 
پوشــاک نیز گفت که این طرح به سال بعد موکول شده، چرا که 

امسال شرایط برای مبارزه در سطح عرضه وجود نداشت.

مسئولیت شرکت نفت و گاز اروندان با هدف 
ارتقای استانداردهای زیست محیطی 

   : به گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت و گاز 
اروندان، در آســتانه رسیدن بهار طبیعت و هم 
زمان با ۱۵ اســفند، هفته منابع طبیعــی و روز درخت کاری، در 
راستای توســعه فضای سبز و گرامی داشت فرهنگ درختکاری و 
احتــرام به طبیعت، آئین درختکاری در منطقه عملیاتی دارخوین 
شــرکت نفت و گاز اروندان بــا حضور مهندس عــذاری اهوازی 

مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت برگزار شد.
مهندس عذاری اهوازی در این آیین با غرس چند نهال مثمر نخل 
و تشکر از تالش کارکنان خدمات پشتیبانی و فضای سبز شرکت 
بیان داشت: این شرکت توسعه فضای سبز پیرامون تاسیسات نفتی 
را همواره به عنوان یک مســئولیت با هدف ارتقای استانداردهای 
زیســت محیطی مد نظر دارد که در این زمینه شرکت نفت و گاز 

اروندان یک الگوی موفق با تنوع گیاهی باال و سرسبز می باشد.
شــایان ذکر همزمان با کاشت نهال در تاسیسات نفتی دارخوین و 
پایگاه مقاومت بسیج شهدای رمضان، در میدان آزادگان شمالی نیز 
فاز دوم کاشت ۷۰۰ نهال متناسب با شرایط محیطی انجام گرفت.

در همین خصوص وهاب همتی مدیر منطقه آزادگان شمالی بیان 
داشت: فاز دوم کاشت ۷۰۰ اصله درخت با استفاده از پساب تصفیه 
خانه صنعتــی این واحد عملیاتی، طی هماهنگی های الزم با اداره 
محیط زیســت و همکاری خوب پیمانکار این منطقه، امروز شاهد 
کاشت ۷۰۰ نهال بودیم. وی ادامه داد: پیش از این در فاز اول این 
طرح ۱۴۰۰ نهال کاشته شده که به ثمره آن اکنون شاهد سرسبزی 
و طراوت این منطقه هستیم، و برنامه داریم با همیاری شرکت تسکو 
بزودی نســبت به راه اندازی یک گلخانه نهال و ایجاد فضای سبز 

ورودی کارخانه اقدامات الزم را صورت دهیم.

پتروشیمی ها پیشتاز در صادرات کشور
   : معــاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با 
بیان اینکه تحقق دیپلماســی اقتصادی در گرو 
توسعه دیپلماسی گمرکی اســت، از افزایش حداکثری در سرعت 
انجام تشریفات گمرکی در سال آینده خبر داد و با اشاره به آخرین 
وضعیت آمار تجارت خارجی کشور گفت: پتروشیمی ها در صادرات 
کشور پیشتاز هستند. به گزارش ایلنا از روابط عمومی گمرک ایران، 
معــاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل گمرک ایــران که در همایش 
سراسری پلیس امنیت اقتصادی سخن می گفت در ادامه با اشاره به 
اینکــه گمرک مرزبان اقتصادی کشــور اســت و نقش محوری و 
هماهنــگ کننــده را در مبادی ورودی و خروجی کشــور دارد از 
افزایش حداکثری در سرعت تشریفات گمرکی در سال آینده خبر 
داد. دکتــر رضوانی فر در همایش پلیس امنیت اقتصادی کشــور 
عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ تسهیالت و اقدامات ویژه ای در گمرک 
جمهوری اســالمی ایران در جهت افزایش حداکثری در ســرعت 
تشــریفات گمرکی صورت خواهد پذیرفت. رضوانی فر افزود: ارائه 
خدمــات ویژه در قالب فعاالن اقتصادی مجاز )AEO(، موافقت با 
انتقال کاال به انبار های اختصاصی، اخذ ضمانت نامه بانکی، افزایش 
ســرعت کار و ۲۴ ســاعته کردن فعالیت برخی از گمرکات از اهم 
مواردی است که در سال آینده در جهت تسهیل گری و روان سازی 
تشریفات گمرکی با سرعت بیشتری در دستور کار گمرک ایران قرار 

خواهد گرفت.
دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیــر اقتصاد و رئیس کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی 
کشــور با اشاره به آخرین وضعیت آمار تجارت خارجی کشور بیان 
کرد: محصوالت پتروشیمی از حیث ارزش کاال، ۴۵ درصد صادرات 

کاالهای غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

خبر

نماینده مجلس گفت: ذخایر ملی محدود است و نباید آن ها را به تاراج 
بگذاریم و با صادرات محصوالت به صورت خام و انرژی فروشی مجازی، 
از بین برود، باید به کمک سیاست های مهم صنعتی نظیر اعتبار مالیاتی، 

به ورود فناوری به کمک سرمایه بخش خصوصی کمک کنیم.
 حجت  االسالم ســید جواد حسینی  کیا بیان کرد: گام های بلندی برای 
جلوگیری از خام فروشی برداشته شده است که می تواند نتایج مثبتی را 
به دنبال داشته باشد، به عنوان مثال در حوزه معدن و مواد پتروشیمی، 
هــر صنعت و مجموعه ای که قصد ظرفیت تکمیــل زنجیره را دارد، از 
اعطای مالیات کنار می رود. در واقع معافیت های مالیاتی به مجموعه هایی 

اختصاص داده شود که ظرفیت زنجیرهای خود را تکمیل کرده باشند.
وی با اشــاره به اینکه خام فروشی، معایب بی شماری دارد، افزود:  ذخایر 
ملی محدود است و پس از مدتی تمام می شوند، نباید آن ها را به تاراج 
بگذاریم و با صادرات محصوالت به صورت خام و انرژی فروشی مجازی، 

از بین برود؛ باید به کمک سیاست های مهم صنعتی نظیر اعتبار مالیاتی، 
به ورود فناوری به کمک سرمایه بخش خصوصی کمک کنیم، در واقع 
باید به دنبال تکمیل زنجیره و ارزش افزوده  بیشــتری باشیم تا بتوانیم 

اشتغال  و صادرات را نیز رونق دهیم.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، قانون 
مصوب مجلس و اعطای اعتبار مالیاتی را یکی از شیوه های رهایی از تله 
صادرات انرژی مجازی و توسعه زنجیره ارزش دانست و گفت : در قانون 
مصوب مجلس، هزینه هایی که شرکت های دانش  بنیان در جهت تحقیق 
و توسعه می  کنند را به عنوان اصل مالیات از آن ها  پذیرفته ایم نه هزینه   
مالیاتی؛ یعنی قانون گذار اعطای اعتبار مالیاتی برای شرکت هایی که در 
حوزه   دانش بنیان  ها فعالیــت می کند را به عنوان حذف مالیات از آنها 
قبول کرده  است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی  استفاده 
از شرکت های دانش بنیان را راهکاری دیگر برای رهایی از تله صادرات 

مجازی دانست و افزودد:  برای ارزش آفرینی بیشتر در کشور، هیچ راهی 
جز رفتن به ســمت شــرکت های دانش بنیان نداریم زیرا شرکت های 
دانش بنیان می توانند تحقیق و توســعه   مناسب و مؤثری داشته باشند 
و ارزش افزوده   بیشــتری را ایجاد کنند. طبیعتاً با ارزش افزوده   بیشتر 

می توانیم صادرات را افزایش دهیم و ارز بیشتری را وارد کشور کنیم. 
یکی از موضوعات مهم  که صنعت کشــور با آن درگیر است، تولیدات 
صنعتی با ارزش افزوده پایین و با ماهیت خام فروشی است، این موضوع 
ســبب شده  عالوه بر درآمدزایی ارزی بســیار پایین، رقابت پذیری این 

صنایع نیز منجر به دریافت رانت بیشتر انرژی ارزان باشد.
در واقع یکی از دالیل وجود خام فروشی در کشور این است که شرکت ها 
انگیزه ای برای توســعه زنجیره ارزش خود ندارند و با خوراک و سوخت 
ارزانی که در اختیار دارند، ســود خوبی می برند، این شــرایط ما را در 
وضعیت تله صادرات انرژی مجازی گیر انداخته است، زیرا رقابت پذیری 
محصوالت صادراتی ما به خاطر ارزش آن ها نیست، بلکه به دلیل رانت 
انرژی  است که دریافت می کنند. به گزارش فارس؛ در نتیجه کشور باید 
تولید محصوالت نهایی را در دستور کار قرار بدهد و سیاست هایی را به 
کار بگیرد تا صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش خودشان گام بردارند.

 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
ذخایر ملی کشور نباید با  خام فروشی هدر رود 



   : در پایان این مذاکرات، دیروز ۱۹ اسفندماه 
۱۴۰۱، بیانیه سه جانبه ای در پکن با امضای 
»علی شــمخانی« نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، »مســاعد بن محمد العیبان« وزیر مشاور و 
عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و 
»وانگ ئی« عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست 
و رییس دفتر کمیســیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو 

شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.
به دنبال سفر بهمن ماه رئیسی به پکن، دریابان شمخانی از روز 
دوشنبه ۱۵ اسفندماه در شهر پکن با هدف پیگیری توافقات 
سفر رییس جمهور، مذاکرات فشرده ای را به منظور حل وفصل 
نهایی موضوعات فیمابین تهران-ریاض با همتای سعودی خود 
آغــاز کرد. به گزارش »انتخاب«؛ در پایان این مذاکرات، امروز 
۱۹ اســفندماه ۱۴۰۱، بیانیه ســه جانبه ای در پکن با امضای 
»علی شــمخانی« نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، »مســاعد بن محمد العیبان« وزیر مشاور و 
عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و 
»وانگ ئی« عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست 
و رییس دفتر کمیســیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو 

شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

متن این بیانیه  سه جانبه به شرح زیر است:
در پاسخ به ابتکار شایسته جناب آقای شی جین پینگ رئیس 
جمهوری خلق چین در حمایت از گسترش روابط جمهوری 

اسالمی ایران و پادشاهی عربســتان سعودی، بر اساس اصل 
حســن هم جواری و با توجه به توافق ایشان با سران دو کشور 
در میزبانی و حمایت از انجام گفتگو بین جمهوری اســالمی 
ایران و پادشاهی عربستان سعودی و همچنین تمایل دو کشور 
به حل و فصل اختالفات از طریق گفتگو و دیپلماسی بر اساس 
پیوندهای برادرانه و با تاکید بر پای بندی دو کشور به اصول و 
اهداف منشــور سازمان ملل متحد و منشور سازمان همکاری 
اســالمی و اصول و رویه های بین المللی، هیأت های جمهوری 
اســالمی ایران به ریاست امیر دریابان علی شمخانی نماینده 
مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و پادشاهی 
عربســتان سعودی به ریاست دکتر مساعد بن محمد العیبان 
وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی از تاریخ 

۱۵ تا ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با ۶ تا ۱۰ مارس 
۲۰۲3 میالدی در پکن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

جمهوری اســالمی ایران و پادشــاهی عربســتان سعودی با 
سپاس و قدردانی از جمهوری عراق و سلطنت عمان به خاطر 
میزبانی گفتگوهای انجام شــده بین دو طرف در ســال های 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ خورشــیدی )۲۰۲۱ تــا ۲۰۲۲ میالدی( از 
رهبری و دولت جمهوری خلق چین برای میزبانی و حمایت 
از گفتگوهای انجام شــده در این کشور و تالش برای به ثمر 

نشستن آن تشکر کردند.
 در نتیجه ی گفتگوهای انجام شــده، جمهوری اسالمی ایران 
و پادشــاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر دو 
ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت خانه ها و 

نمایندگی ها را بازگشایی کنند.
وزرای امور خارجه دو کشور جهت اجرای این تصمیم و انجام 

تمهیدات الزم برای تبادل سفرا با یکدیگر مالقات می نمایند.
دو کشــور با تاکید بر احترام به حاکمیــت و عدم دخالت در 
امور داخلی یکدیگر در زمینه اجرای موافقت نامه همکاری های 
امنیتی امضا شــده در تاریخ ۱3۸۰.۱.۲۸خورشــیدی برابر با 
۲۰۰۱.۴.۱۷ میالدی و نیز موافقت نامه عمومی همکاری های 
اقتصادی، بازرگانی، ســرمایه گذاری، فنــی، علمی، فرهنگی، 
ورزشــی و جوانان، امضا شده در تاریخ ۱3۷۷.3.۶ خورشیدی 
برابر با ۱۹۹۸.۵.۲۷ میالدی توافق کردند.سه کشور اراده قاطع 
خود را جهت به کارگیری تمامی تالش ها برای تقویت صلح و 

امنیت منطقه ای و بین المللی اعالم می نمایند.

   :  رئیــس مرکز تجارت جهانی 
ایران گفت: اتاقهای بازرگانی، 
سازمان یا تشکیالتی نیستند که عده ای با جیب 
خالی وارد آنجا شده و بدون هیچ خدمت مفیدی 
بعد از چند سال با جیب پر از آنجا خارج شوند.

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز 
تجارت جهانی ایران به بهانه انتخابات روز شنبه 
۲۰ اسفندماه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران در نشســتی تحت عنوان 
"اتاقهای بازرگانی، دیــروز، امروز و فردا " طی 
ســخنانی به اوضاع اتاقهای بازرگانی و عملکرد 
ضعیف و ســوال برانگیز مسئولین آنها پرداخت 
و در جمــع حاضرین گفت: همچنانکه میدانید 
اتاقهــای بازرگانی یکی از ســازمانهای مهم و 
بزرگ اقتصادی و بین المللی میباشند که اولین 
اتاق بازرگانی جهان قریب به ۴۵۵ ســال پیش 
با اهداف روشــن و مهمی در مارســی، فرانسه 
تأســیس شد که بدنبال آن، اتاقهای دیگری در 
کشورهای مختلف آغاز به کار کردند که غالباً تا 
به امروز تأثیرات مثبت و مهمی بر کسب و کار 
فعاالن اقتصادی و همچنین تقویت مبادالت بین 

المللی داشته اند.
وی افزود: اتــاق بازرگانی ایران نیز حدود ۱۴۰ 
سال پیش توســط مرحوم حاج محمد حسن 
امین الضرب، معتمد و نمایندۀ تجار و بازرگانان 
تهران با حمایت جمعــی از بازرگانان آن زمان، 
در تاریخ ۱۲۶۲ خورشیدی توانست نظر موافق 
ناصرالدین شــاه را برای تشکیل مجلس وکالی 
تجــار ایران جلب کرده و فعالیــت اتاق را آغاز 

نماید.
در همین راســتا و در سال ۱33۶ پیش نویس 
طرح اتــاق صنایع و معادن بــه دفعات تقدیم 
مجلس شــد، ولیکن در سال ۱3۴۰ تعدادی از 
صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا 
نسبت به تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند 
و باالخره در آبانماه ســال ۱3۴۱ اتاق صنایع و 
معادن نیز با عضویت هیأت نمایندگی مرکب از 
3۰ نفر از کارخانه داران و صاحبان معادِن کشور 
تشکیل شد.نهایتاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
در اسفند سال ۱3۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و 

اتاق صنایع و معادن ایران بوجود آمد.
علیپور تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران با شرح 
وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز 
به کار کرد و تا دهها سال بعد بعنوان دستگاهی 
مقتدر و تأثیرگذار بــه فعالیت خود ادامه داد و 
بعنوان خانۀ اَمنی برای تجار و صاحبان صنایع 
و معادن تلقــی میگردید.ضمناً اتاق بازرگانی با 
هدف حفظ و ترویج منافع کسب و کار و جامعه 
تجاری کشور تشکیل شد. بنحوی که میبایست 
منافع فعاالن اقتصادی را بنحو احسن محافظت 

و تأمین نماید.
وی در ادامه اظهار داشــت: اما متأســفانه چند 
سالیســت که دیگر اتاق بازرگانــی ایران، اتاق 
قدرتمند و تأثیرگذار ۱۰۰ سال گذشته نیست 
و غالــب وظایف آن رنگ باخته و به ســازمانی 
تقریباً خنثی مبدل گشته اســت!! بطوریکه از 
اتاق بازرگانی، فعاًل چند ساختمان باقی مانده با 
خدماتی ناچیز ولیکن با تعداد زیادی رئیس!! تا 
آنجایی که بنده اطالع دارم خدماتی که در حال 
حاضر اتاق بازرگانی آنهــم مثاًل به اعضاء خود 
ارائه میدهد، چیزی بیش از ۲ مورد یعنی "ارائۀ 
گواهی مبدأ" و "صدور کارت بازرگانی" نیست 
که اینهمه اســم و رسم و ســاختمانهای ریز و 
درشت و کلی رئیس، فقط و فقط برای "هیچ"!!

