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يادداشت- 1

ترويج سيستماتيك سوداگري 
رفتاري كه يكي از روايت هايي 
كه اخيرا در خصوص نوسانات 
ارزي شنيده مي شود، آن است 
كه دولت براي جبران كس��ري 
بودجه خود به دنبال بازي با نرخ 
ارز است. هرچند تنها چهره هاي 
دولتي هستند كه مي توانند به 
يك چنين ابهامي پاسخ دهند، 
اما اگر يك چنين تصميمي در تصميم سازي هاي دولتي 
در ح��ال وقوع اس��ت، بايد گفت كه اقدام��ي غيراخالقي، 
ناجوانمردانه و غير انساني است. نه تنها بازي با نرخ ارز، بلكه 
سوءاستفاده بازار سرمايه نيز مسووالن به طور رسمي انجام 
آن را تاييد كرده اند، اقدام غير مسووالنه و غير اخالقي است. 
اين رويكردها به معناي سوءاستفاده از اموال مردم است. در 
اين شرايط طبيعي است كه مردم سرمايه هاي خود را براي 
خريد ملك، رمزارز و...به تركيه و امارات و... منتقل مي كنند. 
چرا كه احساس مي كنند، سيستم از دارايي آنها سوءاستفاده 
مي كند. بر اس��اس آمارها، ايرانيان در طول يك ماه بيش از 
700ميليون دالر ملك در تركيه خريداري كرده اند. اين آمار 
هولناك است و معاني زيادي دارد. يعني در عرض يك سال 
حدود 8.5ميليارد دالر و در طول يك دهه 85ميليارد دالر 
از سرمايه هاي ايرانيان وارد اقتصاد تركيه مي شود. آيا نبايد 
نس��بت به اين اعداد و ارقام حساسيت نش��ان داد و تالش 
كرد فضاي اقتصادي كش��ور را به گونه اي ساماندهي كرد 
كه سرمايه هاي كشور به جاي توسعه ساير كشورها صرف 
پيشرفت اين سرزمين مي شد. يكي از ايراداتي كه با گذشت 
حدود 4ماه از تشكيل كابينه در فضاي عمومي و اقتصادي 
كشور قابل مشاهده است، فقدان برنامه ريزي هاي راهبردي 
در حوزه ارزي اس��ت. ش��خصا به عنوان فردي كه اخبار و 
رخدادهاي حوزه ارزي را با دقت رصد، مي كنم، هنوز متوجه 
نشده ام كه برنامه دولت براي ساماندهي بازار ارز چيست و چه 
رويكردي را قصد دارد، پيگيري كند. هنوز هيچ اظهارنظر قابل 
استنادي از صالح آبادي در خصوص بازار ارز شنيده نشده و 
مشخص نيست چه برنامه اي براي بازار ارز تدارك ديده شده 
است. برخي طيف هاي نزديك به رييس جمهوري از عالقه 
رييس جمهوري به سياس��ت تك نرخي كردن ارز سخن 
مي گويند، در حالي كه برخي ديگ��ر از گروه هاي دولتي از 
سياست نرخ ارز شناور صحبت مي كنند، اما در عمل واقعيتي 
كه در بازار قابل مش��اهده است، بازاري پرنوسان و رها شده 
است. جالب اينجاست كه مسووالن اجرايي از بي تاثير بودن 
تحريم ها در اقتصاد ايران، سخن مي گويند، در حالي كه با 
انتشار هر خبري از تداوم يا وقفه مذاكرات، شاهد نوسانات 
در بازار ارزي كشور هستيم. معتقدم متوليان بانك مركزي 
در اين شرايط قادر نيستند از طريق ذخاير ارزي خود بازار ارز 
را مديريت كنند و بيشتر در قالب نهادي كه واكنشگر است، 
عمل مي كنند تا اينكه كنشگري كنند. در حال حاضر نرخ ارز 
در قيمت اقالم اساسي باالي 40هزار و 50هزار تومان است. 
