
اخيراً طرحي به مجلس شوراي 
اسالمي از س��وي تعدادي از 
نمايندگان ارايه شده است به 
اسم دستمزد منطقه اي كه در 
واقع اعمال دستمزد توافقي 
براي مش��اغل ايجاد شده در 
روس��تاها را تجويز مي نمايد 
و بعض��ًا از آن به عنوان اصالح 
قانون كار ياد مي شود. اين در حالي است كه طرح مزبور 
اصالح قانون كار نيس��ت و در واقع توضيح و تخصيص 
ماده 41 قانون كار فعلي مي باشد. به عبارتي طرح مزبور را 
مي توان طرح »دستمزد توافقي« يا طرح »شناورسازي 
حداقل دستمزد« دانست. به عبارت ديگر طرح مزبور يك 
نوع قانون گذاري اضافي و زايد و توضيح واضحات است 
چرا كه اساس��ًا موضوع دستمزد منطقه اي در متن ماده 
41 قانون كارمصوب سال 1369 صراحتاً آمده است فلذا 
مجلس مي تواند به جاي مطرح كردن يك طرح جديد، 
اجراي مفاد ماده 41 قانون كار را از مس��ووالن و متوليان 
مربوطه مطالبه و از ابزارهاي قانوني خود براي اجراي قانون 
مصوب استفاده نمايد، ماده 41 قانون كار اشعار مي دارد: 

» شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل 
مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف 

با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد: 
1 - حداقل مزد كارگ��ران با توجه به درصد تورمي كه از 
طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود.

2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي 

كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار 
دهد بايد به اندازه اي باشد تا  زندگي يك خانواده، كه تعداد 
متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم مي شود را تامين 
نمايد.  تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار 
در س��اعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از 
حداقل مزد تعيين ش��ده جديد پرداخت ننمايند  و در 
صورت تخلف، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده 
و حداقل مزد جديد مي باشند.« همان طور كه مالحظه 
مي شود حكم قانوني براي اعمال دستمزد منطقه اي وجود 
داشته و دارد و تصويب طرح مزبور به نوعي توضيح ماده 41 
و نيز تخصيص و محدود سازي آن به روستاها است. وليكن 
نكته اصلي اين است كه در طرح مزبور قرار نيست دستمزد 
منطقه اي اعمال شود و مثاًل دستمزد روستايي، كسري از 
دستمزد شهري باشد، بلكه قرار است حداقل دستمزد در 
مناطق روستايي شناور شود و مبتني بر دستمزد توافقي 
باشد. طرح پيشنهادي تعدادي از نمايندگان تحت عنوان 
طرح الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون كار اشعار مي دارد:  
»تبصره 2- كارفرمايان مشاغل ايجاد شده در روستاها با 
كمتر از 10 نفركارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره 
1 اين ماده مستثني مي باشند . پرداخت مزد، حق بيمه و 
ساير مزاياي متعلقه كارگران اين مشاغل براساس قرارداد 
في مابين بوده و صندوق تامين اجتماعي متناسب با مبلغ 
دريافتي، ملزم به ارايه خدمات است.« در واقع اين طرح 
دستمزد منطقه اي نيست بلكه دستمزد توافقي است و 
مي تواند بين يك ريال تا حداقل دستمزد مصوب در نوسان 
باشد. اين طرح در واقع حداقل دستمزد را به طور كلي در 

مناطق روستايي از بين برده است بدين معنا كه كارفرما 
مي تواند با كارگر روستايي قرار دادي منعقد نمايد و ميزان 
مزد توافقي را »يك ريال« يا معادل يك قرص نان در روز 
يا معادل يك شاخه نبات در قرارداد قيد نمايد و احتمااًل 
سازمان تامين اجتماعي هم بايستي يك قرص نان با يك 
شاخه نبات را در سبد مستمري خود تعريف نمايد؟! و حال 
آنكه اعمال دستمزد توافقي در بازار كار امروز و نرخ باالي 
بيكاري نتيجه اي جز تضعيف موضع كارگر در اين شرايط 
عرضه و تقاضاي فرصت هاي ش��غلي در پي ندارد.  فلذا 
بايستي دقت نمود كه اين طرح دستمزد منطقه اي نيست 
بلكه دستمزد توافقي است و حذف كامل حداقل دستمزد 
در مناطق روستايي است. چرا كه اگر طراحان محترم طرح 
به دنبال »دستمزد منطقه اي« مي بودند بايستي حكم به 
عدم شمول تبصره 1 ماده 41 نمي دادند و براي حداقل 
دستمزد در روستاها شاخص يا نسبت يا عدد مشخصي را 
تعيين مي كردند مثاًل 50درصد حداقل دستمزد شهري 
و قس عليهذا. فلذا اين طرح دستمزد منطقه اي نيست 
بلكه دستمزد توافقي است و حذف كامل حداقل دستمزد 
مصوب و شناور سازي دستمزدها. دستمزد منطقه اي از 
ديرباز داراي موافقان و مخالفاني بوده و مي باشد وليكن 
صرف نظر از ديدگاه هاي موافق و مخالف يا فوايد و مضار 
آن، متاسفانه هيچگاه به پيش نيازها، الزامات و مقدمات 
پياده سازي آن )با فرض تاييد و تصويب قانون در مجلس يا 
در شوراي عالي كار( پرداخته نشده است . دو شرط الزم و 
ضروري براي پياده سازي دستمزد منطقه اي عبارتند از: 

الف- شكل گيري نظام چند اليه تامين اجتماعي )امدادي، 

حمايتي و بيمه اي( با تضمين و تامين مالي سطح پايه 
پوشش ها در اليه هاي حمايتي و بيمه اي از سوي دولت و 
فراهم سازي حد كفاف )حداقل معيشت يا حداقل كيفيت 
زندگي( براي همگان به ويژه اقشار فرودست از سوي دولت.  
ب- شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي 
يا شناسنامه اقتصادي- اجتماعي الكترونيك يا شناسنامه 
كار الكترونيك به نحوي كه در برگيرنده توامان و همزمان 
اطالعات هويتي )كد ملي(، اطالعات موقعيتي و ژئوماتيك 
)كد پستي( و اطالعات مربوط به وضعيت شغلي و كسب 
و كار )كد شغلي( باش��د.  اين دو موضوع، پيش نيازهاي 
اساس��ي و اصلي دستمزد منطقه اي مي باشد و تا اين دو 
پيش نياز فراهم نشود، اجراي دستمزد منطقه اي ميسر 
نيست.  اوالً شكل گيري نظام چند اليه تامين اجتماعي و 
به ويژه تامين سطح پايه آن براي آحاد جامعه به ويژه اقشار 
ضعيف، براساس اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 
سوم 1 بندهاي )9( و ) 12 ( و اصل چهل و سوم )بندهاي 
1 و 2( و اصل 21 و 29 قانون اساسي جزو تكاليف دولت 
و حقوق مردم مي باشد.  ثانيًا براساس اصل 43 )بندهاي 
2 و 3، 5 و ب��ه ويژه بند 4( قانون اساس��ي كه صراحت به 
»جلوگيري از بهره كش��ي از كار ديگ��ري« دارد و اصل 
28 و اصل 40 )منع اضرار به غير(، ايجاد شناسنامه كار 
به لحاظ لزوم صيانت از نيروي كار )كارگر، كارمند، آزادكار، 
كارپذير و...( امري الزم و ضروري بوده و هست. به عبارت 
ديگر شكل گيري كارت يا شناسنامه الكترونيك كار فارغ 
از اينكه دستمزد منطقه اي را قبول داشته باشيم يا نداشته 
ا دامه در صفحه 8 باشيم، يكي از...  

»دستمزدتوافقي«يا»دستمزدمنطقهاي«؟!
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يادداشت- 1

توافق بر روي عدم توافق
هن��ري كي���س��ي��نجر 
ر  كهن��ه كا ر  سياس��تمدا
امريكايي، اظهارنظر جالبي 
در ح��وزه مس��ائل پيچيده 
ديپلماس��ي مطرح مي كند 
كه به نوع��ي مي توان از آن 
براي شرايطي كه طرف هاي 
گفت وگو كننده هيچ نقطه 
اش��تراكي با ه��م احس��اس نمي كنند، به��ره برد. 
كيس��ينجر مي گوي��د: »زماني كه كش��ورها هيچ 
توافقي ندارند، مي توانند بر روي اين موضوع كه هيچ 
توافقي با هم ندارن��د، توافق كنند.« 8آذرماه موعد 
رس��مي آغاز مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي 
1+4 و امري��كا اس��ت و دو ط��رف پذيرفته ان��د كه 
گفت وگوهاي چندجانبه را براي دستيابي به توافق 
آغ��از كنند. در اين ميان بس��ياري از تحليلگران به 
دنبال يافتن نش��انه هايي هس��تند ت��ا از طريق آن 
بتوانند، تصويري از چش��م انداز احتمالي مذاكرات 

به دست آورند.
به طور كلي ايران 3خواسته اصلي را براي دستيابي 
به ه��ر توافقي مطرح كرده اس��ت؛ نخس��ت، رفع 
تحريم ها، دوم ارايه تضمين امريكا در خصوص عدم 
خروج از توافق و نهايتا اينكه ايران تداوم برنامه هاي 
هس��ته اي اش را به ط��ور كامل پيگي��ري كند. در 
مقابل اين مطالب��ات ايرانيان، امريكايي ها اش��اره 
مي كنند، هيچ كدام از اين مطالبات شدني نيستند. 
در وهله نخس��ت، امريكا معتقد است كه رفع كامل 
تحريم هاي اقتصادي ممكن نيست، چرا كه برخي 
تحريم ه��ا، تحريم هاي كنگره اس��ت و ارتباطي با 
دولت ن��دارد، ضمن اينكه برخي تحريم ها اساس��ا 
ربطي به تحريم هاي هسته اي ندارند. موضوع ارايه 
تضمين هاي الزم براي عدم خروج امريكا از برجام 
نيز امكان اجرايي شدن ندارد. چرا كه موضوع قرار 
نيست در مجالس دو كش��ور تاييد شود. ايران اگر 
مي خواهد يك توافق بلندمدت داشته باشد، بايد به 
گونه اي توافق كند كه كنگره امريكا آن را تاييد كند. 
اين روند نيز قرار نيس��ت، اجرايي ش��ود چرا كه نه 
دولت اي��ران قرار اس��ت اليح��ه اي را در خصوص 
تواف��ق راهي بهارس��تان كند و نه كنگره و س��ناي 
امريكا حاضر هس��تند، توافق بايدن را تاييد كنند. 
نهايتا باالترين نوع نظارت هاي هسته اي نيز از سوي 

آژانس در حال اعمال است. 
البته برخ��ي معتقدند، مطالباتي ك��ه ايران مطرح 
كرده است به عنوان مطالبات حداكثري ارايه شده 
تا نهايتا ايران بتواند بر روي برخي حداقل ها با طرف 
مقابل توافق كند. در اين ميان بحثي در رسانه هاي 
بين المللي در خصوص احتمال دستيابي دو طرف به 
نوع خاصي از توافق موقت دست پيدا كنند. امريكا 
مي گويد، ايران فعال برنامه هسته اي خود را متوقف 
و فريز كند و بازرسي هاي آژانس را بپذيرد تا امريكا 
بتواند دريچه هاي ت��ازه اي به روي اقتصاد ايران باز 
كند. به عنوان نمونه دارايي هاي مسدودي ايران در 
ساير كشورها چون كره جنوبي، عراق و... آزاد شود 
و برخي معافيت ها بر سر صادرات نفتي ايران اعمال 
شود. اينكه آيا دو طرف بر روي توافق موقت به نتيجه 
مي رسند يا نه نيازمند داده هاي اطالعاتي بيشتر و 

تحوالت آينده است. 
اما بايد توجه داشت كه ايجاد هر نوع تابو در خصوص 
موضوع مذاكرات ممكن اس��ت در آينده مشكالتي 
ايج��اد كند. در مس��ير تاريخ در زمان ملي ش��دن 
صنعت نفت و در شرايطي كه بانك جهاني، پيشنهاد 
فروش نفت ايران به صورت 50-50 را مطرح كرده 
بود، دكتر محمد مصدق به اي��ن دليل كه موضوع 
ملي ش��دن صنعت نفت را به عن��وان يك مطالبه 
ملي و ش��عار بنيادين مطرح كرده بود، نتوانس��ت 
موضوع را پيگيري كن��د. منظورم از بيان اين مثال 
تاريخي آن اس��ت تا اين موضوع را يادآور شوم كه 
در جريان گفت وگوهاي ديپلماتيك، ايجاد هر نوع 
تابو مي تواند كشور را از دستيابي به منافع بنيادين 
خود محروم سازد. پيش از اين تبديل كردن برجام 
به يك تابو، باعث شد شرايطي ايجاد شود تا عده اي 
محتواي برجام را دنبال كنن��د، اما نام آن را نبرند. 
در اج��الس آتي آژانس كه دو هفت��ه بعد از حضور 
گروس��ي به ايران قرار اس��ت برگزار شود، چنانچه 
آژانس موضعي عليه ايران اعمال كند، كل مذاكرات 

زير سوال خواهد رفت. 
بنابراين از منظ��ري خاص طرف مقاب��ل در بازي 
ش��طرنج با ايران آچمز شده اس��ت، چرا كه ايران با 
س��رعت در حال افزودن بر توانايي هاي هس��ته اي 

خود است. 
اما در نقطه مقابل، ايران نيز از منظر اقتصادي تحت 
فشار ش��ديدي قرار دارد. اينكه نرخ پرايد در ايران 
به محدوده 185 تا 190 ميليوني رس��يده اس��ت، 
بيانگر وجود دامنه وس��يعي از مشكالت اقتصادي 
در كشورمان اس��ت. اين روند ايران را به اين نتيجه 
مي رساند كه به فكر دستيابي به يك نقطه مشترك 

باشند. 
همان طور كه كيسينجر سال هاي قبل اشاره كرده 
كه در برهه هاي��ي كه هيچ موضوعي ب��راي توافق 
وجود ندارد، دو طرف مي توانند بر روي اين نكته كه 

هيچ توافقي با هم ندارند، توافق كنند.

محسن جليلوند

مركز آمار تورم آبان ماه را ۴۴.۴ درصد اعالم كرد 

 تورم 60 درصدي خوراكي ها
 نشان دهنده فشار سنگين هزينه خانوار در يك سال اخير است 

كاهشيكدرصديتورم

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 ارتقاي سطح تحليل مردم 
در بورس

 مذاكره براي بدل شدن 
به هاب جهاني غذا

 تغيير روند 
براي جذب سرمايه گذاري

به ط��ور كلي 80 درصد س��ود 
خالص بازار س��رمايه كشور بر 
اساس رويكرد شناور مربوط به 
20 شركت است. در ماه گذشته 
نيز همچنان اين 20شركت، 80 
درصد سود را در فعل و انفعاالت 
مالي بازار س��رمايه برده اند. در 
اين ميان برخي اشاره مي كنند 
ليدرهاي بازار مدام تغيير مي كنن��د و در حال دگرگوني 
هس��تند.با مرور اعداد و ارقام بايد دي��د آيا اين اظهارنظر 
درست است يا نه؟ بازار بورس ايران در روزهاي اخير دچار 
يك تحول بزرگ شده است، چرا كه سود اين 20شركت 
در روزهاي اخير از 80 درصد به حدود 53درصد رس��يده 
است. بنابراين ايده تغيير ليدرهاي بازار ايده درستي است. 
20شركتي كه ليدر بودند و 80 درصد سود خالص بورس 
را برداشت مي كردند دچار كاهش سود شده اند و شرايط 
تازه اي را در اتمسفر كلي بازار سرمايه تجربه مي كنند. براي 
تحليل درست وضعيت يك شركت بايد ديد چه سهمي از 
فروش را داشته است. اين 20شركت كه سودهاي كالن 
برداش��ت مي كنند، 42 درصد فروش بورس را داشته اند. 
بنابراين اين روند نشان دهنده اين است كه سهامداران به 
فروش توجه مي كنند. اين موضوع گواه اين واقعيت است 
كه سهامداران ايراني، با بورس عالمانه برخورد مي كنند. 
اين موضوع و اين اع��داد و ارقام، پيام مهمي در بطن خود 
دارد و آن اينكه ايرانيان در خريد سهام، داراي تحليل هاي 
جالبي شده اند و با اين تحليل ها پيش مي روند. اما نكته بسيار 
جالب تري در خصوص نحوه برخورد س��هامداران ايراني 
طي يك هفته گذشته در خريد سهام رخ داده كه احساس 
احترام فراواني را در مخاطب ايجاد مي كند. توجه كنيد اين 
20شركت، 89درصد خالص دارايي بورس را داشته اند و 
در عين حال همين شركت ها 42درصد فروش كلي سهام 
در بورس را داشته اند. يعني مردم سهامي را مي خرند كه 
به واقع سودده هس��تند و پول دارند. شركت هاي پول دار 
چطور تعريف مي شوند؟ اين شركت ها از يك طرف بر اساس 
بدهي جاري و از سوي ديگربر اساس دارايي جاري تحليل 
مي شوند. اينكه چقدر به بانك بدهي دارند )بدهي( و چقدر 
كاال دارند و چقدر دربانك دارند و... )دارايي( البته امالك و 
دارايي هاي ملكي در اين معادله جايگاهي ندارند. در بورس 
اين اتفاق رخ داده كه شركت هاي به واقع پولدار، 20 شركت 
هستند كه 89درصد سود بورس را دارند. مردم اين گزاره ها را 
شناسايي كرده اند و سرمايه گذاري هاي خود را حول محور 
اين شركت ها ساماندهي مي كنند.اين سهام را مي خرند و 
در آن سرمايه گذاري مي كنند.واقع آن است كه اين حركت 
بسيار عالمانه است. اين رويكرد با وضعيت سال گذشته كه 
برخي سهامداران بدون توجه به واقعيت هاي بازار و بر اساس 
برخي تحليل هاي يك خطي خريد مي كردند تفاوت دارد. 
اين روند نشان مي دهد كه مردم بر اساس صورت هاي مالي 
ا دامه در صفحه 2 خريد مي كنند و از... 

بر اساس تعريفي كه سازمان 
ملل متحد در خصوص امنيت 
غذاي��ي ارايه ك��رده، امنيت 
غذاي��ي در واقع دسترس��ي 
مجموعه انس��ان ها به غذاي 
كاف��ي، س��الم و ارزان براي 
داشتن يك جسم سالم است. 
طبق اين تعريف دسترس��ي 
جوامع مختلف به غذا، موجود بودن غذا و پايداري در 
دريافت غذا 3 ركن اصلي امنيت غذايي است. مطابق اين 
تعريف كه در سال 86 ميالدي ارايه شده، سازمان ملل 
متحد برنامه ريزي براي دريافت غذا را يكي از مهم ترين 
شاخص ها در مس��ير بهبود شاخص هاي رشد جوامع 
معرفي مي كند. مطابق اين دستور كار نهادهاي مهم 
بين المللي به دنبال ايجاد هاب هايي بين المللي در حوزه 
محصوالت كشاورزي و غذا هستند تا از طريق آنها بتوان 
سطح امنيت غذايي را به  طور جامع در مناطق مختلف 
جهان ارتقا داد. در اين مي��ان همزمان با 8 آذرماه كه 

موعد رسمي آغاز مذاكرات هسته اي ايران با كشورهاي 
1+4 و امريكا محسوب مي شود، كشورمان در آستانه 
يكي ديگر از رخدادهاي مهم و سرنوشت ساز اقتصادي 
قرار دارد كه در صورت وقوع، ايران را بدل به يكي از 10 
هاب مهم بين المللي كشاورزي و غذا در سطح جهان 
مي سازد. ايده اي كه مي تواند ايران را به كانون تحوالت 
مرتبط ب��ا توليد، تجارت و صادرات طيف وس��يعي از 
محصوالت كش��اورزي، صنايع غذايي و... بدل سازد. 
مانند س��ازمان ملل متحد كه ساختاري براي بررسي 
مباحث سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي و... مرتبط 
با دولت ها است، فعاالن اقتصادي بخش خصوصي در 
سطح بين المللي از ساختاري برخوردارند كه مجموعه 
تحوالت مرتبط با موضوعات تجاري و اقتصادي را در 
سطح بين الملل ساماندهي مي كند. icc )اتاق بازرگاني 
بين المللي( س��اختار جهاني مرتب��ط با فعاليت هاي 
اقتصادي فعاالن بخش خصوصي در سطح جهان است 
كه بيش از 45 ميليون شركت، كارتل و واحد اقتصادي 
ادامه در صفحه 2 عظيم با آن در ارتباط هستند.   

دولت با كسري بودجه مواجه 
بوده و براي حل اين موضوع 
دو راه��كار كوتاه و بلندمدت 
وجود دارد. اقداماتي همچون 
اخذ ماليات از افرادي كه فرار 
مالياتي دارند، افزايش قيمت 
حامل هاي ان��رژي و كنترل 
هزين��ه و مديري��ت مناب��ع 
مي تواند منجر شود تا كش��ور درآمدي پايدار و بدون 
آس��يب به بدنه اقتصاد داشته باش��د اما اين موارد در 
كوتاه مدت به ثمر نمي رسد و نيازمند برنامه اي مدون 

در طوالني مدت است.
بخ��ش قابل توجهي از بودجه صرف امور حاش��يه اي 
مي شود و با كوچك س��ازي بدنه دولت هزينه هاي آن 
كاهش يافته و چابك تر خواهد شد، هرچند كه انجام 
چنين الزاماتي مي تواند كمك شاياني به دولت كند و 
منابع پايداري حاصل شود اما دست يابي به اين موارد در 
كوتاه مدت مقدور نيست و دولت براي حل معضل فعلي 

خود ناچار به يافتن راهكار ديگري است.
گمان مي كنم تمام كارشناسان اقتصادي، راهكار تأمين 
مالي و جبران 500 همت )هزار ميليارد تومان( كس��ري 
بودج��ه در كوتاه م��دت را اوراق بده��ي مي دانند. البته 
سازوكارهاي انتش��ار اوراق مطلوب نيست و بايد نظم و 
انضباط مشخصي داشته باش��د كه بدون آسيب زدن به 

ديگر بازار بتوان از كاركردهاي آن بهره برد.
 طبق مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، 3 درصد از منابع 
سپرده هاي بانكي بايد به اوراق بدهي اختصاص پيدا 
كند كه ضمن ايجاد ديگر ش��رايط اگر اين مقدار به 5 
درصد افزايش پيدا كند، بسياري از مشكالت درفروش 
و همچنين انتشار اوراق حل خواهد شد. همچنين بايد 
به سيستم بانكي اجازه بدهند كه 5 درصد از سپرده هاي 
بانكي را صرف اوراق بدهي كند. اين 5 درصد از منابع 
با احتساب 4 هزار همتي كه سپرده ريالي بانكي است، 
مي تواند حدود 80 هزار ميلي��ارد تومان اوراق بدهي 
جذب كند و با اين مقدار بخش قابل توجهي از كسري 
ا دامه در صفحه 2 بودجه تأمين مي شود. 

يادداشت روز

احمد اشتياقيمحسن امينيمحمدحسين اديب

علي حيدري

ميركاظمي از اهداف بودجه 1۴01 گفت رييسي: در موضع اقتدار ايستاده ايم

عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران از دستور رييس جمهور خبر داد

تورم تك رقمي با جلوگيري 
از خلق پول

صفحه2 صفحه2

صفحه2

گشايش هاي جدي در مسائل مختلف 
ايجاد خواهد شد

»تهاتر نفت« با »واگن مترو«

افزايش چندباره سود بين بانكي طي 
يك ماه تأثير بسزايي روي بورس دارد

پيش نويس اليحه مبارزه با استخراج 
غيرقانوني ارزهاي ديجيتال منتشر شد

 افزايش تدريجي نرخ بهره بين بانكي در چند ماه اخير 
نشانگر سير صعودي اين مولفه مهم اقتصادي است، 
طوري كه در آخرين آمار بان��ك مركزي اين رقم به 
20.94 درصد رسيده؛ موضوعي كه در آينده احتمال 
رشد نرخ بهره را قوت مي بخشد و به زعم كارشناسان در 
طوالني مدت اتفاق خوبي براي بخش توليد و اقتصاد به 
شمار نمي  آيد. به عقيده بسياري از فعالين بازار سرمايه 
تا مش��خص نش��دن وضعيت دوره جديد مذاكرات 
برجام، تبديل اليحه به قانون بودجه 1401، قطعي 
صفحه 4 را بخوانيد زمستاني برق و... 

مركز فناوري اطالعات كشور به تازگي پيش نويس 
اليحه اي را براي مبارزه با استخراج غيرقانوني ارزهاي 
ديجيتال منتشر كرده است. بر اساس اين پيش نويس، 
برق مراكز اس��تخراج در دوره هاي اوج مصرف قطع 
مي شود و جريمه هايي هم براي فعاليت هاي غيرقانوني 
در نظر گرفته شده است. معاونت اجرايي و سرپرست 
نه��اد مركز فن��اوري اطالعات، ارتباط��ات و امنيت 
پيش نويس اليحه مبارزه با فعاليت هاي غيرقانوني 
استخراج كنندگان رمزارزها و پيش نويس تصويب نامه 
صفحه 6 را بخوانيد ساماندهي اقدامات...  

همراهي مسووالن 
 براي ريزش 
تاالر شيشه اي

برق مراكز استخراج 
 در زمان اوج مصرف 

قطع مي شود



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
شاخص تورم در آبان 1400 براساس اعالم مركز آمار ايران 
به عدد 373 رسيد كه نسبت به ماه قبل يعني مهر 1400 
معادل 2.5 درصد رشد كرده است. تورم نقطه به نقطه يا 
افزايش قيمت ها در آبان ماه 1400 نس��بت به ماه مشابه 
سال قبل يعني آبان 99 نيز معادل 35.7 درصد برآورد شده 
است. تورم دوازده ماه يا ميانگين رشد قيمت ها در دوازده 
ماه منتهي به آبان 1400 نسبت به ميانگين رشد قيمت ها 
در دوازده ماه منتهي به آبان 99 نيز معادل 44.4 درصد اعالم 
شده كه نشان دهنده فشار باالي سطح قيمت ها و هزينه هاي 
خانوار در يك سال اخير نسبت به يك سال قبل از آن است. 

تورم59درصديخوراكيوآشاميدنيها
شاخص تورم خوراكي ها و آشاميدني ها و دخانيات نيز به 
عدد 497.6 رسيده است كه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد 
رشد كرده اس��ت. تورم نقطه به نقطه يا افزايش قيمت ها 
در آبان ماه 1400 نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل يعني 
آبان 99 نيز معادل 46.4 درصد برآورد ش��ده است. تورم 
دوازده ماه يا ميانگين رشد قيمت ها دردوازده ماه منتهي 
به آبان 1400 نسبت به ميانگين رشد قيمت ها در دوازده 
ماه منتهي به آبان 99 نيز معادل 59.6 درصد اعالم شده 
كه نشان دهنده فشار باالي سطح قيمت ها و هزينه هاي 
خوراكي و آشاميدني خانوار در يك سال اخير نسبت به يك 
س��ال قبل از آن است. در بخش غيرخوراكي ها و خدمات 
نيز ش��اخص تورم به عدد 326.4 رسيده است كه نسبت 
به ماه قبل 2.1 درصد رشد كرده است. تورم نقطه به نقطه 
يا افزايش قيمت ها در آبان ماه 1400 نسبت به ماه مشابه 
سال قبل يعني آبان 99 نيز معادل 30.2 درصد برآورد شده 
است. تورم دوازده ماه يا ميانگين رشد قيمت ها دردوازده 
ماه  منتهي به آبان 1400 نسبت به ميانگين رشد قيمت ها 
در دوازده ماهه منتهي به آبان 99 نيز معادل 37.2 درصد 
اعالم ش��ده كه نشان دهنده فشار باالي سطح قيمت ها و 
هزينه هاي خانوار در يك سال اخير نسبت به يك سال قبل 
از آن اس��ت. اگرچه اعالم مركز آمار ايران از كاهش هر سه 
ش��اخص تورم در آبان ماه و عقبگرد تورم ساالنه به 44.4 
درصد حكايت دارد. اما تورم همچنان رقم باالي 40 درصد را 
نشان مي دهد و در بخش خوراكي ها كه مايحتاج و معيشت 
خانوارهاي كشور است همچنان فشار هزينه اي و تورم 60 
درصدي مشاهده مي شود.  تورم دوازده ماهه خوراكي ها 
و آشاميدني ها و دخانيات براي خانوارهاي شهري 60.1 
درصد اعالم شده و براي روستا نيز 57.9 درصد بوده است 
كه نشان دهنده هزينه سنگين مايحتاج و معيشت مردم 
تنها در يك س��ال اخير است. به عبارت ديگر، فشار تورم و 
رشد قيمت ها در يك سال اخير باال بوده و مردم حتي براي 
خوراك خود با رشد باالي هزينه ها مواجه هستند و در بخش 
غيرخوراكي نيز مناطق ش��هري با تورم 36.7 درصدي و 

روستاها با تورم 40.5 درصدي مواجه بوده اند. 
بر اين اساس، نرخ تورم ساالنه آبان ماه به ٤٤.٤ درصد رسيده 

كه نسبت به ماه قبل يك درصد كاهش نشان مي دهد.

رشد72درصديتخممرغ
وفشارسنگينهزينهدربخشخوراكيها

تورم دوازده ماهه آبان 1400 در برخي خوراكي ها نيز 

بسيار باال گزارش ش��ده است. تورم دوازده ماهه براي 
نان و غالت 52.2 درصد، براي گوش��ت قرمز و سفيد 
و مرغ 55.1 درصد، ماهي 66.8 درصد، ش��ير و پنير و 
تخم مرغ 72.5 درص��د، روغن و چربي 91.8 درصد، 
ميوه و خش��كبار 60.6 درصد، سبزيجات و حبوبات 
60.9 درصد، شكر و مربا و عسل و شكالت و شيريني و 
قند و شكر 64.4 درصد، چاي و قهوه و كاكائو و نوشابه 
و آبميوه 66.8 درصد، دخانيات 41.9 درصد اعالم شده 
است. اين كاالها كه بخش عمده و مهم زندگي خانوارها 
را تشكيل مي دهد با رشد باالي هزينه و قيمت مواجه 
بوده اند و رشد آنها بين 52 تا 92 درصد گزارش شده 
كه نشان دهنده وخامت رشد هزينه خانوار در بخش 

خوراكي هاست. 