سبزعلیپور افزود: آقایان میفرمایند که به سران 
سه قوا مشاوره میدهند و به این خدمت خود هم 
میبالند که در این ارتباط نیز باید گفت که اگر این 
سخن شان درست باشد، پس خرابکاری سالهای 
اخیر و همچنین مشکالت شدید اقتصادی که در 
کشورمان حادث شده، همگی بدلیل مشاوره های 
غلط و نادرست مسئولین اتاق بازرگانی به رؤسای 
جمهور، دولتمردان و رؤسای دو قوۀ قدیم و جدید 
بوده اســت!! پس با این مشــاوره دادن تان هم 

کشورمان را در آستانۀ بحران قرار داده اید!!
ضمناً میفرمایند که با هیأتهای خارجی میهمان 

جلســه میگذارند و برای ساعتی، میزبان برخی 
از هیأتهای خارجی هســتند!! این خدمت هم 
سودی به فعاالن اقتصادی نمیرساند بلکه عده ای 
خاص در حد چند نفر با آن هیأتها می نشینند 
و در خصوص موضوعات مورد عالقه خودشــان 

صحبت میکنند.!!
وی گفت: کشــورمان ایــران دارای دهها هزار 
نفر تاجر و فعال اقتصادی میباشــد از همین رو 
ایــن چند نفری که بر اتاق ریاســت کرده و یا 
میکنند نمیتوانند نماینده واقعی این عزیزان و 
بخش خصوصی ایران باشند. اتاق بازرگانی که 
باید به همه فعاالن اقتصادی ایران مشاوره داده 
ودر جهت رفع مشکالت اقتصادی آنان از هیچ 
کوششی دریغ ننماید اما به عینه می بینیم که 
اوالً فقط اعضاء حق تردد به اتاق را دارند، ثانیاً در 
کمال تأسف باید عرض کنم که غالباً به هر کسی 
هم اجازه ورود به طبقات ساختمان اتاق ایران و 
یا تهران را نمیدهند و اگر هم اجازه دهند، درب 
اتاق مسئولی به روی مراجعه کننده باز نیست تا 
دردش را با مســئولین اتاق در میان بگذارد!! در 
این میان گرفتن وقت مالقات از رؤسای اتاق و 
غالب اعضاء هیأت رئیسه هم چندان امکانپذیر 

نیست!!
اتاق بازرگانی که باید خانه و محل تردد فعاالن 
اقتصادی کشور باشــد، درب آن به روی غالب 
فعاالن اقتصادی بســته و حتی بزرگان اقتصاد 
ایران هم هیچگاه پا به اتاقهای بازرگانی نگذاشته 
و جزء رئیس و رؤســا و هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی نشده اند!! همین االن میتوانم نام دهها 
نفر از بزرگان اقتصاد کشور را به زبان بیاورم که 
با اتاق بازرگانی، قهر و یا با آن بی ارتباط هستند. 
لکن شــاید دوســتان عالقه ای به ذکر نامشان 
نداشــته باشــند که بنده هم از اعالم اســامی 
خــودداری میکنم اما صراحتاً عرض میکنم که 
خودم بیش از 3۵ ســال اســت کــه در زمینه 
تجارت و اقتصــاد کالن در داخل و خارج فعال 
هستم اما طی این مدت، بنظرم کمتر از ۱۰ بار 
وارد ســاختمان اتاق ایران شده ام البته به اتاق 
تهران هرگز نرفته ام و طی ۲۰ سال گذشته نیز 
به هیچیک از ساختمانهای اتاق در سراسر کشور 
نیز نزدیک نشده ام، آیا این اتاق بازرگانی، خانه 
بخش خصوصی است و یا اینکه منزل، پاتوق و 

محل فعالیت عده ای خاص میباشد؟
علیپــور با طرح این ســوال که آیا فــی الواقع 
این اتــاق بازرگانی را میتــوان "پارلمان بخش 
خصوصی" نامید گفت: استفاده از این نام بزرگ 
و دهن پُرکن و اطالق "پارلمان بخش خصوصی" 
اصلی و ابدا برازندۀ "این اتاق بازرگانی" که غالب 
فعاالن اقتصادی ایران، سال به سال هم از کنار 
پیاده رو ســاختمانش عبور نمی کنند، نیست و 
برای رســیدن به جایگاه واقعی "پارلمان بخش 
خصوصی" باید انقــالب و دگرگونی خاصی در 
شــرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان 
هدایت این اتاق بازرگانی را برعهده میگیرند رخ 

دهد.
چــرا باید درصدی از مالیــات فعاالن اقتصادی 
سراسر کشــور به حســاب اتاقی واریز شود و 
خزانۀ مجموعه ای پُر شود که هرگز مسئولین آن 
طی سالهای اخیر، پاسخگوی هیچکسی نبوده 
و اطالعات درســت و شفافی از نحوۀ عملکرد و 
هزینه کردشان به فعاالن اقتصادی ارائه نداده و 
نمیدهد؟!! درکل مطالبه گری از روند فعالیت و 
هزینه کرد اتاقهای بازرگانی و همچنین پولهای 
حیف و میل شده، وظیفه همه باالخص فعاالن 

اقتصادی، اعضاء اتاق و اصحاب رسانه میباشد.
این اقتصاددان تشــریح کرد: در طی ۴ ســال، 
غالب مســئولین و هیأت نماینــدگان اتاقهای 
بازرگانی قدمی برای هیچکس برنمیدارند اما در 
زمان انتخابات بدنبال فعاالن اقتصادی و اعضاء 
اتاق میدوند تا برای خود رأی جمع کنند؟ اگر 
اتاقهای بازرگانی محل فعالیت بخش خصوصی 
است، پس دولتی ها در این اتاقها چه میکنند؟ 
چرا اکثر مســئولین اتاقهــای بازرگانی ایران 
کسانی هستند که پیش از این سمتهای دولتی 

داشته اند؟!! 
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   :  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان 
اینکه در هشت سال گذشته جایگاه اتاق 
بازرگانی در کشور نزول پیدا کرده است، گفت: اتاق ایران باید 
بتواند به عنوان یک پایگاه مردمی، حرف بخش خصوصی را 
بزنــد و اعتماد حاکمیــت را جلب کند که اگــر موضوع را 
می گوید اطمینان بر این باشــد که در راســتای ساماندهی 
مسائل کشور است. »مجیدرضا حریری« در گفت وگو با ایرنا 
با بیان اینکه روند انتخاباتی همیشــه با سوال و حواشی از 
جانب دیدگاه های مختلف همراه اســت، اظهار داشت: بنده 
تالش کرده ام در فضای انتخابات،  نقد گذشته را مطرح نکنم، 
زیرا بســیاری از همکاران مسئولیت حضور در این رویداد را 
برعهده گرفته اند و میان آنها افرادی الیق و شایســته برای 
جایگاه های موجود وجود دارد.  وی با بیان اینکه اکنون زمان 
مناسبی برای نقد نیست، اظهار داشت: بیشتر بر حضور افراد 
الیــق در هیات نمایندگان تمرکز داریــم و دیدگاهی رو به 
آینــده را داریم که بعد از برگــزاری انتخابات فرصت برای 
تحلیل فرایند این رویداد وجود دارد. حریری با تاکید بر اینکه 
در میان نامزدهای انتخاباتی حضور ندارم و نخواهم داشت، 
خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که سه دهه در اتاق بازرگانی 
حضور داشــته و فعالیت کردم حق نقد و نظر را برای خودم 
محفوظ می دانم، زیرا این نهاد خانه همه ماست و این مکان 
طی ســال های گذشته دچار ترک و شــکاف های بسیاری 
عمیقی شده است که امیدوارم دست به دست هم دهیم و با 

حضور افراد شایسته جایگاه بخش خصوصی را بازگردانیم.
وی با اشــاره به اتفاقاتی که در صحنه بین المللی برای ایران 
در حال رخ دادن اســت، تاکید کرد: شــرایط و رویدادهای 
اقتصادی که در داخل کشــور از منظر سیاسی و اجتماعی 
در ماه های اخیــر رخ داد موجب آزردگی بخش عمده ای از 
حاکمیت ایران اســت، چه در جامعه چه در طبقه زیردست 
حاکمیت مــردم عادی وجود دارد، بیان گر این اســت که 
اقتصاد مــردم و نظام جمهوری اســالمی احتیاج به اتاقی 
فعال پویا و مورد اعتماد دارد. رییس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و چین تاکید کرد: به این معنا که نظام شــامل همه 
دستگاه های حاکمیتی و فعاالن اقتصادی با یکدیگر همراه 

شوند و گردآوردن این مهم، نیاز به آدم های بزرگ دارد.
وی افزود: البته حتماً کسانی در این انتخابات از باقی نامزدها 
جا می مانند و برخالف شایســتگی که دارند نمی توانند به 

هیات نمایندگان اتاق بازرگانــی راه پیدا کنند اما این تنها 
جایی نیست که می توان به اقتصاد اتاق و کشور کمک کرد 
بلکه باید در کنار افرادی که رای اکثریت را به دست آورده اند 

ایستاد فارغ از نامی که دارد.
حریری اظهار داشت: برخالف همه اتفاقاتی که طی سال های 
گذشــته میان جناح ها و دیدگاه های مختلف اتاق بازرگانی 
بوده، باید این نهاد را همراهی کنیم و با پشت سر گذاشتن 
گذشته آینده شایسته ای برای اقتصاد رقم بزنیم، البته باید 
با هر تخلفی در اتاق اتفاق افتاده اســت قاطعانه با متخلفان 
برخورد شود زیرا اگر مسامحه کنیم میدان را برای تخلفات 
آتی بازخواهیم گذاشت. وی تاکید کرد: با این وجود تمرکز 
اصلی باید بر این باشــد که اتاق بازرگانی تبدیل به صدای 
اقتصاد ایران شــود و در صحنه داخلی مــورد اعتماد نظام 
باشــد در صحنه خارجی حرفی برای گفتن داشــته باشد. 
حریری اظهار داشت: مهم ترین اقدامی که اتاق بازرگانی طی 
ســال های گذشــته از آن غافل بوده، این است که این نهاد 
باید مظهر ســالمت اقتصادی باشد و وظیفه دارد در بخش 
خصوصی اگر کســی ضد منافع ملی در مسیر ثروت اندوزی 
و منفعت شخصی گام برداشت پاالیش شود، بدون اینکه از 

خارج از اتاق بازرگانی پایشی اتفاق بیفتد.
وی بــا تاکید بر اینکه فعالیت اتاق به میزانی صادقانه، قوی، 
درســتکارانه و پاک باشد که کوچک ترین آلودگی را از خود 
دور کند، تصریح کرد: از سوی دیگر باید بتواند به عنوان یک 
پایگاه مردمی حرف بخش خصوصی را به حاکمیت برساند و 
اعتماد حاکمیت را به گونه ای جلب کند که اگر حرفی بیان 
شــد اطمینان بر این باشد که در راستای ساماندهی مسائل 
کشور است. رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: 
طی کردن این مسیر بسیار سخت است زیرا در هشت سال 
گذشــته جایگاه اتاق بازرگانی در کشور نزول پیدا کرده، به 
همین دلیل نیاز داریم با جایگاهی دســت یابیم که اگر به 
مقامات کشــور پیشنهادی ارائه کردیم بدانند که بدانند که 
منفعت شخصی در میان نیست بلکه در راستای بهبود کشور 

اســت. وی با تاکید بر اینکه همه ما در یک کشــتی به نام 
نظام جمهوری اسالمی حرکت می کنیم، تصریح کرد: در این 
کشتی همه باید وظایف خود را به درستی در صحنه داخلی 
اجرا کنند و صحنه خارجی نیز در مقابل همه کشــورهای 
متخاصم که ادعای حمایت از مردم را دارند، ایستادگی کنیم؛ 
نظام باید چنان اطمینانی به اتاق بازرگانی آینده داشته باشد 
که ماموریت هایی برای رساندن صدای مردم به جهانیان در 

مجامع بین المللی اقتصادی را به این بخش واگذار کند.
حریری بــا تاکید بر اینکــه اتاق بازرگانی ایــران طی ۱۰ 
سال گذشــته در هیچ مجمع بین المللی اقتصادی شرکت 
نکرده اســت، گفت: در تمام سال هایی که تحت شدیدترین 
فشــارهای تحریمی بودیم اتاق بازرگانی می توانســت علیه 
تحریم کننــدگان به عنــوان نماینده بخــش اقتصادی و 
خصوصی کشور در دادگاه های جهانی اقامه دعوی کند اما به 
جای آن درگیر دادگاه های داخلی بود. وی افزود: مشکالت 
تردد کشــتی ها، تبادالت بانکی و عدم صــدور مجوز برای 
بارنامه های ایرانی از مسائلی است که اتاق بازرگانی به عنوان 
نماینده بخش خصوصی می توانست در جهان مطرح کند و 
در مقابل کشورهایی که مدعی می شوند با مردم ایران کاری 
ندارند ایستادگی کند. حریری با بیان اینکه بخش خصوصی 
نمی تواند با هر کشــوری تجارت کند و از مشــکالت بانکی 
برخوردار اســت، باید اعالم شود، تاکید کرد: این موضوع که 
یک تولیدکننده دارو نمی توان مواد موثر خود را به کشور وارد 
کند و از آن برای تولید محصول دارویی بهره ببرد تا نیازهای 
اولیه کشــور رفع شود، از مسائلی اســت که اتاق بازرگانی 
می توانســت در جهان مطرح کند. وی با اشاره به سخنرانی 
برخی از خارج نشینان سیاسی در اجالس داووس به عنوان 
یک مجمع سالیانه اقتصادی، تاکید کرد: این نقص از ماست 
نه از قدرت این افراد زیرا این ما هســتیم که میدان را خالی 
باقی گذاشته ایم و حرف مردم را در سطوح بین المللی مطرح 
نمی کنیم.حریری گفت: این مسائل با ایجاد یک اتاق قوی و 

معتبر با نمایندگانی شایسته و الیق رفع خواهد شد.

مجیدرضا حریری: 
جایگاه اتاق بازرگانی نزول پیدا کرده است

   :  هرمزگان عضو مجمع نمایندگان هرمزگان 
در مجلس گفت: شرکت فالت قاره دارای ۶ 
منطقه عملیاتی اســت که ۴ منطقه ی آن در هرمزگان و ۲ 
منطقه در بوشــهر اســت اما مالیات آن در بوشهر پرداخت 
می شود لذا الزم است به این مسئله نیز رسیدگی شود و مالیات 
فالت قاره در هرمزگان پرداخت شود. احمد مرادی در حاشیه 
سفر وزیر اقتصاد و دارایی به هرمزگان، در جمع خبرنگاران، 
افزود: استان هرمزگان محوریتش دریا است و با بیش از ۱۲۰۰ 
کیلومتر ســاحل ظرفیت بالقوه ای در این حوزه دارد و اعتقاد 
داریم اگر دولت ها به این حوزه در سال های مسئولیتشان خوب 
می پرداختند هرمزگان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت 
امروز با مشکلی در حوزه اشتغال روبرو نبود.  وی با بیان اینکه 
عنصر اعتماد بین دولت و بخش خصوصی حاکم نیست، گفت: 
وزیــر جهادکشــاورزی زمانی که به هرمــزگان آمدند تمام 
اختیارات خود را به استاندار هرمزگان تفویض کردند که منجر 
به امیدآفرینی در استان شد از این رو خواهش داریم حضرتعالی 
نیز این کار را انجام دهید. مرادی با تاکید بر لزوم اصالح قوانین 

مرز رسمی، عنوان کرد: گمرک گوگسر، قبل از انقالب، گمرکی 
پررونق بوده است و بسیاری از مردم از این طریق امرار معاش 
می کردند که خواهش داریم برای فعالســازی آن تمهیداتی 
اندیشیده شــود. نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره 
مشکالت مالیاتی بازرگانان قشمی، ادامه داد: بحث اظهارنامه ها 
در قشــم، یکی از مشکالت ما است و کامال مشهود است که 
تجــار و بازرگانان در این موضوع مقصر نبوده اند چرا که مدیر 
وقت به بازرگانان گفته است که حق ندارند اظهارنامه پر کنند 
و امروز بر اســاس آن مشکالتی چون ممنوع الخروجی برای 
بازرگانان ایجاد شــده است.مرادی با تاکید بر لزوم فعالسازی 
ظرفیت های تعاونی های مرزنشینان، تصریح کرد: یک زمانی 
می گفتند در کشــور ۲۰ میلیارد دالر قاچاق انجام می شود، 
همان زمان 3 میلیارد دالر به مرزنشینان منتسب می شد اما 