يعني مردم اقالمي را خريداري مي كنند كه نرخ ارز محاسبه 
شده در آن حدود 50هزار تومان است. اين در حالي است كه 
بسياري از چهره هاي اقتصادي همين كابينه در ايام انتخابات 
خردادماه 1400 در شبكه هاي اجتماعي با آب و تاب اعالم 
مي كردند كه دولت وقت با تزريق 300ميليون دالر به راحتي 
مي تواند، نرخ دالر را به محدوده 15هزار توماني برساند. بايد 
از اين افراد كه امروز در شمايل وزير كابينه فعاليت مي كنند 
پرسيد كه چرا يك چنين تخصيص ارزي را صورت نمي دهند 
تا نرخ ارز در داالن كاهش 15هزار توماني و كمتر قرار بگيرد. 
اين در حالي است كه اخيرا اعالم شده به هر كارت ملي ايراني 
2200دالر ارز داده مي شود. ارزي كه حدود 1500 تومان از 
بازار آزاد كمتر است و رانتي بين 3الي 4ميليون براي هر كارت 
ملي ايجاد مي كند. متوليان بانك مركزي با اين استدالل كه 
يارانه ارزي بايد براي مجموعه ايرانيان تخصيص داده شود، 
به دنبال توزيع يارانه ارزي به همه متقاضيان ايراني هستند. 
طبيعي است يك چنين تصميمي در شرايط تحريمي، باعث 
افزايش نوسانات بازار ارز مي شود و بر التهابات بازار مي افزايد. 
متاسفانه در كشور ما به طور سيستماتيك، سوداگري ترويج 
مي شود. در شرايطي كه در هر جامعه، مديران دولتي بايد 
مردم را به س��مت روش هاي مولد هدايت كنند، در ايران 
به طور سيستماتيك مردم را به س��مت خريد حواله هاي 
خودرو، ارز يارانه اي، سكه هاي دولتي و...سوق مي دهند. اين 
نوع برنامه ريزي باعث شده تا پروژه هاي مولد در كشورمان 
به دليل نبود سرمايه گذاري مناسب در محاق قرار بگيرند و 
صاحبان واحدهاي توليدي نيز آرام آرام واحدهاي توليدي 
خ��ود را تعطيل و آن را تبديل به انبار اقالم قاچاق و وارداتي 
مي كنند. اين خروجي تصميماتي است كه سيستم پيش از 
اين در زمينه ترويج سوداگري و داللي گرفته است. ايرانيان 
عادت كرده اند كه صبح از خواب بيدار شوند و خود را به صف 
خريد دالر، حواله خودرو و...برسانند. همانطور كه اشاره شد، 
بانك مركزي بيشتر از اينكه به دنبال كنشگري در بازار ارز 
باشد، در نقش يك واكنشگر ظاهر مي شود. وقتي هر روز تا 
ساعت 11 نرخ ارز توسط بانك مركزي اعالم نمي شود به چه 
معناست؟ يعني بانك مركزي منتظر است تا دالالن بازار 
فردوسي نرخ ارز را مشخص كنند، بعد بانك مركزي همان 
نرخ را به عنوان نرخ رس��مي خود اعالم كند؟ با يك چنين 
وضعيتي به نظرم دولت در وهله نخست بايد هرچه سريعتر 
مشكل تحريم هاي اقتصادي را حل و فصل كند و در مرحله 
بعد از راهبرد ارزي خود پرده برداري كند. در شرايط فعلي 
انكار اثرات تحريم هاي اقتصادي بيشتر از اينكه فايده اي براي 
اقتصاد و معيشت داشته باشد، بر حجم مشكالت مي افزايد. 
اعالم سياست هاي ارزي هم به كارشناسان كمك مي كند 
تا نس��بت دولت را با برنامه هاي اعالمي اش مورد سنجش 
قرار دهند و از طريق نقدهاي تخصصي به دولت براي بهبود 