رشد52درصديهزينهپوشاكوكفش
در بخش غير خوراكي و هزينه هاي مهمي مانند پوشاك 
و كف��ش 52.1 درصد، خدمات نگه��داري و تعمير واحد 
مسكوني 48.5 درصد، مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري 
آنها 58.1 درصد، بهداش��ت و درمان 40.3 درصد، حمل 
و نقل 44.6 درصد، تفري��ح و فرهنگ 49.4 درصد، هتل 
و رستوران 56.4 درصد رش��د قيمت و تورم دوازده ماهه 

داشته اند. 

كاهشنرختورمنقطهاي
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. اين در حالي 
اس��ت كه نرخ تورم نقطه اي در آبان ماه ١٤٠٠ به ٣٥.٧ 
درصد رس��يده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 

ميانگين ٣٥.٧ درصد بيشتر از آبان ١٣٩٩ براي خريد 
يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند.

نرخ تورم نقطه اي آبان ماه ١٤٠٠ در مقايسه با ماه قبل ٣.٥ 
واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با كاهش ١٤.١ واحد 
درصدي ب��ه ٤٦.٤ درصد و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدم��ات« با افزايش ٠.٧ واحد درص��دي به ٣٠.٢ درصد 
رسيده است. اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي 
خانوارهاي شهري ٣٥.٣ درصد مي باشد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.١ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٣٧.٤ درصد بوده كه كه نسبت به 

ماه قبل ٦.٥ واحد درصد كاهش داشته است.

كاهشنرختورمماهانهخانوارهايكشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به 
٢.٥ درصد رسيده كه در مقايس��ه با همين اطالع در ماه 
قبل، ١.٢ واحد درصد كاهش داشته است. تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٣.١ درصد و 
٢.١ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي شهري ٢.٤ درصد مي باشد كه نسبت به 
ماه قبل ١.٢ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين 
نرخ براي خانوارهاي روستايي ٢.٧ درصد بوده كه نسبت به 

ماه قبل ١.٤ واحد درصد كاهش داشته است.

كاهشنرختورمساالنهخانوارهايكشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 

شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه آبان 
ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور ب��ه ٤٤.٤ درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ١.٠ واحد 
درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه 
براي خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب ٤٣.٦ 
درصد و ٤٨.٣ درصد مي باش��د كه ب��راي خانوارهاي 
ش��هري ١.١ واحد درصد كاهش و ب��راي خانوارهاي 

روستايي ١.٣ واحد درصد كاهش داشته است.

تغييراتقيمتهادرماهجاري
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط به 
گروه »ادويه و چاش��ني« )رب گوجه فرنگي، زعفران و 
سس گوجه فرنگي(، گروه »سبزيجات« )گوجه  فرنگي، 
فلفل دلمه اي و س��يب زميني( و گروه »انواع گوشت« 
)گوش��ت مرغ، كالباس و سوسيس( مي باشد. در گروه 
عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه »حمل 
و نقل« )انواع خودروي س��واري و الس��تيك خودرو(، 
گروه »پوشاك و كفش« )انواع پوشاك( و گروه » هتل 
و رستوران« )غذاهاي سرو شده در رستوران( بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

درصدتغييراتشاخصقيمتدردهكهاي
هزينهايكلكشوردرماهجاري

دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در آبان ماه ١٤٠٠ براي 
دهك هاي مختلف هزين��ه اي از ٤٤.٠ درصد براي دهك 

هشتم تا ٤٧.٢ درصد براي دهك دوم است.

دولت
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مذاكرهبرايبدلشدن
بههابجهانيغذا

از ش��ركت هاي بزرگ بيمه، بانك ها و... گرفته تا 
كارتل هاي عظيم صنعتي، فناورانه و... عضو اين 
س��ازمان مهم بين المللي هستند. همان  طور كه 
مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي 
كش��ورها و دولت ها الزم االجرا است، مجموعه 
تصميم س��ازي هاي ICC ني��ز ب��راي مجموعه 
فعاالن اقتصادي و شركت ها در جاي جاي جهان، 

الزم االجرا است. 
اين س��ازمان طي ماه هاي اخي��ر و بعد از بحث و 
تبادل نظر با زيرمجموعه هاي مرتبط با سازمان 
ملل متحد )فائو و...( فراخواني را به كش��ورهاي 
عضو ارسال كرده تا به زعم خود، 10 هاب جهاني 
را براي توسعه كشاورزي و صنايع غذايي در سطح 

جهان ايجاد كند. 
كشورهايي چون آلمان، روسيه، استراليا، اتريش 
و... از جمله كشورهايي هستند كه در پاسخ به اين 
فراخوان، براي معرفي ب��ه عنوان هاب غذا اعالم 
آمادگي كرده اند، اما خوش��بختانه درخواس��ت 
مقدماتي ايران در اين زمينه با توجه به س��ابقه، 
ظرفيت و توانايي هاي كش��ورمان مورد موافقت 

قرار گرفته است. 
واقع آن اس��ت در شرايطي كه دش��منان ايران 
دامنه وسيعي از تالش ها را براي انزواي كشورمان 
در دستور كار قرار داده اند، قرار گرفتن نام ايران 
به عنوان يك��ي از 10 هاب مه��م بين المللي در 
ح��وزه محصوالت كش��اورزي و صناي��ع غذايي 
نش��ان دهنده اين واقعيت روشن است كه ايران 
با اس��تفاده از ظرفيت هاي دروني خود مي تواند 
گام هاي ارزش��مندي ب��راي رش��د اقتصادي و 
توسعه مناسبات ارتباطي و اقتصادي خود بردارد. 
ويژگي انتخ��اب ايران به عنوان يكي از هاب هاي 
بين المللي غ��ذا، مي تواند ظرفيت هاي صادراتي 

ويژه اي را در اختيار ايران قرار بدهد. 
ضم��ن اينكه زمين��ه ورود فناوري هاي نوين در 
حوزه كشاورزي و صنايع غذايي را در كشورمان 
ايجاد مي كند. ايران از اين ظرفيت برخوردار است 
كه براي بيش از 350 ميليون نفر از كش��ورهاي 
منطقه، محصوالت مرتبط با بخش كش��اورزي 
توليد كرده و به اين كش��ورها ص��ادر بكند. اين 
ظرفيتي است كه ايران به صورت بالقوه در حوزه 
تمدني خود از آن بهره مند اس��ت و بايد از طريق 
هم افزايي مجموعه داشته هاي كشور آن را بالفعل 
كند. واقع آن است كه ايران از چنان ظرفيت هايي 
در ح��وزه كش��اورزي و صناي��ع وابس��ته به آن 
برخوردار است كه وابستگي كشور به درآمدهاي 
نفت��ي را تا حد قابل قبولي كاهش بدهد. اهميت 
بدل ش��دن ايران به هاب بين المللي كشاورزي 
و صنايع غذايي آن اس��ت كه نفوذ گس��ترده اي 
را براي كش��ور در س��طح منطقه و جهان فراهم 

مي كند. 
طبق آمار سازمان جهاني فائو، ايران در توليد 22 
محصول كليدي در حوزه كش��اورزي در ميان 7 

كشور برتر قرار دارد. 
ايران رتبه نخست توليد پسته، زعفران و زرشك 
دني��ا را به خود اختص��اص داده، ضمن اينكه در 
توليد خرما رتبه دوم و در توليد سيب رتبه چهارم 

را در اختيار دارد. 
از س��وي ديگر ايران يكي از كش��ورهاي برتر در 
زمينه توليد محصوالتي چون گندم، برنج، غالت، 
چغندرقند، ميوه، آجيل، پنبه و تنباكو محسوب 
مي ش��ود. اهميت اي��ن آمار زماني برجس��ته تر 
مي ش��ود كه بداني��م اين توانايي ه��ا تنها بخش 
مح��دودي از ظرفيت هاي كش��ورمان در حوزه 
كشاورزي است و در صورت برنامه ريزي مناسب 
و ارايه راهكارهاي مطلوب مي توان، جهش��ي در 
توليد و صادرات محصوالت كش��اورزي و صنايع 

وابسته به آن ايجاد كرد.

تغييرروند
برايجذبسرمايهگذاري

درواقع گمان مي كنم ب��ا افزايش آن به 5 درصد 
امكان ج��ذب حدود 130 ه��زار ميليارد تومان 
توسط سيس��تم بانكي وجود دارد و ازآنجايي كه 
عمده خريداران اين اوراق بانك ها هس��تند بايد 
نرخ بهره را 20 درصد در نظر بگيرند. خريد اوراق 
با ن��رخ 20 درصد بهره نيز براي سيس��تم بانكي 
صرفه اقتصادي دارد. چراكه زماني كه نرخ اوراق 
بدهي باال مي رود به نرخ سپرده بانكي فشار وارد 
مي ش��ود. به عبارت ديگر نرخ سپرده اي كه با 18 
درصد جذب مي كن��د احتمال دارد باالتر برود و 
به نفع سيستم بانكي مي شود كه در خريد اوراق 
داوطلب ش��ود و نرخ بهره خود را افزايش دهد تا 
براي 4 هزار همتي كه از طريق سپرده جذب كرده 

بود، اتفاقي ازنظر نرخي نيفتد.
 ب��راي ح��ل معضل تأمي��ن كس��ري بودجه در 
كوتاه مدت بايد ميزان خريد اوراق توسط بانك ها 
از 3 درصد به 5 درص��د افزايش يابد و بانك ها از 
اين طري��ق كمك كننده باش��ند و دولت نيز در 
حمايت از سيس��تم بانكي، فشارهاي تسهيالت 
تكليفي را از آنها بردارد. به اين ترتيب بانك ها هم 
مي توانند مديريت بهتري بر منابع تحت اختيار 

خود داشته باشند.
اگر تكليف تس��هيالت دهي از بانك ها برداش��ته 
شود، آنها ميل بيشتري براي خريد اوراق بدهي 
پيدا مي كنن��د. اين راهكار مناس��بي براي حل 

معضل دولت و گذراندن امسال است. 
در س��ال هاي آينده اگر برجام به توافق برس��د 
نيز ش��رايط متفاوت مي ش��ود چراكه مي توانيم 
مديريت خوبي براي دالرهاي حاصل از صادرات 
نفتي مان داش��ته باش��يم و به اصطالح حس��اب 

ويژه اي روي آن بازكنيم.

مركزآمارتورمآبانماهرا۴۴،۴درصداعالمكرد

برايديدارباوزيرامورخارجهورييسسازمانانرژياتميميركاظميازاهدافبودجه1۴01گفت

كاهش يك درصدي تورم

رافائلگروسيواردتهرانشدتورمتكرقميباجلوگيريازخلقپول
»مسعود ميركاظمي«در نشست هم انديشي اليحه 
بودجه 1401 با »محمد علي زلفي گل« وزير و معاونين 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينكه در حال 
حاضر اثربخشي منابع بودجه مطلوب نيست، گفت: 
دولت به جاي پروژه محوري به سمت برنامه محوري 
و با جلوگيري از خلق پول به س��مت تورم تك رقمي 

حركت خواهد كرد.
معاون رييس جمهوري اظهار داشت: نمي توان بودجه 
را براس��اس منابع غير پايدار بس��ت، زيرا به شرايطي 
همانند شرايط فعلي كشور منجر ش��ده و همه از آن 

آسيب مي بينند.
ميركاظمي ادامه داد: با وجود توسعه دانشگاه ها و وجود 
نيروهاي تحصيلكرده وضعيت اثربخشي همين منابع 
انساني مناسب نيست. دانشگاه ها بايد بتوانند در حل 

مشكالت كشور موثر باشند.
وي افزود: در بودجه س��ال آينده منابع اين بخش در 
وزارت علوم تجميع خواهد ش��د، اما اين وزارتخانه و 
دانشگاه ها بايد در قبال نتيجه برنامه هايي كه منجر به 
بهبود شاخص هاي كالن اين حوزه مي شود پاسخگو 
باش��ند. مس��عود ميركاظمي همچنين در نشست 
هم انديش��ي بودجه 1401 با  وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي اظهار داش��ت: در بودجه س��ال 
آينده منابع در حوزه بهداش��ت و درمان در ازاي رشد 
ش��اخص هاي اين بخش اختصاص خواهد يافت. در 
بخش بهداش��ت و درمان بايد ب��ا افزايش بهره وري و 
درآمدهاي اختصاصي به س��مت بهبود شاخص هاي 

كالن اين حوزه حركت كنيم.
معاون رييس جمه��وري افزود: بودجه س��ال آينده 
برنامه محور است، منابع بودجه در بخش بهداشت هم 
در اختيار وزير قرار مي گيرد، اما وزارت بهداشت بايد در 

قبال بهبود شاخص ها پاسخگو باشد.
ميركاظمي در اين نشس��ت با تقدير از زحمات كادر 
درمان در ايام كرون��ا گفت: با تمركز دولت بر موضوع 
واكسن، دستاوردهاي خوبي در اين حوزه حاصل شد.

وي با بيان اينكه وضعيت ضريب جيني نشان دهنده 
افزايش فاصله طبقاتي است، گفت: با وجود 10 برابر 
شدن مصارف كشور در هشت سال گذشته معيشت 

مردم در وضعيت مناسبي قرار ندارد.

وي با بيان اينكه افزايش مصارف بدون داشتن منابع 
پايدار منجر به تورم شده است، تصريح كرد: خلق پول 

در دولت سيزدهم خط قرمز است.

نرخس�رمايهگذاريبهپايينت�رازميزان
استهالكرسيدهاست

سيد مسعود ميركاظمي در نشست هم انديشي بودجه 
1401 در حوزه آموزش كه باحضور سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقالب 
تاكنون بارها بر ضرورت اصالح ساختار بودجه تأكيد 
كرده و حتي در اسناد باالدستي هم به اين مهم اشاره 
شده است؛ دولت س��يزدهم بر همين اساس ساختار 

اليحه بودجه 1401 را تغيير داده است.
وي با اش��اره ب��ه اثربخش��ي پايين مناب��ع در بهبود 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي در سال هاي گذشته، 
تصريح كرد: عالوه بر وضعيت نامطلوب رشد اقتصادي 
حتي نرخ تشكيل سرمايه ثابت نزولي و به منفي 4.6 
درصد رس��يده يعني حتي به ميزان اس��تهالك هم 

سرمايه گذاري نكرديم.
معاون رييس جمهوري با بيان اينكه اولويت دولت ثبات 
و پيش بيني پذير بودن اقتصاد است؛ تأكيد كرد: وقتي 
دولت بتواند ثبات اقتصادي را با سياست هاي منضبط 
مالي و پولي ب��ه وجود بياورد مردم ب��ا آرامش خاطر 

سرمايه هاي خود را وارد چرخه اقتصاد خواهند كرد.
ميركاظمي افزود: با اصالح س��اختار بودجه شفافيت 
در كنار اثربخش��ي بر ش��اخص هاي كالن اقتصادي 
ايجاد خواهد شد و البته تا سال آينده هم دولت با عدم 
استفاده از پول پرقدرت در مسير كاهش نرخ تورم گام 

خواهد برداشت.
عليرضا كاظمي سرپرست آموزش و پرورش هم در اين 
نشست ضمن حمايت از رويكرد جديد اليحه بودجه، 
گفت: تنها راه حل برطرف ش��دن مشكالت در حوزه 
آموزش و پرورش پياده س��ازي سند تحول بنيادين 
است؛ به عبارت ديگر براي حل مشكالت بايد تغييرات 

از مدارس شروع و به سمت سطوح باالتر برود.
وي افزود: از گذشته نبود سياست كالن در حوزه جذب 
و نحوه به كارگيري معلمان مشكالت زيادي ايجاد كرده 

كه بايد در اين حوزه گام هاي اساسي برداشته شود.

رافائل گروس��ي، مديركل آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي در دومين س��فرش در دولت سيزدهم ديشب 

وارد تهران شد.
به گزارش فارس، »رافائل گروسي« مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ش��ب گذشته در رأس هياتي 
به منظ��ور دي��دار و گفت وگو با مقام��ات ايراني وارد 
فرودگاه امام خميني)ره( تهران شد و مورد استقبال 
بهروز كمالوندي سخنگو و معاون سازمان انرژي اتمي 

قرار گرفت.
براساس اعالم س��ازمان انرژي اتمي، گفت وگو درباره 
ايجاد چارچوب مش��خص همكاري ها بين سازمان 
انرژي اتمي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي از اهم 

محورهاي مذاكره در اين ديدار خواهد بود.
وي قرار است پيش از ظهرامروز با »محمد اسالمي« 
معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي در 
محل اين س��ازمان ديدار و گفت وگو كند و بعدازظهر 
نيز ب��ا حضور در محل وزارت امور خارجه با حس��ين 
اميرعبداللهيان وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران مالقات خواهد كرد. البته اين نخس��تين ديدار 

گروسي با اميرعبداللهيان است.
 21 شهريور ماه سال جاري »رافائل گروسي« مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در اولين س��فرش در 
دولت سيزدهم با محمد اسالمي رييس سازمان انرژي 
اتمي در محل اين سازمان در تهران مالقات كرد و پس 
از آن اسالمي در نشس��تي در جمع خبرنگاران اعالم 
كرد كه گروس��ي قرار است دوباره به تهران بازگردد و 
اكنون بعد از حدود 2 ماه و نيم اين سفر انجام مي شود. 
البته در سفري كه اسالمي براي شركت در كنفرانس 
عمومي آژانس به وين داشت، دو طرف با يكديگر ديدار 

و گفت وگو كردند.
مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتمي در خصوص 
سفرش به تهران در توئيتي نوشت: امروز به تهران سفر 
مي كنم تا با مقامات ايراني ديدار كنم و به سواالت مهم 
در ايران بپردازم. اميدوارم بتوانم يك كانال ثمربخش 
و مشاركتي گفت وگوي مستقيم ايجاد كنم تا آژانس 
بتواند فعاليت هاي راس��تي آزمايي ضروري را در اين 

كشور از سر بگيرد.
سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه نيز 

روز دوشنبه در نشست هفتگي با خبرنگاران با اشاره به 
سفر گروسي به تهران گفت: همواره سعي شده روابط 
ايران و آژانس فني و در چارچوب پادمان و اساسنامه 
و رويه هاي آژانس باشد. اميدواريم اين سفر همچون 

قبل سازنده باشد.
سخنگوي دستگاه ديپلماس��ي بيان كرد: همواره به 
آژانس توصيه  كرده ايم در مس��ير همكار ي هاي فني 
باقي بماند و اجازه ندهد برخي كشورها اغراض سياسي 
خود را به نام آژانس جلو ببرند. در چارچوب تحوالت و 

براساس شرايط تصميم الزم را اتخاذ مي كنيم.
اين ديپلمات ارشد ايراني درباره سفر گروسي عنوان 
كرد: موضوعاتي بين ايران و آژانس اس��ت كه س��عي 
كرده ا يم در چارچوب فني انجام شود. از آژانس در همان 
چارچوب خواستيم كار را جلو ببرد. آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به خوبي مي دان��د تمامي خرابكاري ها و 
اعمال تروريستي كه توس��ط رژيم صهيونيستي در 
خاك ايران صورت گرفته كه متاسفانه با سكوت برخي 
كشورهاي مدعي همراه بوده است، تاثير قابل توجهي 
بر برخي ابعاد فني گذاشته و بين ما و آژانس اين موضوع 
در س��طح و چارچوب خود پيگيري شده و هم در اين 

سفر پيگيري مي شود. 
»سعيد خطيب زاده« سخنگوي دستگاه ديپلماسي 
دوشنبه 24 آبان ماه در نشست هفتگي با خبرنگاران 
اعالم كرد كه از رافائل گروسي مديركل آژانس انرژي 
اتمي براي س��فر به ايران دعوت ش��ده و تاريخ براي 
سفرش پيشنهاد شده و به زودي عازم ايران خواهد بود 

و منتظر پاسخ وي هستيم.
خطيب زاده خاطرنش��ان كرد: مراودات فني ايران و 
آژانس در مس��ير خوبي در جريان است و وي در اين 
سفر عالوه بر رييس سازمان انرژي اتمي با وزير خارجه 

نيز ديدار خواهد كرد.
»بهروز كمالوندي« س��خنگوي سازمان انرژي اتمي 
ايران 26 آبان ماه در گفت وگو با فارس گفت كه گروسي 
عصر دوشنبه به تهران مي آيد و روز سه شنبه دوم آذر ماه 
با اسالمي رييس سازمان انرژي اتمي و اميرعبداللهيان 
وزير امور خارجه ديدار و گفت وگ��و خواهد كرد.وي 
گفت كه اين سفر در راس��تاي همكاري هاي ايران و 

آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام مي شود.

رييسي:درموضعاقتدارايستادهايم

رييس جمهور گفت: هر روز كه از عمر دولت مي گذرد 
به پيشرفت كش��ور اميدوارتر مي شوم و يقين دارم كه 
گشايش هاي جدي در مسائل مختلف ايجاد خواهد شد و 
امروز دشمنان به خوبي متوجه شدند كه ايران در موضع 

اقتدار ايستاده است.
ابراهيم رييسي در ديدار بسيجيان نهاد رياست جمهوري 
و سازمان هاي تابعه با گراميداشت هفته بسيج، با بيان 
اينكه مسووليت پذير بودن و خطرپذيري از ويژگي ها 
و شاخصه هاي اصلي بسيجيان است، اظهار داشت: اگر 
در نهاد رياست جمهوري كاركنان مسووليت پذير بوده 
و به مردم و ارباب رجوع پاسخگويي شايسته و مناسب 
داشته باشند، بدون ترديد بقيه سازمان ها نيز از اين نهاد 

الگو خواهند گرفت.
رييس جمهور اصالح نظام اداري و تالش براي تقويت 
كارآمدي در س��ازمان ها و ادارات را ضروري دانس��ت 
و گفت: كارآمدي در سيس��تم اداري به اين اس��ت كه 
كاركنان نسبت به وظيفه خود شناخت كامل داشته و 
با احساس مسووليت و محبت نسبت به رفع مشكالت 

مردم و ارباب رجوع عمل كنند.
رييسي با تاكيد بر اهميت روحيه مسووليت پذيري انسان 
در نهاد خانواده و جامعه، اظهار داشت: در فرهنگ ديني، 
همه مسوول هستند و بايد نسبت به موضوعات اطراف 
خود احساس مسووليت كنند و همه وظيفه داريم براي 
ترويج عدالت، صفا و صميميت، امانتداري، گسترش 

خوبي ها و نهي از منكر در جامعه تالش كنيم.
رييسي افزود: برخورداري از روحيه مسووليت پذيري 
اجازه نمي دهد تا انسان نسبت به اطراف خود و مشكالت 

مردم بي تفاوت باشد.
رييس جمهور با اشاره به اينكه در جامعه قرآني، صبر در 
مقابل ناماليمات و مصائب و ايستادگي در برابر دشمني ها 
از اصول اساسي است، خاطرنشان كرد: در جامعه ديني 
صالح بودن به تنهايي كافي نيس��ت، بلكه انسان بايد 
مصلح باشد و ديگران را نيز به كارهاي خوب دعوت و از 
منكرات نهي كند و بايد فرد بسيجي در اداره و سازمان 
خود، روحيه بسيجي و جهادي را در بين همكارانش نيز 

گسترش بدهد.
رييس��ي با انتقاد از نارس��ايي ها و مشكالت موجود در 
سيستم اداري كشور گفت: يقينا اگر نظام اداري كشور 
از روحيه بس��يجي برخوردار باشد، ش��اهد بسياري از 
مش��كالت و ناكارآمدي موجود نخواهيم بود لذا براي 
كارآمدي نظام اداري، الزم است اين روحيه را ترويج و 

گسترش دهيم.
رييس جمهور برپا داشتن نماز، ارتباط صميمي با مردم، 
تالش براي گسترش خوبي ها و نهي از زشتي ها در جامعه 
و برپايي عدالت و مسووليت پذيري را از اصول محوري 
تشكيل جامعه صالح و قرآني دانست و اظهارداشت: بايد 
تالش كنيم در جامعه پاكي، صداقت، امانت داري، اخالق، 
معنويت و عدالت گسترش پيدا كند و الزمه تحقق آن 
توجه به اين اص��ول محوري از درون نه��اد خانواده تا 

جامعه است.
رييس جمهور در ادامه وظيفه شناسي و عمل به وظيفه 
را مورد تأكيد قرار داد و گفت: همه بايد وظيفه خود را به 
درستي شناخته و به بهترين نحو ممكن آن را انجام دهند 
و در اصول فكري حضرت علي )ع( اگر كسي در سنگر 
وظيفه شناسي و عمل به وظيفه  خود فوت كند اين فرد 

از درجه شهادت برخوردار است.
رييس��ي با تأكيد بر اينكه با روحيه بس��يجي مي توان 
مشكالت كشور را برطرف كرد، گفت: تفاوت و وجه امتياز 
نظام اداري ايران اسالمي با ساير كشورها برخورداري از 

روحيه بسيجي است.
رييسي با تأكيد بر اينكه تحريم هرگز كشور را متوقف 
نخواهد كرد، گفت: هر روز كه از عمر دولت مي گذرد 
به پيشرفت كشور اميدوارتر مي شوم و يقين دارم كه 
گشايش هاي جدي در مسائل مختلف ايجاد خواهد 
شد و امروز دش��منان به خوبي متوجه شده اند كه 
ايران در موضع اقتدار ايس��تاده است و اين اقتدار را 
از خون شهيدان خود داريم و اجازه نمي دهيم آثار 

خون شهدا از بين برود.
رييس جمهور تصريح كرد: بايد با روحيه بسيجي و همت 
و كار مضاعف در مسير رفع مشكالت و ايجاد گشايش 
حركت كنيم و بي ترديد اگر درست حركت كنيم، ياري 

خداوند نيز براي جبهه حق حتمي خواهد بود.
رييسي تأكيد كرد: با پيشرفت در ابعاد مختلف، روزهاي 

روشني را براي كشور انتظار مي كشيم.

گشايشهايجديدرمسائل
مختلفايجادخواهدشد

 تصميمات شتابزده خودداري مي كنند. اساسا 2موضوع 
مرا بسيار خوشحال مي كند. نخست اينكه باران بيايد و 
كشاورزي كشور رونق پيدا كند. ديگري هم اينكه عده اي 
سود كسب كنند و به ديگران نيز سود برسانند. جايي كه 
افراد از طريق زيان ديگران سود كسب مي كنند براي من 
آزار دهنده است.وقتي مي خوانم كه گرايش غالب مردم 
در بورس، اين است كه سهام شركت هايي را بخرند كه 
89 درصد پول واقعي ب��ورس را دارند، اين خبر كيفي 
و اميد بخش است. اين خبر گواه ارتقاي سطح تحليل 
مردم در بورس است، س��هامداران امروز با سهامداران 
سال گذشته تفاوت دارند. مردم ايران طي 2الي 3سال 
اخير به اندازه 3 الي 4دهه تجربه اندوزي ساير كشورها 
در بازار سرمايه و اتمسفر بازار درس گرفته اند. جامعه اي 
كه تابستان پارسال به صورت شتابزده و با تحليل هاي 
آبكي س��هام مي خريد، امروز به دنبال ش��ركت هايي 
مي گردد كه سود واقعي و رش��د پايدار دارند. اين روند 
برخالف برخي اظهارات نااميد كننده، نشان دهنده نوع 
خاصي از بلوغ عمومي در بازار سرمايه است كه نتيجه آن 
طي سال هاي آينده اقتصاد و معيشت خانواده ها را تحت 

تاثير قرار مي دهد.

ارتقايسطحتحليلمردم
دربورس



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
درحالي كه در روزهاي اخير اخبار و بحث هايي در 
محافل اقتصادي، بازار و رس��انه ها، مبني بر اعمال 
تغييرات در قوانين و مقررات مرتبط با نحوه فروش 
اس��كناس توسط صرافي ها منتش��ر شده، اما بانك 
مركزي و كانون صرافان اعالم كردند كه هيچ گونه 
تغييري در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدي 

ارز در صرافي ها ايجاد نشده است.

    بانك مركزي: ضوابط و مقررات
فروش نقدي ارز در صرافي ها تغيير نكرده است

در اين زمين��ه، مصطفي قمري وف��ا مديركل روابط 
عمومي بانك مركزي اعالم كرد: هيچ گونه تغييري در 
ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدي ارز در صرافي ها 
ايجاد نشده و اطالعيه بانك مركزي خطاب به صرافي ها 
صرفا تاكيد مجدد بر لزوم رعايت مق��ررات مبارزه با 

پولشويي در اين فرآيند بوده است.

   تغيير شرايط فروش اسكناس ارز 
در صرافي ها تكذيب شد

كانون صرافان ايرانيان ني��ز در اطالعيه 389 خود به 
امضاي احمد لواس��اني رييس ش��وراي عالي كانون 
صرافان، اعالم كرد هيچ گونه تغييري در نحوه فروش 
ارز به صورت اسكناس ذيل سرفصل هاي مصوب ايجاد 

نشده است. 
 رييس ش��وراي عالي كانون صراف��ان ايرانيان ضمن 
تكذيب اخبار منتشر شده در اين خصوص تاكيد كرد 
كه هيچ گونه تغييري در نحوه ف��روش ارز به صورت 
اس��كناس ذيل س��رفصل هاي مصوب ايجاد نشده و 
صرافان مي توانند مطابق با رويه و دستورالعمل هاي 
پيشين بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نسبت 

به فعاليت در بازار ارز اقدام كنند.
لواساني خاطرنشان كرد: اطالعيه صادر شده در تاريخ 
۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاكيد مجدد بر مفاد الزم االجراي 
قوانين و مقررات حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريس��م از جمله »دس��تورالعمل اجرايي مبارزه با 
پولشويي در صرافي ها « )مصوب شوراي عالي مبارزه با 

پولشويي( بوده است. 
پيش از اين بانك مركزي طي ابالغيه اي به شركت هاي 
صرافي اعالم كرد كه انجام كلي��ه معامالت ارزي در 
س��امانه س��نا و نيما از طريق واسطه هاي ديگر تحت 
عناوين مختلف )واسطه گري، مش��اوره، داللي و ...( 
سبب نقض احتمالي قوانين و مقررات شده و موجب 
ايجاد مس��ووليت براي طرفين معامله مي ش��ود، لذا 
تاكيد مي شود كه هرگونه معامله اعم از خريد و فروش 
به صورت اسكناس و حواله ارزي صرفا مابين طرفين و 
بدون دخالت شخص سوم انجام شود؛ بديهي است كه 
عواقب ناشي از عدم رعايت اين موضوع برعهده مديران 

و مسووالن شركت صرافي متخلف خواهد بود.
در اين اطالعيه كه به صرافي هاي سراسر كشور اعالم 
شده آمده است: در پي انتشار برخي اخبار در رسانه ها 
در خصوص اعمال تغييرات در قوانين و مقررات مرتبط 
با نحوه فروش اسكناس توسط شبكه صرافي ها كانون 
صرافان ايرانيان بدينوسيله ضمن تكذيب اخبار منتشر 
شده به استحضار صرافان محترم مي رساند كه هيچ 
گونه تغييري در نحوه فروش ارز به صورت اس��كناس 

ذيل سرفصل هاي مصوب ايجاد نشده است.