۱۷ میلیارد دالر از آن توسط قاچاقچیان دم کلفت بود که نه 
زندان می روند و نه تیر می خورند. وی خاطرنشــان کرد: نباید 
چوب تخلف قاچاقچیان دم کلفت را مرزنشــینان ما بخورند، 
برخی مسائل نفس مرزنشــینان را گرفته است و هم در این 
سوی آب آن ها را تحقیر می کنند و هم در آن سوی آب. مرادی 
اضافه کرد: در بحث مالیاتی که باید در استان پرداخت شود، 
تصریح قانون این اســت که هر بنگاه اقتصادی باید در محل 
فعالیتش عوارض و مالیاتش را پرداخت کنند، عمده مشکل 
امروز ما شرکت فالت قاره است که دارای ۶ منطقه عملیاتی 
اســت که ۴ منطقه ی آن در هرمزگان و ۲ منطقه در بوشهر 
است اما مالیات آن در بوشهر پرداخت می شود لذا الزم است به 
این مسئله نیز رسیدگی شود و مالیات فالت قاره در هرمزگان 

پرداخت شود.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

عنصر اعتماد بین دولت و بخش خصوصی حاکم نیست

09131515210   
آگهی ها: 09128197782
توزیع: موسسه نشر  گستر امروز 66283242
چاپ:  صمیم تلفن: 44582814

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور مظفری 
سردبیر: مجتبی مهدی زاده

تهران: خیابان شهید مطهری، ابتدای قائم مقام فراهانی)به سمت هفت تیر(، 
کوچه 26 پالک10، طبقه اول، واحد یک 
عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات       
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اصالح وضعیت  اشتغال 
با قانون تسهیل در صدور مجوز  

کسب وکار امکان پذیر است
   : نماینده مجلس گفت: قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار باید از ســوی همه 
وزارتخانه ها به صورت هماهنگ اجرا شــود، ثبت محور شدن 
مجوزها، مقدمه اصالح وضعیت مجوزدهی در کشور است که 

باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.
  کمال حسین پور  با اشاره به قانون تسهیل در صدور مجوزهای 
کســب  وکار و ضرورت اجرای این قانون، اظهار کرد: ســابقه 
دریافت مجوز در کشــور ما مشخص است، بدترین شرایط را 
برای اعطای مجوز کســب   و کار در کشور داشتیم و بیشترین 

مدت زمان برای دریافت مجوز سپری می شد.
وی ادامــه داد: گاهی افراد برای دریافت یک مجوز برای کار 
آغاز یک کســب وکار باید دو ســال دنبال مجوز می رفتند و 
امضاهای طالیی نیز در این خصوص وجود داشــت، بنابراین 
یکی از اقدامات بسیار مهم برای آغاز یک کسب و کار همین 
بحث اصالح صــدور مجوزها بود که مجلــس یازدهم آن را 
دنبال کرد و روند سابق نیز از طریق قانون جهش تولید دانش 

بنیان اصالح شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
عملکرد دولت برای اجرای این قانون باید تقویت شود، گفت: 
عملکرد دولت برای اجرای این قانون باید تقویت شود و بارها 
جلسات متعددی در مجلس با وزیراقتصاد گذاشته شده و به 
نظر می رسد دســتگاه های اجرایی به دلیل ذی نفع بودن در 

وضعیت موجود از همکاری سرباز زده اند.
وی اضافه کرد: قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار 
باید توســط همه وزارتخانه ها به صورت هماهنگ اجرا شود 
و ثبت محور شــدن مجوزها کــه در قانون تســهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس، مقدمه اصالح وضعیت 
مجوزدهی در کشــور است که باید با جدیت پیگیری و اجرا 
شــود و آغاز فرآیند ثبت محور شــدن مجوزها اقدام مهم و 
بزرگی در تسهیل صدور مجوزهای شروع کسب و کار خواهد 

داشت.
قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار در ابتدای سال 
۱۴۰۱ در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و به دنبال 
آن در ابتدای سال جاری توسط دولت به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شد، بعد از ابالغ این قانون تاکنون برخی از دستگاه های 
اجرایی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشــده و مســئله 

مجوزهای ثبت محور نیز تا کنون اجرایی نشده بود.
با این حال از روزهای نخستین دی امسال، اولین مجوزهای 
ثبت محور خانه مســافر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور 
صادر شد، امید است با اجرا شدن قانون در زمینه مجوزهای 
ثبت محور متقاضیان کســب و کار بتوانند هر چه سریع تر به 

محیط کار دست پیدا کنند.
 به گفته ســیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کســب و 
کار، در حال حاضر خانه های مسافر بسیاری در کشور وجود 
دارد که بدون مجوز در حال فعالیت هســتند و از این مسیر 
کســب درآمد می کنند،  دریافت مجوز خانه مسافر درگذشته 

بسیار سخت بوده و فرآیندهای بسیاری داشت.
به گزارش فارس؛ وی مجوز خانه مســافر را یک مجوز ثبت 
محور نامید و دریافت مجوز را از طریق اعالم درخواســت از 

سوی متقاضی بالمانع دانست.

سامانه هوشمند، موتورسیکلت های 
متخلف را جریمه می کند

   : رئیــس پلیس راهور تهــران بزرگ گفت: 
متخلــف  موتورســیکلت های  راننــدگان 
همانند دیگر وســائل نقلیه موتوری تحت رصد سامانه های 
هوشــمند قرار دارند و در صورت ارتکاب تخلفات رانندگی 
جریمه می شوند. ســردار محمدحسین حمیدی در گفت و 
گو با ایرنا، اظهار داشــت: وضعیت تردد موتورسیکلت ها در 
پایتخــت دغدغه  چندین دهه ای مــردم و مدیریت ترافیک 
اســت و بزرگترین چالش هم دســت به دست شدن مداوم 
مالکیت این وسایل نقلیه اســت که هنوز ساماندهی نشده 
است. وی با بیان اینکه قوانین مالکیت وسائل نقلیه یکسان 
اســت، افزود: به دالیل مختلف فرآینــد تغییر مالکیت های 
مربــوط به موتورســیکلت ها ثبــت نشــده و مالکیت آنها، 
هنگامی که از کارخانه خارج می شــوند با یک برگ ســند 
میان افراد مختلف دســت به دســت می شود. رئیس پلیس 
راهــور تهران بــزرگ تاکید کرد: این مســئله نافی جریمه 
شــدن این وسائل نقلیه نیســت و هر زمان اقدام به خالفی 
کننــد، بطور قطــع ثبت می شــود. حمیدی بــه مدیریت 
ترافیکی موتورسیکلت ها نیز اشاره کرد و گفت: پلیس برابر 
قانــون عمل می کند و نمی تواند فراتر از قانون حرکت کند. 
به گفته وی اگر قانون بازدارنده نیســت و ضعفی دارد، باید 
اصالح شــود که این مهم از طریق رسانه و با مطالبه گری 
افکار عمومی و پلیس امکان پذیر اســت. رئیس پلیس راهور 
پایتخت توضیح داد: در ســه ســال اخیر، پلیــس با همه 
ظرفیت و بــا هماهنگی مراجع قضایی از مجازات جایگزین 
برای موتورســیکلت سواران متخلف اســتفاده می کند تا با 
هزینه کمتر و کارایی بیشــتر، سبب ساماندهی این وسایل 
نقلیه شــود. حمیدی گفت: تحول قابل مالحظه ای در این 
زمینه ایجاد شده به طوری که شمار تخلفات موتورسیکلت ها 
کاهش یافته اما هنوز تــا ایده آل فاصله داریم و باید برای 

آن برنامه ریزی کنیم. 
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   :روزهای پایانی ســال به ویژه در دو تا سه هفته آخر به 
علت خانه تکانی شاهد افزایش مصرف آب هستیم، در 
ایــن میان نحوه مصرف آب از ســوی شــهروندان و همچنین اقدامات 
تشویقی دولت می تواند تاثیر زیادی در مدیریت منابع آبی داشته باشد.

چند سالی می شود که زنگ خطر کمبود آب در ایران شنیده می شود و 
در سال آبی جاری وارد سومین سال خشکی شدیم.

متوســط بارندگی در جهان حــدود ۸۶۰ میلیمتر اســت در حالی که 
متوسط بلند مدت این رقم در ایران ۲۵۰ میلیمتر است، با وجود مصرف 
زیاد آب در ایران نکته قابل تامل باال بودن ســرانه مصرف در آب کشور 
اســت به طوری که متوسط سرانه مصرف دنیا ۱۵۰ لیتر است، این عدد 
در ایران ۲۸۰ لیتر را نشــان می دهد، قابل تامل تر اینکه همین رقم در 
روزهای پایانی ســال به ویژه دو هفته آخر دو تا سه برابر بیشتر می شود 

که می تواند برای منابع آبی شکننده ایران زنگ خطری باشد.
شرکت آب و فاضالب اســتان تهران هم نسبت به روند افزایش مصرف 
آب در روزهای آخر اسفندماه به ویژه روزهای پنجشنبه و جمعه هشدار 
داد، روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان تهران، در اطالعیه ای 
اعالم کرد هم زمان با افزایش نسبی دمای هوا و شروع سنت خانه تکانی، 
پیش بینی می شــود مصرف آب در شهر تهران در دو روز پایانی هفته ها 
با افزایش چشــمگیری روبرو شــود، از این رو از شهروندان درخواست 
می شــود تا با رعایت شــیوه های مدیریت مصــرف و پرهیز از مصارف 

غیرضروری در تامین پایدار آب شرب مشارکت کنند.
البته شــاید این ســوال به ذهن خیلی ها خطور کند که زمستان امسال 
بارندگی های خوبی داشــتیم پس دیگر مشکل کم آبی نداریم در حالی 
که اینطور نیســت چون بر اساس گزارش دفتر اطالعات و داده های آب 

شــرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان آب ورودی به سدهای کشور از 
ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای مهر( تا ۲3 بهمن ماه حدود ۹ میلیارد 
و ۶۱۰ میلیون مترمکعب بوده که نســبت به مدت مشــابه در سال آبی 
گذشــته ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد بنابراین وضعیت منابع آبی 
چندان هم بهتر نشــده اســت، پس باید همچنان مراقب مصرف خود 

باشیم.
احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان 
هواشناســی کشور، در همین راســتا اظهار داشت: خشکسالی در ایران 
با دو ســه ماه یا حتی دو ســه سال بهتر شــدن وضعیت بارندگی تمام 
نمی شود و برای رفع بحران خشکسالی، باید رویکردهای اصالحی جدی 
در مدیریت منابع و مصارف آب کشــور اتخاذ شــود، زیرا ما در ۴ دهه 
گذشته، حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب از منابع آبی تجدیدپذیر کشور 

را از دســت داده ایم یا به عبارتی دیگر، اکنون دچار کسری مخزن ۱۴۰ 
میلیارد متر مکعبی در سفره های آب زیرزمینی ایران هستیم. 

این مقام مســئول در سازمان هواشناسی ادامه داد: کسری مخزن ۱۴۰ 
میلیارد متر مکعبی نشــان می دهد در این مــدت مصرف آب در ایران 
آن قدر زیاد بوده که این حجم عظیم آب از آبخوان های کشــورمان کم 
شــده است. این در حالی است که این حجم زمانی حدود یک سوم آب 
موجود در آبخوان های کشــور را تشکیل می داد و اکنون از دست رفتن 
این حجم آب در آبخوان ها به بروز معضالت محیط زیستی متعددی نظیر 

فرونشست زمین، بیابان زایی و گرد و غبار دامن زده است. 
همچنین، عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات کشاورزی 
و آب اتــاق ایران، نیز توضیح داد: وضعیت آب کشــور در حدی جدی 
اســت که ما آن را به عنوان ابرچالش کشــور می دانیم، بنابراین موضوع 
کامال ملی و همگانی اســت و تمام نقاط کشــور با ایــن چالش مواجه 
هســتند. چه در آب ســطحی، چه در آب زیرزمینــی و... انعکاس این 
بحران مشهود است. از طرفی کشور نیازمند توسعه بوده و رشد جمعیت 
تقاضای جدید مطرح می کند و تطابق تقاضا با وضعیت آب موضوع سهل 
و ممتنعی اســت. همچنین ما تا به این لحظه بیشتر به ابعاد اقتصادی 
آب نــگاه کرده ایم و ذهنیت ما آن بوده که اگــر جایی آبی وجود دارد، 
برای فعالیت های اقتصادی ما انسان هاســت. ما به مسائل اکولوژی آب و 

محیط زیست توجه نکرده ایم.
به گزارش برنا؛ بر اســاس این گزارش، بهره برداری بی رویه از منابع آب 
زیرزمینــی و مخصوصا حفر چاه های غیرمجاز نه تنها مشــکل کم آبی 
کشــور را تشدید کرده، بلکه عواقبی نظیر فرونشست دشت ها و آلودگی 

منابع آب های زیرزمینی را هم به همراه داشته است.

 ایران درگیر ابر بحران آب، با چند بارش سیراب نمی شود

11 درصد کاهش بارش در ۶ ماه اخیر

   : مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غــذا و دارو درباره میزان حداکثر ُدز مجاز ســموم در 
محصوالت غذایی در کشور ما و سایر کشورها توضیحاتی ارائه کرد.»فرامرز 
خداییان« مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشــامیدنی سازمان غذا و 
دارو با اشــاره به تدوین ســند »حداکثر ُدز مجاز سموم« در محصوالت 
غذایی گفت: امنیت غذایی بدون اســتفاده از سموم و آفت کش ها و… 
امکان پذیر نیست. اگر بخواهید بهره وری را در حوزه کشاورزی باال ببرید، 
حتما باید سموم را استفاده کنید. زمانیکه سموم استفاده می شوند، حتما 
باید سمومی باشند که مشکل خاصی نداشته باشند.وی در پاسخ به این 
سوال که براساس این سند آیا اســتانداردهای ما با استانداردهای سایر 
کشــور درخصوص حداکثر دز مجاز سموم در محصوالت غذایی یکسان 
است، ادامه داد: ما نمی توانیم بگوییم استانداردهای ما استانداردهای دنیا 
است. این موضوع در هیچ جای دنیا هم امکان پذیر نیست و استانداردها 
در همه کشــورها با هم متفاوت اســت. بلکه این موضوع برمی گردد به 
مصرف سرانه یعنی به طور مثال در کشور ما مصرف سرانه گندم برنج در 
کشــور ما بیش از میزان مصرف این مواد غذایی در کشورهای اروپایی 
است، بنابراین استانداردی که ما برای گندم و برنج می نویسیم با استاندارد 
اروپا متفاوت است.مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو تصریح کرد: در واقع آن حدی از سم که از طریق فرآورده های 
غذایی مانند برنج و گندم وارد بدن ما می شود خیلی بیشتر از اروپا است. 
در مورد برخــی از مواد غذایی مانند فلفل دلمه ای این موضوع برعکس 
است. در برخی از کشورهای اورپایی مصرف سرانه فلفل دلمه ای 3۰ کیلو 
گرم اســت و در کشــور ما ســرانه مصرف آن یک کیلوگرم اســت، لذا 
اســتانداردی که برای میزان ســموم در فلفل تعیین می شود در اروپا با 

کشــور ما متفاوت اســت.خداییان با بیان اینکه ما این سند را براساس 
ارزیابی خطر انجام داده ایم، خاطرنشان کرد: در ارزیابی خطر هم مصرف 
ســرانه در نظر گرفته می شــود و هم وزن ماده غذایی، همچنین سایر 
فاکتورهای دیگر را مد نظر قرار می دهد و ســپس مشخص می کند که 
استاندارد گندم برای کشور ایران چند است برای سایر کشورها چه میزان 
باید باشد. لذا در همه جای دنیا این حداکثر ُدز مجاز سم در محصوالت 
غذایی باهم متفاوت است و نمی توانیم بگوییم که استاندارد ایران چرا با 
استاندارد یک کشور دیگر در این زمینه متفاوت است چراکه این میزان 
براساس ارزیابی خطر و مصرف ســرانه هر کشور تعیین شده است.وی 
 ،FDA ادامه داد: ارزیابی ریسک و خطر نیز براساس منابع علمی مانند
آمریکا، کودکس و… است و ما ارزیابی خطر را براساس این منابع علمی 
انجام می دهیم و برای کشــور خودمان مشــخص می کنیم که آیا این 
محصول می تواند برای کشور ما ایمن باشد یا نباشد و استانداردها را براین 
اساس مشخص می کنیم.مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
ســازمان غذا و دارو تصریح کرد: کتاب و سندی که برای فرآورده های ما 
مشخص شده است براساس ارزیابی ریسک است و بومی سازی شده است 
و آن چیزی که ما اینجا داریم با کشورهای دیگر صددرصد متفاوت است. 
اما ایمنی کامال تثبیت شده است. یعنی وقتی فاکتورها را بررسی می کنید 
خیلی از این فاکتورها نســبت به میزان مشخص شــده در مواد غذایی 
پایین تر اســت.خداییان خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی و آسیای 
شرقی و آمریکا گاهی اوقات حد مجاز سموم در مواد غذایی خیلی بیشتر 
از آن چیزی است که ما مشخص کرده ایم و در برخی موارد این موضوع 
برعکس اســت چراکه ما ارزیابی خطر انجام داده ایم و این ارزیابی خطر 
براساس مصرف سرانه است. استاندارد ما برای گندم، برنج و محصوالتی 

که استفاده می کنیم خیلی سختگیرانه تر بوده است نسبت به اروپا چراکه 
مصرف بیشتری داریم.وی درباره برگشت برخی از موادغذایی که در سال 
گذشته اتفاق افتاده بود، گفت: این یک موضوع دیگر در همه جای دنیا 
وقتی صادرات انجام می شود ممکن است محصول برگشت داده شود. در 
هر جای دنیا درصدی  عدم انطباق وجود دارد و این در کشور ما استثناء 
نیســت. زمانی که محصولی صادر می شود ممکن است ریجکت شده یا 
عودت داده شود چراکه استانداردی که آن کشور مقصد دارد با استاندارد 
کشور ما متفاوت است. لذا زمانی که محصول به کشوری صادر می شود، 
صادرکنندگان باید الزامات و استانداردهای آن کشور را در نظر بگیرند و 
از کشور مقصد درباره میزان سموم در مواد غذایی صادراتی استعالم شود 
و مطابق با آن محصول صادر شود. صادرکنندگان باید این ویژگی ها را در 
نظر بگیرند و اگر محصولی مطابق با استانداردهای کشور مقصد نیست 
نباید صادرات انجام شــود.مدیرکل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی 
ســازمان غذا و دارو خاطرنشــان کرد: درصورتی که محصول صادراتی 
استاندارد را کسب نکند محصول برگشت داده می شود، البته این محصول 
برای کشــور ما ایمن است چراکه براســاس ارزیابی خطری که صورت 
گرفته، میزان ســمی که در یک محصول غذایی برای ما مشکلی ندارد. 
البتــه باید این را هم در نظر بگیرید که وقتی محصولی از کشــور صادر 
می شود اما برگشــت داده می شود زمانی که می خواهد وارد کشور شود 
دیگر برای ما محصول ایرانی محســوب نمی شود، بلکه برای ما به عنوان 
یک محصول خارجی تلقی می شود و ما باید نمونه برداری انجام دهیم و 
بعد مجوز ورود می دهیم. اتفاقی هم که ســال گذشته درخصوص فلفل 
دلمه ای ها افتاد و برگشــت داده شد به دلیل استانداردهای غذایی نبود، 

بلکه مسائل دیگری مطرح بود.

   : سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان 
کرمان ضمن تشریح شرایط خرید ماهی 
قرمز برای شــب عیــد می گوید: به هیچ عنــوان عرضه 
خزندگان و دوزیستانی مثل الکپشت سنگاپوری یا حلزون 
ســیب را از نظر بهداشــتی تایید نمی کنیم و بشدت باید 
مراقب انتقال بیماری های مشــترک این جانوران باشیم.با 
نزدیک شدن به نوروز خرید برخی اقالم مانند ماهی قرمز 
برای سفره هفت سین نیز رونق می گیرد، مسأله ای که هم 
عالقه منــدان محیط زیســت از آن انتقــاد دارنــد و هم 
دامپزشــکان)به علت تماس مســتقیم با انســان( درباره 
مشــکالت بهداشــتی آنهــا هشــدارها می دهند.اما طی 
ســال های گذشــته نه تنها خرید این ماهی ها کم رونق تر 
نشــده که گویای ضعف ما در فرهنگ سازی است و سبب 
بروز مشــکالت برای طبیعت )به علت رهاســازی بدون 

مالحظه در طبیعت(شده بلکه شاهد اتفاق های بدتری هم بوده ایم، آن 
هم شیوع عرضه و خرید جانوران دیگری مثل الکپشت مینیاتوری یا 
حلزون سیب که معلوم نیست با ابتکار کدامین افراد و با چه نیت ها و 
تبعاتی باب می شود که کارشناسان نیز همواره در این باره هشدارهای 
جدی داده اند.در این زمینه خبرنگار ایرنا برای تشــریح شرایط خرید 
ماهی قرمز و مراکز عرضه آنها با سرپرست اداره کل دامپزشکی استان 
کرمــان مصاحبه کرده اســت.صدیقه کاظمی نیا تاکیــد کرد که این 
گونه های جانوری به صورت بالقوه می توانند عامل انتقال بیماری برای 
انسان باشند.سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمان همچنین با 
اشاره به اینکه ممکن اســت ماهیان قرمزی که از سوی دستفروشان 
عرضه می شود، در هنگام تکثیر و پرورش این آبزیان از آب های آلوده 
و غیربهداشــتی که عامل انتقال بیماری های ویروسی، استفاده شده 
باشــد، گفت: شهروندان ماهی قرمز سفره عید نوروز را از مراکز مجاز 
تهیه کنند.این مسئول گفت: به عنوان یک دامپزشک و بخاطر اصول 
سالمت توصیه به خرید ماهی نمی کنیم و به جای آن می توان از موارد 
دیگری در ســفره هفت سین استفاده کرد.وی خاطرنشان کرد: اما در 
صورتی که مردم می خواهند از ماهی قرمز یا ماهیان زینتی در ســفره 
هفت ســین استفاده کنند حتما باید نکات بهداشتی را مدنظر داشته 
باشــند و از مراکز عرضه مجاز که توســط شهرداری ها در نظر گرفته 

شده خرید کنند.

شرایط مراکز مجاز عرضه ماهی�
کاظمی نیا با اشــاره به اینکه شــهرداری برای مواردی که به عنوان 
مراکز مجاز عرضه ماهی معرفی می کند از دامپزشکی گواهی سالمت 
یا گواهی بهداشتی می گیرد، تاکید کرد: با دورگرده ها و دستفروشانی 
که اقدام به توزیع ماهی بدون مجوز بهداشتی از دامپزشکی می کنند 
برخورد خواهیم کرد.سرپرســت اداره کل دامپزشــکی استان کرمان 

با اشــاره به اینکه مراکز عرضه مجاز ماهیان قرمز شــامل واحدهای 
صنفی عرضه ماهیان زینتی و اماکن تعیین شــده توسط شهرداری ها 
با هماهنگی اداره دامپزشــکی است، تاکید کرد: مردم از مراکز مجاز 
و با ســابقه ماننــد مراکز عرضه ماهیان آکواریومــی خریداری کنند 
و به فروشــندگان موقت که بــه صورت مقطعــی و غیرحرفه ای به 
فروش ماهی قرمز می پردازند، اعتمــاد نکنند.کاظمی نیا تاکید کرد: 
مراکز فروش مجاز و بهداشــتی مکان های مسقفی هستند که عالوه 
بر داشــتن مجوز فروش ماهیان زینتی و قرمز، لوازم شســت وشو و 
ضدعفونی مناســب در اختیار دارند.وی با اشاره به اینکه دامپزشکی 
هرساله مراکز تولید و تکثیر، توزیع و عرضه و نگهداری ماهیان قرمز 
در روزهای پایانی ســال را مورد کنتــرل و پایش قرار می دهد، بیان 
کرد: اکیپ های نظارتی دامپزشــکی در ایام نوروز به صورت مستمر 
در ســطح شهر کرمان در حال فعالیت خواهند بود، بر فعالیت تمامی 
فروشــگاه های عرضه ماهی قرمــز نظارت دارنــد و متخلفان پیگرد 
قانونی می شوند.سرپرســت اداره کل دامپزشکی استان کرمان تاکید 
کرد: افــرادی که در این حوزه)فروش ماهــی قرمز( فعایت می کنند 
باید نســبت به اخذ گواهی بهداشــتی اقدام کنند.به گفته وی، این 
افراد با رعایت کامل شــرایط بهداشــتی در واحدها و مکان هایی که 
با هماهنگی شبکه دامپزشکی شهرســتان، شهرداری و اتحادیه های 
مربوطه مجوزهای الزم ارائه شــده نســبت به عرضه و فروش ماهی 

قرمز اقدام کنند.

مواردی که دامپزشکی تایید نمی کند�
سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمان با تاکیــد بر اینکه 
شــهروندان بویژه کودکان باید از تماس با آب نگهداری یا خود ماهی 
بشــدت خودداری کنند، بیان کرد: به هیچ عنوان گونه های جانوری 
مانند خزندگان، دوزیســتان و حلزون ها را اصال به لحاظ بهداشــتی 
تایید نمی کنیم و نباید در مراکــز عرضه ماهی های قرمز این گونه ها 

عرضه شــود.وی بیان کرد: عرضه الک پشــت سنگاپوری یا 
مینیاتوری)گوش قرمز( و حلزون ســیب یــا حلزون طالئی 
آکواریوم را اصال در مراکز عرضه ماهی های تزیینی سفره عید 
از نظر بهداشــتی تایید نمی کنیم زیرا این گونه های جانوری 
به صورت بالقوه می توانند عامل انتقال بیماری برای انســان 

باشند.

جزییات خرید و نگهداری ماهی های شب عید�
کاظمی نیا گفت: شــهروندان کرمانی در نظر داشته باشند که 
از خرید ماهیان بیمار و بی حال با عالئم شنای غیرفعال، فاقد 
رنگ شــفاف و دارای لکه بر روی پوست بدن خودداری شود 
و به هنگام خرید، از تماس مستقیم و حفاظت نشده با ماهی 
بپرهیزند.وی با تاکید بر اینکه برای حمل ماهی از کیسه های 
نایلونی نباید استفاده شود، خاطرنشان کرد: در صورت امکان 
از ظروف یکبار مصرف غیر قابل نفوذ برای حمل و جابه جایی ماهیان 
قرمز اســتفاده شود.سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمان بیان 
کــرد: ظروف حمل یکبار مصرف ماهیان بایــد بعد از آوردن ماهی به 
منزل در کیســه زباله سربســته قرار گیرد و آب حمل و آب تعویضی 
ماهیان نیز به طور مستقیم در شبکه فاضالب تخلیه شود.وی ادامه داد: 
حداقل ۲۴ ســاعت قبل از خرید ماهی قرمز ظرف نگهداری آن آماده 
شود و در صورتی که شــهروندان برای نگهداری از ماهی می خواهند 
از آب شهری اســتفاده کنند باید حتما قبل از استفاده در هوای آزاد 
بــه منظور کلر زدایی قرار گیرد.کاظمی نیا تصریح کرد: بهترین دمای 
نگهــداری ماهی ۲۲-۲۶ درجه ســانتیگراد اســت و مردم همچنین 
می توانند غذای ماهی قرمز را از فروشگاه های عرضه ماهی زینتی تهیه 
کنند.وی با اشــاره به اینکه ظرف مناســب برای نگهداری ماهی یک 
ظرف با دهانه باز )دهان گشــاد( برای تبادل اکسیژن با محیط است، 
خاطرنشان کرد: میزان آب مورد نیاز برای هر قطعه ماهی حداقل یک 
لیتر است.سرپرســت اداره کل دامپزشکی اســتان کرمان با اشاره به 
اینکه به منظور ضدعفونی ظروف نگهداری ماهی، می توان از نمک به 
میزان ســه درصد و سایر ضدعفونی کننده ها مانند پرمنگات پتاسیم، 
پرکلرین و یا بتادین اســتفاده کرد، اظهارداشت: مردم در نظر داشته 
باشند که هنگام تعویض آب ظرف نگهداری ماهی نیازی به دستکاری 
ماهی نیست اما در صورت لزوم و بخصوص در افرادی با سابقه بیماری 
یا حساسیت های پوســتی از دستکش استفاده شود.کاظمی نیا تاکید 
کرد: یکســری حساسیت های پوستی، آلودگی های میکروبی و قارچی 
در نتیجــه تماس با ماهی های قرمز ممکن اســت برای انســان اتفاق 
بیافتد.وی با اشــاره به اینکه برای تعویض آب ماهی هربار ۲۵ درصد 
کل آب تعویض و از تعویض یکباره آب بشدت خودداری شود تصریح 
کــرد: در پایان نوروز ماهی ها را به جــای رها کردن در رودخانه ها در 

محل هایی که توسط شهرداری های تعبیه می شود، رها کنند.
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   : مرکــز پژوهش های مجلــس در یکی از گزارش های 
اخیر خود به موضوع سازمان های توسعه ای پرداخته 
و سه مورد ابهام در تفکیک وظایف حاکمیتی، تصدی گری، تنظیم گری 
و تسهیل گری، ابهام در مأموریت و موازی کاری این سازمان ها با دیگر 
دســتگاه های دولتی و همچنین اختالل در تامیــن منابع و عملکرد 
شــرکت را از جمله مهم ترین چالش های این نوع سازمان ها در کشور 

توصیف کرده است.
به گزارش ایسنا، سازمان های توســعه ای از جمله مهم ترین ابزارهای 
دولت در تسریع فرآیند صنعتی شدن هستند که در سطح بین المللی 
و ملی حضور دارند. در سطح ملی سازمان های توسعه ای را می توان به 
سه دسته سازمان ها و شرکت های توسعه ای، نهادهای مالی توسعه ای 
و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه ای تقسیم کرد. این سازمان ها 
حداقل شش دسته خدمات از جمله توسعه و گسترش فناوری، توسعه 
عملیات و کمک به رفع مشــکالت عملیاتی کسب و کارها، گسترش 
تجارت و توسعه صادرات، خوشه سازی شبکه گستری و به همرسانی 
کســب و کارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای و گسترش 
و جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی را به توسعه صنعتی ارائه 

می دهند.
در ایران هم از لحاظ حقوقی آنچه با عنوان ســازمان های توســعه ای 
شــناخته می شود، در واقع تعدادی از شــرکت های دولتی هستند که 
بر اســاس قوانین موجود در کشور از جمله قانون اجرای اصل چهل و 
چهارم )۴۴( قانون اساسی کشــور، جایگاه، نقش و کارکردهای آن ها 
با ســایر شرکت های دولتی متفاوت شده است. بر اساس قانون اجرای 
اصل چهــل و چهارم )۴۴(، تاکنون ۵۲ ســازمان با عنوان ســازمان 
توسعه ای شناسایی شــده اند که برخی از آنها واجد واحدهای استانی 
هســتند. مهمترین آنها ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
)ایدرو(، ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت 

ملی صنایع پتروشــیمی، بانک توســعه صادرات ایران، بانک صنعت و 
معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون هستند.

نتایج مطالعه دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که سه چالش مهم برای سازمان های توسعه ای 
در ایران وجــود دارد. اول ابهام در تفکیک وظایف، حاکمیتی، تصدی 
گری تنظیم گری و تســهیل گری اســت. باید به این نکته اشاره کرد 

که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون 
اساسی بر واگذاری شرکت های تابعه سازمان های توسعه ای تأکید شده 
است. در واقع از این ســازمان ها خواسته شده تا وظایف تصدی گری 
خــود را واگذار کنند. با این وجود در زمینه نقش این ســازمان ها در 

زمینه تنظیم گری یا ارائه خدمات زیرساختی بحثی نشده است.
چالــش دوم ابهام در ماموریت و موازی کاری این ســازمان ها با دیگر 

دستگاه های دولتی اســت. در قالب قانون اجرای اصل چهل و چهارم 
)۴۴( محدوده سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای به حوزه هایی 
که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها ندارد محدود شده 
و این ســازمان ها در نقاط محــروم و فناوری های نوین تا ۱۰۰ درصد 
پروژه می توانند ســرمایه گذاری کنند. از میــان این دو قید اول اینکه 
محرومیت زدایی در فلسفه تأسیس سازمان های توسعه ای نبوده است. 
دوم، مفهوم فناوری های نوین مفهومی با تعریف مشخص نیست و سوم 
اینکه این دو قید تمایزی میان این سازمان ها ایجاد نمی کند. بنابراین 
ایــن نوع تعریف وظایف و اختیارات در عمل نوعی ابهام در مأموریت و 
موازی کاری این سازمان ها ایجاد کرده که مانع تحقق اهداف تشکیل 

این سازمان هاست.
 چالش ســوم هم اختالل در تأمین منابع و عملکرد شرکت در قانون 
اجرای اصل چهل و چهارم )۴۴( مقرر شده تا ۷۰ درصد وجوه حاصل 
از واگذاری شــرکت های وابسته به ســازمان های توسعه ای کشور در 
اختیار سازمان های یاد شده قرار گیرد، اما ارزیابی ها نشان می دهد این 

منابع به صورت کامل در اختیار این سازمان ها قرار نگرفته اند.

گفتنی اســت در سال های اخیر بعد از ادغام وزارت صنعت و معدن با 
وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز دهه 
۹۰ تاکنون این وزارتخانه قانون تشــکیل نداشــته و یکی از انتقادات 
کارشناسان نیز بالتکلیفی همین سازمان های توسعه ای در خالء قانون 

تشکیل وزارت صمت است.
گــزارش مرکــز پژوهش های مجلــس همچنین پیشــنهاد کرده که 
اساسنامه این سازمان ها اصالح و در وظایف آن ها بازنگری شود، مجلس 
بر بازگشت منابع حاصل از واگذاری شرکت های وابسته به سازمان های 
توســعه ای به این ســازمان ها و تســهیل در تأمین مالی آن ها نظارت 
کند و از ظرفیت سازمان های توسعه ای در هدایت سرمایه گذاری ها در 

برنامه هفتم توسعه استفاده شود.