عملكردش كمك كنند.

آلبرت بغزيان

وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي:

حذفارز۴۲۰۰تومانيبهتعويقافتاد

يادداشت-2

يادداشت-4يادداشت-3

رفتار دوگانه ناظر بازار 

استراتژي مبهم در مواجهه با تغييرات اقليميلزوم حذف تدريجي ارز ترجيحي 

مال��ي  اطالع��ات  كلي��ه 
ش��ركت هاي پذيرفته شده 
در بورس و فرابورس ايران، 
از طريق س��امانه ك��دال به 
اطالع سهامداران مي رسد. 
سازمان بورس به عنوان نهاد 
نظارتي بر صحت و درستي 
اين اطالعات نظ��ارت دارد 
و در صورتي كه اطالعات منتش��ر ش��ده با اطالعات 
واقعي مغايرت داشته باشد با شركت مربوطه برخورد 
كرده و نماد ش��ركت را متوقف مي كند و تا زماني كه 
شفاف س��ازي صورت نگيرد اجازه معامله به سهم را 
نمي دهد. نهاد نظ��ارت در بازار بورس يكي از اجزاي 
مهم و تاثيرگ��ذار در فرآيند معامالت ب��ازار بورس 
اس��ت كه هرگاه در نم��ادي اگر ظن دس��تكاري يا 
اُردرگذاري هاي عجيب و غريب وجود داش��ته باشد 
نهاد نظارت ورود كرده و معامالت آن نماد را باطل و در 
نهايت جهت جلوگيري از دستكاري و سفته بازي در 
بازار اقدام مي كند. اما اين روزها شاهد رفتار سليقه اي 

نهاد ناظر در بازار بورس هستيم.
بسياري از نمادها در بازگش��ايي هاي اخير با دامنه 
نوسان بسيار باال بازگش��ايي شدند و ابطالي صورت 
نگرفت و از س��وي ديگر در هم��ان روز به خصوص 
نماده��اي ديگري بودند كه در س��طح هاي بس��يار 
كمتر بازگشايي ش��دند و نهاد ناظر معامالت آنها را 

ابطال كرد.
سوال اساس��ي براي بس��ياري از فعاالن بازار بورس 

اين است: 
نه��اد ناظر بر چه اساس��ي و چه قوانين��ي نمادهاي 
مختلف را زيرنظر دارد؟ ساختارمند بودن رفتار نهاد 
ناظر سوال ويژه بسياري از فعاالن بازار بورس است. 
در حال حاضر شاهد اين موضوع هستيم كه بسياري 
از نمادها به نوعي دور از چشم نهاد ناظر هستند و در 
بازگشايي ها به نوعي مورد حمايت قرار مي گيرند. از 
سوي ديگر بسياري از نمادهايي كه منفي هاي عجيب 
و غريب 50 و 60 درصدي بازگش��ايي شدند هم به 
جاي ابطال و كمك به روند حركتي نماد تاييد شدند. 
بسياري از مخالف بازار به اين نتيجه رسيدند كه نهاد 
بازار بيشترتمايل به بازگشايي منفي در نمادها دارد 
تا بازگشايي هاي مثبت و اين رفتار دوگانه بسياري از 
نمادها براي بازار بورس ابهام ايجاد مي كند. در حال 
حاضر ابهامات بس��ياري در بازار بورس وجود دارد و 
انتظار ما از نهاد ناظر اين است كه در خصوص نحوه 
ابطال و تاييد معامالت پاس��خگو باشد و ساختاري 
را كه بر اين اس��اس معامالت ب��ازار را تاييد يا ابطال 

مي كند،  به فعاالن بازار بورس ارايه بدهد.
متاسفانه نهاد ناظر به واس��طه رويكرد نظارتي كه 
دارد به هي��چ عنوان درباره نح��وه و داليل تاييد يا 
ابطال معامالت پاسخ واضحي به فعاالن بازار نداده 
ادامه در صفحه 2 است و...  

تداوم اجراي طرح ارز ترجيحي، 
يك سياس��ت اش��تباه است و 
توقف اين ط��رح بايد به صورت 
تدريجي باش��د، در غي��ر اين 
ص��ورت ش��اهد قيمت ه��اي 
افسارگس��يخته و مهارنشدني 
خواهيم ب��ود. موجودي��ت ارز 
4٢٠٠ توماني و ب��ه  طور كلي 
چندنرخي بودن ارز براي اقتصاد كش��ور مضر اس��ت زيرا 
باعث ايجاد امضاهاي طاليي و افزايش رانت ارزي مي شود 
كه ديديم همين اتفاق هم افتاد. سال ٩٧ كه موضوع اجراي 
ارز 4200 توماني با هدف تامين كاالهاي ضروري كش��ور 
مصوب ش��د، مقرر شد اين ارز در دس��ترس عموم بوده و 
بدون رانت، براي تامين كاالهاي ضروري استفاده شود تا 
از افزايش قيمت برخي كاالها جلوگيري كند اما اجراي اين 
طرح و چند نرخي شدن، باعث ايجاد مشكالت متعددي 

براي اقتصاد شد. 
»ايجاد رانت ارزي، دريافت ارز و عدم واردات كاال، افزايش 
قيمت كاالهاي ضروري، افزايش اختالف در پرونده هاي 
ارزي بازرگانان و ايجاد تورم داخلي« برخي از مش��كالتي 
هس��تند كه در اثر اجراي طرح ارز ترجيحي ايجاد شدند. 