   دالر 28220
 سكه ۱2 ميليون و ۴۶0 هزار تومان

روز دوش��نبه اول آذر ۱۴۰۰، قيمت ارز روند باثباتي 
داش��ت و قيمت دالر ۲8 ه��زار و۲۲۰ تومان، قيمت 
يورو 3۱ هزار و 793توم��ان، پوند انگليس 38هزار و 
35تومان و درهم امارات 7 هزار و ۶8۰ تومان اعالم شده 
است. همچنين اونس جهاني طال با يك دالر كاهش 

نسبت به روز يكشنبه برابر يك هزار و 8۴5 دالر و 9۴ 
سنت ارزش گذاري شد.هر دالر در صرافي هاي بانكي 
)دوشنبه، يكم آذرماه( با ۱۰ تومان كاهش قيمت در 
مقايسه با روز گذشته به ۲۶ هزار و 795 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو در مقايس��ه با روز گذشته با ۱۰ 
تومان كاه��ش، برابر با 3۰ ه��زار و 55۲ تومان بود. 
همچنين قيمت خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۲۶5 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۲9 هزار و 9۴7 تومان اعالم 
ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۶ هزار و ۴۲۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار 
۶۶۰ تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو 
در اين بازار ۲9 هزار و 8۰7 تومان و نرخ فروش آن نيز 
3۰ هزار و 78 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار 
و ۶۲9 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲3 هزار و 

۶۰۴ تومان معامله شد.
قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد 
و در اين محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت 
رقم ۲7 هزار تومان نيز حركت كرد. در شهريورماه نرخ 
دالر نزولي يا ثابت بود، البت��ه براي چند روزي نيز در 
محدوده قيمتي ۲8 هزار تومان معامله مي شد اما اين 
شرايط دوامي نداشت.قيمت دالر در هفته هاي گذشته 
در كانال ۲7 هزار تومان نوسان داشت و از اواخر هفته به 

قيمت ۲۶ هزار تومان عقبگرد كرد. 
در بازار طال نيز قيمت طال و س��كه افزايش داشته و 
قيمت سكه )دوشنبه، يكم آذرماه( در بازار تهران با 
۱۴۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 
۱۲ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم به قيمت ۱۲ ميليون و 3۰۰ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و ۴5۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
7۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲5۰ 
هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۲۴9 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 
۴۱۰ هزار تومان شد.مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ دالر در بازار آزاد به ۲8 هزار و 35۰ تومان 
رسيد كه در مقايسه با روز گذشته افزايش داشت. اين 

افزايش موجب افزايش بهاي سكه و طال شد.

    افزايش ماليم قيمت طالي جهاني
قيمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهاني تحت 
تاثير ت��ورم باال كه هزينه س��رمايه گذاري در اين فلز 
ارزش��مند را كمتر مي كند، اندكي افزايش پيدا كرد.

بهاي هر اونس طال ب��راي تحويل فوري با ۰.۲ درصد 
افزايش، به ۱8۴7 دالر و 95 س��نت رس��يد. در بازار 
معام��الت آتي امريكا، ه��ر اونس طال ب��ا ۰.۱ درصد 

كاهش، به ۱8۴9 دالر و 8۰ سنت رسيد.
طال اوايل معامالت پس از اظهارات ريچارد كالريدا، از 
مقامات بانك مركزي امريكا مبني بر اينكه بانك مركزي 
در نشست سياست پولي دسامبر خود ايده تعديل خريد 
اوراق قرضه را مطرح مي كند، به پايين ترين قيمت از 

۱۰ نوامبر نزول كرده بود.
كايل رودا، تحليلگر ش��ركت IG Markets در اين 
باره گفت: در كوتاه مدت تا ميان مدت، عوامل بنيادين 
بازار طال خوب به نظر مي رسند زيرا بازده واقعي منفي 
اس��ت اما احتماال سياس��ت پولي تحكيم مي شود و 
ط��ال در بلندمدت به قيمت پايين ت��ري كاهش پيدا 
مي كند. همچنين انتظارات فزاينده اي وجود دارد كه 
امريكا و چين ب��راي پايين بردن قيمت نفت كه يكي 
از بزرگ ترين عوامل تاثيرگ��ذار در انتظارات تورمي 
است، مداخله كنند و اين مساله روي روند قيمت طال 
تاثير گذاشته است و رشد قيمت اين فلز ارزشمند را 
محدود كرده است.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله امريكا 
روز دوشنبه ثابت بود و در منفي ۱.۱۱ درصد ايستاد.
موضوع ديگري كه مورد توجه سرمايه گذاران است، 
انتصاب رييس جديد بانك مركزي امريكا از سوي جو 

بايدن، رييس جمهور امريكاست.
فع��االن بازار همچني��ن بازگش��ت محدوديت هاي 
كرونايي در بخش هايي از اروپا و تاثير احتمالي آن بر 
فعاليت اقتصادي را زيرنظر دارند.بر اس��اس گزارش 
 رويترز، موجودي طالي »اس پي دي آر گلد تراست « 
كه بزرگ ترين صندوق ETF تحت پش��توانه طال در 
جهان است، روز جمعه ۰.8 درصد افزايش يافت و به 
985 تن رسيد.در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس 
نقره براي تحويل فوري با ۰.5 درصد افزايش، ۲۴ دالر 
و 7۱ سنت بود. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 
۰.۲ درصد افزايش، به ۱۰3۲ دالر و 97 سنت رسيد. هر 
اونس پاالديم براي تحويل فوري ثابت بود و در ۲۰۶۲ 

دالر و ۲۲ سنت ايستاد.

    روز آرام دالر و كاهش قيمت يورو
در صرافي هاي مجاز

روزيكش��نبه نيز وضعي��ت بازار ارز و ط��ال در ايران 
با ثب��ات بوده و جديدترين نرخ ها از بازار ارز نش��ان 
مي دهد در دومين روز هفته، ش��اخص ارزي تغيير 
چندان��ي نداش��ت و نظاره گر افت بيش��تر يورو در 
تابلوي معامالت بوده است.بر اين اساس در معامالت 
)يكشنبه 3۰ آبان ماه ۱۴۰۰( بازار ارز، هر اسكناس 
دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور، 
با افت ۱۰ ريالي نسبت به روز قبل، به قيمت ۲۶۲75 
تومان از مردم خريداري مي شود و در مقابل به قيمت 
۲۶8۰5 تومان ب��ه متقاضي درياف��ت ارز فروخته 
مي ش��ود كه نس��بت به روز ش��نبه، تغييري ندارد. 
هرچند بهاي دالر در معامالت نس��بت به يكشنبه 

هفته گذشته، بيش از ۴۰۰ تومان كاهش دارد.
همچني��ن در اين صرافي ها، هر اس��كناس يورو به 
نرخ ۲9957 تومان از مردم خريداري مي شود و در 
مقابل به قيمت 3۰5۶۲ تومان به متقاضي دريافت 
يورو فروخته مي ش��ود كه نس��بت به روز قبل، 5۰ 
تومان ارزان تر شده است. قيمت يورو نيز در معامالت 
نسبت به يكش��نبه هفته قبل، بيش از 9۰۰ تومان 

كاهش يافته است.

    جديدترين نرخ دالر و يورو 
در بازار متشكل ارز ايران 

بر اساس اين گزارش، در معامالت )يكشنبه 3۰ آبان 
ماه ۱۴۰۰( بازار متشكل ارزي تا ساعت ۱5:3۰، نرخ 
هر اسكناس دالر امريكا در اين بازار )تنها مرجع رسمي 
كشف نرخ نقدي ارز - اسكناس( به رقم ۲۶599 تومان 
و نرخ هر اس��كناس يورو نيز به رق��م 3۰398 تومان 

رسيده است.

    بازگشت لير تركيه از پايين ترين سطح 
هفته گذشته

در معام��الت لير تركي��ه از پايين تري��ن ركورد خود 
بازگشت.به گزارش رويترز، روز دوشنبه لير تركيه به 
كمتر از ۱۱.۲ در برابر دالر رسيد. در اواخر هفته گذشته 
بانك مركزي مجدداً تحت فشار طيب اردوغان، نرخ 
سود خود را كاهش داد و نشان داد كه كاهش بيشتر در 
راه است، پس از آن لير به پايين ترين سطح خود رسيد.

يادداشت

خبر
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آمار مبهم معوقات بانكي
از ۱00 تا 23۶ همت 

 از آنجا كه بانك مركزي از س��ال هاي گذشته تاكنون 
تغييرات مطالبات معوق بانك ها را به صورت شفاف، 
دقيق و مستمر اعالم نمي كند، هر بار اعالم اين رقم با 
شائبه هاي زيادي مطرح مي شود كه اكنون نيز رقم ۲3۶ 
هزار ميليارد تومان اعالم شده از سوي وزارت اقتصاد در 
اين رابطه ابهامي ايجاد كرده كه نحوه محاسبه اين رقم به 
چه صورت بوده است.به گزارش ايسنا، پس از درخواست 
وزير اقتصاد از بانك مركزي براي الزام بانك ها نسبت به 
انتشار اسامي ابربدهكاران خود در هر سه ماه يك بار، از 
سوي سرپرست معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد ميزان 
مطالبات غيرجاري شبكه بانكي تا پايان شهريور ماه ۲3۶ 
هزار ميليارد تومان اعالم شد. عالوه بر اين، سخنگوي قوه 
قضاييه در نشست اخير خود از انجام اقدامات موثر در 
وصول مطالبات بانك ها خبر داد و گفت كه در دو سال 
گذشته معادل ۴9 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق 
با اجراي ثبتي وصول شد.در سال ۱393 كه مطالبات 
معوق بانك ها بسيار مطرح بود، علي طيب نيا - وزير وقت 
اقتصاد - ميزان معوقات بانكي را ۱5۰ هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد، درحالي كه بانك مركزي در آن زمان اين رقم 
را حدود 8۲ هزار ميليارد تومان مطرح مي كرد.در سال 
93 قوه قضاييه پرونده مبهم معوقات بانكي را با اين اعالم 
كه حداقل معوقات 95 هزار ميليارد و حداكثر آن تا ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان بست اما اكنون با گذشت هفت سال 
از اين موضوع، در صورت تعلق سود به معوقات بانكي به 
رقم قابل توجهي خواهيم رسيد.از سوي ديگر، اينكه با 
وصول حدود 5۰ هزار ميليارد تومان از معوقات بانكي در 
دو سال اخير همچنان اين رقم ۲3۶ هزار ميليارد تومان 
باشد، اين سوال مطرح مي شود كه آيا رقم اعالمي با سود 
و تمامي مبلغ حداكثري معوقات است كه اگر اينگونه 
باشد، آيا در طول هفت سال فقط اين ميزان رشد كرده 
يا معوقات جديد متوقف شده كه بعيد به نظر مي رسد. 
رقم اعالمي از سوي طيب نيا واكنش هاي بسيار در پي 
داشت كه بدين منظور در آن زمان وزارت اقتصاد طي 
اطالعيه اي اعالم كرد كه مبلغ رسمي مطالبات معوق 
بانكي حدود 8۰ هزار ميليارد تومان است و منظور وزير 
اقتصاد از ۱5۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي، 

شامل مجموع مطالبات استمهال شده نيز مي شود.

خبر

شرايط افتتاح حساب
در بانك ها تغييري نكرده است

عليرضا قيطاسي دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 
نيمه دولتي ضمن رد تغيير در شرايط افتتاح حساب اظهار 
كرد: تغيير جديدي در شرايط افتتاح حساب هاي بانكي 
رخ نداده است و شعب براساس قانون و دستورالعمل هاي 
بانك مركزي نسبت به احراز هويت مشتري مانند گذشته 
اقدام مي كنند.باتوجه به دستورالعمل هاي بانك مركزي و 
براساس مواد 5 و ۶ قانون اصالح قانون مبارزه با پولشويي، 
بانك ها موظفند در اجرا و شناسايي كامل اشخاص حقيقي 
مشخصات هويتي اعالم شده از سوي شخص حقيقي را با 
اصل مدارك تطبيق داده و پس از احراز هويت و استعالم 
برخط از سازمان ثبت احوال كشور و دريافت كد رهگيري 
تاييد كنند. نگهداري كد رهگيري معتبر در پرونده ارباب 
رجوع قابل استفاده است، براساس دستورالعمل چگونگي 
شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري شناسايي 
مشتري برحسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي )خدمات 
غيرپايه، خدمات پايه( به دو نوع شناسايي اوليه و شناسايي 
كامل تقسيم مي شود. وي با اشاره به شناسايي اوليه گفت: 
موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تمامي خدمات 
بانكي و اعتباري اعم از خدمات غيرپايه و پايه به مشتري 
اعم از گذري و دايمي و انجام هرگونه عمليات پولي و مالي 
)حتي كمتر از سقف مقرر( از جمله انجام هرگونه دريافت 
و پرداخت، حواله، صدور و پرداخت چك، ارايه تسهيالت، 
صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه و 
... نسبت به شناسايي اوليه مشتري براساس دستورالعمل 
اقدام و اطالعات آن را در سيس��تم هاي بانك ثبت كند.

اطالعات مورد نياز شناسايي اوليه شخص حقيقي شامل 
نام، نام خانوادگي، شماره ملي، تاريخ تولد، نام پدر، نشاني 
كامل و كد پستي محل سكونت و شماره تلفن مي شود. 
ضمنا بانك موظف اس��ت پس از اخذ اي��ن اطالعات از 
مشتري، آنها را با مندرجات اصل كارت ملي وي تطبيق 
داده و مراتب را در سند مربوطه تاييد كند. الزامي مبني بر 
اينكه افتتاح حساب بايد در شعبه محدوده محل سكونت 
مشتري انجام شود، وجود ندارد، از سوي ديگر بانك موظف 
است نحوه بازشناسي كارت ملي اصلي از جعلي را براساس 
بخشنامه بانك مركزي كنترل و استعالم برخط از سامانه 
سازمان ثبت احوال را انجام دهد. وي همچنين با اشاره به 
شناسايي كامل شخص حقيقي، اظهار كرد: بانك موظف 
است هنگام ارايه هريك از خدمات پايه به مشتري دايمي 
عالوه بر شناسايي اوليه نسبت به شناسايي كامل و برآورد 
سطح فعاليت مورد انتظار از وي اقدام كند. مدارك مورد 
نياز براي شناسايي كامل نيز شامل معرفي نامه معتبر 
با امضاي حداقل يك نفر از مش��تريان ش��ناخته شده 
يا اش��خاص مورد اعتماد بانك ي��ا معرفي نامه از يكي از 
بانك هاي داراي مجوز از بانك مركزي، سازمان هاي دولتي 
يا نهادها و كانون هاي حرفه اي رس��مي، سوابق ارتباط 
مشتري با هريك از موسسه هاي اعتباري داراي مجوز 
از بانك مركزي و استعالم از آن موسسه به منظور تعيين 
صحت اطالعات ارايه شده از سوي مشتري، جواز كسب 
معتبر به ويژه درباره مشاغل غيرمالي، گواهي اشتغال به 
كار از اشخاص حقيقي داراي مجوز كسب يا از اشخاص 
حقوقي داراي شناسه ملي و اطالعات درباره نوع ميزان و 
هدف فعاليت مشتري جهت تعيين سطح گردش مورد 

انتظار مشتري در حوزه فعاليت خود مي شود.

بانكمركزي:ضوابطومقرراتفروشنقديارزدرصرافيهاهمانروندقبلياست

قيمتدالر۲8۲۲۰،سكه۱۲ميليونو۴۶۰هزارتومان

پرداخت۵8هزارميلياردتومانبابتتسويهوسوداوراق

كانون صرافان: شرايط فروش  ارز در صرافي ها تغييري نداشت

دولت در 8  ماه اول ۱7۶22 ميليارد تومان بابت سود اوراق پرداخت كرد
گروه بانك و بيمه |

خزان��ه داري كل كش��ور، پي��رو اطالعي��ه م��ورخ 
۱۴۰۰.۰8.۲۶ در خصوص نتيجه نوزدهمين هفته 
عرضه اوراق بهادار دولتي، گزارش عملكرد تس��ويه 
اصل و س��ود اوراق بهادار اس��المي منتهي به تاريخ 
۱۴۰۰.۰8.۲9 را منتشر كرد. در اين اطالعيه اعالم 
ش��ده اس��ت، در مقابل مبلغ تأمين ش��ده از طريق 
انتش��ار اوراق نقدي تا اين تاريخ ب��ه مبلغ 5۰.77۱ 
ميليارد تومان، مبلغ 58.۲۰۱ ميليارد تومان توسط 
خزانه داري كل كش��ور، به ش��رح جدول ذيل براي 
تسويه اصل و سود اوراق در سال جاري پرداخت شده 
است كه بر همين اساس مجموع نقدينگي جذب شده 
توسط دولت از طريق انتشار اوراق نقدي منفي است.

از اول س��ال ۱۴۰۰ ت��ا ۲9 آب��ان ۱۴۰۰ پرداختي 
بابت اص��ل اوراق ۴۰5788 ميليارد ريال، پرداختي 
بابت س��ود اوراق ۱7۶۲۲۶ ميليارد ريال، جمع كل 
پرداختي بابت اصل و سود اوراق 58۲۰۱۴ ميليارد 
ريال، تامين مالي دولت از طريق فروش اوراق نقدي 
5۰77۱۱ ميليارد ريال و خالص برداشت دولت از بازار 
پول و سرمايه منفي 7۴3۰3- ميليارد ريال بوده است 
يعني پرداختي دولت بابت بازخريد و سود اوراق بيش 

از دريافتي از محل فروش اوراق بوده است.

     دولت سيزدهم بيشتر از آنكه اوراق بفروشد 
تسويه كرده است

مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه در 
صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت: تا سال ۱۴۰5 
دولت بايد 535 هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراق 
دول��ت قبل را پرداخت كند، دولت س��يزدهم تاكنون 

بيش��تر از آنكه اوراق بفروشد اوراق تسويه كرده است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه بي ثباتي 
اقتصادي خط قرمز دولت اس��ت، گف��ت: دولت تا 
به امروز هم ب��ا وجود تمام محدوديت ها به س��راغ 
استفاده از پايه پولي نرفته است.رشد اقتصادي، نرخ 
سرمايه گذاري، نرخ پايين بهره وري و افزايش تورم در 

سال هاي گذشته داراي نوسان و غيرقابل قبول بوده 
است و دولت تالش دارد ثبات، امنيت و اطمينان را 

به اقتصاد كشور برگرداند.
وي با اش��اره به اينك��ه زيرس��اخت هاي خوبي در 
كش��ور ايجاد شده است، اما متأس��فانه هنوز مردم 
از رفاه مناسب برخوردار نيستند، افزود: در مخازن 
هيدروكربوري ايران سرآمد است، با توجه به ذخاير 
باالي نفت و گاز و ميزان برداش��ت كمي كه صورت 
مي گيرد، س��ال ها اين ذخاير مي تواند كمك كشور 

و جهان باشد.
در دولت هاي قبل درخواس��ت مردم مسائلي نظير 
اش��تغال و كارآفريني بود اما حاال درخواس��ت هاي 
مردم از سمت اشتغال به سمت معيشت رفته كه اين 
موضوع بس��يار ناراحت كننده است. رييس سازمان 
برنامه و بودجه با بيان اينكه بي ثباتي اقتصادي خط 
قرمز دولت است، گفت: دولت تا به امروز هم با وجود 
تمام محدوديت ها به سراغ استفاده از پايه پولي نرفته 
و آثار آن در كاهش نرخ نقطه اي تورم هويدا است. وي 
با تأكيد بر اينكه بودجه سروقت به مجلس مي رود، 
افزود: در بودجه ۱۴۰۱ سعي شده به جاي پرداخت 
به حواش��ي به متن پرداخته ش��ود و اي��ن بودجه 

تضمين كننده شاخص هاي كالن اقتصادي باشد.

راه ميان بر جبران كسري بودجه 
 راه ميان ب��ر و اصطالح��ا 
مي��ان  ز  ا دم دس��تي 
راهكارهاي پيشنهاد شده 
جب��ران كس��ري بودجه 
۱۴۰۱ فروش دارايي ها و 
در ص��ورت پذيرش دولت 
فروش اوراق قرضه است كه 
مي تواند به جبران كسري 
بودجه بينجامد.در بندهايي كه موضوعات فروش 
دارايي و اوراق قرضه مطرح ش��ده مشكالتي وجود 
دارد، در اكثر بودجه ها از ابتدا هم مشخص است كه 
بين درآمدها و هزينه ها تعادل و موازنه وجود ندارد 
كه در نتيجه خود را در قالب كس��ري بودجه نشان 
مي دهد. داليل ايجاد كسري بودجه سنوات گذشته 
به طور ويژه از نظر سياست هاي ارزي بود كه نشات 
گرفته از چند شوك ارزي باال كه از ۱5 سال گذشته 
شروع شد، بود. به نحوي كه ارز هزار توماني ناگهان 
به 3۲۰۰ تومان رسيد و شوك بعدي اين بود كه به 
يك باره به قيمت 3۰ هزار توماني دالر رسيديم كه از 
دل آن دالر ۴۲۰۰ توماني تصويب شد. درواقع ارزش 
دالر ۱۰ برابر شد كه به بيان ديگر با كاهش معنادار 
و رو به سقوط ارزش ريال روبرو بوديم. وقتي شوك 
ارزي وارد مي شود آثار تورمي گسترده مخصوصا بر 

كاهش ارزش پول ملي ايجاد مي كند. 
هرچند ممكن اس��ت دولت تصور كن��د كه درآمد 
ريالي بيشتري كسب كرده است اما چون بزرگ ترين 
مصرف كننده جامعه است بنابراين بيشترين ضربه 
از تورم را مي بيند كه خودش را تحت عنوان كسري 
بودجه نش��ان مي دهد. در حال حاض��ر در صورت 
تقويت ارزش پولي مل��ي و روش هايي كه مي تواند 
كاهش هزينه را به دنبال داش��ته باشد، اين موازنه 
بودجه اي معن��ي دار خواهد بود و كس��ري بودجه 
نخواهيم داش��ت. اظهارنظرهايي مانند حذف دالر 
۴۲۰۰ توماني در شرايطي مطرح مي شود كه جلوي 
رانت گرفته شود اما براي اهل فن اين شائبه وجود 
دارد كه دولت دوباره به س��مت ش��وك هاي ارزي 
خواهد رفت به نحوي كه منابع ريالي گسترده اي را 
در ابتدا ف��راروي آن قرار مي گيرد كه موازنه بودجه 
را در ۶ ماه يا يك س��ال آينده داشته باشد اما به هر 
حال ابهامات��ي وجود دارد كه البته از نظر ش��كلي 
راه حل هايي براي حل مشكل كسري بودجه وجود 
دارد. ضمن اينكه اوراق مش��اركت متعارف ترين و 
منطقي ترين آن مي تواند باشد. اينكه دولت اشاره 
مي كند عدم استقراض از بانك مركزي را در دستور 
كار دارد نيز اقدام بسيار خوبي است كه بايد به شكل 
درس��ت تداوم داشته باش��د. قبل از اينكه صرفا به 
تعيين نرخ ارز در بودجه بس��نده شود بايد تنظيم 
درآمده��ا و هزينه هاي بودجه كه فع��ال در فرآيند 
تصميم گيري اس��ت را فقط براي ۶ ماه آينده اعالم 
كنند. در اين شرايط خيلي از مسائل مشخص خواهد 
شد كه وضعيت رو به بهبود است يا رو به تشديد، در 
واقع با اين شرايط تصوير روشن تري از آينده داريم. 
به هر حال در وضعيت موجود ف��روش دارايي ها و 
استقراض بانكي س��اده ترين و پيش پا افتاده ترين 
روش براي تامين منابع ريالي با قبول ساختار بودجه 
است اما اين در حالي است كه خود ساختار بودجه 
مخصوصا ستون درآمدها و هزينه ها و همچنين نوع 
پرداخت هاي هزينه كه س��هم هاي باالي حقوق و 
مصارف دارد، مي تواند مورد بررسي مجدد قرار گيرد. 

محمد خوش چهره

تدوين دستورالعمل اجرايي
براي تبديل امالك دولتي به پول

معموال امالكي براي فروش 
معرفي مي شود كه تبديل به 
پول كردن آنها تقريبا ممكن 
نيس��ت و دليل آن هم اين 
است كه دستورالعمل محكم 
اجرايي ب��راي اين كار وجود 
ندارد. درباره ف��روش اموال 
دولتي جهت جبران كسري 
بودجه براساس نظر وزير اقتصاد، مهم روش اجرايي آن 
است زيرا در زمان اجرا اتفاقاتي روي مي دهد و يكسري 
خألهايي خود را نشان مي دهد كه مانع آن خواهد بود. 
يكي از موانع اين است كه اكثر امالك مسائلي دارند كه 
حل ش��ان به راحتي امكان پذير نيست. موضوع بعدي 
كاربري هايي اس��ت كه براي خريداران زحمت ايجاد 
مي كند، مورد سوم هم اين است كه در اليه هاي پنهان 
دستگاه هاي اجرايي معموال با فروش اموال مخالفت وجود 
دارد و دليل شان هم اين است كه خريد براي آنها سخت 
خواهد بود، بنابراين مايل هستند تا آنها را براي روز مبادا 
نگه  دارند.سرجمع تمام موارد فوق اين نتيجه را مشخص 
مي كند كه دستگاه هاي اجرايي معموال امالكي را معرفي 
مي كنند كه براي فروش و تبديل به پول مناسب نيست، 
بنابراين عددي كه قرار بود براي پوشش دادن بخشي از 
بودجه تحقق پيدا كند، روي نخواهد داد و دليل آن هم 
اين است كه دستورالعمل محكم اجرايي براي اين كار 
وجود ندارد. در مورد پيشنهاد وزير اقتصاد و شكل قانوني 
بخش��يدن به فروش اموال و دستوري بودن آن نيز بايد 
گفت كه ابالغ فروش اموال دولتي پيش از اين هم ابالغ 
شده بود و از آن زمان تا به امروز موانع برطرف نشده است. 
پيشنهاد مي كنم ابتدا ايرادهاي قانوني مايملك برطرف 
شود. برفرض ساختمان فرمانداري در شهرستاني فاقد 
سند است، اين مشكالت بايد برطرف شود. رفع مشكالت 
نياز به برنامه دارد، برفرض در سال ۱۴۰۱ شروع اين كار 
انجام شود و تمام امالك را رفع مشكل كنند )هنوز اين 
كار تعريف نشده است(، سپس سامانه اي طراحي شود 
كه در آن دستگاه هاي اجرايي امالك خود و كاربري آن 
را معرفي كنند و در نهايت يك نهاد فرادستي يا بر فرض 
سازمان امالك دولتي متولي استفاده شدن يا نشدن 
اين امالك  شود. درصورتي كه اين كارها صورت نگيرد 
از دستگاه هاي اداري به صورت خودجوش ميزان امالك 
در نخواهد آمد، به همين دليل س��ازمان جدايي بايد 
وجود داشته باشد كه آمار درست را به استخراج درآورد 

و سپس با داده هاي خود موفق به رفع ايرادات شود.

سعيد باستاني



بازار سرمايه|
 افزاي��ش تدريجي نرخ بهره بين بانك��ي در چند ماه اخير 
نش��انگر س��ير صعودي اين مولفه مهم اقتصادي است، 
طوري كه در آخرين آمار بانك مركزي اين رقم به 20.94 
درصد رسيده؛ موضوعي كه در آينده احتمال رشد نرخ بهره 
را قوت مي بخش��د و به زعم كارشناسان در طوالني مدت 
اتفاق خوبي براي بخش توليد و اقتصاد به شمار نمي  آيد. 
به عقيده بسياري از فعالين بازار سرمايه تا مشخص نشدن 
وضعيت دوره جديد مذاكرات برجام، تبديل اليحه به قانون 
بودجه 1401، قطعي زمس��تاني برق و گاز صنايع، شيوه 
جديد قيمت گذاري خودرو، تأمين كسري بودجه و اوراق 
فروشي و نرخ سود بين بانكي و اوراق بهره نمي توان اميدي 
به بورس داش��ت و اين بازار برمدار نوسان حركت خواهد 
كرد. نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي از انواع نرخ هاي بهره 
در بازار پول به نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت 
مي دهد كه درواقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانك هاس��ت و 
زماني كه آنها در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا 
هفتگي، دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها در 
بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض مي كنند كه اين 
نرخ در ح��ال حاضر در محدوده 20.94 درصد قرارگرفته 
است.  بر همين اساس شاهد افزايش هفتگي و ماهانه سود 
بين بانكي هستيم و از اولين روز فصل پاييز تا روز 27 آذرماه 
اين نرخ رش��دي در حدود 1.84 درصد داشته كه با توجه 
به رويكردهاي دولت و وزير اقتصاد در ابتداي راه مي توان 

اين افزايش نرخ سود را تضاد رويكردهاي اعالمي دانست.