 سازمان  توسعه ای چیست و در ایران چه خأل هایی دارد؟

   :  امضای الکترونیکی که چند سالی است راه خود را 
در دستگاه ها و سازمان های گوناگون بازکرده است 
مزایای فراوانی به همراه دارد که از آن جمله می توان به حذف کاغذ 

و مراجعات حضوری به دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
به گزارش ایســنا، دولت الکترونیکی فرصتــی را در اختیار دولت  ها 
قرار می  دهد تا نه  تنها اطالعات و خدمات خود را شــفاف  تر ســازند 
بلکه آن  ها را ســریع تر، آســان تر و کم هزینه  تر در اختیار شهروندان 
قرار دهند. توســعه دولت الکترونیکی نیازمند آن است که هر یک از 
وزراتخانه  ها و سازمان  های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل 
اطالع  رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای 

ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.
یکی از روش ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی 
در جهت تســهیل کارهای اداری اســت و امضای الکترونیکی را هم 
می تــوان یکی از این ملزومات موضوع دانســت. امضای الکترونیکی 
عبارت اســت از هر نوع عالمت که به صورت الکترونیک ایجاد شده و 
ممکن اســت یک عالمت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر 
دیجیتــال یک امضای دســت نویس، یا هر نشــان الکترونیک اثبات 
هویت باشــد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شــده و برای 

شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ایــن نوع امضا همانند امضای دســت نویس دارای آثار حقوقی احزار 
هویت امضاکننده ســند و التزام وی به مندرجات آن اســت. امضای 
الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش ها و معامالت الکترونیکی در 
حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت 
آن قرارداد اســت، عمل می کند و با استفاده از آن می توان سندیت 

متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری می شوند.
بســیاری از کشــورها، بین ســال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میالدی، با 
اســتفاده از مقررات بین المللی موجود و رهنمون های ارائه شده در 
خصوص امضــای الکترونیک مبادرت به قانونگــذاری در این زمینه 
کرده انــد. در حال حاضر می توان گفت امضــای الکترونیک در تمام 
نظام هــای حقوقی مورد پذیــرش قرار گرفته اســت. در ایران بحث 
امضای الکترونیک و شــرایط آن ابتدا در قانــون تجارت الکترونیک 
)مصوب سال ۱3۸۲( مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح 
امضــای الکترونیکی )Electronic Signature( آمده اســت: 
»هر نوع عالمت منضم شــده یا به نحو منطقی متصل شده به »داده 
پیام« است که برای شناسائی امضاء کننده »داده پیام« مورد استفاده 
قرار می گیرد.« همچنین در ماده ۷ این قانون نوشــته شده »هرگاه 

قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.«
با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که بخواهید در فضای اینترنت، 
مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشــته باشید، می توانید خود را 
به  گونه ای معرفی کنید که طرف مقابل به شما اعتماد کند و گیرنده 
می تواند از ماهیت فرستنده و اینکه اطالعات حین انتقال تغییر پیدا 
نکرده مطمئن باشــد؛ عالوه بر این مزایا، فرستنده نمی تواند امضای 

داده را انکار کند.

انواع امضاهای الکترونیکی�
در روش ســاده و رایج گذرواژه ها، از یک گــذر واژه منحصر به فرد 
با اســتفاده از یک شماره هویت شــخصی در انتهای اسناد استفاده 
می شود که امنیت آن بسیار پایین است و به راحتی توسط نفوذگرها 

شناسایی شده و به سرقت می رود.
امضای بیت مپ با اســتفاده از اسکن امضای دســت نویس افراد که 
شخص روی کاغذ امضا می کند، به دست می آید و سپس شخص این 
اسکن را به عنوان امضاء به هر داده پیامی ضمیمه می کند. در فناوری 
قلــم نوری فرد با ایــن قلم روی صفحه مخصــوص دیجیتالی امضا 
می کند و همان امضا روی نمایشــگر رایانه پدیدار می شــود؛ درواقع 
چیزی شبیه اینکه فرد در صفحه مانیتور امضا می کند، اتفاق می افتد. 
این روش ساده نیز امنیت باالیی ندارد و امکان جعل آن زیاد است.

در روش امضــای بیومتریک با اســتفاده از مولفه های فردی از قبیل 
خصوصیــات رفتــاری همانند نحــوه انجام امضای دســت نویس و 
خصوصیات فیزیولوژیک همانند اثر انگشــت، امضا حاصل می شــود. 
مشــکل اساسی این روش در این اســت که علی رغم منحصر به فرد 
بودن، با افزایش سن افراد، بیماری و... امضای بیومتریک افراد ممکن 
است تغییر کند و می توان گفت این امضا نیز مصون از اشتباه نیست.

امضــای دیجیتال بهتریــن و پیشــرفته ترین و پرکاربردترین نوع از 
امضاهای الکترونیک اســت که به دلیــل امنیت باالی آن، جایگزین 
سایر روش های موجود شده و اکثر قانون گذاران از جمله قانون گذاران 
تجارت الکترونیک ایران که مرکز توســعه تجارت الکترونیک است، 

این شیوه امضا را پذیرفته است.
گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای 
یک شخص یا سازمان صادر می شود و با استفاده از اطالعات آن می توان 
دارنده گواهــی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناســایی کرد. 
صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان ها، 
موسسات یا شرکت و یا مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری هستند. 
در همیــن رابطه، مرکز صدور گواهی الکترونیکی ســالمت در پاییز 
سال ۱3۹۹ رونمایی شد و با رونمایی از این مرکز، امضاهای کاغذی 
در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و امضای الکترونیکی جایگزین آن 
خواهد شد. در این فرآیند امضاهای الکترونیکی ابتدا در سامانه دیگر 

تعیین شده اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر پذیرش و 
سپس در فرآیند امور به کارگیری می شود.

فعالیت رســمی مرکز صدور گواهــی الکترونیکی میانی ســالمت، 
حاصل همــکاری متقابل وزارتخانه های صنعــت، معدن و تجارت و 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این مرکز، موفق به دریافت 
گواهی های الکترونیکی خود در سطوح اطمینان ۱ و ۲ در زیرساخت 
کلید عمومی کشــور ذیل مرکز ریشه کشــور و طبق قانون تجارت 
الکترونیکی و آیین نامه های آن، از مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 

شد.
راه اندازی این مرکز، منجر به اعتباربخشــی به امضاهای الکترونیکی 
صادرشــده برای پزشکان می شــود. این امضاها در پروژه های حوزه 
سالمت الکترونیکی مانند »نسخه الکترونیکی« و »پرونده الکترونیکی 
ســالمت« پشتیبانی می شود و همچنین قابلیت بهره برداری از اسناد 
امضاشــده در فرآیندهای بیمه درمانی )از جمله در ســازمان تأمین 
اجتماعی و ســازمان بیمه ســالمت ایران( و همچنیــن فرآیندهای 
سازمان پزشکی قانونی کشــور را فراهم می کند که اهمیت بسزایی 
در پیشرفت پروژه های الکترونیکی حوزه سالمت خصوصاً در شرایط 
کرونــا دارد. بنابراین، از مزایای اســتفاده از امضــای الکترونیکی در 
ســامانه ها می توان به حــذف کاغذ و حذف مراجعــات حضوری به 

دستگاه های اجرایی اشاره کرد.
بررســی ها حاکی از آن است که از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید 
عمومی در کشور تا نیمه اســفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون 
و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران در ســامانه های 
مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک 

دوره ۱۰ ساله در سال های ۱3۸۹ تا ۱3۹۸ صادر شده بود.
با تالش های انجام گرفته در راســتای تســهیل فرآیندهای صدور و 
تمدید گواهی الکترونیکی در ســال های ۱3۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین 
توســعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشــور و افزایش تعداد 
سامانه های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی های صادر 
شــده در این دو سال، رشد قابل توجهی نســبت به دوره ۱۰ ساله 
پیش از آن داشته به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱3۹۹ 
صادر شده که نسبت به گواهی های صادر شده در سال ۱3۹۸ بیش 
از ۲۲۴ درصد رشــد داشته است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به صدور 
بیش از یک میلیون گواهی امضای الکترونیکی در زیرســاخت کلید 
عمومی کشور رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۱3۹۹ نزدیک 

به ۹۲ درصد رشد داشته است.

   : اتــاق بازرگانــی ایران جدیدترین وضعیت شــامخ 
)شــاخص مدیران خرید( را ارائه کــرد که پس از 
کاهش ثبت شــده در دی ماه، حاکی از یک صعود مهم در بهمن ماه 
اســت. به گزارش ایسنا، شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار در 
بهمن ماه، در مقایسه با رکود شدید دی ماه رشد داشته و به بیشترین 
مقدار هشت ماهه خود رســیده؛ اما شاخص میزان سفارشات جدید 
مشــتریان همچنان کاهشی بوده و با شیب کمتری در مقایسه با ماه 
قبــل کاهش یافته اســت. البته این شــاخص در بخــش خدمات و 
کشــاورزی همچنان با کاهش شــدیدی روبرو است. بررسی گزارش 
شامخ بهمن ماه نشان می دهد: در این ماه، شاخص قیمت خرید مواد 
اولیه و لوازم موردنیاز با شــیب بیشتری نســبت به ماه قبل افزایش 
داشته و به باالترین نرخ هشت ماهه خود از تیرماه رسیده و هم زمان 
شــاخص قیمت فروش محصوالت و خدمات ارائه شــده نیز باالترین 
مقــدار هفت ماهه خــود از مرداد را ثبت کرده اســت. همچنین در 
آســتانه بازار شب عید، شــاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در 
بهمن ماه طبق ســنت سال های قبل از رکود هفت ماهه خارج شده و 
بیشترین مقدار هشت ماهه خود را ثبت کرده است. شاخص مدیران 
خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد ایران در بهمن ماه عدد 
۵۱.3۵ محاســبه شده است و فعالیت شرکت ها برخالف رکود شدید 
در دی ماه، طبق روال پایان ســال در بهمن ماه، رشد داشته است. در 
این مــاه همه مؤلفه های اصلــی به  غیر از میزان سفارشــات جدید 
مشــتریان و موجودی مــواد اولیه یا لوازم خریداری  شــده، ســایر 
شاخص ها بیشــتر از ۵۰ گزارش شده اند. شاخص میزان فعالیت های 
کســب وکار در بهمن ماه )۵3.۴۵( محاسبه شده است و در مقایسه با 

رکود شدید دی ماه شــاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار هشت 
ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت ها در بخش ساختمان با کاهش 
همراه بوده اســت اما در پایان سال به ویژه در بخش صنعت بهبود در 
فعالیت ها مشــاهده شــده اســت. شــاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان در بهمن ماه )۴۹.۶۰( با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل 
کاهش یافته اســت. مشــتریان در واکنش به صعــود قیمت ارز در 
تصمیم گیری برای سفارشــات دچار سردرگمی هستند. این در حالی 

است که این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش 
شدیدی روبرو است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
در بهمن مــاه )۴۲.۲۰( طــی ۲۷ ماه اخیــر از آذر ۹۹ )بــه  غیر از 
فروردین ماه هر ســال( دومین کمترین نرخ کاهش را داشــته است. 
صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینه های نهاده های 
تولید برای کســب وکارها به شدت افزایش یابد و متعاقباً شرکت ها در 

زنجیره تأمین مواد موردنیاز با مشکل روبرو باشند.

شــاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در بهمن )۸۶.۴۹( 
با شــیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به باالترین نرخ 
هشت ماهه خود از تیرماه رسیده است. این در حالی است که افزایش 
تورم فشار تولید طی ماه های اخیر در افزایش سرعت شاخص قیمت 
فروش محصوالت و خدمات ارائه شــده تأثیر داشــته و این شاخص 
)۶۱.۸۴( باالترین مقدار هفت ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. 
نرخ افزایش قیمت ها در هر ســه بخش شدید بوده و بخش ساختمان 

بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شــاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام 
)۴۷.۹3( میزان فروش از مقدار فعالیت های کســب وکارها همچنان 
کاهشی است. این شــاخص در ۲۱ ماه گذشته از تیر ۱۴۰۰ دومین 

کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شــاخص میزان صادرات کاال و خدمــات )۴۴.۵۴( طی ۱۹ ماه اخیر 
به جز فروردین ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده اســت. به عقیده 
فعاالن اقتصادی، موانع ناشــی از نحوه تعهد ارزی برای شرکت ها، با 
توجه به اینکه نیاز وارداتی مواد اولیه را از طریق ارز حاصل از صادرات 

تأمین می کنند، باعث کاهش صادرات شده است.
شــاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در بهمن ماه )۵۷.۲۱( بعد از 
هفت ماه از رکود خارج شد و بیشترین مقدار هشت ماهه خود را ثبت 
کرد. اگرچه از یک سو بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید 
فعالیت ها در ماه قبل بوده و از ســوی دیگــر نااطمینانی که به دلیل 
شرایط تورمی طی ماه های آینده پیش بینی می شود.شاخص انتظارات 
در ارتباط بــا میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۵۵.۹۷( کماکان 

پیش بینی خوش بینانه کسب وکارها در ماه آینده را نشان می دهد.

امضای الکترونیکی به کجا رسید؟

امید اقتصاد به عبور از رکود در اسفند ماه
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11حقوق و گزارش

   :  ســخنگوی شهرداری تهران ویژه برنامه های نوروزی 
کرد.عبدالمطهــر  تشــریح  را  تهــران  شــهرداری 
محمدخانی در گفت وگو با ایســنا، در مورد ویژه برنامه های شهرداری 
تهران به مناسبت نوروز ۱۴۰۲ و تقارن آن با ماه مبارک رمضان، گفت: 
سازمان زیباسازی شهر تهران عالوه بر آماده سازی پایتخت برای ورود 
به ســال جدید در نظر دارد، به مانند سال های گذشته برنامه نقاشی و 
اضافه کردن نمادهای نوروز از جمله اجزای هفت ســین، ســبزه، تخم 
مرغ های نوروزی و... را در میادین اصلی شــهر اجــرا کند، اما تفاوت 
امسال نسبت به سال های گذشته قراردادن برنامه نورپردازی بزرگ در 
دستورکار شهرداری است بگونه ای که ۵۰ اثر هنری در قالب سازه های 
نوری توســط هنرمندان و مجریان حوزه نور و نورپردازی شهری تهیه 

شده است.
وی بــا بیان اینکه این آثار نوری با الهام گرفتن از موضوعاتی همچون 
طبیعت، سال نو، تهران، انسان، شــادی و نشاط و هنر انتزاعی است، 
ادامه داد: این آثار طراحی، ســاخته و در قالب یک چیدمان محیطی 
در بوســتان ملت نصب می شود که جشن نور »تهران زیبا« بزرگترین 
تجربه کشــور در حوزه رویدادهای طراحی و ســاخت سازه های نوری 
است که می تواند با استمرار، به یک برند شهری تبدیل شود و تا پایان 
ماه مبارک رمضان تصویری زیبا از شــب های پایتخت ارائه خواهد شد 

و به یک رویداد خاطره ساز تبدیل خواهد شد.

نصب مجسمه آرش کمانگیر و بزرگترین مجسمه برنزی سعدی�
وی با اشاره به طرح رفیوژ سبز گفت: بنا است تا در هر منطقه تهران، 
خیابانــی انتخاب و گاردریل های آهنی اش برداشــته شــود و گیاهان 

سرسبز با عنوان طرح رفیوژ سبز جایگزین شوند.
محمدخانی با اشــاره به نصب مجسمه »سعدی« در سال آینده افزود: 
بزرگترین مجســمه برنــزی را بهار ۱۴۰۲ در خیابان ســعدی نصب 
خواهیم کرد. همچنین مجســمه آرش کمانگیر در میدان ونک نصب 
خواهد شــد. به عالوه تغییراتی در ورودی تهران ایجاد خواهد شد که 
یا در شــرق و یا جنوب تهران انجام می شود و این تغییرات به عنوان 

مظاهر هویتی شهر تهران انجام خواهد شد.