مش��كالت بيان ش��ده - كه در اثر اجراي طرح ارز 4200 
توماني در س��ال ۹7 به وجود آمد - يكي از سياس��ت هاي 
اشتباهي بود كه دولت قبل دنبال كرد. اگر چه اجراي اين 
طرح اشتباه بود اما اكنون نيز توقف يك باره آن، باعث افسار 
گسيخته ش��دن قيمت ها و ايجاد تورم قابل توجه و مهار 
نشدني در قيمت ها، به ويژه نرخ نهاده هاي دامي و در نهايت 

افزايش نرخ مرغ و… خواهد شد. 
بر همين اساس، اگر قرار اس��ت كه دالر 4200 توماني از 
چرخه اقتصاد حذف شود، اين كار نبايد يك باره رخ بدهد و 
اين كار بايد به صورت تدريجي باشد. از سوي ديگر، بهترين 
جايگزين براي اين طرح، پرداخت يارانه به مصرف كننده 
نهايي به جاي دالل و واسطه گران است . ناگفته نماند كه 
ادامه اجراي ط��رح ارز 4٢٠٠ توماني، عالوه بر نارضايتي 
جامعه، ش��دت گرفتن روند مقروض شدن دولت به بانك 
مركزي را در پي خواهد داشت. ضمن اينكه به طور قطع، 
شاهد دريافت ارز بيشتر و كاهش واردات كاالهاي اساسي 
خواهيم بود. بنابراين حذف دالر 4200 توماني به  طور قطع 
بايد در دستور كار دولتمردان قرار بگيرد، اما به صورت پلكاني 
و مرحله اي تا آسيبي از اين محل متوجه مصرف كننده و 
مردم نشود. بنابراين پس از حذف ارز ترجيحي، يارانه بايد به 

مصرف كننده نهايي پرداخت شود. 

نخست( گرماي هوا و كم آبي در 
تابستان و پاييز 1400 مساله اي 
است كه سيستم حكمراني و 
مردم را عميقا تحت تاثير قرار 
داده است. بر اساس گفته وزير 
وقت نيرو، نه تنها خشكسالي 
بلكه گرماي روزافزون زمين از 
جمله عواملي است كه موجب 
مصرف بيشتر انرژي و چالش پاسخگويي به اين مصرف 
شده است. در برابر اعتراضات روزهاي اخير در برخي از نقاط 
كشور اين پرسش مطرح است كه باالخره استراتژي ايران 
براي شرايط حاد فعلي كه بر اساس نتايج ده ها پژوهش نه 
تنها بهتر نمي شود كه احتماال تشديد مي شود، چيست؟ 
نهادهاي مسوول پاسخ بدهند كه آيا مي خواهند با صرف 
انرژي و هزينه هاي سرسام آور در بخش هايي مانند انتقال 
آب، سدس��ازي و استحصال آب هاي ژرف كه خود منبع 
منازعه و مخاطره هست با اين شرايط مقابله كنند يا با باور 
كردن واقعيت هاي مبتني بر دانش و فناوري، به توسعه 
پايدار و سازگاري روي بياورند؟ با وجود همه هشدارهاي 
كارشناسان مس��تقل رويكردهاي اقتصاد سياسي مانع 
بزرگ تصميم گيري براي در پيش گرفتن استراتژي توسعه 

پايدار است و كماكان سيستم مديريتي كشور مي خواهد با 
راه حل  هايي كه بيش از هر كس به مذاق دالالن حوزه آب 
خوش مي آيد به مقابله با طبيعت بپردازد. استراتژي مقابله 
با كم آبي، مقابله با بي برقي، مقابله با سيل و خشكسالي و.. 
اينها كلماتي است كه ما صدها بار از زبان مديران مربوطه 
شنيده ايم، اما از آنجا كه مقابله مستلزم صرف انرژي و هزينه 
بسيار است بايد پرسيد كه تا كي و تا كجا مي توان با طبيعت 