    نرخ سود اعالمي يا نرخ سود واقعي
درحالي كه بانك مركزي نرخ سود هدف خود رابين 18 تا 
19 درصد تعريف كرده اما نرخ بهره در بازار بين بانكي در 
آستانه 21 درصدي است. اين بدان معناست كه نرخ سود از 
تله بانك مركزي فرار كرده. دراين بين برخي از كارشناسان 
اقتصادي مي گويند كه دولت با فروش اوراق مالي براي تأمين 
كسري بودجه زمينه كمبود نقدينگي در بازار را فراهم كرده 
و اين كسري جاري منابع موجب ش��ده اكثر آنها در بازار 
بين بانكي به دنبال استقراض باشند به همين دليل نرخ باال 
رفته است. البته برخي ديگر اعتقاددارند دولت بيش از آنكه 
اوراق فروخته باشد تسويه اوراق گذشته را انجام داده است 
به همين دليل كسري در بازار بين بانكي از اين ناحيه نيست. 
از ديد اين گروه باال بودن نرخ تورم و منفي شدن نرخ بهره 
واقعي موجب شده تمايل براي جذب منابع در قالب وام باال 
رود. به همين دليل بازار بين بانكي دچار كسري شده است. از 
ديد اين گروه راهكار متناسب كردن كريدور نرخ سود با نرخ 

تورم در بازار بين بانكي است. همچنين با بررسي آمار و ارقام 
موجود مي توان اساسي ترين عامل صعود نرخ بهره در اين 
موعد را رفتار واكنشي اين متغير به افزايش نرخ سود در بازار 
باز دانست. در بازار باز از ابتداي پاييز 1400 سياست بانك 
مركزي ماهيت انبساطي پيداكرده نرخ بسط پول همواره 
در سطح 19 درصد قرار گرفت. تا اينكه در دو هفته پاياني 
بانك مركزي مجبور شد اين نرخ را ابتدا تا 19.2 درصد و 
سپس تا سطح 19.25 درصد افزايش دهد. به عبارت ديگر 
اين بيشترين ميزان نرخ سود بسط پول در اين بازار بوده و 
اين رخداد موجب رشد دوباره نرخ بهره در بازار بين بانكي 
شده است. اما فراتر از آمار و ارقام مي توان ريشه اي ترين عامل 
براي اين رشد را كسري شديد نقدينگي در بانك ها دانست. 
اين اتفاق موجب نياز بانك ها شده و بانك مركزي را مجبور به 
واكنش انبساطي در بازارهاي مالي كرده است. از سوي ديگر 
نبايد فراموش كرد به شرط تداوم افزايش هاي چشمگير نرخ 
سود در بازار بين بانكي مي توان نسبت به مهار تورم اميدوار 
بود كه اين امر به سياست هاي بانك مركزي وابسته است 

زيرا، به اعتقاد كارشناسان سياست انبساطي بانك مركزي 
مانع از روند صعودي نرخ سود در بازار بين بانكي مي شود و 
در پي آن نيز تأثيري در كاهش يا مهار تورم نخواهد داشت.

    بازگشت نقدينگي به تاالر شيشه اي
شاخص كل بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
دوش��نبه، يكم آذرماه با 20 هزار و 192 واحد افزايش در 
جاي��گاه يك ميليون و 407 هزار واح��دي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد و 110 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 44 هزار و 190 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه هزار 
و ۶12 واحد افزايش به ۳8۶ هزار و 9۳8 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با 2 هزار و 275 واحد رشد به 24۳ هزار و 
720 واحد رس��يد. شاخص بازار اول 15 هزار و 724 واحد 
و شاخص بازار دوم ۳7 هزار و 74۶ واحد افزايش داشتند. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با 2 هزار و ۳70 واحد، شركت 

سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار 
و 918 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك 
هزار و 8۳۳ واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با 
يك هزار و 1۳0 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
با يك هزار و 81 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد 
»تاپيكو« با يك هزار و 80 واحد و پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر« با 77۳ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل پتروشيمي ش��يراز با نماد »شيراز« با 
85 واحد، بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس« با 7۳ 
واحد، مهندسي نصير ماشين با نماد »خنصير« با ۳0 واحد، 
البراتورسازي دكتر عبيد با نماد »دعبيد« با 24 واحد، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت« با 2۳ واحد، بهمن خودرو با 
نماد »خبهمن« با 2۳ واحد و پتروش��يمي خارك با نماد 
»ش��خارك« با 22 واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند. بر پايه اين گزارش، در سومين روز كاري هفته 
گروه بهمن با نماد »خبهم��ن«، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد«، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد 
»خگستر«، بورس اوراق بهادار تهران با نماد »بورس«، گروه 
دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش نفت بندرعباس با 
نماد »شبندر« و ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 
۳« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 2۶5  ميليون و 278 هزار برگه سهم 

به ارزش سه هزار و 525 ميليارد ريال دادوستد شد.

    روند رو به باالي فرابورس
طي روز دوشنبه شاخص فرابورس بيش از 1۶9 واحد 
افزايش داشت و روي كانال 20 هزار و 187 واحد ثابت 
مان��د. همچنين در اين بازار 2 ميلي��ارد و 97 ميليون 
برگه س��هم به ارزش ۶70 ه��زار و 95۶ ميليارد ريال 
دادوستد ش��د. در اولين روز آذرماه پليمر آريا ساسول 
با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پتروش��يمي تندگويان با نماد »ش��گويا«، س��هامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پااليش نفت الوان با 
نماد »شاوان« و شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا« با تأثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
همچنين صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پتروشيمي 
مارون با نماد »مارون«، مديريت انرژي اميد تابان هور 
با نماد »وهور«، ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، 
توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، توليد نيروي 
برق دماوند با نماد »دماوند« و بيمه اتكايي ايرانيان با 
نماد »اتكاي« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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تسويه ۵۸ هزار ميليارد تومان 
اوراق  

بر اساس اطالعيه خزانه داري كل كشور، دولت تا پايان 
آبان ماه 58 هزار ميليارد تومان بابت تسويه اوراق دولتي 
پرداخت كرد. پيرو اطالعيه 2۶ آبان 1400 درباره نتيجه 
نوزدهمين هفته عرضه اوراق به��ادار دولتي، گزارش 
عملكرد تسويه اصل و سود اوراق بهادار اسالمي منتهي 
به تاريخ 29 آبان 1400 را منتش��ر كرد. بر اساس اين 
اطالعيه، در مقابل مبلغ تأمين ش��ده از طريق انتشار 
اوراق نقدي تا اين تاريخ به مبلغ 50 هزار و 771 ميليارد 
توم��ان، مبلغ 58 هزار و 201 ميليارد تومان توس��ط 
خزانه داري داري كل كشور، به شرح جدول ذيل براي 
تسويه اصل و سود اوراق در سال جاري پرداخت شده 
است كه بر همين اساس مجموع نقدينگي جذب شده 

توسط دولت از طريق انتشار اوراق نقدي منفي است.

حذف دالر ۴۲۰۰ توماني
چه تأثيري روي بورس دارد؟

تجارت نيوز| سازمان غذا و دارو امروز فهرست آخرين 
اقالمي كه ارز تخصيصي به آنها از ترجيحي به نيمايي 
تغييريافته را منتشر كرده. اتفاق قابل توجه آنكه اين 
سازمان ارز 4200 توماني را براي برخي از داروها قطع 
كرده است. موضوعي كه به احتمال زياد بورس را تحت 
تأثير قرار مي دهد. علي عصاري، كارشناس بازار سهام در 
اين خصوص گفت: خبري مبني بر حذف ارز ترجيحي 
براي تعدادي از دارويي ها منتشرشده است. ما قانوني 
در اقتصاد داريم كه بر اساس آن دونرخي بودن ارز براي 
مصرف كننده زيان بار است و معمواًل كاال با نرخ بااليي 
ارز به دست مصرف كننده مي رسد. وي ادامه داد: از اين 
قانون نتيجه مي گيريم كه ذات ارز دونرخي مبتني بر 
فساد است و ايجاد رانت مي كند. اگر ارز ترجيحي حذف 
نشود قيمت گذاري دستوري نيز ادامه دار خواهد بود و 
اين روندي منفي براي بازار سهام است. عصاري گفت: 
اين اتفاق قطعًا اثر مثبت بر معامالت خواهد داش��ت. 
ممكن است حذف ارز ترجيحي در كوتاه مدت تورم زا 
باشد، كما اينكه طبق گزارش ها دريافت شده در حال 
حاضر نيز كاالها بر اس��اس نرخ ارز آزاد خريدوفروش 
مي ش��وند و ارز 4200 تومان��ي در جيب رانت خواران 
مي رود. ين كارش��ناس تصريح كرد: حذف ارز 4200 
توماني از دو جهت براي بازار س��رمايه مفيد است. اول 
اينكه ش��فافيت معامالت و صورت ه��اي مالي اتفاق 
مي افتد. طبيعتًا وقتي شفافيت اتفاق بيفتد سهامدار 
اعتماد بيشتري خواهد كرد و مي تواند راحت تر وارد اين 
بازار شود. وي افزود: دوم اينكه اگر ارز ترجيحي حذف 
شود در صورت هاي مالي حاشيه سود شركت ها باالتر 
مي رود و اين مي تواند يك اثر مثبت براي بازار س��هام 
باش��د. به طوركلي ح��ذف ارز 4200 توماني براي هر 
بازاري بد باشد براي بازار سهام بهترين اتفاق خواهد بود.

نقش بورس كاال در اجراي 
طرح جهش توليد مسكن

كاال خبر| عليرضا پاك فطرت، عضو كميسيون عمران 
مجلس با اشاره به اينكه در فرآيند اجراي جهش توليد 
مسكن قطعاً دولت بايد نظارت دقيق داشته باشد گفت: 
بورس كاال بستري شفاف براي مبادالت كاالست و دولت 
نيز به منظور رصد معامالت مختلف نيازمند شفافيت 
اطالعات است، ازاين رو امكان نظارت تنها در بسترهايي 
چون بازار سرمايه فراهم است و در بازار آزاد و شيوه هاي 
سنتي معامالت به دليل عدم شفافيت امكان نظارت 
مطلوبي وجود ندارد. وي افزود: خوشبختانه باعرضه 
س��يمان در بورس كاال و رها ش��دن اين صنعت از 
قيمت گذاري دستوري، برخالف مقاومت عده اي 
از فعاالن اين بازار، هيچ مشكلي در عرضه كامل اين 
محص��ول در بورس كاال به وجود نيامد و در ادامه با 
رفع مشكل قطعي برق كارخانه ها، شرايط توليد و 
بازار س��يمان به ثبات رسيد. اوتصريح كرد: عرضه 
كامل فوالد در ب��ورس كاال از اقدام��ات موردنظر 
كميسيون عمران مجلس است چراكه فوالد نقش 
بسزايي در توليد مسكن ايفا مي كند و در طرح جهش 
توليد مسكن هم به موضوع مواد اوليه ساخت مسكن 

و عرضه آن در بورس كاال اشاره شده است.

احتمال كاهش سود صنايع
به دنبال قطعي گاز

سنا| كاويان عبدالهي، كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: 
در اين شرايط، برخي از شركت هايي كه باقيمت هاي 
جهاني فروش خود را انجام مي دهند يا قيمت گذاري 
دستوري دارند، ممكن است سود كمتري كسب كنند. 
طي بررسي هاي انجام شده، اگر قطعي گاز اتفاق بيافتد، 
احتمال دارد سود برخي صنايع تا حدود 8 درصد كاهش 
پيدا كند. عبدالهي، قطعي گاز شركت ها در فصل سرما 
را موضوعي جديد ندانست و گفت: در بسياري صنايع از 
گاز استفاده مي شود كه در فصل سرما احتمال قطعي 
آنها وجود دارد. در اين ش��رايط بسياري از شركت ها از 
راهكار سوخت مازوت براي توليد انرژي خود استفاده 
مي كنند، موضوعي كه هزينه بيشتري را نيز به شركت ها 
تحميل مي كند. وي تصريح كرد: اين هزينه بيشتر در 
شركت هايي كه قابليت فروش باقيمت باالتر دارند، 
اعمال مي شود. مانند ش��ركت هاي سيماني كه در 
بورس كاال، محصوالت خ��ود را معامله مي كنند و 
مجبور هس��تند كاالي خود را باقيمت بيشتري به 
فروش برس��انند. عبدالهي با اش��اره به اينكه حذف 
ارز 4200 توماني يكي از مراحل تك نرخي ش��دن 
ارز است، گفت: با انجام اين موضوع بهاي تمام شده 
كاالهاي توليدي افزايش پيدا مي كند؛ موضوعي كه 
سبب مي شود به دنبال آن بسياري از شركت ها براي 

حفظ سود، كاالهاي خود را گران تر بفروشند.
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)ISO TC17 (نشست تخصصی کميته فنی فوالد متناظر سازمان بين المللی
باحضورمديرکلدفترمطالعاتتطبيقیومشارکتدرتدويناستانداردهایبينالمللیبرگزارشد

نشس�ت تخصصی کميته فنی ف�والد متناظر س�ازمان 
بين المللی) ISO TC17( با حضور مديرکل دفتر مطالعات 
تطبيقی و مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی و 
هيات همراه و به رياست محمود اکابر مدير تضمين کيفيت 
شرکت فوالد خوزستان برگزار ش�د. به گزارش خبرنگار 
روابط عمومی، نشس�ت يادش�ده با حضور امير حس�ين 
کلورزی مدير بازرسی جوش و تست های غيرمخرب فوالد 
خوزستان و گروهی 1۵ نفره از سازمان ملی استاندارد ايران، 
سازمان استاندارد خوزستان، دانشگاه شهيد چمران اهواز 
و شرکت فوالد مبارکه به سرپرستی رضا قيصی پور رييس 
سازمان ملی استاندارد خوزستان، روز چهارشنبه ۲7 آبان 
ماه 14۰۰ در سالن کنفرانس مهمانسرای نور مجتمع دويست 
دستگاه انجام شد. در س�ازمان جهانی استاندارد کميته 
 Technical Committees های فنی، گروه ه�ای فن�ی
هستند که در زمينه های خاص مس�ئوليت برنامه ريزی 
و پايش اس�تانداردها را بر عهده دارند. کميته فنی فوالد 
ISO TC17 از سال 1۹47 ميالدی مقارن با 1۳۲۶ شمسی 
با هدف استانداردسازی در حوزه ی "فوالد ريخته شده، کار 
شده و شکل داده ش�ده به روش سرد و نيز شامل شرايط 

فنی تحويل لوله های فوالدی برای مقاصد تحت فشار" در 
س�ازمان ISO تاسيس ش�ده و هم اکنون دبيرخانه آن در 
کشور ژاپن مستقر است. محمود اکابر مدير تضمين کيفيت 
شرکت فوالد خوزستان و نايب رييس کميته فنی متناظر 
فوالد TC17 در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اظهار 
داشت: ايران در TC17 عضو فعال است و به  عنوان يکی از 
اعضای اصلی سازمان جهانی استانداردسازی اين فرصت 
را در اختيار دارد تا با اتکا بر توان علمی و فنی انديشمندان 
و متخصصان، با ارائه نقطه نظرات کاربردی و نيز با رويکرد 

شناس�اندن توانمندی های خود به جامعه جهانی و دفاع 
از منافع و مصالح ملی در اي�ن عرصه به طور موثری نقش 

آفرينی نمايد. 
 TC17 وی افزود: ايران در حوزه فوالد در قالب کميته فنی
درخش�ش قابل توجهی داشته و با وجود محدوديت های 
فراوان، در خصوص تدوين و بازنگری استانداردهای بين 
المللی )فعال تر از کشورهای پيشرفته صنعتی( مشارکت 
نموده اس�ت. اين کميته به مدت ۸ سال به عنوان کميته 
برتر توسط س�ازمان ملی استاندارد برگزيده شده است.  
اکابر در پايان س�خنان خود افزود: در اين نشس�ت ضمن 
ارائه طرح های تحولی به مدير کل دفتر مطالعات تطبيقی و 
مشارکت در تدوين استانداردهای بين المللی، مقرر گرديد، 
دستاوردهای کميته جهت توسعه در حوزه های مختلف 
جمع بندی و به شيوه مناس�ب تجربيات آن با همکاری و 
مشارکت سازمان ملی استاندارد ايران و ساير متخصصين 
به س�اير کميته های فنی متناظر منتقل ش�ود.  گزارش 
خبرنگار ما حاکی اس�ت، پيش از جلسه ياد شده، اعضا از 
س�ايت صنعتی و خطوط توليد ش�رکت فوالد خوزستان 

بازديد کردند.

تشکيل کارگروه تحول در مديريت امور پيمانکاران
درجلسهکميتهراهبریشرکتفوالدخوزستانموردتاکيدقرارگرفت

در جلسه کميته راهبری ش�رکت فوالد خوزستان که با 
حضور امين ابراهيمی مديرعامل برگزار ش�د، تش�کيل 
کارگروه تح�ول در مديريت امور پيمانکاران مورد تاکيد 
قرار گرف�ت. به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، جلس�ه 
کميته  راهبری ش�رکت فوالد خوزس�تان با حضور امين 
ابراهيمی مديرعامل، قائم مقامان، معاونان و مديران روز 
سه ش�نبه ۲۵ آبان ماه 14۰۰ برگزار ش�د. امين ابراهيمی 
مديرعامل فوالد خوزستان در اين جلسه گفت: با توجه به 
اين که يکی از دغدغه های کارکنان در سال های گذشته 
طبقه بندی مش�اغل بوده اس�ت، طرح بازنگ�ری آن در 
دس�تور کار قرار گرفته و بر پايه نتاي�ج حاصل از تحليل 
داده ها و نيز الگو برداری از س�اير ش�رکت های مشابه و 
ش�رايط فوالد خوزس�تان در اس�تان انجام خواهد شد. 
اين طرح قرار اس�ت به گونه ای انجام شود که برای ديگر 
س�ازمان ها به الگو تبديل ش�ود.  وی افزود: شايد طرح 
طبقه بندی مشاغل به  صورت 1۰۰ درصد قابل اجرا نباشد، 
اما با برداش�ت داده های اطالعاتی از پايين ترين رده های 
سازمان، به وسيله گروهی که تشکيل خواهد شد، اصالح 
طرح طبقه بندی بر مبنا و شرايط موجود در سازمان تا حد 
زيادی امکان پذير خواهد بود.  ابراهيم�ی در ادامه بيان 
داشت: ۶۰ درصد نيروهای شرکت پيمانکار می باشند. ما 
اگر خواستار تحول در سازمان هستيم، بايد در فرآيندها و 

کالن فرآيندها با رويکرد خطا ناپذيری، تحول های ويژه ای 
صورت گيرد. وی افزود: يکی از چالش های بزرگ شرکت 
فوالد خوزس�تان، مديريت امور پيمانکاران می باشد. در 
اين طرح تحولی، علت برون س�پاری فرآيندها و ماهيت 
عملکردی و اثربخشی و نيز ش�اخص های برون سپاری 
آن ها مورد بازنگری قرار خواه�د گرفت و در صورت نياز 
فرآيند با هدف بهبود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت. 
به طور مثال مش�اهده می شود که يک فعاليت مشخص 
در س�ازمان به چند سيس�تم نظارتی ارتباط دارد و کل 
فرآيند با چابکی مناسب حرکت نمی کند که از آن جمله 
می توان به فرآيندهای بهسازی محيط و آراستگی محيط 
کار در محيط های مختلف درون و بيرون سايت ها، نصب 

تابلوهای مختلف هشدار، راهنمايی رانندگی و غيره اشاره 
کرد که از نظر محتوا يکسان، اما نظارت بر اين فعاليت ها 
متفاوت می باشد. اين امر بيانگر نياز به تحول ويژه در امور 
پيمانکاری و فرآيند برون سپاری است.  مديرعامل فوالد 
خوزستان اظهار داشت: ضروری است کميته ای با عنوان 
کميته تحول در مديريت امور پيمانکاران و زير نظر کميته 
عالی منابع انس�انی ايجاد و در مرحله نخست با بررسی 
امور پيمانکاری در ش�رکت، هر آنچه که از گذش�ته تا به 
امروز اتفاق افتاده اس�ت را با مقايسه با ديگر شرکت ها و 
عارضه يابی برای رسيدن به موقعيت بهينه، بررسی نمايد تا 
در خصوص سيستم پيمانکاری با رويکرد بهبود، اقدامات 
اصالحی مناسب انجام پذيرد. وی با اشاره به وجود سيستم 
نظارت چند اليه افزود: حوزه نظارت بر امور پيمانکاری به 
س�ه بخش ارزيابی، کنترل و نظارت تقسيم می شود. در 
س�ازمان پويا و چابک،  با هدف پيشگيری از بروکراسی 
اداری، ارزياب�ی بايد به صورت دقيق ص�ورت گيرد و اين 
به معنای بازنگری سيس�تم نظارت ب�ه صورت چند اليه 
می باش�د. ايجاد خط مش�ی جديد نظام ج�ذب نيروی 
پيمانکاران که در ماه های اخير اتفاق افتاد در همين راستا 
می باشد. گزارش خبرنگار ما حاکی است، پيش از سخنان 
مديرعامل ساير معاونان و مديران گروه فوالد خوزستان 
به ارائه گزارش در حوزه های تحت نظارت خود پرداختند.

TC17 کميته فنی متناظر فوالد
کميته فنی متناظر فوالد TC17 را بيشتر بشناسيم و نحوه 
مشارکت و ايفای نقش کارشناسان خبره فوالد خوزستان 

در آن را بيشتر بدانيم.
استانداردسازی بين المللی برای اولين بار در زمينه فناوری 
الکترونيکی انجام ش�د. در س�ال 1۹۲۶ ميالدی انجمن 
بين المللی استاندارد سازی، با فعاليت استاندارد سازی در 
ساير زمينه ها شروع به کار کرد. در سال 1۹4۶ نمايندگان 
۲۵ کشور جهان در لندن جلسه ای تشکيل دادند و سازمان 
جديدی با هدف همکاری های بين المللی و يکسان سازی 
استانداردهای صنعتی، تاسيس نمودند.  در سال 1۹47، 
فعاليت رس�می اين س�ازمان )ISO( آغاز شد که پايگاه 
اصلی آن در شهر ژنو واقع در سوييس می باشد. ضرورت 
تاسيس سازمان ISO توس�عه دانش فنی و ظرفيت های 
فن�اوری، ايجاد يک زب�ان واحد مي�ان توليدکنندگان و 
مصرف کنندگان، تس�هيل در تجارت و انتقال فناوری و 
طرح نيازهای فنی صنعت می باشد. اهداف اصلی سازمان 
ايزو در تدوين استانداردهای بين المللی تسهيل تجارت 
بين المللی، کيفيت، ايمنی و امنيت، حمايت از مشتری و 
حفاظت از محيط زيست و توسعه بهينه فناوری هاست. در 
سازمان جهانی استاندارد کميته های فنی، گروه های فنی 
Technical Committees هس�تند ک�ه در زمينه های 
خاص مسئوليت برنامه ريزی و پايش اس�تانداردها را بر 
عهده دارند. کارهای فنی و اس�تاندارد سازی در سازمان 
ISO در هرم زير انجام می ش�ود:  ه�ر TC دارای تعدادی 
گروه های فنی فرعی و گروه های کاری اس�ت که هر کدام 
از آنها مسوول استاندارد سازی در مورد يک يا چند آيتم 
از موضوع مرتبط به TC است و دارای دبيرخانه های جدا 
می باشند و مس�ووليت های آن ها به يکی از اعضای فعال 
 ISOTC17 سپرده می شود.  کميته فنی فوالد TC در هر
از س�ال 1۹47 مي�الدی مقارن با 1۳۲۶ شمس�ی با هدف 

استانداردس�ازی در حوزه » فوالد ريخته شده، کار شده 
و شکل داده شده و به روش سرد و نيز شامل شرايط فنی 
تحويل لوله های ف�والدی برای مقاصد تحت فش�ار« در 
سازمان ISO تاسيس ش�ده و هم اکنون دبيرخانه آن در 
کشور ژاپن مستقر است. اين کميته در حال حاضر 1۳ زير 
کميته دارد و ۶4 کشور عضو اين کميته می باشند که از اين 
تعداد ۲7 کشور عضو فعال و ۳7 کشور عضو ناظر می باشند. 
ايران در TC17 عضو فعال است.  کميته فنی متناظر فوالد 
TC17 يک کميته علمی- تخصصی است که اعضای آن 
از بي�ن گروه های صالحيت دار و عالقه مند به مش�ارکت 
در تدوين و بازنگری اس�تانداردهای بين المللی انتخاب 
 ISOTC17 ش�ده اند.  اين کميته، متناظر با کميته فن�ی
است و متشکل از جمعی از اعضای مشارکت کننده کميته 
ملی اس�تانداردهای ISO از گروه های ذينفع و ذيربط در 
زمينه فوالد می باشد که تحت نظر دبيرخانه کميته ملی 
و هيات فنی ايران، وظيفه تحقق مشارکت در فعاليت های 
کميته فنی بين المللی ISO فوالد را برعهده دارد.  ضرورت 
ايجاد کميته فنی متناظر ساماندهی مشارکت در تدوين 
اس�تانداردهای بين المللی و نيز ارائه نقط�ه نظرها و آراي 
طرف های ذينفع و نظرهای مبتنی بر منافع، مصالح و توسعه 

صنعتی کشور می باش�د.  ايران به عنوان يکی از اعضای 
اصلی سازمان جهانی استاندارد  س�ازی اين فرصت را در 
اختيار دارد تا به اتکای توان علمی و فنی انديش�مندان و 
متخصصان خويش، با ارائه نقطه نظرات تخصصی با رويکرد 
شناس�اندن توانمندی های خود به جامع�ه جهانی و نيز 
دفاع از منافع و مصالح مل�ی در اين عرصه به طور موثری 
نقش آفرينی نمايد و خوشبختانه ايران در حوزه فوالد در 
قالب کميته فنی TC17 درخشش قابل توجهی داشته و به 
رغم محدوديت های فراوان، در خصوص تدوين و بازنگری 
اس�تانداردهای بين المللی، بعضًا فعال تر از کش�ورهای 
پيشرفته صنعتی مشارکت نموده است.  در همين راستا 
در سال 1۳۸۸ طی انتخاباتی که در همايش برگزار شده در 
محل تاالر طوبی شرکت فوالد خوزستان برگزار شد، از ميان 
متخصصان صنعت و اساتيد دانشگاه 4۲ نفر جهت شروع 
فعاليت در اين کميته انتخاب شدند و دبيرخانه آن به شرکت 
گروه ملی صنعتی فوالد ايران سپرده شد. از ميان صنايع 
فوالدی شرکت های فوالد خوزس�تان، لوله سازی اهواز، 
گروه ملی صنعتی فوالد ايران، فوالد اکس�ين خوزستان، 
نورد لوله اهواز، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد کاويان، سازمان 
ملی استاندارد خوزستان و دانشگاه شهيد چمران عضو 
اين کميته می باشند و هر سه سال يک بار انتخابات مجدد 
اين کميته جهت ترميم س�اختار خود انجام می شود.    در 
طول اين سال ها شرکت فوالد خوزستان عالوه بر پرداخت 
کمک های مالی تحت عنوان حق عضويت های س�االنه، 
توسط کارشناسان و متخصصان خود که در زيرکميته های 
فنی عضو هس�تند، نقطه نظ�رات تخصصی خ�ود را در 
استانداردهای مربوطه اعمال نموده است. همچنين محمود 
اکابر مدير تضمين کيفيت شرکت فوالد خوزستان عضو 
هيات موسس اين کميته بوده و دو دوره سه ساله متوالی به 

عنوان نايب رييس کميته انتخاب شده اند.

در پی شهادت مامور نيروی انتظامی شهرستان کارون در درگيری با سارقان مسلح
بسم اهلل الرحمن الرحيم

امام خمينی )ره(: شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی 
وصلشان عند ربهم يرزقونند. 

در پی درگيری مس�لحانه ماموران ج�ان بر کف نيروی 
انتظامی با سارقان مسلح در شهرستان کارون سرهنگ 

هادی کنعانی به درجه رفيع شهادت نائل شد.

اينجانب شهادت اين سرباز واليت و شهيد راه امنيت را 
به مردم شهيد پرور خوزستان بويژه شهرستان کارون 
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده اين 

شهيد عزيز صبر و شکيبايی مسئلت می نمايم.
امين ابراهيمی

مديرعامل شرکت فوالد خوزستان

پيام مديرعامل شرکت فوالد خوزستان

پيام مديرعامل شرکت فوالد خوزستان به مناسبت هفته بسيج
بنام خداوند بخشنده و مهربان

امام خمينی )ره(: بسيج مدرسه عشق و مکتب شاهدان 
و ش�هيدان گمنامی است که پيروانش بر گلدسته های 
رفيع آن اذان شهادت و رش�ادت سر داده اند. بسيجی 
رهرو هميشگی پير جماران و مطيع امر واليی رهبر معظم 
انقالب است. بسيجی در تمام صحنه ها گوش به فرمان 
واليت دارد. بسيجی يعنی اخالص، صالبت، پايندگی، 
اقتدار، عزت و سربلندی؛ بسيجی يعنی در ياری   رسانی 
ثابت قدم. بسيج و بسيجی همواره در ميان مردم و برای 
 اّول بسيجی اسالم است. بسيجی به علی تأسی و نگاه مردم است. الگو و مقتدای بسيجيان، امير  مومنان علی )ع( 

می کند، کسی که سال ها برای حفظ و حراست از نبوت 
و رس�الت، جهاد و مبارزه کرد و برای عدالت، سختی ها 

کشيد و سرانجام در محراب عشق به شهادت رسيد.
تفکر بسيجی بر اساس اسالم استوار است. تفکر بسيجی 
تفکری پويا و زنده اس�ت، حيات دارد و به جامعه حيات 
و نشاط می بخشد.اينجانب فرارسيدن هفته بسيج را 
خدمت پيروان واليت و سربازان عرصه ی توليد تبريک 

و تهنيت عرض می  نمايم.
و من اهلل توفيق

امين ابراهيمی- مديرعامل شرکت فوالد خوزستان

پيام فرمانده حوزه شهيد بقايی سپاه ناحيه مقاومت بسيج امام علی )ع(
امام  خمينی )ره(: اگر بر کش�وری نوای دلنشين تفکر 
بس�يجی طنين انداز ش�د، چش�م طمع دش�منان و 

جهانخواران از آن دور خواهد گرديد.
بسيجی ضميری روشن و زبانی ذاکر و شاکر را همچون 
صدفی که گوه�ری از ايمان و بين�ش در درون دارد، از 
لغزش ها حفظ کرده است. ساده زيستی، صفا و صميميت، 
ايثار و گذشت، آمادگی و صالبت، بازدهی و ايمان قوی 
و شعور بسيار، ويژگی های بسيجی هستند.بسيج در 
دوران جنگ و سازندگی توانست نقش موثر و ارزنده ای 
داشته باشد و در ردای مهندسان و پزشکان و مديران، 

ُمدرس�ان دانش�گاه و حوزه و کارگ�ران کارخانه های 
مختلف، به س�ازندگی ايران عزيز، کمر همت بس�ت.