پهن شدن هزار متر فرش گل تا راه اندازی کاروان گل و گیاه�
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ایجاد فرش گل ها و پوشش 

اغلب معابر تهران با گیاهان سرســبز در ایام نوروز اجرایی می شــود، 
عنوان کرد: در سطح مناطق ۲۲گانه بیش از هزار فرش گل در حاشیه 
بزرگراه ها ایجاد شــده که تقریبا در حال اتمام اســت. تا ۱۵ اســفند 
ماه نیز اقداماتی که در این زمینه در شــهر تهران انجام شــده، برای 
شهروندان ملموس خواهد شد و بیش از ۲۱۰۰ المان گل در سازه ها و 
میادین تهران نصب می شــود و کاروان گل و گیاه قبل از سال تحویل 
به مدت یک هفتــه در خیابان های تهران به راه می افتد. همچنین در 
۱۵ میدان بزرگ شــهر قبل از ســال تحویل به شــهروندان گل اهدا 
خواهد شد و همچنین ۱۵۰۰ هکتار کمربند سبز پیرامون شهر تهران 

با حضور شهردار تهران به بهره برداری می رسد.
وی در خصوص برنامه های حوزه گردشگری شهرداری تهران نیز گفت: 
برای شــهر تهران در ســال آینده 3 کالن پروژه با عنوان های »تهران 
دیدنی«، »تهران؛ مقصد گردشــگری« و »تهران شناســی« پیش بینی 
شــده اســت و همه برنامه ها را در قالب این ســه کالن پروژه تعریف 
کرده ایم که عمده برنامه های مربوط به تورهای گردشــگری در بخش 
پروژه »تهران دیدنی« تعریف می شــوند و مجموعه های نمایشگاهی و 

جشنواره ای در دسته پروژه »تهران؛ مقصد گردشگری« قرار می گیرند 
و در حال رایزنی برای انعقاد تفاهم نامه با مراکز تفریحی و گردشگری 
شهر تهران هستیم تا بتوانیم برنامه ها را تجمیع شده و به صورت بسته 

تهیه و در اختیار مسافران و گردشگران نوروزی قرار دهیم.

افطاری ساده در پارک های بزرگ�
وی با اشــاره به اینکه از اوایل نــوروز ۱۴۰۲، ماه مبارک رمضان آغاز 
می شــود، عنوان کرد: بوســتانهای بزرگ تهران در ایام نوروز، افطاری 
ســاده ای جهت پذیرایــی از روزه داران فراهم می کننــد و برنامه های 
مناســبتی نیز در بوســتان های بزرگ پایتخت برگزار خواهد شــد و 
همچنین برای تغییر در ســاعت و شــیفت کاری موزه های شهرداری 
برنامه هایی اتخاذ شده تا از این فرصت بهتر بهره بگیریم که در همین 
راستا با وزارت میراث فرهنگی نیز مذاکراتی خواهیم داشت تا آنها نیز 

این تغییرات ساعات کاری را داشته باشند.
ســخنگوی شــهرداری تهران با بیان اینکه برگزاری جشنواره ملل در 
بوســتان ملت در حال برنامه ریزی اســت، گفت: در تالش هستیم در 

اماکنی مثل برج آزادی با وجود اینکه شــهرداری متولی آن نیست، در 
ایام نوروز به ویژه در ماه مبارک رمضان تا پاسی از شب جشنواره های 
مختلف برگزار و عالوه بر این از رینگ دور برج آزادی به عنوان پیاده راه 

استفاده شود.

برنامه های "تهران دیدنی" در شب های نوروز�
وی با بیــان اینکه منطقه فرهنگی و گردشــگری عبــاس آباد نیز با 
همکاری ســازمان میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی شهر 
تهران برنامه های مشــترکی را اجرا می کند، افزود: برنامه های »تهران 
دیدنی« در شب های نوروز شامل »تور چهار برج« و بازدید از برج های 
پرچم، آزادی، میالد و طغرل، همچنین بازدید از خانه موزه سیمین و 
جالل، خانه موزه مهدی اخوان ثالث و خانه پدری فروغ فرخزاد و موزه 

و کتابخانه نادر ابراهیمی می شود.
محمدخانی با اعالم تشکیل کارگروه ویژه خدمات نوروزی اتوبوسرانی 
با تاکید بر اینکه اطالع رســانی و تبلیغات فرهنگی در ۲۲۰ ایســتگاه 
اتوبوس پایتخت انجام می شــود، گفت: به کارگیری ۱۷۴ اتوبوس نو و 
جدید برای خدمات دهی به شهروندان و مسافران نوروزی، اطالع رسانی 
فرهنگــی پایتخت ویژه نوروز و بهار طبیعت بــر روی ۴۴ اتوبوس در 
ســطح مناطق ۲۲ گانه، افزایش ســاعات کار و خدمت رسانی خطوط 
اتوبوســرانی مناطق منتهی به بازار تهران از برنامه های شــهرداری در 

این ایام است.

راه اندازی خطوط ویژه گردشگری�
بــه گفته رئیس مرکــز ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران، 
راه اندازی خطوط ویژه گردشــگری در مسیرهای مختلف تاریخی شهر 
تهران جهت خدمت رسانی به شهروندان و مسافران نوروزی برای عید 

نوروز هم از دیگر اقدامات این شرکت است.
ســخنگوی شــهرداری تهران با اشــاره به اینکه در برج میالد نیز 3۰ 
شــب ترتیل خوانی قرآن کریم اجرامی شــود که از ۲۵ اسفند ماه تا 
۱۸ فروردین برگزار خواهد شــد، گفت: عالوه بر برنامه های گلریزان و 
حمایت از آزادی زندانیان، توزیع اقالم ویژه نیازمندان، ویژه برنامه هایی 
برای کودکان کار و... از دیگر فعالیت هایی اســت که در این ایام توسط 
ســازمان خدمات و مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران انجام 

می شود.

جزئیات برنامه عیدانه شهرداری تهران 

از تهران گردی تاافطارهای ساده در پارک های بزرگ پایتخت

   :   تحقیقات جدید حاکی از آن است که بازار امالک 
پکن به اندازه دو دهه قبل توکیو، به حباب قیمتی 
رسیده اســت. چند ماه آینده، ژاپن در مسیر سالگردهایی قرار دارد 
که احتماال این کشــور ترجیح می  دهد آنها را فراموش کند. اما اینها 
تاریخ هایی هستند که رهبران چین ممکن است به آنها توجه کنند: 
انفجار بمب ســاعتی با شــمارنده هایی که توسط حباب بازار امالک 
تنظیم شــده اند. برخی اســتدالل می کنند که ایــن زمان ها کامال 
تکراری هســتند. تحقیقات جدید حاکی از آن اســت که در صورت 
عدم دقت، چین ممکن اســت در مسیر موج جدیدی از ژاپنی شدن 

قرار بگیرد.
اقتصادآنالین در ســال ۲۰۰3، ژاپن دیگر نمی توانست خود را گول 
بزند که همه چیز خوب است. دهه ۱۹۹۰ کشور را از مسیری خارج 
کرده بود که زمانی به نظر می رســید قادر به سبقت گرفتن از ایاالت 
متحده است. مدیریت نادرســت بعدی در رابطه با کوه وام بدی که 
در طول روزهای پرغرور دهه ۱۹۸۰ ســاخته شــده بود باعث شــد 
برنامه های کشوری که به راحتی می توانست بهبود یابد، متوقف شود.

ادغام های گســترده بانکی که توســط توکیو در ســه سال گذشته 
پشــتیبانی شــده بود، برای پنهان کردن مجموعه ای از بحران های 
در هم تنیده و حل نشــده کافی نبود. در مــارچ ۲۰۰3، گروه مالی 
ســومیتومو میتســویی یک ادغام معکوس وحشتناک با یک شرکت 
تابعه در میان زیان های بزرگ انجام داد. در ماه آپریل، اولین نشانه ها 

آشــکار شد که یکی از بزرگ ترین وام دهندگان کشور، یعنی کمپانی 
رســونا در حال شکست اســت. تا ماه می، مالیات دهندگان با یک 
برنامــه ملی ســازی ۱۷ میلیارد دالری آن را نجــات دادند. اما بعدا 
در همان ســال و با به صــدا درآمدن آژیرهای اضطــراری یک وام 
دهنده منطقه ای درجه یک به نام آشیکاگا، کمپانی رسونا ورشکست 
شــد. همه این رویدادها انفجارهای معوقــی بودند که اگر زودتر رخ 

می دادند، ممکن بود آسیب بسیار کمتری داشته باشند.
همانطور که تیمی از تحلیلگران سیتی گروپ در چند هفته گذشته 
اعالم کردند، مشــکل این است که چین امروز »به طرز چشمگیری 
شــبیه به ژاپن« در دوران پس از حباب امالکش به نظر می رســد. 
مشخصات جمعیتی نسبی کشــورها، جمعیت در حال کاهش چین 
مانند کاهشی که ژاپن در سال های قبل داشت، یادآوری می کند که 
پس از ســال ۱۹۹۰، شاخص قیمت مسکن ژاپن با کاهش گروه 3۵ 
تا ۵۴ ســاله کاهش یافت. این گزارش بر هشــدارهای خود مبنی بر 

خطرات احتمالی برای سیستم بانکی چین متمرکز است.
ســیتی گروپ چندین حوزه شــباهت را شناســایی می کند. هر دو 
کشور از طریق سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تشویق صادرات وارد 
فازهای طوالنی رشــد تولید ناخالص داخلی شــدند )ژاپن در دوران 
پس از جنگ و چین پس از پیوســتن به سازمان تجارت جهانی در 
سال ۲۰۰۱(. بر اســاس گزارش بانک جهانی، بین سال های ۲۰۱۰ 
تا ۲۰۲۰، تشکیل ســرمایه به طور متوسط ۴3 درصد از رشد تولید 

ناخالص داخلی چین را نشان می دهد. هنگامی که حباب آن در سال 
۱۹۹۰ در کشور ژاپن ترکید، نسبت تشکیل سرمایه ژاپن تقریبا 3۶ 

درصد بود و بسیار باال به نظر می رسید.
ژاپن و چین همچنین رشــد خود را به روشــی مشــابه تامین مالی 
کردند. دوره حباب ژاپن با تامین مالی غیر مستقیم توسط بانک های 
تجاری که توســط مقامات به ســمت وام های کم بهــره در جهت 
بخش های مطلوب هدایت شدند، تقویت شد. سیتی گروپ می گوید 
به طور مشابه، چین یک سیســتم مالی را توسعه داده که عمدتا به 
تامین مالی غیر مســتقیم وابسته است. عالوه بر ابزارهای موجود در 
بانک مرکزی چین، دولت می توانــد فعالیت های وام دهی بانک های 

تجاری را از طریق یک سری مکانیسم ها هدایت کند.
حبــاب امالک و ســهام ژاپن در ســال های ۸۹-۱۹۸۷ پس از آنکه 
مقامات سیاست  های تسهیل کننده ای را برای ارتقای تقاضای داخلی 
ارائه کردند، با بیشترین سرعت گسترش پیدا کرد. استقراض به طور 
چشــمگیری گسترش یافت و نقدینگی به سهام و امالک سرازیر شد 
تا جایی که برای شــرکت ها سفته بازی مالی سودآورتر از یک کسب 

و کار واقعی شد.
چین، چندین دهه بعد، به اقتصاد واقعی و سیســتم مالی اش اجازه 
تفکیک داده اســت. ســیتی گروپ تخمین می زند کــه بازار امالک 
این کشــور که به وضوح دارای حباب اســت تا ســال ۲۰۲۰ به ۶۵ 
تریلیون دالر رســید که این رقم از مجمــوع ایاالت متحده، اتحادیه 

اروپا و ژاپن بیشتر است. تا سال ۲۰۲۱، ۴۱ درصد از کل دارایی های 
سیســتم بانکی چین، وام ها و اعتبارات مربوط به امالک به حســاب 
می آمد. تشکیل حباب های دارایی هر دو کشور با بازار بانکداری سایه 
که بــرای دور زدن محدودیت های وام دهی تحمیلی دولت و ســایر 

محدودیت ها تکامل یافت، تسریع شد.
تحلیلگران ســیتی گروپ حتی یک شــباهت بین روابط دو کشور با 
ایاالت متحده می بینند. با افزایش مازاد تجاری ژاپن، اختالف رقابتی 
با آمریکا به یک جنگ تجاری آشــکار در دهه ۱۹۸۰ تبدیل شد که 
در قلب آن فناوری، حق مالکیت و نگرانی های امنیتی وجود داشت. 
موارد مشــابهی وجود دارد که به عنوان مثال، قوانین اخیر و ســایر 
اقدامات در ایــاالت متحده به دنبال محدود کردن دسترســی غیر 

آمریکایی ها به فناوری پیشرفته است.
این شباهت ها ممکن است معادل های دقیقی نباشند، اما تأثیر کلی 
آنها می تواند معادل دقیقی باشــد. ۲۰ ســال پیش، ژاپن به تازگی 
به رکود پس از حباب خود رســیده بود. بدهی های شــرکت زامبی، 
ترازنامه های موسسات مالی آسیب دیده را تحت سلطه خود درآورد، 
شــرکت ها و خانوارها در فــاز اهرم زدایی بلندمدت قرار داشــتند و 
نرخ های بهره پایین نگه داشــته شدند. ســیتی گروپ نتیجه گیری 
می کنــد که ایــن ژاپنی ســازی بــا ویژگی های چینی اســت – و 
ریسک هایی که ســرمایه گذاران باید به آن توجه کنند، ریسک های 

سیستم بانکی است.

   :   دولت روســیه با هدف توسعه سی ان جی در سبد 
سوخت، سیاست کاهش قیمت گاز نسبت به قیمت 
بنزین را برای پیشبرد اهداف خویش استفاده می  کند و بدین ترتیب 
قیمـــت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت یک لیتر 

بنزین تصویب کرده است.
افزایش انفجاری تقاضای بنزین و اختصاص ســهم عظیم یارانه  های 
دولتـی بـــه ایـن فـرآورده نفتـی از جملـه چالش  های کشور از بعد 

سیاسی و اقتصادی در دهه  های اخیر بوده است.
در این بین، آزادسازی قیمت بنزین، سهمیه بندی، توسعه همه جانبه 
حمل ونقل عمومی، توسعه سوخت CNG و گازسوز کردن خودروها 
و به عنوان راهکارهای مورد نظر برای خروج از این بحران توصـــیه 
شده است. اما در میان این گزینه  ها و با لحاظ رویکرد ناوگان حمـل 
و نقـــل جهـانی بـه سمت ســـوخت گاز طبیعی و از طرفی فراوانی 
ذخایر گازی کشور به عنوان دومـــین منبـع گـــاز جهـان، به نظر 
می رسد؛ توســـعه صـــنعت خودروی گازســوز بهترین گزینه برای 
حل بحران باشــد. در ســال ۲۰۱۹ تعداد خودروهای مصرف کننده 
گاز طبیعی در دنیا به بیش از ۲۸ میلیون دســتگاه رســیده اســت. 
سیاســت گذاری دولت  ها برای توســعه ابزارهــای مختلف به منظور 
اســتفاده از ســوخت  های جایگزین و به ویژه گاز طبیعی روز به روز 
در حال توســعه و تکامل بوده است تا استفاده از این نوع سوخت از 
نظر اقتصادی برای مصرف کنندگان نیز جذاب باشــد. در این گزارش 
سعی شده مشوق  های استفاده شــده در کشورهای آمریکا، روسیه، 
ژاپن، چین، پاکستان، آرژانتین، هند و ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

�CNG مشوق های دولت آمریکا برای توسعه صنعت
انگیزه  های افزایش اشــتغال، امنیت انرژی، حفظ تراز تجاری و عدم 
وابـــستگی بـه ســـایر کشورها عواملی بسیار مهم و مؤثر در توسعه 
صنایع خودروهای گازسوز آمریکا بوده است. در ایـــن کشور، ائتالف 
خودروهای گازســوز تشکیل شــد و کمیته  های مختلفی برگرفته از 
سازندگان تجهیزات خودروها، ســازندگان جایگاه  ها، تولیدکنندگان 
خودروهای گازسوز و سازمان  های خدماتی و سرویس  های جانبی گاز 

طبیعی بخش  هایی از این ائتالف را تشکیل می دادند.
همراه با ائتالف، وزارت انرژی ایاالت متحده آمریکا، برنامه شهرهای 
پاک را طراحی کرد. این برنامه شهرهای مختلف را بر توسعه روش  ها 
و برنامه  ها در صرفه  جویی انــرژی، کارایی انرژی و اصالح برنامه  های 

حمل و نقل با تأکید بر مزایای سوخت جایگزین، تشویق می  کند.

رضا رحیمی کارشــناس ارشــد انرژی در گفتگو با فارس، با اشــاره 
به برنامه وزارت انرژی آمریکا در حوزه توســعه ســی ان جی در سبد 
سوخت گفت: طبق نظر وزارت انرژی این کشور، بـه منظور دستیابی 
بـــه شرایط یک شهر پاک و تنوع بخشــی به سبد سوخت، مدیران 
شهری باید سیاســت گذاران و دیگر مسئوالن شهری را جهت ایجاد 
برنامه  های مرتبط با انرژی و اعمال آن ها ســازماندهی کنند. دولت نیز 
بودجه عظیمی با هدف اعطای وام به افرادی که قصد خریداری یک 
خودروی گازســوز جدید را دارند اختصاص داد. این برنامه به خوبی 
انجام پیش رفت و ســبب توســعه ناوگان گازســوز در حمل و نقل 
آمریکا شد. زیرا با پرداخت وام از طرف دولت و بازپرداخت این وامها 
و انجام این کار به صورت گردشــی، امکان گازســوز کردن خودروها 

برای صاحبین خودرو فراهم شد.
وی افزود: همچنین بر اســاس مصوبات سیاســت انرژی برای خرید 
خودروهای مصرف کننده سوخت گاز طبیعی و راه اندازی جایگاه  های 
سوخت گیری تخفیف  های مالیاتی ارائه می  شود و مشتری  ها نیز می-

 توانند برای خرید یک خودرو با سوخت پاک متناسب با وزن خـودرو 
مبلغـی بـین ۲ تا ۵۰ هزار دالر دریافت کنند.