و فجايع طبيعي مقابله كرد؟ 
دوم( پاييز هر سال دانشمندان گزارشي از انباشت كربن 
در كره زمين مي دهند كه خبرهاي ترسناكي از آينده اي 
ناپايدار اس��ت. از يك دهه پيش اقليم  ش��ناس مشهوري 
هشدار جدي داد كه: »سيستم آب  و هوايي جهان شبيه 
حيوان خشمگيني شده كه انگار داريم با تركه او را كتك 
مي  زنيم.« گلن پيترز، يكي از دانش��منداني كه در مركز 
تحقيقات بين المللي آب  و هوا و محيط زيست در اسلو اين 
موضوع را تحليل مي كند، در مصاحبه با نيويورك تايمز در 
س��ال 2013 با تاكيد بر اينكه »ديگر زمان بيشتري باقي 
نمانده است« بيان مي كند: »حال زمان آن فرا رسيده كه 
همه آماده مواجهه با اين موضوع و اتخاذ تصميمات جديد 
بشوند.« بديهي است كه اولين شرط تغيير، پذيرش مساله 
ادامه در صفحه 4 است و...  

حسين مريد سادات

مهتا بذرافكنشاهرخ عباس زاده

نگاه روز

چرا ايراني ها نمي توانند با هم يك سيستم بنا كنند؟
سرگذشِت سيستم و تشكل در 
تاريخ ايران را شايد بتوان با اين 
پنج واژه خالصه كرد: انشعاب، 
درگي��ري، انتق��ام، خصومت و 
حذف. تداوم، ثب��ات، پايبندي 
و عاقب��ت خوش به ن��درت در 
تشكل هاي اجتماعي، سياسي 
و حتي تجاري- اقتصادي ديده 
مي ش��ود. در مقابل، طي دو قرن گذشته، كشورها دو نوع 
تجربه در ايجاِد تشكل و سيستم سازي پشت سر گذاشته  اند.

در تجرب��ه غرب��ي، از آدام اس��ميت )Adam Smith( تا 
يورگن هابرماس )Jürgen Habermas( تالش كرده  اند 
مباني نظري انسجام، همكاري، تش��كل، تحزب و رشد را 
نظريه پردازي كنند. غرب، فراز و نشيب هاي فراواني از جنگ 
و تقابل تا سنديكاهاي كارگري فعال، تا انحصاِر شركت هاي 
بزرگ و جهاني شدن را تجربه كرده است اما در فرآيند اين 
سير تاريخي، كانون تئوريك در »نظام سرمايه داري« بوده 
 ،)Max Weber( است. انديشمنداني مانند ماكس وبر
تالكوت پارس��ونز )Talcott Parsons( و آنتوني گيدنز 
)Anthony Giddens( در پ��ي ايجاِد نوعي هارموني و 
معنا ميان سرمايه داري و نظام اجتماعي بوده اند. حتي امروز، 
يورگن هابرماس آلماني پس از ش��ش دهه نظريه پردازي، 
هدِف استخراِج معنايي انساني تر در تعامل ميان حاكميت، 
مصلحت عامه و س��رمايه داري از طريق رقابت گفتماني، 

افزايش س��طح مش��اركت پذيري )Inclusiveness( و 
ارتباطات معقول را دنبال مي كند. به عبارت ديگر، موضوِع 
سيستم سازي، ماهيِت تشكل و جامعه عقالني همچنان 
موضوع��ي چالش��ي در راهروهاي قدرت و دانش��گاه هاي 

غرب است.
به م��وازاِت تجربه غربي، تجربه ژاپ��ن، چين، كره جنوبي، 
ويتنام و به تدريج در كش��ورهايي مانند مالزي، اندونزي و 
اعضاي ديگر آسه آن )ASEAN( قرار دارد. شايد با اطمينان 
بتوان گفت كه در جنوب و شرِق آسيا »ضرورتي« براي كار 
سهمگين و تمام نشدني نظريه پردازي غربي ها وجود نداشته 
اس��ت. چيني ها، كره اي ها و ژاپني ها بالذات در ميان خود، 
سرمايه عظيم اجتماعي، سيستم، تشكل، انسجام، هرم و 
نظم مدني را با تعليمات بودا و كنفوسيوس داشته  اند. سپس، 
سرمايه  داري بر اين اسكلت فرهنگي بِنا و ساخته شده است. 
سازماندهي اجتماعي و »نظم و سازمان پذيري شهروندان« 
در آسيا آنقدر قابل توجه است كه طي 4-3 دهه، زمينه ساِز 
صنعتي شدن اين كشورها شد؛ پروژه اي كه در غرب دو قرن 