بس�يج قلب تپنده کش�ور و ملت ايران اس�ت. بسيج 
زائيده تفکر ناب انقالب و امام روح  اهلل است که تا زمان 
ظهور آقا امام زمان )عج( زمينه  ساز دولت کريمه خواهد 
شد.اينجانب به نمايندگی از سبز پوشان انقالب اسالمی 
در مجموعه کارگری گروه فوالد خوزستان، فوالد اکسين 
و ش�هرک های صنعتی، هفته گرانقدر بسيج، که ثمره 
خون هزاران شهيد به ويژه شهدای کارگر بسيجی است، 

را تبريک عرض می نمايم.
حميدرضا توکلی زاده  - فرمانده حوزه شهيد بقايی سپاه 

ناحيه مقاومت بسيج امام علی )ع(



گروه راه و شهرسازي|
 در حالي كه وضعيت آلودگي هوا و ترافيك در تهران تحت 
تاثير تضعيف و فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي به شدت 
افزايش يافته است، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر تهران از موافقت دولت براي تهاتر نفت با واگن مترو خبر 
داد و گفت كه رييس جمهور در اين زمينه دستور داده است.  
به گزارش »تعادل«، در پي بي نتيجه ماندن مذاكرات هسته اي 
طي ماه هاي اخير و باقي ماندن سايه تحريم ها بر سر اقتصاد 
كشور، دولت سيزدهم از نخستين روزهاي فعاليت خود از 
تهاتر نفت با برخي كاالها و خدمات سخن به ميان آورده است. 
نخستين بار، رستم قاسمي، در روزهاي آغازين شهريورماه 
سال جاري از »تهاتر نفت با انجام پروژه هاي بزرگ عمراني« 
سخن به ميان آورد. او طي دو ماه گذشته نيز از »تهاتر نفت با 
انتقال تكنولوژي هاي نوين خانه سازي« صحبت و اعالم كرده 
كه وزارت راه به همين منظور در حال مذاكره با شركت هاي 
چيني است. ديروز همچنين كانال تلگرامي »ايران پترونت« 
به نقل از عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزير پاكستان در امور 
بازرگاني اعالم كرد كه بر اساس يك مبادله پاياپاي كه از سوي 
تهران و اسالم آباد مورد توافق قرار گرفته است، پاكستان در 
ازاي فروش برنج، گاز مايع را از ايران وارد خواهد كرد.  در اين 
حال، به باور برخي از كارشناسان اقتصادي، اساسا تهاتر نفت 
با كاالها و خدمات به زيان اقتصاد ملي است. ديروز اما ميثم 
مظفر، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره تامين بودجه حمل 
و نقل توسط دولت در حالي كه يكي از اعضاي شوراي شهر با 
توجه به شرايط مالي دولت آن را امكان پذير نمي داند، گفت: 
شهردار تهران در جلسه هم انديشي كه با اعضاي شوراي شهر 
برگزار شد، خبري دادند مبني بر اينكه دولت قرار شده تعهدات 
خود را در حوزه حمل و نقل عمومي با اولويت تامين واگن و 
از طريق تهاتر نفت انجام دهد.  او ادامه داد: شهرداري تهران با 
يكي از شركت هاي خارجي توافق كرده است و از طريق معاون 
اول رييس جمهور و دستور دولت مبني بر اينكه تعهدات دولت 
در زمينه حمايت از حمل و نقل عمومي انجام شود، از طريق 
فروش نفت و تامين واگن براي مترو اين كار انجام خواهد شد.  
مظفر درباره تعداد واگن هايي كه قرار است از طريق اين دستور 
تامين شود، گفت: تعداد واگن هاي توافق شده را نمي دانم، اما 
راهكار خوبي است و با توجه به اينكه دولت در زمينه فروش 
نفت مساله دارد شهرداري از اين فرصت مي تواند استفاده كند.  
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: 

دستور رييس جمهور صادر ش��ده است و معاون اول پيگير 
هستند كه آن را عملياتي كنند. 

     عذرخواهي شركت بهره برداري مترو
از شهروندان

دس��تور رييس جمهور براي واردات واگن مترو در شرايطي 
انجام شده است كه در روز هاي شنبه و دوشنبه هفته جاري، 
متروي تهران دچار نقص فني شد و در پي آن اختالل در آمد 
و شد س��اير قطارهاي مترو صورت گرفت. در همين رابطه 
ديروز شركت بهره برداري متروي تهران توضيحاتي درباره 
توقف قطار مترو در ايس��تگاه ارم س��بز ارايه داد. به گزارش 
فارس، ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه اعالم 
كرد: ضمن عذر خواهي از شهروندان و مسافران در خصوص 
ازدحام جمعيت ايستگاه ميدان آزادي كه در ابتداي صبح 
دوشنبه يكم آذر رخ داد، به اطالع مي رساند اين موضوع به 
دليل ايجاد نقص فني در سوزن ريل ايستگاه ارم سبز بود كه 
بالفاصله تيم هاي تعميراتي به محل اعزام و مشكل كمتر از 
ده دقيقه برطرف شد. الزم به توضيح است خبرهاي منتشر 
شده در خصوص انتظار بيش از20 دقيقه اي مسافران در اين 

ايستگاه صحت ندارد.

   2 راهكار پليس راهور براي ترافيك تهران
در تحولي ديگر، س��ردار محمد حسين حميدي، رييس 

پليس راهور تهران راهكارهاي اين پليس را براي حل معضل 
ترافيك تهران تش��ريح كرد. راهكارهايي كه پيش از اين، 
كمابيش از سوي كارشناسان حمل و نقل عمومي مطرح 
شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا؛ سردار حميدي 
در يك برنامه تلويزيوني درباره راهكارهاي پيشنهادي پليس 
راهور تهران ب��راي حل معضل ترافيك تهران، اظهار كرد: 
ابتدايي ترين بخش در اين رابطه توسعه حمل و نقل عمومي 
است، در گذشته خطوط ويژه و BRT راه اندازي شد و شاهد 
افزايش ناوگان اتوبوسراني بوديم، اكنون مسافربرهاي انبوه بر 
كه عمومي هس��تند مي توانند درباره جابه جايي مسافر و 
عدم استفاده مردم از خودروي شخصي كمك كننده باشد. 
رييس پليس راهور تهران بزرگ افزود: درباره پيشنهادي به 
جمع بندي رسيديم كه شهرداري تهران نيز آن را دستور كار 
قرار داده و آن استفاده از LRT )قطار سبك شهري( است؛ 
LRT اكنون در كشورهاي دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد، 
چند برابر اتوبوس هاي فعلي مسافر جابه جا مي كند و هوا 
را نيز آل��وده نمي كند. وي، از ت��ردد كاميون هاي باري در 
هسته مركزي شهر تهران، به عنوان يكي از معضالت شهر 
تهران نام برد و گفت: حدود 30 تا 40 درصد بار كل كشور، 
در ش��هر تهران توزيع و سپس به ديگر نقاط كشور پخش 
مي شود، اساساً اين فرمول اشتباه است، اين كاميون ها نبايد 
اصاًل وارد شهر شوند و فضاي تمام باربري ها مي تواند تحت 
عنوان بوستان و پارك در اختيار مردم قرار گيرند. اين مقام 

انتظامي، احداث مجتمع هاي تجاري، اداري و مسكوني در 
بافت كم ظرفيت ترافيكي را يكي از ضعف هايي دانست كه 
در شهرهاي بزرگ و مخصوصًا در تهران وجود دارد و بيان 
كرد: بدون مالحضات ترافيكي در برخي از مقاطع، مراكز 
تجاري و مسكوني زيادي را ساختيم كه بار ترافيكي زيادي 
را به آن مناطق تحميل كرده است. حميدي با بيان اينكه 
نمايشگاه هاي پرمخاطب زيادي در شهر تهران وجود دارد، 
گفت: به طور مثال هفته گذشته در اوج شلوغي ها، نمايشگاه 
لوازم خانگي بدون مجوز پليس و شهرداري و هماهنگي با 
آنها، در نمايشگاه بين المللي برگزار شد؛ لوازم خانگي نيز 
پرمخاطب است و مراجعه كننده زيادي دارد لذا با برگزاري 
اين نمايشگاه هسته مركزي شمال تهران به هم ريخت، ما 
نيز به آنها اولتيماتوم داديم، ابالغ كرديم، جلوي فعاليت آنها 
را گرفتيم تا بيايند و مشكالتشان را حل كنند. رييس پليس 
راهور تهران با اش��اره به آاليندگي هاي ايجاد شده توسط 
موتورسيكلت، تصريح كرد: هر دستگاه موتورسيكلت، سه 
برابر يك خودروي س��واري ايجاد آلودگي مي كند، اكنون 
شاهد بي انضباطي موتورسيكلت ها در سطح شهر و حوادث 
آنها هستيم. وي متذكر شد: دستورالعمل جامعي را بايد 
بخش هاي مختلف درباره موتورسيكلت ها انجام دهند، بايد 
شماره گذاري و توليد موتورسيكلت برقي را در دستور كار 
قرار دهيم تا بتوانيم موتورسيكلت هاي موجود را از چرخه 
خارج كنيم، چرخه بايد به سمت وسيله نقليه پاك برود، 
موتورسيكلت برقي قدرت مانور كمتري دارد، جايي براي 
باربري ندارد و هوا را آلوده نمي كند. اين مقام انتظامي يادآور 
شد: يكنواختي ساعت كار ادارات و مراكز آموزشي بايد تغيير 
پيدا كند، در گذشته نيز در ش��وراي ترافيك و استانداري 
تصميمات مقطعي در اين رابطه گرفته ش��ده اما به دليل 
عادت ما به اين شيوه سنتي، زندگي و كار، همه با هم به سر كار 
مي رويم و با هم برمي گرديم لذا يكي از تصميمات مديريتي 
كه بايد در س��طح كالن گرفته شود و تأثير بسيار جدي بر 
ترددها و س��فرها دارد، تغيير زمان آغاز و پايان كار مراكز 
مختلف است. حميدي با تأكيد بر اينكه دولت الكترونيك 
مي تواند به كاهش سفرهاي زائد كمك كند، گفت: درست 
است از ديرباز درباره دولت الكترونيك سخن به ميان آمده 
اما در عمل اتفاق خاصي روي نداده اس��ت. رييس پليس 
راهور تهران ابراز امي��دواري كرد كه با تلنگر مقام معظم 
رهبري، س��ازمان هاي دخيل درباره ترافيك وارد ميدان 
شوند و گفت: در اين حوزه ]ترافيك[ كار زيادي وجود دارد.
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ثبت آلوده ترين هواي سال 
در پايتخت

ميانگين شاخص كيفيت هواي تهران در نخستين روز 
آذرماه با ثبت شاخص ۱۶۵، آلوده ترين روز سال ۱400 
بود و كيفيت هوا در اي��ن روز براي دومين بار از ابتداي 
سال جاري در شرايط ناسالم براي همه شهروندان قرار 
گرفت. به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، اولين روزي كه شاخص 
كيفيت هوا از محدوده ناسالم فراتر رفت، ۱۸ تيرماه بود 
كه شاخص ۱۶2 براي آالينده ازن ثبت شد. بر اساس اين 
گزارش، در اولين روز آخرين ماه پاييز، شاخص كيفيت 
هوا براي آالينده ذرات معلق كمتر از 2 و نيم ميكرون در 
اكثر ايستگاه هاي شهر تهران در محدوده ناسالم قرار دارد 
كه بروز اين شرايط به دنبال تداوم شرايط پايدار جوي و 
كاهش محسوس سرعت باد از چند روز گذشته رخ داده 
و با وجود بارش باران صبح ديروز، شاخص كيفيت هوا تا 
حوالي ظهر در شرايط ناسالم قرار گرفت. به گزارش مهر، 
بر اساس آخرين اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران، كيفيت هواي تهران در 24 س��اعت منتهي به 
ظهر ديروز عدد ۱۶4 بود كه در شرايط ناسالم براي تمام 
گروه ها قرار داشت. در ۱۹ ايستگاه هم شاخص آلودگي 
هوا شرايط قرمز را نشان داد كه شامل محدوده هايي از 
مناطق 4، ۸، ۷، ۶، ۱3، ۱4، 2، ۱0، ۱۱، ۱۸، 2۱، ۱۵ 20، 
۱۹ بود كه عددهايي بين ۱۵4 )گلبرگ در منطقه ۸( و 
۱۸۹ )شريف منطقه 2( را نشان مي دادند. همچنين سه 
ايستگاه نيز شاخص آلودگي ناسالم براي گروه هاي 
حساس را نشان دادند و ايستگاه سوهانك با شاخص 
۵۹ يكي از سالم ترين مناطق تهران به لحاظ شاخص 
آلودگي هوا بود. گفتني است، شاخص كيفيت هوا 
)AQI( به پنج دسته اصلي تقسيم بندي مي شود. 
بر اس��اس اين تقس��يم بندي از عدد صفر تا ۵0 هوا 
»پ��اك«، از ۵۱ تا ۱00 هوا »قابل قبول )س��الم( يا 
متوسط«، از ۱0۱ تا ۱۵0 هوا »ناسالم براي گروه هاي 
حس��اس«، از ۱۵۱ تا 200 هوا »ناسالم براي همه 
گروه ها«، از 20۱ تا 300 هوا »بس��يار ناسالم« و از 

30۱ تا ۵00 شرايط كيفي هوا »خطرناك« است.

كليات طرح فريز امالك 
پيرامون دانشگاه تهران لغو شد

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران اعالم كرد: طرح فريز 
شدن دانشگاه تهران لغو و به ما ابالغ شده است و وزارت 
راه نيز موضوع را دنبال مي كند، اما درباره طرح دانشگاه 
اميركبير هنوز اتفاق جديدي رخ نداده است. به گزارش 
مهر، زاكاني ديروز در دومين جلسه شوراي شهرداران 
مناطق 22 گانه پايتخت اظهار كرد: در حوزه مالي كالن 
پروژه تعريف كرديم تا زنجيره اي واحد داشته باشيم تا 
با شكل دهي شركت ها، كارگزاري ها، تامين سرمايه، 
صندوق سرمايه قابل معامله در بورس، صندوق زمين 
و ساختمان و بازار گرداني به موفقيت دست پيدا كنيم. 
زاكاني با اشاره به اين مطلب كه كارگروه بانك، بورس و 
تامين سرمايه خارجي در مديريت شهري شكل گرفته 
است، گفت: 3 جهت مشخص در حال دنبال است كه 
در نهايت به ارتقا نظام مالي دست پيدا كنيم و در اين 
زمينه 4 كارگروه فعال و الگويي استخراج شده است 
تا بر اساس آن بتوانيم خريدهاي خود را درست انجام 
دهيم و بايد تضميني ب��راي اقدام هاي آتي مديريت 
شهري و پروژه هاي مختلف در حال انجام فراهم شود 
كه تمامي دوس��تان مكلف به كمك كردن هستند. 
شهردار تهران افزود: همكاران موضوعات را به تفصيل 
دسته بندي كنند تا پس از آن تكاليف براي معاونت ها 
شكل بگيرد و در اين زمينه بايد در هر منطقه جلسه 
برگزار شود و موضوعات با معاونت هاي ما تطبيق داده 
ش��ود و وظيفه معاونت هاي ما اس��ت كه در مناطق 
حضور پيدا و در اين زمينه كمك كنند. زاكاني ادامه 
داد: ناظر به دانش��گاه تهران طرح فريز شدن آن لغو و 
به ما ابالغ ش��ده است و وزارت راه نيز موضوع را دنبال 
مي كند اما ناظر به طرح دانشگاه اميركبير هنوز اتفاقي 
جديدي رخ نداده است. او بيان كرد: در حوزه مطالبات 
كل دوس��تان بايد سيس��تم خود را بازنگري كنند تا 
راهگشايي شود به عنوان مثال در بازنگري انجام شده 
در منطقه 3 پروژه اي در آمد و احصا شد كه از بانك شهر 
۹ هزار ميليارد تومان مطالبه دارد و بايد تاييد كنم ما 
در شهرداري تهران سالي ۱3 هزار ميليارد تومان سود 
بانكي پرداخت مي كنيم و اين دس��ت پروژه ها براي 

شهرداري در حال كنتور انداختن است.

سقوط در چاله ها
مرتبط  با فرونشست زمين نيست

رييس سازمان زمين شناسي و اكتشافات  معدني كشور 
معتقد است س��قوط ناگهاني افراد در چاله ها كه اين 
روزها در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، 
به دليل فرونشس��ت نيس��ت و ايجاد اين چاله هاي 
ناگهاني به دليل آبشس��تگي و زيرس��ازي نامناسب 
است. به گزارش ايس��نا، عليرضا شهيدي با اشاره به 
انتشار ويدئويي در فضاي مجازي در خصوص سقوط 
ناگهاني افرادي در يك چاله، گفت: بيشتر اين فيلم ها 
در اث��ر فروريزش هاي موضعي هس��تند كه احتماال 
به دليل آبشستگي، زيرس��ازي نامناسب و در برخي 
موارد به طور كلي ريزش س��قف چاه ها يا قنات هاي 
قديمي اتفاق افتاده اند و اينها چندان با فرونشس��ت 
)بنابر تعريف عام( مرتبط نيستند؛ چرا كه تقريبا تمام 
فروچاله ها يا فروريزش هاي چند سال گذشته تهران 
مرتبط با حفاري، تونل سازي يا ريزش سقف قنات و 
موارد اينچنيني بوده و معموال بعد از بارش شديد كه 
آبشستگي زيرسطحي هم رخ مي دهد، يا شكستگي 
لوله هاي آب اين اتفاق ها بيشتر مي شوند. وي با تاكيد 
بر اينكه هر رخداد نامناسب طبيعي يا انسان ساز داراي 
آستانه هاي قابل تحمل است، اظهار كرد: در ارتباط با 
فرونشست زمين لزوما استاندارد جهاني يكپارچه اي 
براي تعيين آس��تانه ها وجود ندارد كه براس��اس آن 
گستره دشت هاي درگير يا ميزان نرخ فرونشست را با 
آن مقايسه كرد. ولي آنچه مسلم است از حدود 20 سال 
پيش فركانس رخداد فرونشست و تعداد دشت هاي 
درگير، نرخ فرونشست )در حد سانتي متر كه از همه 
استانداردها ده ها برابر باالتر است(، سطح دشت هاي 
درگير افزايش چش��مگيري داش��ت و در نهايت در 
سال هاي اخير آثار مخاطره  آميز آن در سطح زمين 
و آسيب به زيرس��اخت ها نيز آشكارتر شد. شهيدي 
خاطرنشان كرد: بر اين اساس بايد گفت كه پديده 
فرونشست از همه جنبه هاي آشكار و پنهان، آنقدر 
گسترش يافته كه جاي انكاري براي مخاطره آميز 
بودن آن نمي گذارد. متاسفانه در برخي مناطق حتي 

براي واكنش و مديريت هم بسيار دير شده است.

رفع نقاط حادثه خيز جاده اي 
تا 2 سال آينده

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي گفت: سال گذشته 
در نقاط حادثه خيز اقدامات مناس��بي انجام شد، اين 
نويد را مي دهم كه تا 2 سال آينده با كمك شهرداري ها 
هيچ نقطه حادثه خيزي در كشور نداشته باشيم. وزير 
راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه طي دو سال آينده با 
كمك شهرداري ها هيچ نقطه حادثه خيزي در كشور 
نخواهيم داش��ت، گفت: امروز راهداري كشور با 30 
هزار نفر جمعيت و هزاران راهدارخانه در سراسر كشور 
فعاليت مي كند. به گزارش ايرنا، قاسمي روز دوشنبه 
در رزمايش طرح ترافيكي زمستان ۱400 كه با حضور 
سازمان هاي مسوول در حوزه ترافيك در دانشگاه علوم 
انتظامي امين برگزار شد، خاطرنشان كرد: سال گذشته 
در نقاط حادثه خيز اقدامات مناس��بي انجام شد. وي 
تاكيد كرد: امروز باتوجه به وضعيت كشور در حوادث 
غير قابل پي��ش بيني، تالش مي كني��م با همكاري 
وزارت راه با س��ازمان ناجا به ساخت و اصالح جاده ها 
بپردازيم. وزير راه و شهرسازي يادآور شد: چنانچه در 
سال هاي گذشته در مناطق حادثه خيز كارهايي انجام 
داده ايم بنا داريم تا 2 سال آينده با كمك شهرداري ها 
و نيروي انتظامي هيچ نقطه حادثه خيزي در كش��ور 
نداشته باشيم.  وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنان 
خود ضمن تبريك هفته بس��يج به همه بسيجيان، 
يادآور شد: نيروي انتظامي امروز در همه ابعاد كشور 
مسووليت دارد و به خوبي ايفاي مسووليت كرده است 
ضمن اينكه در مبارزه با اش��رار و دفاع موثر از انقالب 
اسالمي همواره در صحنه بوده و به همين دليل شهداي 
عزيزي را نثار كرده است. وي افزود: نيروي انتظامي در 
سخت ترين ش��رايط بوده و هست و با عملكرد خوب 
ناجا، در سال گذشته ش��اهد كاهش تلفات جاده اي 
بوديم كه همين امر حكايت از تالش آنان دارد. قاسمي 
خاطرنشان كرد: امروز راهداري كشور با 30 هزار نفر 
جمعيت و هزاران راهدارخانه در سراس��ر كشور در 
خدمت نيروي انتظامي است و به استقبال زمستان 
مي رود زيرا مصمم هستيم كمك بزرگي به كاهش 

تصادفات كنيم.

عضوكميسيونبرنامهوبودجهشورايشهرتهرانخبرداد

دستور رييس جمهور براي »تهاتر نفت« با »واگن مترو«

نبضبازارمسكنبهروايتقيمتهاي»پيشنهادي«

فاصله نجومي قيمت امالك در شمال و جنوب اقتصاد
گروه راه و شهرسازي|

 اگرچه همواره قيمت هاي پيش��نهادي بنا به داليل متعدد 
تبديل به قيمت هاي معامالتي نمي ش��وند، اما تا حدودي 
مي توان از روي اين سيگنال ها نبض بازار مسكن را لمس كرد. 
قيمت هاي پيشنهادي اغلب توسط مالكان و احتماال پس از 
مشورت با مشاوران امالك بر تارك فايل هاي امالك عرضه 
شده به بازار مسكن مي نشيند. با اين حال، بنا به داليل متعدد 
از جمله محاسبه ميزان تخفيف احتمالي از سوي فروشنده يا 
شرايط بازار و اقتصاد كشور، قيمت هاي معامالتي قدري كمتر 
از قيمت هاي پيشنهاد شكل مي گيرند. چون در قيمت هاي 
معامالتي نظرات طرف تقاضا نيز لحاظ شده و اصطالحا دچار 
چكش كاري و تعديل مي ش��ود. در اين حال، با توجه به فقر 
آمار در كشور، حاال به مدد پايگاه هاي اطالعاتي شكل گرفته 
از آگهي هاي امالك، مي توان به سويه ديگر بازار مسكن و از 
نگاه عرضه كنندگان ملك، داده ها و آمارهاي مختلف را ديد و 
وسعت و عمق بازار مسكن كشور را اندازه گرفت. به طور مثال، 
ديروز يكي از پايگاه هاي اطالعاتي آگهي كننده ملك اعالم 
كرد كه مجموع متراژ تمام آگهي هاي امالك ثبت ش��ده در 
اين پايگاه طي ۶ ماه اول امسال، 3 برابر مساحت شهر اصفهان 
)۵۵۱ كيلومتر مربع( و مجموع قيمت آنها ۱.۵ برابر بودجه 
سال جاري كشور )بيش از ۱200 هزار ميليارد تومان( است. 
يا اينكه هرمزگان به دليل رشد قيمت ها در جزيره توريستي 
كيش، پس از تهران، گرانترين بازار مسكن به شمار مي رود. با 
اين حال، در شرايطي كه در گرانترين محله پايتخت، ميانگين 
قيمت پيشنهادي هر متر مربع واحد مسكوني بيش از ۱۱2 

ميليون تومان اس��ت، ميانگين قيمت هاي پيشنهادي در 
اين ش��هر حدود 32 ميليون تومان گزارش شده و ميانگين 
قيمت هاي پيشنهادي براي هر متر مربع واحد مسكوني در 
گرانترين استان پس از تهران، حدود 24 ميليون تومان است.  
به گزارش ايلنا، براي اولين بار در ايران يك پلتفرم، كامل ترين 
گزارش حوزه امالك در ايران را منتشر كرده است. اين گزارش 
با نگاهي 3۶0 درجه به امالك مسكوني، اداري، تجاري، باغ و 
زمين، انواع معامالت خريد و فروش و رهن و اجاره را در تمام 
استان هاي ايران بررسي كرده است. در گزارش امالك شيپور، 
۶ ماه ابتداي سال ۱400 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
مورد بررسي قرار گرفته و مبناي آن تحليل و پايش آگهي هاي 
ثبت شده در اين وبسايت است. اين گزارش عالوه بر وضعيت 
قيمت امالك مسكوني، اداري، تجاري، باغ و زمين با نگاهي 
به وضعيت رشد هر منطقه، داده هاي خوبي براي افرادي كه 
تمايل دارند در حوزه امالك سرمايه گذاري كنند ارايه مي دهد.

   گران ترين و ارزانترين محله پايتخت
مطابق با داده هاي اين گزارش، گران ترين محله مسكوني 
تهران زعفرانيه با متوسط قيمت هر متر مربع ۱۱2 ميليون 
و 430 هزار تومان اس��ت. اين درحالي است كه متوسط 
قيمت هر متر مربع خانه در تهران 32 ميليون و 20۵ هزار 
تومان و ارزان ترين محله، بهشت زهرا با متوسط قيمت هر 
متر مربع ۹ ميليون و ۸۶۱ هزار تومان اس��ت. گران ترين 
اس��تان بعد از تهران، هرمزگان )به دلي��ل وجود جزيره 
كيش( است با متوسط قيمت هر متر مربع 24 ميليون و 

40۸ هزار تومان و بيشترين رشد قيمت امالك مسكوني 
را استان يزد با ۱۱۵ درصد رشد تجربه كرده است.

    جهت گيري امالك گيالن و مازندران
اين گزارش اطالعات خوبي براي طرفداران سرمايه گذاري 
در شمال كشور دارد؛ قيمت خريد باغ و زمين در استان هاي 
مازندران و گلس��تان در مقايس��ه با امالك مسكوني رشد 
بيشتري را تجربه كرده، درحالي كه در استان گيالن امالك 
مسكوني نسبت به باغ و زمين شاهد افزايش قيمت بيشتري 
بوده اس��ت. اس��تان مازندران با ۹۸ درصد رشد، بيشترين 
افزايش قيمت در باغ و زمين ش��مال كشور را دارد. مجموع 
متراژ تمام آگهي هاي امالك ثبت ش��ده در شيپور در ۶ ماه 
اول امسال، 3 برابر مساحت شهر اصفهان و مجموع قيمت 
آنها ۱.۵ برابر بودجه س��ال جاري كش��ور است. به گزارش 
»تعادل«، بودجه عمومي دولت در سال جاري بيش از ۸40 
هزار ميليارد تومان است كه ۱.۵ برابر آن بيش از ۱200 هزار 
ميليارد تومان مي شود. همچنين مساحت شهر اصفهان برابر 
يا ۵۵۱ كيلومتر مربع است.  از آن جايي كه شيپور سهم قابل 
توجهي در بازار آگهي هاي امالك كشور دارد، اين گزارش 
نمايي روشن از وضعيت بازار امالك كشور و فضايي شفاف و 
آگاهانه براي كاربران و فعاالن حوزه امالك فراهم كرده است.

     قيمت هاي معامالتي در پايتخت 
طي 7 ماهه اخير

به گزارش »تعادل«، آمار رسمي از تحوالت بازار مسكن شهر 

تهران طي هفتمين ماه سال، حاكي از افت )0.2 درصدي( 
ميانگين قيمت مسكن و افول قابل توجه معامالت به ميزان 
2۹.۸ درصد طي مهرماه س��ال جاري است. به اين ترتيب، 
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران كه 
در انتهاي اسفند سال گذشته به قله 30 ميليون و 2۷4 هزار 
تومان رسيده بود، در پايان مهر ماه سال جاري با حدود 4.3۸ 
درصد ارتفاع گيري در قله 3۱ ميليون و ۶00 هزار تومان فرود 
آمده است. اين در حالي است كه بازده بازار سهام طي ۷ ماهه 
نخست سال جاري در حدود ۹.۸ درصد بوده است. در طول 
همين مدت دالر حدود ۱0.4 درصد افزايش قيمت داشته و 
سكه نيز با رشد ۷.۱ درصدي همراه شده است. از اين رو، بازار 
مسكن با كمترين بازدهي طي ۷ ماه گذشته در قعر جدول 
بازدهي دارايي ها نشسته است. البته بايد به اين نكته توجه 
داشت كه وزن ريالي هر درصد تغيير قيمت مسكن بسيار 
بيشتر از وزن ريالي ساير دارايي ها به شمار مي رود و از همين 
رو، مقايسه بازار مسكن با ساير بازارها كه معموال آهن رباي 
سرمايه هاي خرد هستند، قابل قياس نيست، چرا كه ورود به 
باشگاه مالكان مسكن در حكم ورود به »بازي بزرگان« است. 
هر چند با بررسي كيفيت معامالت صورت گرفته در مهرماه 
و ساير ماه هاي گذشته از سال، اين نكته هويدا مي شود كه 
بازار مسكن به دليل جهش قيمت ها و همچنين وجود برخي 
نااطميناني هاي غيراقتصادي، همچون گذشته قدرت جذب 
س��رمايه هاي بزرگ را ندارد و ارزش ريالي معامالت ملكي 
اغلب كمي بيش از يك ميليارد تومان است و حول و حوش 

آپارتمان هاي نقلي قديمي جنوب شهر تهران مي گردد.

آقای عادل احمدی فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکیت را از پ�اک 134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پاک 134فرعی از ی�ک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کاسه 14۰۰/12 تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای شماره 14۰۰۶۰31۶۰۰7۰۰۰5۶3_14۰۰/7/7 حکم صدور سند مالکیت شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  1۰7/81 مترمربع به نام آقای عادل احمدی فرزند عزیز صادر 

نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقای فتح اله عزیزی می باشد.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض داشته باش�ند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و بدیهی است پس از انقضاء 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای عادل احمدی 

فرزند عزیز صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.