دولت آمریکا در کنار سیاســت  های مالی مانند ارائه تســهیالت، در 
قـــوانین راهنمـــایی و رانندگی نیز مشــوق  هایی برای خودروهای 
گازسوز در نظر گرفته است. به عنوان مثال جایی که تردد خودروهای 
بـــا کمتر از دو یا سه سرنشین در خطوط ویژه یا مسیرهای پرتردد 
محدود شده است، خودروهای بـــا سوخت گاز طبیعی مجازند حتی 

تنها با یک سرنشین در این محدوده  ها رفت و آمد کنند.

توســعه CNG در روســیه با سیاســت »کاهش قیمت گاز نسبت به �
بنزین«

از ســال ۱۹3۶ یعنی آستانه جنگ جهانی دوم تحقیقات و بررسی  ها 
در روســیه در خصوص انواع سوخت  ها آغاز شد، در واقع این طرح  ها 
جهت استفاده عملی از سوخت های جایگزین برای انـــواع ماشین-

 هــای نظامی صورت گرفت. پس از طی چند دهه، برنامه خودروهای 
گازســـوز در روسـیه توســـعه عمیقـــی یافت و تعداد خودروهای 

گازسوز به ۲۵۰ هزار دستگاه رسید.

همچنین به دلیل رشــد ســریع این خودروهــا کارخانجات مختلف 
برای تولیـــد ادوات و قطعات خودروهای گازســوز اقــدام کردند و 
مهارت های چشــمگیری در این صنعت ایجاد شد، اما سرانجام بـــه 
دلیل فروپاشــی شوروی و ایجاد اختالل در بخش  های مختلف کشور 

برنامه خودروهای گازسـوز نیـز متوقف شد.
در ســال  های اخیر دولت روســیه با وضع قوانینی ســعی در رونق 
بخشیدن بـــه بازار خودروهای گازســوز داشته  است. از سال ۲۰۰۰ 
دولت مالیات غیرمســتقیم بنزین و سایر ســوخت  ها را افزایش داده 
اســت. در ســال ۱۹۹۹ نیز مجلس روســیه قانونی وضع کرد که به 
نوعی برگرفته از قوانین آمریکا بود و به موجب آن، مســئولین دولتی 

می  بایست خودروهای گازسوز خریداری کنند.
دولت نیـز قیمـت یک مترمکعب گاز طبیعی را کمتر از نصف قیمت 
یــک لیتر بنزین تصویب کرد. به طور کلی دولت روســیه سیاســت 
کاهش قیمــت گاز و افزایش قیمت بنزین را برای پیشــبرد اهداف 

خویش استفاده می  کند.

سیاســت های مالیاتی ژاپن برای توســعه خودروهای گازسوز چه �
بود

مصرف گاز طبیعی در حمل و نقل ژاپن به ســال  های پیش از جنگ 
جهانی دوم برمی  گردد. در ســال ۱۹3۷ برای نخستین بار استفاده از 
گاز طبیعی برای ســوخت برخی موتورها و اتوبوس  ها آزمایش شد و 
تا سال ۱۹3۹ حدود ۱۰۰۰ دسـتگاه خـودرو از گاز طبیعی استفاده 
می کردنــد. در ســال  های پایانی جنگ جهانی دوم، گازســوزکردن 
خودروها روند نزولی به خود گرفت و مجدداً همراه با نوسازی صنایع 

ژاپـن در ۱۹۶۱ مسیر روبه رشدی را اتخاذ کرد.
 در ســال ۱۹۹۱ نشستی با عنوان خودروهای گازسوز به منظـــور 
تســریع در طرح گازســوز کــردن خودروها از طریــق ارتقاء دانش 
و انتقــال اطالعات و فناوری  ها تشــکیل شــد و در پی آن نیز دولت 
ســرمایه  گذاری  هایی را آغاز کــرد. وزارت صنایع و تجارت بین  الملل 
برای ساخت تجهیزات سوخت  گیری و هزینه  های عملیاتی جایگاه  ها 
یارانه  هـــای قابـــل توجهی پرداخت کرد و در کنار آن نیز سازمان 

محیط زیست بخشی از هزینه  ها را تأمین می  کرد.
وزارت حمل  ونقل طرحی بـرای اعطاء یارانه جهت خرید خودروهای 

گازســوز با همکـــاری اتحادیه کامیون داران و با تأمین اعتبار ۱۰.۴ 
میلیون دالر اجرا کرد. بعد از آن قرار شد دولت نصف اختالف قیمت 
خرید یک خودروی گازســوز با یک خودروی بنزینی برای خریداران 
خودرو گازســوز و ۶۶ درصد مخارج ساخت یک جایگاه سوختگیری 
بــرای افراد داوطلب ایجاد جایــگاه را تأمین کند. از دیگر برنامه  های 
این کشــور در جهت توسعه و نهادینه ســاختن فرهنگ استفاده از 
خودروهای گازســـوز بهره  گیری گسترده از خودروهای گازسـوز در 

برگـزاری مـسابقات جـام جهـانی فوتبـال ۲۰۰۲ بـود.
ابزارهای مالیاتی بخش اعظم ابزارهای توسعه خودروهـای گازسوز در 
ژاپن را تـشکیل می دهد، به طوری که زمین  های مختص خدمات دهی 
خودروهـــای گازسوز از معافیت 3 ســاله پرداخت مالیات برخوردار 
هستند. مشوق مالیاتی سوخت  ها نیز در توسعه این طرح بکار  رفت و 

تا سال ۲۰۰۱ از سوخت CNG مالیاتی دریافت نمی  شد.
بازار خودروهای گازســوز در جهان روندی رو به رشــد در مقایســه 
با سایر سوخت  ها بـــه خود گرفته اســت و بیش از ۵۰ کشور جهان 
ناوگان حمل و نقل خود را با تکنولوژی ســوخت گاز طبیعی تجهیز 
کرده  اند. بررسی های صورت گرفته نشان می  دهد کـــشورهای موفق 
در زمینه خودروهای گازســوز برای توســعه و ترویج این صنعت از 

ابزارهای مالی و اجتماعی استفاده کرده  اند.
ابزارهای مالی شــامل تخفیف  هـــای مالیاتی، ارائه تسهیالت و وام-

 های بلندمدت به دارندگان خودروهای گازســوز بوده  اســت. جدول 
۱ مشوق  های اســتفاده شده کشورهای دنیا در توسعه این صنعت را 

نشان می  دهد.
در حال حاضر در برخی کشــورها اســتفاده از خودروهای گازســوز 
از تخفیف ات قابل توجه در ســه نوع مالیات بر وســایل نقلیه )شامل 
مالیات بر فروش، مالیات بر اموال، مالیات غیرمستقیم بر خودروهای 
وارداتی(، مالیات بر اســتفاده از وسیله نقلیه )مالیات بر تردد و جاده 
که غالباً به صورت عوارض دریافت می  شــود( و مالیات بر سوخت )به 
صورت مالیات بر فروش، مالیات  هـــای غیرمـــستقیم و مالیـات بـر 
آالینده  ها( برخوردار می  شــوند.  در کنار ابزارهای مالیاتی، ابزارهای 
اجتماعی نیز تاثیر قابل توجهی بر توســعه ســی ان جی داشــته  اند. 
امتیــازات اجتماعی همچون تخفیف در حق پارک یا داشــتن مجوز 
اســتفاده از محل پارک خودرو، گســترش محدوده حق تردد برای 
خودروهای گازسوز، امکان حضور در روزهای شلوغ و پرتردد از جمله 
ابزارهای مفید و مؤثر بوده اســت که می تواند در ایران نیز در جهت 

توسعه صنعت سی ان جی در دستور کار قرار بگیرد.

چین در مسیر موج جدیدی از ژاپنی شدن!

تجربه توسعه سی ان جی در 8 کشور پیشرو 
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    - یوســف خاکیان: همین چند روز پیش بود که 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به ســوال 
خبرنگاری مبنی بر چرایی ماجرای گرانی قیمت دالر و ســکه اعالم 
کرد که فعال آمادگی الزم برای پاســخ به این پرسش را ندارد، )چیه 
خب؟ آمادگی نداره دیگه؟ تا حاال نشده شما آمادگی نداشته باشید؟( 
اما چند روز بعد )یعنی دو شــب پیش( همین جناب ســید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه گفت وگوی دولت با 
بخش خصوصی در استان هرمزگان فرمودند: »سال آینده بر بی ثباتی 
ارزی غلبــه می کنیــم.« )چیه خب؟ ایندفه آمادگی داشــته، شــما 
مشــکلی داری با آمادگی داشتن مردم؟( راستش وقتی این جمله را 
خواندم با خودم گفتم: »یعنی منظورش چی بوده از این حرف؟ نکنه 
همه چی دوباره گرون شــه، نکنه باز می خوان قیمت بنزین رو ببرن 
باال، یا نــون رو گرون کنن، یا کرایه تاکســی و اتوبوس و مترو زیاد 
بشــه، یا نکنه خدای نکرده اجاره و پول پیش خونه مستاجرا افزایش 
پیدا کنه یا مثال قیمت بلیت ســینماها و کنسرت ها و تئاترها سه به 
آسمون بذاره.« راســتش جمله آقای وزیر را که خواندم چهار ستون 
بدنم شروع کرد به لرزیدن، حاال نلرز، کی بلرز. حسی را تجربه کردم 
که تــا پیش از آن دچارش نشــده بودم، آخر می دانیــد ما بدبخت 
بیچاره ها دم ســال نو که می شــود، عزای عالم می نشــیند در خانه 
دلمان، نه که دو زار ده شــاهی بیشتر در جیبمان نیست، با خودمان 
می گوییم ســال که نو شــود، همان نان و ماســت ترش را هم دیگر 
نمی توانیــم بخوریم، هرچند همین حــاال هم گاه همان را به صورت 
نســیه تهیه می کردیم، حاال باز من یک نفر بیشتر نیستیم و همسر و 
عائله ندارم، آن بیچاره هایی که دو سه نان خور دارند چه می خواهند 
بکننــد؟ جواب زن و بچه هایشــان را چه می خواهنــد بدهد؟ بعد با 
خودم گفتم که: »اینجوریام که میگی نیست، بد به دلت راه نده، اگه 
قرار به گرون شدن باشه که قبلش خبر نمی دن، خود رئیس جمهور 
هم صبح اولین جمعه سال جدید می فهمه که همه چی گرون شده، 
پس بی هیچ شک و تردیدی جمله آقای وزیر بوی گرون شدن نمیده 
و حتما ایشــون منظور دیگه ای داشته، شاید با این حرف می خواسته 
اعالم کنه که: »اونایی که رفتن قرض و قوله کردن پولشــونو آوردن 
ریختن تو حلقوم بورس و کلی ضرر کردن، خوشــحال باشــن که تو 
ســال جدید قراره بورس رشد چشمگیری داشته باشه و مردم از این 
ضرر و زیان در بیان« اما بعد با خودم گفتم: »اینم نیســت، چون به 
نظر می رســه که تو ماجرای بورس دستهای پنهانی در کار باشه که 
بــه نظرم خود وزیر هــم توانایی کنترل اونا رو نــداره، با این وصف 
نمی تونیم از وزیر اقتصاد و دارایی انتظار داشــته باشیم که بتونه این 
ماجرای خراب شــدن وضعیت بورس رو راست و ریست کنه و یه سر 
و ســامونی به سهامی که توســط مردم خرید و فروش میشه، بده.« 
کمی فکر کردم تا شاید بتوانم عقالنی تر به هدف وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی از گفتن آن جمله پی ببرم. چنــد لحظه بعد جرقه ای در 
ذهنم زده شد و با صدای بلند گفتم: »یافتم، یافتم، حتما منظور نظر 
آقای وزیر کنترل قیمت دالر و طال بوده، چرا که همین اواخر شــاهد 
باال و پایین شدن قیمت دالر و سکه در بازار بودیم، شاید وزارت امور 

اقتصادی و دارایی برای ســال جدید برنامــه ای در خصوص کنترل 
قیمت دالر و ســکه تدارک دیده که با اومدن بهار استارت می خوره و 
چنــد وقت بعدشــم مردم ثمــرات ایــن برنامه ریزی رو مشــاهده 
می کنن)غیب گفتی؟ خب معلومه منظورش همین بود، آخه روزنامه 
نــگار اینقــدر ای کیوش پایین میشــه، طرف داره میگــه می خوایم 
بی ثباتــی ارز رو کنترل کنیم بعد تو میای میگی نکنه منظورش این 
بوده که قراره قیمت سیب زمینی و گوجه فرهنگی و پیاز بشه؟ عقل 
داری تو(« البته که هر کســی می تواند از َظِن خود یار وزیر بشود و 
برداشــت خودش را از ســخنان این بزرگوار داشته باشد، مثال اینکه 
کارمندان و کارگران به این فکر بیفتند که حقوقشــان به اندازه قابل 
توجهی افزایش پیــدا خواهد کرد یا بیمارانی کــه داروهای گران و 
کمیابی را مورد اســتفاده می دهند با خودشــان بگویند: »البد آقای 
وزیــر با این حرفش داره قول کنترل قیمت داروهای کمیاب و گرون 
قیمت رو به مردم می ده و چی از این بهتر؟«، اما آنچه مهم اســت و 
ما مردم سالهاســت در حال تجربه کردن آن هستیم این است که به 
حرفها زیاد نمی توان اعتماد نموده و رویشــان حساب باز کرد، فرقی 
هم نمی کند که این حرفها از دهان چه کســی بیرون می آید، تجربه 
نشــان داده که از پدر من کــه در دوران کودکی ام قول خریدن یک 
کاپشــن کاله دار را به مــن داد و هیچوقت برایــم نخرید، گرفته تا 
مســئوالن محترمی کــه در بخش های مختلــف صنعتی و اقتصادی 
ریاســت می کنند و در ســخنرانی های مختلف خــود قولهای زیادی 
درباره بهتر شــدن وضعیت معیشــتی به مردم می دهند، همه و همه 

بیانگــر این واقعیت هســتند که »صد گفته چو نیم کردار نیســت، 
کــرداری که هرگز به مرحله فعــل در نمی آید و در حد همان حرف 
باقی می ماند.« این مســئله در دولت های گذشته نیز به کرات از زبان 
مســئوالن محترم و حتی خود روئســای دولت بارها شنیده شد اما 
هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد، جالبترین بخشــش هم این بود که 
در پایان کار در اکثر موارد آنچه تحویل مردم داده شــد، لبخندهای 
ملیحی بود که نشــان از »مردم، بی خیال شید« داشت، این خنده ها 
در حالی روی لبان بســیاری از مسئوالن می نشست که مردم به آن 
ســخنان هم اعتماد کرده بودند و هم دلشــان را به آن حرفها خوش 
کرده بودنــد، اما در پایان راه می دیدند کــه قضیه طور دیگری رقم 
خورده و آن اتفاقی که آنها انتظار داشــته اند، رخ نداده اســت. حال 
شما پیدا کنید پرتغال فروش محترم را؟ البته قاعدتا درسی که بیان 
چنین اظهاراتی باید به مردم داده باشــد این است که آنها دیگر روی 
این سخنان )بخوانید شــعارها( حساب باز نکنند و چنین وعده هایی 
را جدی نگیرند و خب طبیعی است که چون ما هم جزو همین مردم 
هستیم به این وعده ها نباید زیاد توجه داشته باشیم، منطقی اش این 
است دیگر، نیســت؟ اما نگارنده در آغاز همین گزارش بیان کرد که 
وقتی سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواندم چهارستون بدنم 
شروع کرد به لرزیدن، سوال اینجاست که چرا؟ مگر ما مردم نباید به 
وعده های توخالی بســیاری از مسئوالن عادت کرده باشیم؟ بنابراین 
چــرا باید با شــنیدن چنین وعده هایی تنمان به لــرزه بیفتد؟ جانم 
برایتــان بگوید که باور کنید ما راضی هســتیم کــه وعده ها از زبان 