تاریخ انتشار نوبت اول :14۰۰/8/1۶
تاریخ انتشار نوبت دوم :14۰۰/9/2

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جوانرود - شهریار خدری 

نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 139۰/9/2۰، اماک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر 
در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه وبامعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
اماک متقاضیان بخش یک شرق بابل

اراضی واقع در علمداروکتی پاک اصلی 2814و2815- اصلی
9875 فرعی: خانم رویا نقی زاده در ازكا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

در آن بمساحت 1۰۰/91 متر مربع خریداری از آقای مهدی ذوالفقار نژاد محرز گردید.
987۶ فرعی: آقای مجید صالح پور بانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 

آن بمساحت 212/1۰ متر مربع خریداری از آقای ایرج صالح پور محرز گردید. 
اراضی واقع در کمانگرکا پاک اصلی 282۰- اصلی

314۰فرعی : خانم هدی باقرزاده حمزه کائی نس�بت به ششدانگ یک قطعه زمین که 5/5 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت 74/3۰ مترمربع خریداری از خانم 

فریبا محضری محرز گردید.
3139 فرعی مفروز و مجزی از 2 فرعی: خانم راضیه شابازاده کاگر نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان که 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت 2۰1 متر مربع 

خریداری از خانم شهربانو بابازاده حاجی محرز گردید .
اماک متقاضیان بخش در غرب بابل 

اراضی واقع در حیدر كا پاک 48۶9 اصلی :
3۰24فرعی: آقای جواد مجردنقیبی نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 153/5۶ متر مربع خریداری از آقای جال على نتاج منصور محرز گردید. 

اراضی واقع در آغوزبن پاک 48۶۶ اصلی:
 185 فرعی: خانم طیبه جباری سیار نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام 1۶ سیر 
و5 مثقال و نخود مشاع از ششدانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن معادل 5 دانگ و 22 سیر 
و 8 مثقال وقف هال احمر و 1 سیر و 2 مثقال و 1۶ نخود آن ثلث باقی است مساحت 1۰7/8۰ 

متر مربع خریداری از آقای تقی جعفری محرز گردید. 
اماک متقاضیان بخش بابل

 اراضی واقع در کتاب پاک 7 و 8 و 9 اصلی
 4754 فرعی: آقای عبدالناصر احمدی طالشیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت 5۶/87 متر مربع خریداری از آقایان یوسف احمدي طالشیان و محمدرضا 
احمدی طالشیان محرز گردید. 

4755 فرعی: آقای میاد عابدیان جلودار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 225/4۰ متر مربع خریداری از آقای خضراهلل عابدیان محرز گردید.

اماک متقاضیان بخش1۰بابل
اراضی واقع در روستای چناربن پاک 12 اصلی 29 فرعی: خانم سیده نرکی خاتون اصحابی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۶3/8۶ از آقای حمید 

شاکری چناری محرز گردیده .
اماک متقاضیان بخش 1 بابل اراضی واقع در روستای شاه عبداهلل پاک 3۰ اصلی

 17 فرعی: آقای محمدعلی رمضانی شاه عبداهلل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری 
به مساحت 278۰۰ متر مربع خریداری ازآقاي محمدرضا رمضانی شاه عبداله محرز گردیده.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوط�ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی / 
كثیراالنتشار در شهرها منتش�ر و در روستاها عاوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 122۰۰5۰

تاریخ انتشار نوبت اول:  14۰۰/9/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰۰/9/17

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل

سید مهدي حسیني كریمي- سرپرست اداره ثبت و اسناد و اماك بابل

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



مركز فناوري اطالعات كش��ور به تازگي پيش نويس 
اليحه اي را براي مبارزه با استخراج غيرقانوني ارزهاي 
ديجيتال منتشر كرده است. بر اساس اين پيش نويس، 
ب��رق مراك��ز اس��تخراج در دوره ه��اي اوج مصرف 
قطع مي ش��ود و جريمه هايي هم براي فعاليت هاي 

غيرقانوني در نظر گرفته شده است.
معاونت اجرايي و سرپرس��ت نه��اد مركز فناوري 
اطالع��ات، ارتباطات و امني��ت پيش نويس اليحه 
مبارزه با فعاليت هاي غيرقانوني استخراج كنندگان 
رمزارزه��ا و پيش نويس تصويب نامه س��اماندهي 
اقدام��ات فع��االن مرتب��ط ب��ا رمزارزه��ا را براي 
هيات مديره سنديكاي ش��ركت هاي توليد كننده 
برق، نظام صنف��ي رايان��ه اي و انجمن بالك  چين 
ارسال كرده و از آنها خواستار اعالم نظر در خصوص 
پيش نويس ارسالي شده است. در پيش نويس اليحه 
هيات وزيران در خص��وص اس��تخراج رمزارزها با 
ممنوع خواندن هرگونه فعاليت مرتبط با رمزارز اعم 
از واردات، فروش، نصب تجهيزات و… تأكيد شده 
است: استخراج رمزارز هم جزو فعاليت هاي ممنوع 
بوده مگر با اخذ مجوز از وزارت صمت و تأييد صدور 
اين مجوز توس��ط وزارت صمت هم منوط به تأييد 

وزارت نيرو خواهد بود.
اولين بار دول��ت در مرداد ۹۸ اس��تخراج رمزارز را 
قانوني اعالم و سعي كرد در مصوبه اش چهارچوب 
كلي آن را مش��خص كند ام��ا آن مصوبه به تنهايي 
نتوانس��ت تكليف اس��تخراج رمزارزها را مشخص 
كند و دولت بار ديگر درس��ت يك  س��ال پس از آن 
با تدوين مصوبه اي س��عي كرد تا تكليف تجهيزات 
وارد ش��ده براي اس��تخراج رمزارزها را مش��خص 
كند. طبق آن مصوبه اگر دارندگان دس��تگاه هاي 
ماينر، دس��تگاه هاي خود را در سامانه »بهين ياب« 
ثبت مي كردن��د و حقوق و ع��وارض گمركي آن را 
مي پرداختند، ديگر كاالي قاچاق به شمار نمي آمد. 
حاال پيش نويس اليحه هيات وزيران در اين رابطه 
واردات، توليد و خريدوفروش تجهيزات استخراج 
رمزارز را توس��ط دارندگان مجوز قانوني و صرفًا از 
طريق س��امانه جامع تجارت مجاز دانسته و اعالم 
كرده اس��ت وزارت صمت در صورت تخلف قادر به 

ابطال مجوز مربوطه خواهد بود.
از س��وي ديگر بر اساس همين پيش نويس، واردات، 
تولي��د، فروش و نص��ب تجهيزات رم��زارزي بدون 
مجوز قانوني و استفاده از دستگاه هاي غيراستاندارد 

استخراج با تشخيص سازمان ملي استاندارد ممنوع 
اعالم شده است و منجر به ضبط تجهيزات، مرتكب 
و مش��مول مجازات مقرر در قان��ون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خواهد ش��د. در پيش نويس اليحه قانوني 
استخراج رمزارزها نيز با تأكيد بر اينكه كليه تجهيزات 
اصلي و جانبي استخراج مجاز رمزارز و دستگاه هاي 
غيراس��تاندارد استخراج با تش��خيص سازمان ملي 
اس��تاندارد، اعم از وارداتي، توليد ش��ده و همچنين 
مورداستفاده كه در سامانه جامع تجارت صمت ثبت 
و رديابي نشده باشند، به عنوان آالت جرم محسوب 

شده و ضبط و معدوم خواهند شد.

     قطع برق ماينرها در دوره هاي اوج مصرف
يكي از موضوعاتي كه در حوزه رمزارز در تابس��تان 
گذشته ماجراساز شد، ماجراي قطعي و كمبود برق 
و دستور حسن  روحاني، رييس جمهور وقت، براي 
خاموش كردن تمام دس��تگاه هاي اس��تخراج بود. 
اس��تخراج كنندگان قانوني رمزارز ب��ا انتقاد از اين 
دس��تور بر اين باور بودند كه عدد اعالم شده توسط 
وزارت نيرو مبناي درس��تي ندارد و از س��وي ديگر 
در حالي  كه اين اس��تخراج كنندگان براي فعاليت 
خ��ود مج��وز درياف��ت كرده اند و تعرفه متوس��ط 
صادراتي براي ب��رق و گاز مي پردازند، اعالم كردند 
ك��ه تصميمات يك ش��به منجر ب��ه بي انگيزگي و 
نااميدي براي ادامه فعاليت به صورت قانوني است و 

منجر به خسارت ديدن اين كسب وكارها مي شود. 
حاال پيش نويس اليح��ه هيات وزيران در خصوص 
استخراج رمزارز با ممنوع كردن استفاده از انشعاب 
برقي كه ب��راي مصارف ديگر برقرار ش��ده، وزارت 
نيرو را مجاز دانس��ته اس��ت كه در ص��ورت وجود 
امكانات و ظرفيت الزم نسبت به واگذاري انشعاب 
برق به متقاضيان داراي مجوِز معتبر با نصب لوازم 
اندازه  گيري هوشمند، اقدام كرده و نسبت به بازبيني 
شيوه هاي جاري پرداخت يارانه برق و ارايه پيشنهاد 
الزم به هيات وزيران جه��ت تصويب عمل كند. در 
ادامه اين پيش نويس اش��اره ش��ده كه وزارت نيرو 
زمان ه��اي محدوديت برق را در هر س��ال تعيين و 
ابالغ مي كند و شركت هاي برق موظفند كه مصرف 
برق مراكز اس��تخراج را در اين اوقات اندازه گيري 
و دسترس��ي آنها را قطع كنند. عالوه بر اين كشف، 
شناسايي واردات، توليد، فروش، نصب تجهيزات و 
مراكز اس��تخراج رمزارز به صورت غيرمجاز توسط 
اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول دريافت پاداش 
مطابق دستورالعمل ابالغي توسط دستگاه اجرايي 

ذي ربط خواهد بود.
بر اين اساس مراكز استخراج رمزارز مكلف  شده اند 
برق موردنياز خود را بر اساس مقررات وزارت نيرو از 
طريق احداث نيروگاه هاي تجديدپذير يا خريد برق 
از نيروگاه هاي تجديدپذير تازه تأسيس با پرداخت 
هزين��ه جابه جايي انرژي برق، س��رمايه گذاري در 

طرح هاي بهينه س��ازي مصرف برق يا اس��تفاده از 
انرژي صرفه جويي شده، خريد برق از بورس انرژي 
به صورت مس��تقيم يا از طريق خرده فروشي به جز 

در زمان محدوديت برق تأمين كنند.

     جريمه متخلفان
 پرداخت سه تا پنج برابر تعرفه است

اي��ن پيش نوي��س در ادام��ه مجازات هاي��ي را براي 
فعاليت هاي غيرقانوني در نظر گرفته اس��ت و بر اين 
اساس وزارت نيرو و نفت موظف شده اند كه از طريق 
شركت هاي تابعه و وابسته جريان انشعاب برق يا گاز 
محل وقوع تخلف را حداقل به مدت سه ماه به صورت 
موقت قطع كنند و عالوه بر اين، هزينه خدمات مصرفي 
مبلغي معادل س��ه برابر قيمت متوسط ريالي برق و 
گاز صادراتي براي دارندگان انش��عابي كه به صورت 
غيرقانوني استخراج كرده اند و پنج برابر قيمت براي 
شخصي كه بدون دريافت انشعاب اقدام كرده است، در 
نظر گرفته مي شود كه اين مبلغ بر اساس اعالم وزارت 
نيرو يا نفت و مطابق با نرخ تسعير سامانه نيما محاسبه 
خواهد شد. در صورت تكرار تخلف هاي اين چنيني، 
وزارت خانه هاي نفت و ني��رو موظف خواهند بود كه 
از طريق شركت هاي تابعه و وابسته، عالوه بر دريافت 
هزينه خدمات مصرفي و مبالغ ذكر ش��ده، انشعابات 
بدون مج��وز را قطع و جمع آوري ك��رده و با متخلف 
مطابق قانون مجازات اس��تفاده كنندگان غيرمجاز از 

آب و برق برخورد كنند.
پيش نويس هيات وزيران در اين خصوص، ش��وراي 
امنيت كشور، شوراهاي تأمين استان و شهرستان، 
ني��روي انتظامي و كلي��ه دس��تگاه هاي اجرايي از 
جمله وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات، صمت، 
اطالعات، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را 
به همكاري با وزارت نيرو موظف دانسته است. وزارت 
ارتباطات نيز مكلف شده است كه از طريق سامانه و 
به صورت برخط هويت مشتركين اينترنتي كه اقدام 
به اس��تخراج رمزارز مي كنند و آدرس جغرافيايي 
محل استخراج را به وزارت نفت و نيرو ارسال كند. 
تاكنون دولت س��عي كرده اس��ت فضاي استخراج 
رم��زارز را قانونمن��د كند ام��ا هي��چ اقدامي براي 
قانونمندك��ردن فضاي خريد و فروش رمزارز انجام 
نداده است. در اين پيش نويس به فعاالن اين حوزه 
مهلت داده شده است تا نظرات خود را در خصوص 

اين مصوبه براي رياست جمهوري ارسال كنند. 
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 ارزش تجارت الكترونيكي كشور 
۵ هزار و ۶۰۷ هزار ميليارد ريال

 ايرنا| رييس مركز توس��عه تج��ارت الكترونيكي 
گف��ت: ارزش تجارت الكترونيكي كش��ور در نيمه 
نخست ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۶۰۷ هزار ميليارد ريال 
رس��يد. به گزارش ايرنا، »علي رهبري« در نشست 
خبري كه امروز )دوشنبه( به مناسبت يك سالگي 
رتبه بندي كس��ب وكارهاي اينترنتي برگزار شد، 
افزود: بر اس��اس آخرين آم��ار، ارزش مالي تجارت 
الكترونيكي در نيمه نخس��ت امسال به پنج هزار و 
۶۰۷ هزار ميليارد ريال و تع��داد معامالت تجارت 
الكترونيكي نيز به عدد يك ميليارد و ۸۹۴ ميليون 
و ۳۶ هزار و ۴۹۶ رسيد. رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي اضافه كرد: همچنين تاكنون ۱۶ هزار و 
۳۸۹ اينماد )نماد الكترونيكي( از سوي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي به كسب و كارها اعطا شده است.

وي ادامه داد: س��ال گذش��ته موض��وع رتبه بندي 
كس��ب وكارها با ي��ك اپراتور آغاز ش��د. اكنون اگر 
فروشگاهي درخواست رتبه بندي داشته باشد، تنها 
با چند كليك مي تواند درخواست خود را مطرح كند.

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي افزود: فاز 
نخست رتبه بندي كس��ب وكارها از دي ماه ۱۳۹۸ 
آغاز شد. پس از حدود يك ماه، نسخه شاخص هاي 
رتبه بندي منتش��ر و پس از آن فرآيند طراحي آن 
آغاز ش��د. تيرماه ۱۴۰۰ ارزيابي سطح پيشرفته در 
رتبه بندي آغاز ش��د. امكانات و توانمندي، سوابق 
عملكردي و شاخص هاي مالي از جمله شاخص هايي 
هستند كه براي رتبه بندي كسب و كارها، مدنظر 
قرار مي گيرد. رهبري اشاره كرد: تاكنون ۲۲۲ كسب 
و كار درخواست رتبه بندي داشتند كه از بين آنها ۵ 
كسب و كار پنج ستاره، ۳۰ كس��ب و كار ۴ ستاره، 
۸۷ كسب و كار سه ستاره، ۶۲ كسب وكار ۲ ستاره 
و ۹ كسب و كار يك ستاره دريافت كرده اند. يكي از 
اهداف مهم رتبه بندي كس��ب و كارها اين است 
كه به آنها كمك كند تا نقاط ضعف و قوت خود را 
بشناسند و براي رفع يا تقويت آن برنامه ريزي كنند. 
وي تاكيد كرد: بيشترين عاملي كه باعث نارضايتي 
خريداران اينترنتي شده، هزينه ارسال، پشتيباني، 
زمان ارس��ال و مدل بس��ته بندي است. در مقابل 
كسب وكارها در طراحي وبسايت بهترين عملكرد 
را داش��ته اند. وقت آن اس��ت كه در برنامه ريزي، 
كسب وكارها تمركز بيشتر را داشته باشند و تالش 

كنند بخش لجستيك را بهبود ببخشند.

عبور تعداد مشتركان »اينترنت 
پهن باند« از ۱۰۱ ميليون مشترك 

 ايرنا| آخرين آمار حوزه فناوري اطالعات حكايت 
از اين دارد كه تعداد مشتركين اينترنت پهن باند در 
كشور از ۱۰۱ ميليون مشترك نيز عبور كرده است.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، شيوع كرونا در جهان، 
مخاط��رات بس��ياري را رق��م زد. ش��يوع ويروس 
كرونا بر همه چيز تاثير منفي داش��ت، شايد بتوان 
گفت بر روي تنها چيزي كه تاثير مثبت داش��ت، 
استفاده از تكنولوژي براي رفع نيازهاي روزمره بود. 
توسعه زيرس��اخت هاي ارتباطي كشورها، يكي از 
مهم ترين كارهايي بود كه به واسطه كرونا سرعت 
گرفت. بسياري از كشورهاي جهان، از جمله ايران، 
توسعه اي كه قرار بود ظرف چند سال رقم بزنند را 
در مدت زمان كوتاهي انجام دادند. اكنون در كشور 
ما نيز تمام خدمات��ي كه مي توان به صورت آنالين 
ارايه داد، در دسترس مردم است. حمل و نقل، خريد 
اينترنتي، تحصيل، مراجعه غيرحضوري به بانك 
و پزشك و حتي اش��تغال تا حد زيادي به اينترنت 
وابسته شده است. استفاده مردم از اينترنت و به تبع 
آن گوشي تلفن همراه باعث شده اكنون در كشور 
۱۳۱ ميليون و ۵۴ هزار و ۷۴۰ نفر مش��ترك تلفن 
همراه داشته باشيم كه ضريب نفوذ اين دستگاه در 

كشور را به بيش از ۱۵۸ درصد رسانده اند.
بر اساس گزارش هاي برخطي كه از سوي سازمان 
تنظي��م مق��ررات و ارتباطات راديويي كش��ور در 
دس��ترس قرار مي گيريد، اكنون پوشش ارتباطي 
جاده هاي اصل��ي -  فرعي ريلي ني��ز از ۹۴ درصد 
گذش��ته اس��ت. آخرين گزارش آم��اري از بخش 
ارتباطات و فناوري اطالعات نشان مي دهد ضريب 
نفود اينترنت پهن باند ثابت در كشور از ۱۲۰ درصد 
عبور كرده اس��ت. مانند گذشته در بخش اينترنت 
س��يار )با ضريب نف��ود حدود ۱۰۷ درصد( رش��د 
مناسبي را شاهد بوديم، اما اينترنت ثابت با ضريب 
نفود نزديك به ۱۳ درصد همچنان به داليل مختلف 
از توسعه دورمانده است.  تعداد مشتركين اينترنت 
پهن باند در كش��ور ۱۰۱ ميليون و ۱۴ هزار و ۷۱۹ 
مشترك اس��ت كه از اين ميان ۱۰ ميليون و ۶۶۰ 
هزار و ۷۱۵ مشترك اينترنت پهن باند ثابت دارند 
و ۹۰ ميليون و ۳۵۴ هزار و ۴ نفر، مشترك اينترنت 
پهن باند سيار هستند. اكنون ضريب نفود اينترنت 

پهن باند در كشور از ۱۲۰ درصد عبور كرده است.
سهم اپراتورها از ضريب نفوذ اينترنت در كشور به 
اين صورت است كه شركت مخابرات ايران - همراه 
اول، ۵۳.۵۳ درصد وايرانس��ل ۴۲.۵۹ درصد سهم 
دارن��د. رايتل ۳.۸۷ درصد و س��ازمان منطقه آزاد 

كيش كمتر از نيم درصد در اين بازار سهم دارد.
به گزارش ايرنا، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف اس��ت 
»در توسعه زيرس��اخت هاي خدمات الكترونيكي 
در مناط��ق محروم و روس��تايي س��رمايه گذاري 
كن��د به گونه اي كه ام��كان ارايه دس��ت كم چهار 
خدمت الكترونيكي اصلي دولت )سالمت، آموزش، 
كشاورزي و بانكي( در ۸۰ درصد روستاهاي باالي 
۲۰ خانوار كشور امكان پذير شود.« در حوزه توسعه 
ارتباطات روس��تايي نيز اكنون ح��دود ۹۸ درصد 
روستاهاي باالي ۲۰ خانوار كه تعداد آنها ۳۹ هزار و 
۴۶۵ روستا است به شبكه ارتباطي متصل هستند.

 دوران خام فروشي اپراتورها 
به سر رسيده است

فاز جديد توسعه شبكه همراه اول با عنوان هشت پالس 
امروز با حضور مديران مخابراتي كش��ور رونمايي شد.به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
صبح امروز يكم آذرماه ۱۴۰۰ آيين رونمايي از فاز جديد 
توسعه شبكه همراه اول با عنوان »+۸« و در حضور مجيد 
سلطاني مديرعامل شركت مخابرات ايران، مهدي اخوان 
بهابادي مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران، مسعود 
گرشاسبي مديرعامل شركت نقش اول كيفيت و جمعي 
از مديران و معاونان اين شركت ها و مخابرات هاي استاني 
در هتل هما برگزار شد. اخوان بهابادي، مديرعامل همراه 
اول در اين مراسم ضمن استماع گزارش ميزان پيشرفت 
پروژه فاز هشتم توسعه شبكه در اقصي نقاط كشور، در 
جريان موانع و محدوديت هاي پيش پاي امر توسعه قرار 
گرفت. وي در بخشي از سخنراني خود با اشاره به شرايط 
خاصي كه بر صنعت تلكام حاكم است و مي تواند تبعات 
سنگيني براي آينده كشور داشته باش��د، اظهار كرد: با 
وجود اينك��ه نگاه همه به اپراتوره��ا مانند يك »بانك« 
است و البته همراه اول هم توانست سال گذشته به سود 
بسيار خوبي نسبت به سنوات گذشته برسد، اما توجهي 
به ميزان هزينه ها نمي كنند. اخوان بهاب��ادي ادامه داد: 
سياس��ت گذاري تعرفه اي در بخش كالن ICT عادالنه 
نيست و انگيزه اي براي سرمايه گذاري در اين بخش وجود 
ندارد؛ اغلب سرمايه گذاري هايي كه اكنون انجام مي شود 
نيز از جنس حاكميتي است كه به عنوان مثال همراه اول 
به عنوان بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كه بخش مهمي از 
زيرساخت ارتباطي كشور را در دست دارد، سال گذشته 
بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري كرد. وي 
خطاب به متوليان صنعت ارتباطات كش��ور اذعان كرد: 
با اين نظ��ام تعرفه اي حال حاضر، در حال نابودس��ازي 
صنعت ارتباطات هستيد.اخوان بهابادي فضاي تغيير و 
تحول را اينگونه ترس��يم كرد و گفت: از دو سال گذشته 
كه در همراه اول مش��غول به كار شدم، ترافيك ميزباني 
روي ديتاس��نترهاي همراه اول حدود ۳۰ گيگابيت بر 
ثانيه بود اما اكنون با رش��د ۲۰ برابري به ۶۰۰ گيگابيت 
بر ثانيه رسيده است.مديرعامل شركت ارتباطات سيار 
ايران با تأكيد بر اينكه راهي جز حركت به سمت توسعه 
سرويس هاي ديجيتال نداريم و اپراتورها نمي توانند خام 
فروش س��رويس هاي پايه باش��ند، بيان كرد: سرويس 
ديجيتالي نظير »شاد« كه توانست گوي رقابت را از واتساپ 
كه بيشترين پهناي باند مصرفي در كشور را داشت بربايد، 
دليلي بر اين ادعاس��ت.وي خاطرنشان كرد: تنها به اين 
شكل است كه آينده تجارت تضمين مي شود و اين مهم 
نيز جز با سرمايه گذاري و توسعه شبكه محقق نخواهد 
شد.اخوان بهابادي ضمن تقدير از تالشگران مخابراتي 
كشور در راستاي ارتقاي شبكه و بيان خواسته هايش از 
متوليان توس��عه فاز جديد شبكه همراه اول عنوان كرد: 
اهدافي را براي هر استان در راستاي فاز جديد توسعه در 
نظر گرفته ايم كه ظرف دو هفته آينده به صورت مكتوب 
به آنها ابالغ مي شود و انتظار داريم جلسه بعدي با همكاران 
مخابراتي در راس��تاي قضاوت عملكردها باش��د.مجيد 
سلطاني، مديرعامل مخابرات ايران نيز در اين مراسم ضمن 
تقدير از مديرعامل همراه اول كه سرمايه گذاري هاي خوبي 
را در يكي دو سال اخير حول توسعه زيرساخت ها انجام داده 
است، اظهار كرد: خوشبختانه اين نگرش بسيار مهمي است 
كه نتايج تحوالت خوب آن را نيز شاهد هستيم.وي با اشاره 
به مواجهه مخابرات ايران با تحريم هاي دو جانبه داخلي 
و خارجي بيان كرد: متأسفانه نگاهي كه در گذشته به 
مخابرات بوده باعث بروز برخي مشكالت در اين شركت 
شده است؛ اما با اين حال معتقدم و تأكيد دارم كه فازهاي 
توسعه همراه اول بايد به سرعت طي شود و هيچ اعتبار 
توسعه اي كه از سمت همراه اول به مخابرات مي آيد در 
جاي ديگري جز فازهاي توسعه شبكه اپراتور اول تلفن 
همراه هزينه نمي شود.بنا بر اين گزارش، در اين مراسم 
كه مس��ووالن كميته فاز هشتم توسعه شبكه همراه 
اول نيز حضور داش��تند به مواردي نظير اضافه شدن 
۲۰۵۸ سايت جديد به ش��بكه همراه اول، راه اندازي 
۷۴۴ س��ايت در قالب طرح خدمات عمومي اجباري، 
دس��تيابي به ركورد راه اندازي ۲۱۳ سايت در آذر ماه 
۱۳۹۹، راه اندازي ۴۳۷ سايت جديد در پاييز ۱۳۹۹ و 
برنامه ريزي براي راه اندازي ۲۸۷۸ سايت تا پايان اسفند 
سال جاري نيز اشاره و نقشه راه ادامه فاز توسعه در قالب 

»+۸« براي مديران مخابراتي كشور ترسيم شد.

اوانو براي انجام هر تراكنش در 
اين اپليكيشن آيفون ۱3، مك بوك 

و اپل واچ جايزه مي دهد
كاربران اپليكيش��ن اوانو تا پايان آذرم��اه فرصت دارند با 
انجام هر تراكنش در قرعه كش��ي آيفون ۱۳، مك بوك، 
اپل واچ، آيپد و ايرپاد شركت كنند. به گزارش خبرگزاري 
موج به نقل از روابط عمومي اوانو، كاربران اپليكيشن اوانو 
مي توانند از امروز اول آذر تا پايان آذرماه با انجام هر تراكنش 
در بخش هاي مختلف اين اپليكيشن در قرعه كشي آيفون 
۱۳، مك بوك، اپل واچ، آيپد و ايرپاد شركت كنند. كاربران 
در اين بازه زماني، با خريد حداقل يك شارژ در اپليكيشن 
اوانو براي سيم كارت هاي اعتباري همراه اول، ايرانسل و 
رايتل در قرعه كشي آيفون ۱۳ شركت داده مي شوند و با 
انجام حداقل يك تراكنش كارت به كارت در قرعه كشي 
آيپد شركت مي كنند.  همچنين كاربراني كه در آذرماه در 
اپليكيشن اوانو حداقل يك بسته اينترنت خريداري كنند در 
قرعه كشي ايرپاد، كاربراني كه حداقل يك قبض پرداخت 
كنند در قرعه كش��ي اپل واچ و كاربراني كه از س��رويس 
فروش��گاه آنالين اوانو حداقل يك خريد انجام دهند در 
قرعه كشي مك بوك شركت داده مي شوند. گفتني است 
حضور كاربران در قرعه كشي ها محدوديت ندارد و هر كاربر 
مي تواند با انجام هر تراكنش در هر كدام از ۵ قرعه كشي 
شركت كند و همچنين با انجام تمام تراكنش ها در تمام 
قرعه كشي ها ش��ركت كند. به طور مثال كاربران با انجام 
تراكنش كارت به كارت تنها در قرعه كشي آيپد شركت 
مي كنند و در صورتي كه قصد شركت در قرعه كشي آيفون 
۱۳ را نيز دارند بايد حداقل يك تراكنش خريد شارژ نيز 
انجام دهند. براي نصب اپليكيشن اوانو مي توانيد از طريق 
https: //ewano.app اوان��و را نص��ب كرده و تا پايان 

آذرماه با انجام هر تراكنش در قرعه كشي شركت كنيد.

پيشنويساليحهمبارزهبااستخراجغيرقانونيارزهايديجيتالمنتشرشد

برقمراكزاستخراجدرزماناوجمصرفقطعميشود

اتحاد ذينفعان در راستای توليد 
نشستبازتاباوليننمايشگاهبينالمللیوتخصصیزنجيرهارزشپوشاکتهرانمدکسدراتحاديهپوشاک

ب�ا گذش�ت حدود ي�ک م�اه از برگ�زاری 
نمايش�گاه ته�ران مدکس، دي�روز در ۳۰ 
آبان ماه نشس�تی در خصوص بازتاب اين 
نمايش�گاه برگزار ش�د که طی اين جلسه 
ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحاديه پوشاک، 
در خص�وص موانعی ک�ه بر س�ر راه تولید 
پوشاک بوده اس�ت گفت: »در اين شرايط 
س�خت باي�د دس�ت تولیدکنن�دگان را 
بوسید. اتحاديه با وجود تمام مشکالتی که 
داشت نمايشگاهی را برگزار کرد تا صدای 
کارشناسان و تولیدکنندگان داخلی را به 
واحده�ای صنفی برس�اند و تمام هدفش 
اين است که تمام نقص ها برطرف شود.« او 
درباره موضوع مبارزه با قاچاق در خصوص 
پوش�اک گف�ت: »در جمه�وری اس�المی 
مب�ارزه با قاچاق ي�ک اصل اس�ت. درباره 
اين موض�وع هم مق�ام معظ�م رهبری به 
کرات در سخنرانی هايشان تاکید داشتند. 
دس�تگاه های ذيربط نیز اين خط مش�ی را 
پیش گرفتن�د، اما با اين وج�ود در نظارت 
دولت، نارسايی وجود دارد که بايد با نظارت 
بر کارخانج�ات بزرگ نس�اجی، پنبه و نخ 
اين نارس�ايی و مش�کل را حل کنن�د.«  او 
در ادامه گفت: »امروزه ش�اهد اين هستیم 
که پنبه و ن�خ در انحصار بعضی افراد خاص 
قرار دارد و با ايجاد رانت، چند نفر را به طور 
خاص به عن�وان نماينده انتخاب می کنند. 
با وجود تمام مشکالتی که تولیدکنندگان 
دارند، اما باز مشتری های خاصی نیز وجود 
دارد. بازار پارچه در روزهای اخیر با شرايط 
خوبی روبرو نبوده اس�ت. در اين خصوص 
جلس�ات متعددی نی�ز ب�ا وزارت صمت، 
وزارت اطالعات و س�اير ارگان ه�ا برگزار 

ش�د.«  ريیس اتحاديه پوش�اک گفت: »به 
عنوان مثال با يک ش�رکت  بزرگ نساجی 
صحبت شده و قرار است کالیته های جین 
و کتان اين ش�رکت مجدد به قیمت  سابق 
توزيع شوند. همین توزيع در کارخانجات 
تاثیرگذار اس�ت و باعث می شود قیمت ها 
شکس�ته ش�ود. کار اتحاديه  همین است. 
اين که بتواند ب�ا رايزنی هايی که در توزيع 
بازار صورت می گیرد مشکالت را حل کند. 
تا اين قبیل مشکالت حل نشود، عده ای از 
اين شرايط س�وء استفاده می کنند. در اين 
ش�رايط می توان فقط با اتح�اد با يکديگر 
به تولید ادامه داد.«  در ادامه اين نشس�ت، 
تولیدکنن�دگان ب�ه نقاط مثب�ت و منفی 
نمايشگاه تهران مدکس پرداختند. با وجود 
رضايت تمامی افراد، برخی از ُبعد مسافت 
و ش�یوه غرفه س�ازی و تأخی�ر در تحويل 
غرفه ها ناراضی بودند، ولی ريیس اتحاديه 
پوشاک اين قول را دا د که در نمايشگاه های 
بعدی ته�ران مدکس اين مش�کالت رفع 

خواهد ش�د.  در اين نشست غزال بهمنی 
يکی از تولیدکنندگانی که ۱۹ س�ال سابقه 
در تولید برند »کلوت�و« را در کارنامه خود 
دارد، درباره برگزاری اين نمايشگاه گفت: 
»برگزاری نمايشگاه قابلیت های مختلفی 
داشت. شرکای تجاری در صنوف مختلف 
احتیاج دارند با هر برندی که کار می کنند، 
برای رش�د و تعالی يکديگ�ر حتی رقیب 
خود تالش کنند. در نتیجه اين تالش باعث 
می شود خوب ديده ش�وند.« حسن عرب 
مدير اگزيت مد گفت: »بهتر است نمايشگاه 
در فصل ها و ماه های مختلفی از سال برگزار 
شود. او اطالع رسانی برگزاری نمايشگاه را 
ضعیف دانس�ت و مبارزه با قاچاق پوشاک 
را امری ضروری خوان�د و حمايت از تولید 
داخلی را امری واجب قلمداد کرد.«  عرب در 
ادامه گفت: »چرا بايد برای تهیه نخ از دست 
دالل چند برابر قیمت واقعی خريد کنیم؟ در 
دوران کرونا به دلیل گرانی مواد اولیه تولید 

يک سوم شده است.«

در پايان اين نشس�ت ب�ه تولیدکنندگان 
يادبودی اهدا شد.

نمايشگاه تهران مدکس از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه 
س�ال جاری برگ�زار ش�د. اتحاديه صنف 
تولیدکنندگان و فروش�ندگان پوش�اک، 
اتاق های اصناف ايران و تهران، اتحاديه های 
پوشاک سراسر کشوراتحاديه های همگن 
و وابس�ته مرکز امور اصن�اف و بازرگانان و 
دفتر صنايع نساجی، پوش�اک و سلولزی 
وزارت صمت، کارگروه ساماندهی مد لباس 
وزارت ارش�اد، معاونت نظارت بر عملکرد 
نیروی انتطام�ی و جمعی از کارشناس�ان 
و کارآفرين�ان در برگزاری اين نمايش�گاه 

همکاری داشتند.
در اين نمايشگاه تمامی حوزه های زنجیره 
ارزش پوش�اک اع�م از صنايع نس�اجی، 
ريس�ندگی بافندگی، تولی�د تعمیرات و 
نگهداری صنايع وابس�ته چرم س�راجی 
کفش مش�اغل خانوادگی مرتبط توسط 
زنان سرپرست خانوار، کاالهای فرهنگی 
عفاف و حج�اب حضور داش�تند تا نقاط 
ضعف و قوت آن را مورد بررسی قرار دهند.

در اين جلس�ه مهدی يوسفی فر مديريت 
برند نوين چرم، حسین میرزائی مديريت 
برند میرامی، حس�ن عرب مديريت برند 
اگزيت مد، حبیب پیمان�ی مديريت برند 
پیمانی، دکتر عالء الدين ختائی مديرعامل 
و مال�ک مجتمع برلی�ان م�ال زعفرانیه ، 
شکوفه اسفندياری برند آرسا، غزال بهمنی 
مديريت برند کلوتو، احمد قجری مديريت 
برند زيالن، علیرضا صباغی مديريت برند 
امیر ماهان، کارشناس�ان فنی و تخصصی 

و اعضاء هیأت مديره نیز حضور داشتند.



تعادل | 
تمامي خدمات مربوط به تج��ارت خارجي تا قبل 
از گمرك و تبادل ميان دس��تگاه ها تا پايان س��ال 
الكترونيكي و هوشمند مي شود. متولي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت با اعالم اين خبر 
در جمع خبرنگاران توضي��ح داد كه در حوزه ارايه 
نماد الكترونيك، كاهش زمان صدور مجوز و تنظيم 
نظام رتبه بندي نيز اقداماتي انجام شده كه نه تنها 
به كارها سرعت مي بخش��د، بلكه عامل انساني در 
اين فرايند الكترونيكي حذف يا به حداقل مي رسد. 
همچنين در راستاي حمايت از كسب و كارها مدت 
زمان ص��دور نماد از ۵ روز به چند س��اعت كاهش 
يافته اس��ت. البته ب��ه گفته اين مقام مس��وول در 
وزارت صمت، همچنان مشكالتي براي صدور كارت 
بازرگاني وجود دارد كه با رايزني ميان وزارت صمت 
و قوه قضاييه وب سايت استعالم عدم سوءپيشينه 
كيفري در سامانه جامع تجارت مهيا شد و در اختيار 
وزارت صمت قرار گرفت، اما اكنون اين وب سايت 
به علت اينكه از سوي قوه قضاييه ارتباط با آن قطع 
شده قابل دسترس��ي نيس��ت، بنابراين براي رفع 
مشكل صدور كارت بازرگاني وب سرويس جايگزين 
از س��وي قوه قضاييه به صورت برخ��ط در اختيار 
وزارت صمت قرار دارد تا كار صدور كارت بازرگاني 
با وقفه مواجه نش��ود اما اين موضوع به علتي اينكه 
متقاضي كارت بازرگاني براي دريافت گواهي عدم 
سوء پيش��ينه بايد از طريق درگاه قوه قضاييه اقدام 
كند، باعث شده تا زمان صدور كارت بازرگاني بين 

يك تا دو روز طوالني تر شود.

تمامخدماتتجاريالكترونيكيميشود
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي روز گذشته 
در نشس��تي خبري اظهار كرد: تمامي خدمات اعم 
از صدور و تمديد كارت بازرگاني، درخواست رتبه، 
درخواس��ت بازنگري رتبه كار و... در بخش تجارت 
وزارت صمت الكترونيكي ش��ده است و گام نهايي 
كه وزارتخانه و مركز توسعه تجارت الكترونيكي به 
صورت عملياتي دنبال مي كند اين است كه عالوه 
بر الكترونيكي ش��دن خدمات وزارتخانه در حوزه 
تجارت اين خدمات هوش��مند نيز شود يعني نقش 

عامل انس��اني در ارايه خدمات به حداقل برس��د يا 
حتي حذف ش��ود. علي رهبري افزود: حذف نقش 
عوامل انساني در صدور و تمديد كارت بازرگاني به 
صورت پايلوت )آزمايشي( در ۳ استان عملياتي شده 
كه اميدواريم تا پايان سال به تمامي استان ها توسعه 
پيدا كن��د؛ همچنين عالوه بر الكترونيكي ش��دن 
خدمات حوزه تجارت در تالش هستيم تا خدمات 
اين حوزه تا پايان سال جاري يا حداكثر تا پايان سه 

ماهه سال ۱۴۰۱ هوشمند شود.
وي ب��ا بيان اينكه همه خدم��ات مربوط به تجارت 
خارجي كش��ور تا قب��ل از گمرك و تب��ادل ميان 
دستگاه ها تا پايان سال الكترونيكي مي شود، ادامه 
داد: در حوزه ارايه نم��اد الكترونيك، كاهش زمان 
صدور مجوز و تنظيم نظام رتبه بندي هم اقداماتي 
انجام شده اس��ت به طوري كه امروز در يك سالگي 
رتبه بندي دو شركت براي اجراي نظام رتبه بندي 
با ما همكاري مي كنند و امروز تك اپراتوري در اين 

حوزه وجود ندارد.
رهبري در ادامه با اش��اره به اينكه در بحث محيط 
كسب و كار مس��اله خوب شناسايي شده اما خوب 
تجزيه و تحليل نشده است، اظهار كرد: در راستاي 

حمايت از كسب و كارها مدت زمان صدور نماد را از 
۵ روز به چند ساعت رسانديم و فرايند صدور كارت 
بازرگاني را با تالش هاي گسترده به نقطه مطلوبي 
رس��انديم. وي افزود: ما در اينماد بدون س��تاره كه 
متقاض��ي كمتر از ۱۰ دقيق��ه مي تواند بگيرد، يك 
محدوديتي ق��رار داريم كه ش��خص مي تواند ۵۰ 
تراكنش با س��قف ۵۰ ميليون تومان داشته باشد و 
اگر از اين حد بيشتر باشد، موظف است كه طي ۱۰ 

روز فرايند اخذ اينماد با ستاره را طي كند.
ريي��س مركز توس��عه تج��ارت الكترونيك وزارت 
صمت در رابطه با س��امانه جام��ع تجارت گفت: در 
رابطه با س��امانه جامع تجارت و اختالفات موجود 
با س��امانه جامع گمرك��ي وزارت اقتصاد، در تاريخ 
هش��ت آبان م��اه مع��اون اول رييس جمهور يك 
مصوبه تقريبا ۷۰ بندي را به دس��تگاه هاي مختلف 
جهت حل و فصل چالش ها ابالغ كرد كه در نهايت 
سامانه جامع تجارت به نقطه تكامل خود برسد. وي 
افزود: بر اس��اس جلساتي كه در حال برگزاري است 
پيشرفت ها خوب است، اما چالش هاي اصلي همچنان 
پابرجاس��ت. البته وزير اقتصاد يك نماينده ويژه در 
اين خصوص تعيين كرده است ولي هنوز به مسائل 

اصلي و چالش زا نرس��يده ايم. به ه��ر حال اميدوار 
هستيم هرچه سريع تر اين چالش ها رفع شود.

صدوركارتبازرگانيباتاخير۲روزه
در ادامه محمد جواد هادي معاون تسهيل تجاري و 
توسعه كاربردهاي مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
وزارت صمت در پاسخ به سوال مهر در رابطه با بروز 
برخي مشكالت در خصوص صدور كارت بازرگاني، 
تصريح كرد: در اواخر سال گذشته مشكالتي براي 
صدور كارت بازرگاني وجود داشت. با رايزني ميان 
وزارت صمت و قوه قضاييه وب سايت استعالم عدم 
سوء پيش��ينه كيفري در سامانه جامع تجارت مهيا 
شد و در اختيار وزارت صمت قرار گرفت اما اكنون 
اين وب س��ايت به علت اينكه از س��وي قوه قضاييه 
ارتباط با آن قطع ش��ده قابل دسترس��ي نيست لذا 
براي رفع مشكل صدور كارت بازرگاني وب سرويس 
جايگزين از س��وي قوه قضاييه به صورت برخط در 
اختيار وزارت صمت ق��رار دارد تا كار صدور كارت 

بازرگاني با وقفه مواجه نشود.
وي افزود: اما اين موضوع ب��ه علتي اينكه متقاضي 
كارت بازرگان��ي ب��راي درياف��ت گواه��ي ع��دم 
سوءپيش��ينه بايد از طريق درگاه قوه قضاييه اقدام 
كند، باعث شده است تا زمان صدور كارت بازرگاني 
بي��ن يك ت��ا دو روز طوالني تر ش��ود. در ادامه اين 
نشس��ت فرانك ابوالعصوم مدير پ��روژه رتبه بندي 
كس��ب و كار الكترونيك��ي مركز توس��عه تجارت 
الكترونيك��ي وزارت صمت با اش��اره ب��ه وضعيت 
تجارت الكترونيكي در كشور گفت: در نيمه نخست 
س��ال ۱۴۰۰ ارزش مالي تجارت الكترونيكي ۵۶۰ 
ه��زار ميلي��ارد توم��ان و تعداد معام��الت تجارت 
الكترونيكي در كشور يك ميليارد و ۸۹۴ هزار بوده 
اس��ت و همچنين ۱۶ هزار و ۳۸۹ اينماد اعطا شده 
است. وي در مورد تعداد كسب و كارهاي اينترنتي 
اظهار كرد: حدود ۳۰۵ هزار كسب و كار به صورت 
اينترنتي فعاليت مي كنند اما به صورت رسمي ۱۰۴ 
هزار كس��ب و كار به صورت اينترنتي فعاليت دارند 
كه براين اساس مي توان تخمين زد كه حدود ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار نفر به طور مس��تقيم در حوزه كسب و 

كارهاي اينترنتي فعاليت دارند.

خبراخبار
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رشد۳۰درصدي
صادراتايرانتاپايان۱۴۰۰

رييس كنفدراسيون صادرات ايران مي گويد با توجه به 
تغييرات مثبتي كه پس از روي كار آمدن دولت جديد 
خود را نشان داده، اميد به رشد صادرات غيرنفتي كشور 
افزايش يافته است.محمد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: خوشبختانه از زمان آغاز به كار دولت جديد، 
تيم اقتص��ادي اين دولت اقدامات مثبت��ي را در حوزه 
حمايت از ص��ادرات اجرايي كرده اند كه نتايج برخي از 
اين اقدامات خود را نشان داده است. با هماهنگي كه در 
سياست هاي ارزي خود را نشان داده، اميد به آينده در 
ميان صادركنندگان و فعاالن اقتصادي نيز افزايش يافته 
است. وي با اشاره به برخي سياست هاي ابالغي معاون 
اقتصادي رييس جمهوري، بيان كرد: اين ابالغيه ها در 
چند حوزه شرايط را بهبود مي بخشد. از سويي در حوزه 
رف��ع تعهد ارزي، دولت مس��اعدت هاي جديدي را در 
دستور كار قرار داده است و از سوي ديگر پس از مدت ها 
سرانجام مشكل ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 
برطرف شده كه همين امر خود را در آمارهاي صادراتي 
كشور نشان خواهد داد. رييس كنفدارسيون صادرات 
ايران با بيان اينكه در آمارهاي هفت ماهه، رشد صادرات 
غير نفتي به ۴۷ درصد رسيده است، تشريح كرد: هر چند 
بخشي از اين آمار تحت تاثير آمار كاهشي سال گذشته 
به دليل شيوع كرونا به دست آمده اما در نهايت با توجه 
به اقدامات دولت، روند افزايشي صادرات ادامه دار خواهد 
بود. الهوتي ادامه داد: با توجه به شرايطي كه امروز با آن 
مواجه هستيم، اگر اتفاق غير قابل پيش بيني رخ ندهد 
مي توان انتظار داش��ت كه روند رو به رش��د صادرات با 
اندكي كاهش تا پايان سال نيز ادامه پيدا كند و براورد 
ما اين اس��ت كه اين عدد تا آخر ۱۴۰۰، بين ۲۵ تا ۳۰ 
درصد رشد را نشان خواهد داد. به گفته وي، در صورت 
تداوم اين شرايط، هدف گذاري سازمان توسعه تجارت 
براي افزايش پنج ميلي��ارد دالري صادرات غيرنفتي 
ايران تا پايان سال جاري نيز محقق خواهد شد. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران همچنين درباره اثرات طرح 
جرم انگاري صادركنندگاني كه ارز خود را به كش��ور 
بازنگردانده اند نيز گفت: اين طرح براي صادرات كشور 
بسيار خطرناك بود و مي توانست تاثيرات منفي جدي در 
فعاليت صادركنندگان داشته باشد. البته اين موضوع در 
حد يك پيشنهاد بود و خوشبختانه با درايت نمايندگان 
مجلس از دس��تور كار كنار گذاشته شد تا از اين محل 

تهديدي براي صادركنندگان به وجود نيايد.

روايتيازمشكالتمعدنكاران
نايب رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: 
در حالي كه ۷۰ درصد هزينه هاي عمليات معدنكاري 
مرتبط با بخش ماشين آالت است، معدنكاران ايراني براي 
تامين ماشين آالت خود با مشكالت فراواني مواجهند. 
سجاد غرقي در گفت وگو با مهر، اظهار كرد: در حالي كه 
بيش از ۷۰ درصد هزينه هاي عمليات معدنكاري در دنيا 
مرتبط با بخش ماشين آالت است، معدنكاران ايراني براي 
تامين ماشين آالت خود با مشكالت فراواني مواجهند. 
انواع كاميون و دامپتراك، بيل هاي مكانيكي و شاول، 
لودر، بلدوزر، دستگاه هاي حفاري پودري و مغزه گيري 
بخشي از ماشين آالت عملياتي معدني هستند كه عمده 
عمليات استخراج بدون اين دستگاه ها متصور نيست. 
نايب رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني 
تهران گفت: بر اساس استعالم انجام شده از شركت هاي 
معدني داخلي، حدود ۴۹ درصد هزينه هاي عمليات 
معدنكاري مربوط به بخش حم��ل، ۱۶ درصد بخش 
بارگيري و ۶ درصد بخش حفاري اس��ت و در مجموع 
۷۱ درصد هزينه هاي عمليات معدنكاري مربوط به سه 
بخشي است كه به طور مستقيم با ماشين آالت سنگين 
معدني صورت مي گيرد. وي با بيان اينكه بدون تامين، 
تجهيز و جايگزيني ماشين آالت، توليد معادن با مشكل 
مواجه ش��ده و توسعه غير ممكن مي ش��ود، گفت: به 
دليل محدوديت در واردات ماشين آالت و توليد ناچيز 
در داخل، تقاضاي بس��يار زيادي براي ماش��ين آالت 
معدني در كش��ور انباشته شده اس��ت. از سوي ديگر 
عمليات معدنكاري در كشور نيز با وجود كمبود شديد 
ماشين آالت، با چالش هاي زيادي در حال انجام است. 
نايب رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني 
تهران ادامه داد: بر اس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده از 
سوي خانه معدن، تنها معادن كوچك مقياس سنگ 
ساختماني، شن و ماسه و س��رب و روي به بيش از ۱۱ 
هزار دستگاه از انواع ماشين آالت معدني نياز دارند. اين 
در حالي است كه آمار ماش��ين آالت مورد نياز بيش از 
نيمي از معادن كشور از جمله معادن سنگ آهن، مس و 
زغال سنگ و معادن بزرگ  مقياس در دسترس نيست. 
غرقي تاكيد كرد: حمايت از توليد داخلي ماشين آالت 
مورد حمايت همه معدنكاران كشور است، اما نبايد با 
اين استدالل، واردات جهت تجهيز معادن متوقف شود.

ضرورتبازنگريدستورالعمل
اقالهوثايقبانكي

شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور پيش از برگزاري 
هجدهمين هيات نمايندگان اتاق ايران برگزار شد. در 
اين نشست رييس اتاق ايران از عملكرد بانك ها در پس 
دادن بنگاه هايي كه در تملك آنها درآمده است، انتقاد 
كرد و خواستار توقف اين روند شد. غالمحسين شافعي 
با اشاره به اينكه در روزهاي اخير چگونگي واگذاري 
مالكيت واحدهاي تملك ش��ده از سوي بانك ها به 
صاحبان قبلي آنها مورد بحث است، دستورالعمل 
فعلي را نامناسب ارزيابي كرد و از بررسي اين موضوع 
در كميته هاي فرعي ش��وراي پول واعتبار خبر داد. 
رييس پارلمان بخش خصوصي كش��ور با تاكيد بر 
اهميت بازنگري در دستورالعمل اقاله وثايق بانكي، 
تصريح كرد: در حال حاضر اگر بنگاهي به تملك بانك 
درآيد، صاحب قبلي آن براي بازپس گرفتن بنگاه بايد 
طبق ارزيابي جديدي كه از قيمت بنگاه توسط بانك 
انجام مي شود، مبلغي را عالوه بر ميزان تسهيالتي 

كه دريافت كرده، سود و جرايم مترتبه آن بپردازد.

افزايشمبادالتتجاري
بادوهمسايهشرقي

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي اظهارداشت: يكي 
از اهداف جمهوري اس��المي ايران افزايش مبادالت 
مرزي با كشورهاي منطقه شرقي همچون افغانستان 
و پاكستان است. به گزارش فرينا، سعيد محمد صبح 
ديروز با هدف افتتاح دفتر اجرايي منطقه آزاد سيستان 
در شهر جديد »رامشار« در راستاي پيگيري مقدمات 
و ايجاد زيرساخت هاي منطقه آزاد سيستان وارد استان 
شد. وي در بدو ورود به فرودگاه بين المللي زاهدان در 
گفت وگو با خبرنگاران اف��زود: در حال حاضر ميزان 
مبادالت مرزي شرق كشور به افغانستان و پاكستان يك 
و نيم ميليارد دالر است كه در نظر داريم سقف مبادالت 
تجاري را به پنج ميليارد دالر در سال برسانيم. مشاور 
رييس جمهور بيان كرد: ما در سيستان و بلوچستان 
براي مبادالت تجاري مرز ريمدان را به صورت رسمي 
و زميني، مرز آبي چابهار را براي توس��عه صادرات و 
در حوزه سيس��تان منطقه آزاد واقع در شهر جديد 
رامش��ار را داريم كه اخيرا به تصويب رسيده است. 
سعيد محمد گفت: ما امروز مي خواهيم برنامه ريزي 
رسمي براي شروع به كار منطقه آزاد سيستان را انجام 
دهيم و در اين راس��تا منطقه آزاد چابهار به صورت 
معين به منطقه آزاد سيستان كمك خواهد كرد تا 
هر چه سريعتر به بهره برداري برسد. وي خاطرنشان 
كرد: وجود يك سري زيرساخت ها همچون فرودگاه 
زابل و راه آهن در حال ساخت چابهار به زاهدان كه 
انتهاي آن تا مرز ميلك مي رس��د مي تواند فرصت 

مناسبي را براي توسعه تجارت مرزي فراهم كند. 

اطالعيهشركتبهرهبرداري
مترويتهرانوحومهدرخصوص
نقصفنيپيشآمدهدرخطچهار

ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه ضمن 
عذرخواهي از شهروندان و مسافران درخصوص ازدحام 
جمعيت ايس��تگاه ميدان آزادي كه در ابتداي صبح 
يكم آذر ماه رخ داد، به اطالع مي رس��اند اين موضوع 
به دليل ايجاد نقص فني در س��وزن ريل ايستگاه ارم 
سبز بود كه بالفاصله تيم هاي تعميراتي به محل اعزام 
و مشكل كمتر از ده دقيقه برطرف شد. الزم به توضيح 
است خبرهاي منتشر شده در خصوص انتظار بيش 
از۲۰ دقيقه اي مسافران در اين ايستگاه صحت ندارد. 
گفتني است در حال حاضر حركت قطارها در اين 

خط به صورت عادي در حال انجام است.

يكمقاممسوولدروزارتصمتخبرداد

صدورنماداز5روزبهچندساعتكاهشيافت

تسهيل تجارت در بستر اينترنت

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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خبرروز

آمار فوتي هاي روزانه ۲ رقمي شد
وزارت بهداشت اعالم كرد: در شبانه روز منتهي به دوشنبه ۵۴۲۷ بيمار جديد كرونايي در كشور شناسايي شده است. به گزارش وزارت 
بهداشت از ۳۰ آبان تا ۱ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۵ هزار و ۴۲۷ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي 
شد كه ۸۴۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۸۲ هزار و ۸۶۵ نفر رسيد. متأسفانه در طول ۲۴ 
ساعت منتهي به دوشنبه اول آذر، ۹۷ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۹ هزار و ۵۳ 
نفر رسيد. پس از گذشت ۲۳۴ روز آمار مرگ و مير روزانه بيماران كوويد ۱۹ دو رقمي شد. آخرين بار روز ۱۲ فروردين امسال، مرگ و مير 
روزانه كمتر از ۱۰۰ نفر بود. خوشبختانه تاكنون ۵ ميليون و ۷۹۵ هزار و ۶۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 

خبر

اجراي محدوديت هاي 
هوشمند كليد خورد

بنابر مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا، اجراي طرح 
محدوديت ه��اي هوش��مند از اول آذر جايگزي��ن 
محدوديت هاي قبلي مي ش��ود. به گ��زارش مهر، بر 
اساس طرح هوشمند، افرادي كه واكسينه نشده اند از 
دريافت خدمات عمومي و حمل و نقل عمومي محروم 
مي شوند و از حضور كارمندان واكسن نزده در محل 
كار نيز جلوگيري خواهد شد. با اجراي اين طرح افرادي 
كه به هر دليلي واكسن كرونا دريافت نكرده اند اجازه 
ندارند سفر كنند مگر آنكه تست PCR منفي با مهلت 
۷۲ ساعت در اختيار داشته باشند. عليرضا زالي فرمانده 
ستاد مقابله با كرونا در كالن شهر تهران، گفت: استفاده 
از ظرفيت قرنطينه هوشمند مبتني بر برخورداري افراد 
از واكسيناسيون است به اين مفهوم كه دريافت خدمات 
مدني، اجتماعي، بازرگاني و مراودات درون ش��هري 
منوط به انجام واكسيناسيون است و افراد با ارايه كارت 
واكسن خود مي توانند از اين خدمات بهره مند شوند. 
وي با اشاره به اينكه برنامه قرنطينه هوشمند هم اكنون 
در سه استان كش��ور به صورت پايلوت و آزمايشي در 
حال اجرا است، يادآور شد: با توجه به جمعيت مطلوب 
واكسينه شده در تهران مي توانيم طرح محدوديت هاي 
هوشمند را در اس��رع وقت و به صورت كامل با توجه 
به پروتكل هاي اعالمي از س��وي ستاد ملي كرونا در 
تهران نيز اجرايي و نهادينه سازي كنيم. مقدمات كار 
در مجموعه ادارات، آموزش و پرورش و دستگاه هاي 
مختلف اجرايي اس��تان تهران با همكاري نيروهاي 
انتظامي و اصناف در حال انجام اس��ت و اميدواريم با 
تكميل ظرفيت واكسيناسيون در تهران زمينه اجراي 
عملياتي برنامه قرنطينه هوشمند فراهم شود. اجراي 
طرح قرنطينه هوشمند به اين معنا است كه بتوانيم 
محدوديت هاي كرونايي را كاماًل هوشمند و هدفمند 
طراحي كنيم تا اف��راد در عين رعاي��ت آنها بتوانند 
ب��ه كارهاي متعارف تجاري، خدمات��ي و مدني خود 
بپردازند. محسن فرهادي معاون فني مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداشت، در ارتباط با اجراي طرح 
محدوديت هاي هوشمند در كشور، گفت: مديريت 
هوشمند محدوديت ها يعني محدوديت ها فقط براي 
افرادي كه شيوه نامه هاي بهداشتي و واكسيناسيون را 
رعايت نمي كنند، اعمال مي شود. وي افزود: در مديريت 
هوشمند قبلي فعاليت ها منوط به رنگ بندي شهرها 
بود ولي در اين طرح تصور ما اين است كه شرايط كل 
كشور قرمز است و در اين شرايط قرمز تمام پنج گروه 
ش��غلي مي توانند با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
و واكسيناس��يون فعاليت كنن��د. در ترددهاي بين 
اس��تاني صاحبان خودروهايي كه ۲ دوز واكسن را 
تزريق كرده باشند، جريمه نخواهند شد. از آنجا كه 
اساس طرح بر مبناي سامانه و نرم افزارهاي مختلف 
است و ممكن است برخي افراد تلفن همراه هوشمند 
نداشته باشند يا حتي خط تلفن همراه نداشته باشند 

اين افراد مي توانند از كارت واكسن استفاده كنند.