مسئوالن بیان شــوند و هرگز عملی نشوند، اما مشکل اینجاست که 
این وعده ها نه تنها عملی نمی شــوند، بلکه کار را از آنچه که هســت 
هم خراب تر می کنند، یعنی عزیزان می آیند گوشش را درست کنند، 
می زنند چشــمش را هم کور می کنند، در همین دولت قبلی، زمانی 
فرا رســید که رئیس وقت )شیخ حســن( آمد مقابل دوربین و گفت: 
»بورس بهترین محل برای سرمایه گذاری است و روز به روز در حال 
پیشــرفت اســت و مردم هم خیالشان راحت اســت که از یک منبع 
قانونی و شــرعی به کسب سود مشغولند« اما هنوز عرق ملت خشک 
نشــده بود که بورس موتور سوزاند و آن فاجعه عظیم رخ داد و مردم 
حتی دیگر نتوانســتند پول خودشان را بگیرند چه رسد که بخواهند 
ســود هم بکنند« مورد ذکر شــده البته تنها یک استثنا نبود و بارها 
درباره مسائل دیگر رخ داد و خب این یعنی ملت باید از یک تاریخی 
به بعد دســت به دامان خدا می شــدند و از او می خواستند که کاری 
کنــد که هیچ مســئولی هیچ وعده ای به مردم ندهــد تا حداقل اگر 
اوضاع بهتر نمی شــود، بدتر هم نشــود. هنوز یادمان نرفته چند سال 
پیــش وقتی قیمت یکی از حامل های انــرژی )بنزین( افزایش یافت، 
مســئوالن محترم آمدند و بیان کردند که اجازه نخواهیم داد قیمت 
بنزیــن بر روی هیــچ کاالی دیگری تاثیر بگذارد و مردم خیالشــان 
راحت باشــد که با گران شدن بنزین آب از آب تکان نخواهد خورد، 
اما بعدش همه دیدیم که قیمت کاالهای مختلف چگونه افزایش پیدا 
کرد. بــا این گزارش می خواهیــم بیان کنیم که پنــداری برخی از 
مســئوالن هر وقت احساس می کنند که شــرایط قرار است از بد به 
بدتر منتقل شود می آیند پشت تریبون ها و وعده ای جالب توجه را به 
مردم می دهند و به این طریق به آنها اعالم می کنند که منتظر تغییر 
شــرایط باشید، در این میان عده ای از مردم متوجه ماجرا می شوند و 
عده ای هم در خیاالت خودشــان فکر می کنند که به زودی شــرایط 
بهتر خواهد شد. این گروه دوم همیشه منتظر عملی شدن وعده های 
مسئوالن هستند و همیشه با خودشان می گویند حتما فردا موقعشه، 
فردا ردیف میشــه...، اما ما که می دانیم که ایــن فردا هرگز نیامده، 
نمی آید و نخواهد آمد. عزیزان مســئول هم همیشه یک لبخند ملیح 
تــوی جیبشــان دارند که هر وقت کســی از آنها دربــاره وعده ها و 
شــعارهای داده شده سوال پرســید، آن را روی صورتشان بگذارند و 
غیر مســتقیم به او بگویند بی خیال شــید. با چنین تفسیری به نظر 
می رســد که در ســال آینده قیمت ارز )همان که وزیر محترم امور 
اقتصــادی و دارایی وعده کنترلش را داده( همچون کشــتی بی لنگر 
شــعر معروف موالنا، در دریا هی کژ و هی مژ بشــود و هیچ ناخدا و 
ملوانی هم نتواند سکانش را به دست بگیرد و آن را کنترل نماید، اگر 
بر اساس فکتی که در آغاز این گزارش از زبان سید احسان خاندوزی 
بیان کردیم چنین اتفاقی رخ دهد، ســال آینــده به لحاظ اقتصادی 
ســال ســخت و گرانی خواهد بود، آنچنان کــه در جیب ما بدبخت 
بیچاره ها حتی همان دو زار ده شــاهی هم پیدا نخواهد شد. بیچاره 
آن ماســت فروشی که دلش را به مشتریانی چون ما خوش کرده که 
قرار است برویم و ماست های ترشیده اش را بخریم و بخوریم، واقعا او 

بعد از این ماســت هایش را به چه خسی خواهد فروخت؟ 

 تئوری های غیرعملی!

     : داریم به پایان یک سال دیگر از عمرمان می رویم، 
به قول حســین پناهی: »خورشــید چون همیشه 
می چرخــد در مدار خویش/ ماییم که پا جــای پای خود می نهیم و 
غــروب می کنیم« حاال دیگــر می توانیم به جــرات بگوییم که نیمه 
اسفند هم تمام شد و تنها چند روز به پایان سال ۱۴۰۱ باقی نمانده 
و این ســال هم مثل سالهای پیشــین دارد رخت و لباسش را جمع 
می کند که برود و به تاریخ بپیوندد و این یعنی ما باید بعد از این فقط 
در خاطراتمان اتفاقات این ســال رو به پایان را مرور کنیم و با تلخی 
هایش اشک بر دیده بنشــانیم و با شیرینی هایش لبخند بر لب، اما 
آنچه از آخرین ماه ســالهای گذشته در خاطرمان مانده این است که 
همیشه اسفند که می شــده، مردم شور و هیجان بیشتری نسبت به 
بقیه ماه های ســال داشــته اند، چرا کــه عید و بهار داشــته از راه 
می رسیده و این اتفاق خوش یمن برای بیش از ۹۹ درصد مردم ایران 
شــادی آفرین و هیجان انگیز بوده است، در روزهای واپسین اسفند 
پدر و مادرها دســت فرزندانشــان را می گرفتند و با آنها برای خرید 
مایحتاج عمومی به بازار و بازارچه می رفتند، به قول یکی از دوستانم: 
»اســفند که می شــد آدمی می توانســت بو برنگ عید را از راه دور 
استشمام کند«، همه جا انگار ولوله ای بر پا بود، همه دنبال این بودند 
که رخت و لباس نو بخرند و سال که تحویل شد به یکدیگر شادباش 
گفتــه و بزرگترها به کوچکترها عیدی بدهنــد، بچه ها دنبال خرید 
ماهی قرمز بودند، مادرها دنبال ســبزه درســت کــردن و پدرها هم 
دنبال عیدی و پاداش و سنوات آخر سال. دلها هم به قدر وسع آدمها 
خوش بود و هرچند آن زمانها هم مشــکالت وجود داشــتند و غم و 
اندوه ها هم کم نبودند، اما مردم به هر نحوی که شده سعی می کردند 
که در روزهای آخر اسفند جنب و جوش هر ساله را داشته باشند، اما 
تو گویی چند ســالی است که مردم انگار دل و دماغ استقبال از بهار 
را ندارند، زندگی ها ســخت شده، هزینه ها باال رفته و همچنان باالتر 
هــم می رود، برخی از آدمهایی که در ســالهای گذشــته در کنار ما 
بودند، از دنیا رفته و جای خالی شــان به شــدت احساس می شود، 
طبیعت در حال زنده شدن دوباره است، اما انگار عید و بهار اصال دل 
و دماغی ندارد که بیاید و شــادی را مهمان خانه های دل مردم کند. 
در طول سه چهار سال گذشته اتفاقات ناگوار زیادی رخ داد که بسیار 
هم تلخ بودند، در این میان شــیرینی خاصی هــم اگر بود، اندازه و 
مقدارش آنچنان کم بود که سهم زیادی به همه نمی رسید، انگار که 
جیره بندی کرده باشــند شادی و شادمانی را، هر کسی به اندازه ته 
استکانی نصیبش می شد. این موضوع البته فقط شامل مردم کشور ما 
نمی شود و مسئله ای جهانشمول است، منتها درجه و گنجایشش کم 
و زیاد اســت، مثال مردم یک کشور مانند یمن یا فلسطین به واسطه 
جنگهایی که در سرزمینشــان وجود دارد سهم مشکالتشان بیشتر و 
سهم خوشی هایشان کمتر است و مردم کشورهایی مانند سوئیس و 
ســوئد به خاطر رفاه بیشتری که در این کشــورها وجود دارد سهم 
مشکالتشان کمتر و سهم خوشی هایشان بیشتر است. ما مردم ایران 
هم ســهم و اندازه مخصوص به خودمان را از خوشی ها و ناخوشی ها 
داریم، یک نفر شــاید تنها دلخوشــی زندگی اش مادرش باشــد که 
همیشــه کنار او زندگی کرده و حاضر است جانش را برای او بدهد. 
حال در همین یکی دو ســال اخیر، او مادرش را از دست داده و تنها 
شده، مسلما چنین فردی، خود را بدبخت ترین موجود عالم می داند، 

او به اینکه طال گران شده یا قیمت ریالی دالر سر به آسمان گذاشته 
کاری ندارد، اصال برایش مهم نیســت که جو بایدن در هنگام ســوار 
شــدن به هواپیما، روی پله ها ســکندری می رود، ابدا برایش اهمیت 
ندارد که کریســتیانو رونالدو با دریافت دستمزدی فوق کهکشانی به 
عضویــت تیم النصر عربســتان درآمــده، برای او حتــی کنش ها و 
واکنش هایی که پیرامون مرگ پیروز )بچه یوزپلنگ ایرانی( در فضای 
مجازی پیچیده هم اهمیتی ندارد، او فقط مادرش را می خواهد و تنها 
در صورت حضــور مادر در کنار خــودش آرام گرفته و دلش خوش 
می شــود، این اتفاق هم که هرگز رخ نخواهد داد. از سوی دیگر، فرد 
دیگری به این دلیل که ســرمایه اش را وارد بــورس کرده و بیش از 
یکســال است که به خاطر سقوط آزادی که در سهام بورس رخ داده، 
خــود را زیان کارتریــن فرد عالم می داند، او می خواهد ســرمایه اش 
برگردد و به سود مورد نظر خود برسد، اما این اتفاق انگار قرار نیست 
که رخ بدهد. هه، یاد فیلم ســینمایی »انفرادی« افتادم، در سکانسی 
از این فیلم فردی که پولش توسط یکی از موسسات اقتصادی به یغما 
رفته، مویه کنان مدام بر سر و صورت خودش می کوبد که: »ای وای 
ســرمایه ام از دســتم رفت و بدبخت شــدم« می دانید خنده دارش 
کجاســت؟ وقتی به او می گویند: »خدا رو شکر کن که مادرت هنوز 
زنده اس« می گوید: »من حاضر بودم مادرم هم بمیره اما ســرمایه ام 
برگرده« تازه خنده دارتر هم می شــود، خب فیلم کمدی است دیگر. 
از او ســوال می کنند: »حاال سرمایه ات چقدر بود؟« می گوید: »3۰۰ 
هزار تومان«!!! می بینید؟ یک نفر تمام دلخوشــی اش مادرش است و 
حاضر است همه دار و ندارش را بدهد تا مادرش دوباره کنارش باشد، 
اما یک نفر دیگر به خاطر 3۰۰ هزار تومان ناقابل حتی حاضر اســت 
مادرش بمیرد، اما سرمایه اش سوخت نشود. این یعنی اولویت آدمها 

با یکدیگر فرق می کند، یک چیز برای یک نفر خیلی مهم اســت، اما 
همان چیز برای فرد دیگری اصال اهمیت ندارد، همین است که غمها 
و شــادی ها را به وجود می آورد، داشتن یک چیز )هرچند کوچک و 
بی ارزش( برای یک نفر خوشــحال کننده اســت و نداشتن یک چیز 
)هرچند بزرگ و ارزشــمند( برای همان فرد کامال عادی خواهد بود، 
همین مســئله دربــاره فرد دیگــری کامال برعکس عمــل می کند. 
می خواهیم بگوییم رخ دادن چنیــن اتفاقات بزرگ و کوچکی باعث 
می شــود که افراد از یک زمانی به بعد، دیگر آن آدم قبلی نباشند و 
طور دیگری به زندگی بنگرند و خواسته یا ناخواسته اولویت هایشان 
را تغییــر دهند، مثال نوروز و عید و شــادی این ایام و عیدی دادن و 
عیدی گرفتن و خوشــحالی کردن و مهمانی رفتن و ســیزده به در 
کردن و این ســنت ها برای کســی که مثال مادرش را از دست داده، 
دیگر مانند گذشــته نیســت، دلیلش هم این است که خود آن فرد، 
دیگر همان آدم قبل نیست، اتفاق شومی برایش رخ داده، اتفاقی که 
مسیر زندگی او را تغییر داده و خب برخی از افراد نمی توانند با بعضی 
از اتفاقات تلخ زندگی شان کنار بیایند. بله ما هم قبول داریم، زندگی 
معجونی از اتفاقات تلخ و شــیرین است و آدمها باید قوی باشند و با 
هر اتفاق تلخی خودشــان را نبازند و زندگــی ادامه دارد و این جور 
مســائل، اما این حرفها برای آن فردی که عزیزش را از دســت داده، 
مادر نمی شــود، او مادرش را می خواهد و هیچ چیزی خوشــحالش 
نمی کند، چه عید، چه عیــدی، چه بوی عیدی، چه بوی توپ و چه 
بوی کاغذ رنگــی... او نمی تواند )نه اینکه نخواهد، بلکه نمی تواند( به 
واســطه این چیزها زندگی اش را سر کند، نمی تواند با استفاده از این 
موارد غصه اش را کمتر کند، کاری اش هم نمی شود، نمی شود که سر 

طرف را برید، می شود؟ 

وقتــی از دیــد کالن به زندگی آدمهــا نگاه می کنیــم، در می یابیم 
که هر فردی از اجتماع بزرگ انســانی کــه در اقصی نقاط این کره 
خاکی زندگی می کند، در طول دوران حیاتش اتفاقات تلخ و شیرین 
زیــادی را تجربه می کند که این اتفاقات باعث می شــوند نوع نگرش 
او به زندگــی تغییر کند و وقتی همه این افــراد را کنار هم در نظر 
می گیریــم، در می یابیم که تعداد قابل توجهــی از آنها در برهه های 
خاصی از زمــان )مثال بهار و نوروز و آغاز ســال جدید( دیگر مانند 
گذشــته رفتار نمی کنند، مثل گذشــته فکر نمی کنند، چیزهایی که 
در گذشــته برایشان شــادی آور بود، امروز برایشــان ارزش و اعتبار 
خاصی ندارد، مثال همین زلزله زدگان شــهر خوی را در نظر بگیرید، 
در همین روزهای پایانی ســال خانه و کاشانه شان را از کف داده اند، 
برخی شان حتی عزیزشان در این اتفاق شوم زیر آوار مانده و از دنیا 
رفته اســت، با این حساب آیا عقالنی اســت که انتظار داشته باشیم 
مردم خوی که گرفتار این مصیبت شده اند، در روزهای پایانی اسفند 
چادرچارچوق کنند و به بازار بروند و برای خودشــان لباس نو، کفش 
نو، ماهی قرمز، سبزه و شیرینی و آجیل بخرند؟ البته که شادی حق 
انســان است و آنچه در این گزارش بیان کردیم وحی منزل نیست و 
آدمهــا می توانند خیلی زود حتی با شــرایط مصیبت بار کنار بیایند، 
ما هم منکر این موضوع نیســتیم، اما اگر فــرد یا افرادی حتی برای 
سالهای متمادی با چنین مســائلی کنار نیامد و نتوانست همان آدم 
گذشــته باشد، نمی توانیم و نباید به او ایراد بگیریم، تنها کاری که از 
دســتمان برمی اید این است که به او بگوییم: »عیبی نداره اگه حالت 

خوب نیست.« 
در پایان یادمان باشــد که زندگی هر آدمی در این دنیا موقتی است، 
شما بهتر از من می دانید که بدبختی ها و خوشبختی هایی که در این 
دنیا نصیب انســانهای مختلف می شوند نسبی اند، این یعنی یک روز 
به آدمی داده داده و یک روز هم از او گرفته می شــوند، هیچ بدبختی 
و هیچ خوشــبختی ای همیشــگی و ماندگار نیست، به قول شاعر که 

می گوید: 
»نه تو می مانی و نه من 

و نه هیچیک از مردم این آبادی... 
به حباب نگران لب یک رود قسم

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت
غصه هم می گذرد

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند

به تن لحظه ی خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.«
این هم یک نوع اندیشــه است و اتفاقا بسیار لطیف و زیباست، آنقدر 
زیبا که اگر انسانها بتوانند آن را در زندگی خودشان پیاده کنند، رنج 
و ســختی کمتری از بابت رخ دادن اتفاقات تلــخ و غیرقابل جبران 
نصیبشــان می شــود، اینگونه آنها حتی اگر همان آدم سابق نشوند، 
حداقلش این اســت که به انســانی تبدیل خواهند شــد که تفکر و 
برخورد منطقی تری با اتفاقاتی که برایشان رخ داده، خواهند داشت و 
خب همین مسئله خودش می تواند یک موضوع خوش یمن و مبارک 
برای زندگی آدمی باشــد، آنچنانی که انســان با استفاده از آن رنج 
کمتری را از بابــت اتفاقات بد زندگی اش تحمل کند و برای لحظات 

کوتاهی هم که شده، شادی را مهمان دل غمگین خود بنماید. 

نه دیگه دل واسه ما دل نمیشه