ادامهازصفحهاولرويخطخبر

 تكالي��ف دولت بوده و مي باش��د و چنانچ��ه بخواهيم به 
سمت دستمزدهاي منطقه اي حركت كنيم، شكل دهي 
شناس��نامه الكترونيك كار كه مبتني ب��ر كد ملي و كد 
پستي )محل سكونت( باشد ضرورت و الزام بيشتري پيدا 
مي كند. چرا كه اگر طرح پيشنهادي مصوب شود و بدون 
فراهم سازي مقدمات فوق به اجرا گذاشته شود، ايرادات و 
ابهامات زير پيش مي آيد:  ۱- در بسياري از مناطق كشور 
مرزبندي مشخصي بين روستا ها و شهرهاي همجوار وجود 
ندارد و در حال حاضر بافت هاي روستايي در جوف شهر ها و 
كالن شهرها وجود دارند و اين پديده حتي در شهر تهران نيز 
مشاهده مي شود و در حال حاضر بسياري از مناطق حاشيه 
شهر تهران، هنوز از نظر تقسيمات كشوري بافت روستايي 
محسوب مي شوند.  ۲- بسياري از مناطقي كه در حال حاضر 
شهر ناميده مي شوند )روستاهايي كه با فشار نمايندگان يا 
مقامات مجلس اسم شهر بر آنها نهاده شده است( كه از نظر 
مختصات و امكانات ش��هري از بسياري روستاها عقب تر 
هستند. ۳- در حال حاضر بسياري از ساكنين شهر ها، روزانه 
براي اشتغال به روستاها مراجعه مي كنند.  ۴- در حال حاضر 
بس��ياري از افرادي كه در روستاها ساكن هستند، روزانه 
براي اشتغال به شهر ها مراجعه مي كنند.  ۵- اگر طراحان 
طرح معتقدند روستاها محروم هستند پس حكم مناطق 
عشايري چه مي شود و حكم مناطق كشاورزي )مزارع و 
باغات كه در حكم روستا نيستند(؟  ۶- تكليف كارمندان 
بخش هاي حاكميتي، دولتي و عمومي كه در روس��تاها 
اشتغال دارند چه مي شود ؟ مگر مي شود نظافتچي كه در 
مدرسه روس��تايي كار مي كند، حداقل دستمزد مصوب 
كارگري يا كارمندي را بگيرد ولي نظافتچي كه در كارگاه 
بخش خصوصي كار مي كند دستمزد منطقه اي بگيرد؟ 
۷- آيا فقط اطالق اس��م روستا نش��انه محروميت است؟ 
اين در حالي است كه در حال حاضر بعضي از روستاها كه 
مزيت هاي گردشگري، صنايع دستي، مرغوبيت ملكي و... 
دارند، به لحاظ س��طح رفاه از بسياري از شهرها و مناطق 
شهري در وضعيت بهتري به سر مي برند.  ۸- اگر مالك فقر 
و محروميت افراد و خانواده ها باشد در بسياري از محالت 
واقع در حاشيه شهر ها، ميزان فقر از مناطق روستايي بيشتر 
است.  ۹- در حال حاضر بعضي از روستاييان در شهر هاي 
همجوار روستاي محل سكونت خود، صاحب خانه يا ماشين 
گرانقيمت هستند و آن را به كارمندان و كارگران شهري 
اجاره داده اند. حال چرا بايستي موجر مشمول دستمزد 

روستايي و مستاجر مشمول دستمزد شهري گردد؟!
فلذا به نظر مي رسد قبل از هر چيز بايستي نسبت به تمهيد 
و تدارك زير ساخت هاي الزم و ضروري در حوزه كار و رفاه 

اجتماعي يعني: 
- شكل دهي پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي يا 
شناسنامه اقتصادي – اجتماعي الكترونيك يا شناسنامه 
كار الكترونيك مبتني بر كد ملي و كد پس��تي براي تمام 

افراد جامعه 
- نظ��ام چند اليه تامين اجتماعي يا در حداقل ش��رايط 
ايجاد فراگيري در برقراري پوشش سطح پايه بيمه هاي 
اجتماعي با تضمين و تامين مالي آن از سوي دولت براساس 
آزمون وس��ع براي جامعه فعال و در س��ن كار و افراد قابل 

توانمندسازي .
- تضمين و تامين مالي »حد كفاف« يا حداقل معيشت يا 
حداقل كيفيت زندگي )تامين نيازهاي اساسي و اوليه( براي 

افراد غير قابل توانمندسازي )جمعيت غير فعال( 
۱- در حال حاضر چنانچه دولت براي بيمه بازنشستگي 
يك روستايي، فارغ از ميزان استطاعت و استحقاق و فارغ از 
اينكه شاغل باشد يا نباشد از طريق صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير ماهانه ۱۹۰ هزار تومان حق 
بيمه او را تقبل مي كند )بر پايه ۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان مبناي 
كسر حق بيمه(، ولي اگر همين روستايي كارگر و مشمول 
قانون تامين اجتماعي باشد، چنانچه دستمزد توافقي او 
طبق طرح پيش��نهادي نمايندگان ۵۰۰/۰۰۰ تومان يا 
۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان تعيين ش��ود، دولت بابت اين كارگر 
۱۵ هزارتومان يا ۳۰ هزار تومان مي پردازد )سهم الشركه 
دولت در بيمه تامين اجتماعي ۳ درصد است( ؟! صرفنظر 
از يارانه ه��ا، كمك ها و حمايت هايي ك��ه به صورت غير 
هدفمند و بدون انجام آزمون وسع به ساكنين در روستاها 

انجام مي پذيرد. 
ف��ارغ از نظرات مواف��ق و مخالف دس��تمزد منطقه اي و 
صرفنظر از اينكه طرح نمايندگان مجلس، دستمزد توافقي 
است نه دس��تمزد منطقه اي، به نظر مي رسد نمايندگان 
محترم مجلس ش��وراي اسالمي بايس��تي به ابهامات و 
سواالت فوق پاسخ دهند چرا كه هر قانوني بايستي جامع 
و مانع باشد )يعني جامع احباب و مانع اغيار( فلذا اگر نيت 
طراحان محترم، كمك به اقشار بيكار روستايي يا كمك 
به توسعه اشتغال در روستا ها است بايستي يا متن قانون 
را به گونه اي بنويس��ند كه مورد سوءاس��تفاده و مصادره 
به مطلوب قرار نگيرد و همچنين بايس��تي به پيش نياز و 
مقدمات آن توجه نمايند و علي النهايه چنانچه نمايندگان 
محترم قبل از طرح اين قبيل موضوعات، شكل دهي زير 
ساخت ها و پيش نيازهاي حوزه كار، اشتغال، كارآفريني، 
محي��ط كس��ب و كار و ... را از دولت مطالبه نمايند، بهتر 
اس��ت و تنها پس از شكل گيري پرونده الكترونيك رفاه و 
تامين اجتماعي يا شناسنامه اقتصادي-اجتماعي خانوار 
يا شناسنامه الكترونيك كار و نيز شكل گيري نظام متمركز 
تامين اجتماعي با فراگيري كف حمايت و بيمه اجتماعي 
و تضمين و تامين مالي آن از سوي دولت است كه مي توان 
با حصول اطمينان از حسن جريان امور، نسبت به اعمال 
اصالحات در قانون كار و ... اقدام نمود. اما از منظر بيمه اي 
و اثرات طرح پيشنهادي بر تعادل منابع و مصارف و تنظيم 
ورودي ها و خروجي هاي سازمان تامين اجتماعي نيز حائز 
ايرادات زيادي مي باشد اواًل به طور كلي در دنيا وقتي به هر 
دليلي و با هر مستمس��كي و با هر رويكردي، قصد ترقيق 
قان��ون كار را دارن��د قبل از مبادرت به اين كار نس��بت به 
تقويت نظام تامين اجتماعي به ويژه براي اقشار فرودست 
جامعه اقدام مي نمايند و تجارب علمي و علمي موفق دنيا 
حاكي از آن است كه ترقيق و تضعيف همزمان قانون كار 
و قانون تامين اجتماعي ميسر نيست ولي طرح موصوف 
هر دو قانون را تضعيف مي كند.  يك مثال ملموس در اين 
زمينه بيمه كارگران ساختماني است كه در ابتدا قرار بود 
و مي بايس��تي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با كمك 

وزارت راه و شهرس��ازي و به ويژه شهرداري ها، نسبت به 
ساماندهي كارگران س��اختماني اقدام و سپس اين افراد 
تحت پوشش بيمه قرار گيرند با كمك دولت، ولي چون 
زيرس��اخت هاي الزم و س��اماندهي مربوطه انجام نشد 
يعني شناس��نامه كار وجود نداشت، مشكالت، مضايق و 
محدوديت هايي در اجراي ط��رح فراهم گرديد و در كنار 
برخي سوءاس��تفاده ها، بخش��ي از كارگران ساختماني 
واقعي نيز از اين پوش��ش محروم ماندند. ثانيًا نكته مهم 
ديگر در قبال طرح پيش��نهادي نمايندگان اين است كه 
شناورسازي مزاياي تامين اجتماعي را مبتني بر ورودي 
متفاوت و خروج��ي متفاوت در ط��رح گنجانده اند ولي 
مش��مولين اين طرح را صراحتًا از ماده ۱۱۱ قانون تامين 
اجتماع��ي )الزام به پرداخت حداقل دس��تمزد به عنوان 
مستمري( مستثني نكرده اند و طرفه تر آنكه صراحتًا اين 
افراد را از شمول طرح هاي متناسب سازي )همسان سازي( 
نيز مس��تثني نكرده اند و پر واضح است كه چند سال بعد 
همين نمايندگان يا اخالف آنها فرياد وا اسالما سر مي دهند 
كه چرا مستمري اين بازنشسته يا بازمانده روستايي، زير 
حداقل دستمزد است و سازمان تامين اجتماعي را مجبور 
به يكسان سازي و همسان سازي مستمري ها از جيب ديگر 
كارگران و كارفرمايان مي سازند.  كما اينكه در ابتداي دولت 
قبلي، آقاي عسگري آزاد كه مسووليت حوزه سازمان اداري 
و استخدامي كشور را برعهده داشت، اضافه كار را از شمول 
بيمه براي كارمندان دولت خارج كرد )كه با هيچ منطق 
بيمه اي همخواني ندارد( ولي طي سال هاي اخير مجلس 
و دولت، صندوق بازنشس��تگي كشوري و سازمان تامين 
اجتماعي را مجبور به همسان سازي و يكسان سازي )كه 
در واقع بايستي متناسب سازي باشد( نموده و مي نمايند 
كه اين امر براي صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان 
تامين اجتماعي يك تكليف مااليطاق است. مگر مي شود 
اضافه كار را از شمول بيمه مستثني نمود ولي در عين حال 
حكم كرد كه حقوق بازنشسته بايستي ۹۰ درصد حقوق 
شاغل همطراز باشد؟ فلذا دير نيست كه چند سال آينده 
همين نمايندگان طراح يا جانشينان آنها در مجلس، فرياد 
برآورند كه چرا سازمان تامين اجتماعي به يك بازنشسته 
يا بازمانده روستايي ۵۰۰ هزار تومان مستمري مي دهد 
در حالي كه حداقل دستمزد فالن مقدار است؟ در پايان 
به نظر مي رسد باتوجه به تغييرات و تحوالت شگرفي كه 
در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمعيتي 
)تغيير چگالي اشتغال زنان و فارغ التحصيالن(، صنعتي 
)تغيير چگالي از حوزه توليد كاال به توليد خدمات، برون 
سپاري، درون سپاري، قطعه كاري و ...(، فناوري )فضاي 
مجازي، اقتصاد ديجيتال، اقتصاد كم تماس و...(، كسب 
و كار )اقتصاد اش��تراكي، اس��تارت آپ و...( بايستي همه 
قوانين روزآمد شده و با شرايط روز جامعه به ويژه در حوزه 
فناوري سازگار شوند، ولي نقطه شروع اين فرآيند اصالح 
قانون تجارت و قانون ماليات ها است نه قانون كار و قانون 
تامين اجتماعي و در حال، شكل گيري سطح پايه حمايت 
اجتماعي و بيمه اجتماعي فراگير و شكل دهي شناسنامه 
كار الكترونيك، پيش نياز هر نوع اقدام اصالحي در محيط 

كسب و كار مي باشد.

»دستمزدتوافقي«يا»دستمزدمنطقهاي«؟!

جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي 
مركز آمار اي��ران در حالي خبر از ازدواج 
۹۷۵۳ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار سال 
جاري مي دهد كه اين تعداد در قياس با آمارهاي فصلي 
دو سال اخير، باالترين آمار فصلي ازدواج دختران ۱۰ 
تا ۱۴ ساله اس��ت و به نوعي مي توان گفت ركورد آمار 
فصلي ازدواج دختران در اين بازه سني و طي دو سال 
اخير، در بهار ۱۴۰۰ شكسته شد. مطابق با آمار اخير 
منتشرشده از سوي مركز آمار كه مربوط به بهار سال 
جاري اس��ت، تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله در 
بهار ۱۴۰۰ با حدود ۳۲ درصد رش��د در قياس با آمار 
مش��ابه خود در بهار سال گذش��ته به ۹۷۵۳ ازدواج 
رسيده و از سوي ديگر اين آمار فصلي ازدواج براي اين 
بازه سني از دختران با توجه به آمارهاي مشابه فصلي 
طي دو س��ال اخير باالترين تعداد را نش��ان مي دهد. 
مطابق با همين آمار، ۴۵ هزار و ۵۲۲ دختر ۱۵ تا ۱۹ 
ساله نيز در بهار ۱۴۰۰ ازدواج كرده اند و اين در حالي 
اس��ت كه آمار مذكور تنها مربوط به ازدواج هاي ثبت 
رسمي شده در س��ازمان ثبت احوال كشور است و به 
گفته كارشناسان اغلب ازدواج كودكان ثبت نشده و 
همين امر منجر به نبود آمار دقيق در اين حوزه مي شود. 
از سوي ديگر مطابق با آمار ياد شده، ازدواج شش پسر 
كمتر از ۱۵ سال و ۶۵۷۳ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز در بهار 
۱۴۰۰ به ثبت رسيده است. همچنين در آمار فصلي 
ازدواج پس��ران و دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز به نوعي 
ركورد در بهار امسال شكسته شد و تعداد ازدواج هاي 
به ثبت رسيده دختران و پسران ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار 
سال جاري در قياس با آمارهاي مشابه فصلي طي دو 
سال گذشته، باالترين تعداد است. آمارهاي ياد شده در 
حالي است كه مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدني »عقد 
نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي 
و پسرقبل از رسيدن به س��ن ۱۵ سال تمام شمسي 
منوط اس��ت به اذن ولي به ش��رط رعايت مصلحت با 
تش��خيص دادگاه صالح« و در اي��ن بين اگرچه اغلب 
موارد كودك همسري به طور غيرقانوني رخ داده و ثبت 
نمي شوند اما آنچه از پژوهش ها بر مي آيد اين است كه 
بعضا قضات براي تشخيص مصلحت طفل تنها رضايت 
پدر و بلوغ جس��مي كودك را در نظر گرفته و رضايت 
و آگاهي طفل و بلوغ فكري وي را لحاظ نمي كنند. از 
سوي ديگر صاحب نظران معتقدند اعطاي وام ازدواج 
مي تواند از جمله عوامل تسهيل كننده كودك همسري 
محسوب ش��ده و منجر به ايجاد انحرافاتي در ازدواج 

نظير ازدواج و طالق هاي صوري براي دريافت وام شود. 
محمد مهدي تندگويان، مع��اون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان دولت دوازدهم نيز س��ال گذش��ته با 
اظهار نگراني نس��بت به افزايش رقم وام ازدواج براي 
دختران زير ۲۳ و پسران زير ۲۵ سال و امكان رخ دادن 
ازدواج و طالق هاي صوري ب��راي دريافت وام ازدواج 
۱۰۰ ميليون توماني به ايس��نا گفته بود »متاسفانه 
علي رغم اهميت تدوين دس��تورالعمل براي نظارت 
دريافت كنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بي توجهي 
به آن هستيم درحالي كه رسيدگي به چنين مسائلي 
به مراتب مهم ت��ر از افزايش اعداد و ارق��ام وام ازدواج 
اس��ت.« انس��يه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده 
رييس جمهوري در دولت سيزدهم نيز درباره پديده 
كودك همس��ري با تاكيد بر لزوم در نظر گرفتن بلوغ 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماع��ي و... در ازدواج، گفته 
بود »با هر نوع ظلمي كه به زنان شود و طبيعتا ازدواج 
قبل بلوغ كه اين ظلم را مضاعف كند موافق نيستيم. 
كارگروهايي براي حل آن بايد تشكيل شود. چه اين 
ارتباط در قالب ازدواج و چه ارتباط هايي كه قانوني 
نشده باشند در مرحله اول نياز به كار فرهنگي دارد. 
يعني حتي اگر قانون بگذارد و نتوانيم فرهنگ سازي 
داشته باش��يم، باز كودكاني مورد معامله و اجحاف 
قرار مي گيرند. الزم است برنامه ريزي در اين راستا 

از دو بعد فرهنگي و قانوني داشته باشيم.«

    بسط يافتن پديده »كودك همسري«
 به پديده »كودك مطلقه«

در اين بي��ن اما عدم توجه مس��ووالن امر، به پديده 
»كودك همس��ري« به ازدواج كودكان ختم نشده و 
مطابق با آمار، اين پديده بسط يافته و در قالب »كودك 
مادر«، »كودك پدر« و »كودك مطلقه« نيز در حال 
جلوه گري اس��ت. مطابق با آمار منتشرشده از سوي 
مركز آمار ايران، در به��ار ۱۴۰۰ تولد ۲۹۳ كودك از 
مادران كمتر از ۱۵ سال و يك كودك از پدر كمتر از ۱۵ 
سال نيز به ثبت رسيده است. همچنين، تولد ۱۵ هزار 
و ۳۵۵ كودك از م��ادران و ۶۷۴ كودك نيز از پدران 

۱۵ تا ۱۹ ساله در همين بازه زماني ثبت شده است.

   ثبت والدت ۷۴۷ كودك از مادران 
۱۰ تا ۱۴ ساله طي شش ماه نخست امسال

از سوي ديگر اگر نگاهي به شمار والدت هاي ثبت شده 
توسط س��ازمان ثبت احوال كشور در شش ماه نخست 
سال جاري يعني ۱۴۰۰ و با توجه به سن مادر در زمان 
ثبت تول��د فرزند بيندازيم، متوجه مي ش��ويم كه طي 
شش ماه نخست امس��ال ۷۴۷ والدت براي مادراني كه 
زمان ثبت تولد فرزند خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند 
به ثبت رس��يده كه از اين تعداد ۲ والدت به مادران ۱۰ 
ساله، ۷ والدت به مادران ۱۱ ساله، ۲۰ والدت به مادران 
۱۲ ساله، ۱۲۰ والدت به مادران ۱۳ ساله و ۵۹۸ والدت 
به مادران ۱۴ ساله معطوف مي شود. همچنين طي شش 
ماه نخس��ت ۱۴۰۰، به ترتيب شش استان سيستان و 
بلوچستان، خوزس��تان، خراس��ان رضوي، گلستان، 
كرمان و آذربايجان ش��رقي استان هايي هستند كه در 
آنها بيشترين والدت كودكان از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به 
ثبت رسيده است.  در واقع سيستان و بلوچستان با ثبت ۲ 
والدت از مادران ۱۰ ساله، ۲ والدت از مادران ۱۱ ساله، ۹ 
والدت از مادران ۱۲ ساله، ۳۷ والدت از مادران ۱۳ ساله 
و ۱۸۲ والدت از مادران ۱۴ ساله و در مجموع ثبت ۲۳۲ 

والدت از مادران ۱۰ تا ۱۴ سال، نخستين استاني است 
كه در آن طي شش ماهه نخست سال جاري بيشترين 
والدت ها از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسيده است. 
آمار مذكور درباره تعداد والدت هاي ثبت شده از مادران 
زير ۱۵ سال طي شش ماهه نخست امسال، بيانگر اين 
اس��ت كه در تمام استان هاي كش��ور به جز سيستان و 
بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي، گلستان، كرمان، 
آذربايجان شرقي، هرمزگان، آذربايجان غربي، مازندران، 
اصفهان، همدان و سمنان، س��ن مادران در زمان تولد 

كودك در اين بازه زماني ۱۳ و ۱۴ سال بوده است.

   تولد ۹۶۹ كودك 
از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله از ابتداي سال

همچنين مطابق با آمار اوليه شمار مواليد سال ۱۴۰۰ )بر 
حسب سن مادر در زمان تولد( كه از سوي سازمان ثبت 
احوال كشور منتشر شده، از شش فروردين سال جاري 
تا ۲۸ آبان امسال، ۹۶۹ كودك از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و 
۴۴ هزار و ۸۹۶ كودك نيز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد 
شده اند. به گفته س��ازمان ثبت احوال كشور اين ارقام، 
آمارهاي اوليه هستند و ممكن است در بازبيني هاي آتي 

تغيير كنند و تاكنون سيستان و بلوچستان با تولد ۲۹۰ 
كودك از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۸۷۸ كودك از مادران 
۱۵ تا ۱۹ س��اله طي بازه زماني مذكور )شش فروردين 
سال جاري تا ۲۸ آبان امسال( در صدر اين آمار قرار دارد.

    طالق ۱۷۲ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال
 در بهار ۱۴۰۰

بخش ديگر آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران 
نيز، خبر از طالق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ س��اله در 
بهار ۱۴۰۰ و پديده »كودك مطلقه« مي دهد. در واقع 
مطابق با آمار منتشره از سوي مركز آمار ايران، در بهار 
۱۴۰۰ عالوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ 
دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نيز طالق گرفته اند. 
اين آمار در قياس با بهار ۹۹ و در همين بازه سني براي 

دختران افزايش و براي پسران كاهش داشته است.

    سنگيني وزنه عوامل »فرهنگي« 
در بروز پديده كودك همسري

س��ميه رنگين كمان پژوهش��گر مقطع دكتري رشته 
مطالعات حقوق خانواده در پژوهشكده خانواده دانشگاه 
شهيد بهشتي، با تاكيد بر لزوم توجه مسووالن به پديده 
»كودك همس��ري«، درباره چرايي ب��روز اين پديده به 
ايسنا گفت: بسته به جغرافيا ممكن است عوامل فرهنگي 
يا اقتصادي در بروز پديده كودك همس��ري در رقابت با 
يكديگر باشند كه عمدتاً وزنه عوامل فرهنگي در اين ميان 
سنگين تر است. رنگين كمان معتقد است كه عرف و رسوم 
محلي، درگير شدن كودك در روابط با جنس مخالف توام 
با تعصب خانواده، سر پوش گذاش��تن بر روابط خارج از 
نكاح با فرد خاص، انگيزه هاي مذهبي مانند جلوگيري از 
افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگي مانند ترس از دست 
دادن موقعيت خوب ازدواج يا بدون همسر ماندن طفل، 
عدم امكان تامين هزينه هاي فرزند، فقر خانواده و دريافت 
وجه در مابه ازاي به ازدواج در آوردن دختر، بي س��وادي 
يا اختالالت رواني والدين، ناتني ب��ودن يكي از والدين، 
بي سرپرست يا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنايان 
خصوصاً برادر يا ديگر بستگان ذكور كودك از عمده عواملي 
هستند كه مي تواند در بروز پديده كودك همسري نقش 

داشته باشد. وي تاثير بافت فرهنگي بر فراواني، منشأ و 
نحوه كودك همس��ري در برخي مناطق كشور را بسزا 
دانست و ادامه داد: هرچند كه فراواني كودك همسري در 
روستاها بيشتر است اما اينگونه نيست كه اين موارد فقط 
در روستا رخ دهد. حاشيه شهر، مناطق مهاجرنشين، 
محله هاي با توان اقتصادي يا سواد اجتماعي پايين در 

شهرها نيز از اين مقوله مستثني نيستند.

       نبود آمار دقيق از پديده »كودك همسري«
اين پژوهش��گر در ادامه س��خنان خود تصويب اس��ناد 
بين المللي در خصوص مقابله با كودك همسري را نشانه 
شيوع اين پديده در عرصه جهاني دانست و درباره چرايي 
نبود آمار دقيق ازدواج كودكان در جهان، اين را هم گفت 
كه ب��ا توجه به عدم پذيرش پديده كودك همس��ري از 
ناحيه عموم جامعه بين الملل، قاعدتًا دولت ها به لحاظ 
رعايت و حفظ وجه��ه بين المللي خود، چندان مايل به 
ارايه آمار ش��فاف از اين موضوع نيستند. به عنوان مثال 
در يكي از كشورهاي همسايه و بنا بر گزارشات يونيسف 
بين سال هاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعداد ۱۸۳ مورد ازدواج 
دختران ش��ش ماه تا ۱۷ س��اله به اين نهاد بين المللي 
گزارش شده اس��ت. در روزهاي اخير و در نوامبر ۲۰۲۱ 
والدين نوزاد ۲۰ روزه اي از همين كش��ور همس��ايه، با 
انگيزه مالي حاضر شدند دخترشان را در عوض دريافت 
مهريه به ازدواج در بياورند. البته اين فقط آماري است كه 
به اطالع اين نهاد بين المللي رسيده و در واقع آمار اصلي 
بسيار بيشتر از اين  تعداد است. رنگين كمان با بيان اينكه 
بس��ياري از موارد كودك همس��ري در بستر عدم ثبت 
رس��مي رخ مي دهد و در جرگه جامعه آماري ملحوظ 
نمي شوند، خاطرنشان كرد: هم ايران و هم تعداد زيادي از 
ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي درگير مواردي 
از كودك همس��ري اند كه در بستر عدم ثبت رسمي رخ 
مي دهند. البته فراگيري اين موضوع در س��اير كشورها 
يا حداقل كشورهاي داراي وضعيت مشابه ما، نمي تواند 
دليل ساده انگاري يا مسامحه در رفع اين مشكل باشد. به 
گفته اين پژوهشگر اگرچه كنوانسيون حقوق كودك كه 
ايران نيز به آن ملحق شده است، مقرره صريحي درباره 
حداقل س��ن ازدواج كودكان ندارد اما مطابق با آن هر 
رفتاري كه )به اراده كودك يا فرد ديگري( موجب اخالل 
در رشد طبيعي كودك شود، قابل قبول نبوده و ممنوع 
اس��ت. از سوي ديگر طبق اس��ناد بين المللي تعيين 
حداقل سن ازدواج بايد به گونه اي باشد كه فرد بتواند 
در آن سن رضايت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

گزارش
ركوردشكنيازدواجدختران۱۰تا۱۴سالهدربهار۱۴۰۰

از »كودك همسر« تا »كودك مطلقه«

نقشروشهايفرزندپروريدرتأمينسالمتروانكودكان
يك مشاور خانواده گفت: روش هاي فرزندپروري 
والدي��ن، نقش مهمي در تامين س��المت رواني 
فرزن��دان دارد. ش��يما جراح��ي، در گفت وگو با 
خبرنگار مه��ر، افزود: ش��يوه هاي فرزندپروري 
والدي��ن، نقش مهمي در تأمين س��المت رواني 
فرزندان دارد. اين شيوه ها مي توانند در پيشگيري 
يا بروز اعتي��اد در فرزندان نقش مهمي داش��ته 
باش��ند. وي گف��ت: يكي ديگ��ر از عوامل مهم و 
اثرگذار ب��ر اعتي��اد، منبع كنترل اس��ت. منبع 
كنترل يك ويژگي ش��خصيتي اس��ت و افرادي 
كه منب��ع كنترل بيروني دارن��د، نتايج و برآيند 
رويدادها را به ش��انس، بخ��ت و كنترل ديگران 
نس��بت مي دهن��د. در مقابل اف��رادي كه منبع 
كنترل دروني دارند، معتقدند كه رويدادها ناشي 
از رفتارها و ويژگي هاي دايمي خودش��ان است. 
افرادي ك��ه منبع كنترل بيروني دارند، بيش��تر 
دچار تنش روحي مي ش��وند و مس��تعد ابتالء به 
اختالالت رفتاري هستند. اين روانشناس ادامه 
داد: توجه به نكات مطرح ش��ده، پژوهشگران با 
انجام مطالعه اي تأثير ش��يوه هاي فرزندپروري 
والدين را بر آمادگي به اعتياد نوجوانان بررس��ي 
كردن��د. همچني��ن رابط��ه آن را از طريق منبع 
كنترل نيز مورد بررس��ي ق��رار دادند. وي افزود: 
براي انجام اين مطالعه ۳۰۰ نفر از نوجوانان پسر 
مقطع دوم متوسطه در سال تحصيلي ۱۳۹۷-۹۸ 
انتخاب ش��دند و از طريق پرس��ش نامه اي كه به 
والدي��ن آنها )ترجيحًا مادر( داده ش��د، آمادگي 

به اعتي��اد و منبع كنترل فرزندان و والدين مورد 
بررس��ي ش��د. جراحي گفت: نتايج اين بررسي 
نشان داد كه شيوه فرزندپروري با نقش ميانجي 
منبع كنترل، مي توان��د پيش بيني كننده اعتياد 
در آينده فرزندان باشد. اين مشاور خانواده افزود: 
اين بررس��ي ها حاكي از اين بود كه ش��يوه هاي 
فرزندپروري سهل گير، مستبد و مقتدر، بر منبع 
كنترل فرزن��دان اثر مس��تقيم دارد. وي گفت: 
همچنين مشخص شد كه شيوه هاي فرزندپروري 
يك عام��ل تعيين كننده در زمين��ه آمادگي به 

اعتياد نوجوانان است. 
پژوهش��گران اين مطالعه معتقدند كه نتايج به 
دس��ت آمده، هرچند كه نش��ان داد شيوه هاي 
فرزندپروري والدين با ميانجي گري منبع كنترل، 
در آمادگي به اعتياد نوجوانان نقش ايفا مي كنند، 
اما از نق��ش عوامل ديگر آمادگي به اعتياد، نبايد 
غافل ماند. آمادگ��ي به اعتياد نوجوانان مي تواند 
نتيجه تعامل عوامل رواني، زيستي، اجتماعي و 

فردي باشد.

باستانشناسانايرانيوخارجيبهشهرسوختهبرگشتند
باستان شناسان ايران، ايتاليا و صربستان كاوش 
در شهر سوخته را آغاز كردند. به گزارش ايسنا، 
نوزدهمين فصل از كاوش هاي ش��هر سوخته در 
استان سيستان و بلوچستان به سرپرستي دكتر 
سيدمنصور سيدسجادي به مدت ۴۵ روز انجام 
مي شود. اين خبر در صفحه رسمي پايگاه ميراث 
جهاني شهر سوخته اعالم شده است. پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي و گردشگري اعالم كرده كه شهر 
سوخته تنها سايت باستان شناسي ايران است كه 
كاوش ها و حفاري هاي علمي � باستان شناس��ي 
آن به ش��كل مس��تمر توس��ط باستان شناسان 
ايران��ي و ايتالياي��ي انجام ش��ده اس��ت. پايگاه 
مي��راث جهاني ش��هر س��وخته همچنين اعالم 
كرده ك��ه در اين فص��ل عالوه ب��ر ايتاليايي ها، 
باستان شناس��اني از صربستان هم حضور دارند. 
پيش ت��ر ني��ز، از محقق��ان و باستان شناس��ان 
كش��ورهاي ديگر همچون انگليس، فرانس��ه و 
آلمان به محوطه  جهاني »شهر سوخته« دعوت 
شده بود. جالل زايي، مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي سيستان و بلوچستان 

نيز گفته كه تاكنون چهار تا پنج درصد از ش��هر 
سوخته كاوش شده و مناطق كاوش نشده نيازمند 
زمان و هزينه هاي زياد است. باستان شناسان در 
فصل گذشته كاوش ها به اطالعاتي از دوره هاي 
نخست استقرار در شهر س��وخته دست يافتند. 
كاوش هاي باستان شناسي در اين محوطه از سال 
۱۳۷۴ به سرپرس��تي سجادي انجام شده است. 
شهر س��وخته با پنج هزار سال پيشينه تاريخي و 
تمدني، از مهم ترين مناطق شهرنشيني باستاني 
در فالت ايران اس��ت كه در ۶۰ كيلومتري زابل 
قرار دارد و سال ۱۳۹۳ به عنوان سايت فرهنگي 

در يونسكو ثبت جهاني شد.
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