به طول انجاميد.
آيا مي توان در جامعه اي غير منسجم، بي نظم و سازمان نيافته 
صنعتي شد؟ مردِم جنوب و شرق آسيا به شدت سيستم  پذير 
به معناي پذيرش و رعايِت قواعد، رويه ها و قوانين هستند. اگر 
مباني سيستم پذيري، سازمان پذيري، نظم و هارموني نبود 
آيا چين مي توانست طي 25 سال به قدرِت دوم اقتصادي 
جهان مبدل شود؟ گش��ايش فضاي فعاليت براي بخش 
خصوصي در چين، نظريه ميلتون فريدمن كه ظهور بخش 

خصوصي ضرورتًا به دموكراسي ختم مي ش��ود را تا اندازه 
قابل توجهي ابطال كرد. حتي اين نويسنده از دانشگاهيان 
و سياست مداران ژاپني شنيده است كه دموكراسي ژاپني 
ريشه در اصِل همكاري، هارموني و اجماع سازي در كانون 
بوداييسم و شينتوئيسم )Shintoism( دارد تا ليبراليسم 
اروپايي. اين سخن صحيح است كه رهبراني مانند جوئن الي 
و دنگ شيائوپينگ، »تصميم سازي« رشد و توسعه چيني را 
هدايت كردند ولي اگر جامعه چيني، سازمان پذير، منظم و با 
انسجام و هارموني نبود دولت چين مي توانست در 15 سال، 
33000 كيلومتر قطار پر سرعت بس��ازد؟ در غرب، نظام 
سرمايه داري براي تحقِق اهداف خود به سيستم و سازماندهي 
و هارموني نياز داش��ت و با مش��اركت حكومت )State( از 
طريق قانون گذاري و سياست گذاري، ميزاني از سيستم و 
قاعده  مندي را به وجود آورد. در شرِق آسيا، سيستم و انسجام 
به عنوان سرمايه اجتماعي از قبل وجود داشت و حكومت آن 
را »فعال و مدرن« كرد. تجربه شرق و غرب نشان مي دهد كه 
سيستم سازي و تشكِل با دوام كه بنيان هاي رشد و توسعه 
هس��تند به تعامِل دوگانه )Duality( حكومت-جامعه 
نياز دارند: حكومتي عالقه مند به پيشرفت بدون جامعه اي 
سازمان پذير و سيستم پذير به عاقبتي قابل اتكا نمي رسد 
و جامعه اي عالقه مند به پيش��رفت بدون حكومتي مدبر و 

هدايت كننده به سرانجام توسعه يافتگي دست نمي يابد.
آلمان در س��ال 1۹45 با خاك يكس��ان ش��ده بود. آلمان 
غربي بيس��ت س��ال بعد در 1۹65، دومين اقتصاِد جهان 
بود. سازمان پذيري و سيستم پذيري طي يك و نيم قرن در 

جامعه آلماني ريشه دوانده بود. فرآيندهاي صنعتي شدن 
در قرِن نوزدهم، مديريِت كالن بيس��مارك در اواخر قرن و 
پيش��رفِت قابِل تامِل انديشه تجدد، بوروكراسي و مدنيت، 
زمينه هاي تاريخي و سرمايه هاي اجتماعي را از قبل فراهم 
آورده بودند. ژاپن نيز در س��ال 1۹45 يك كشور شكست 
خورده و ورشكسته بود اما طي سه دهه به اقتصاِد دوم جهان 
مبدل شد. هرچند منابع مالي امريكا در هر دو كشور، نقِش 
مهمي ايفا كرد ولي اگ��ر حكومتي تحول خواه و جامعه اي 
سازمان پذير وجود نداش��ت، عاقبت آن منابع مالي همان 

مي شد كه در عراق شد.
با اين چارچوب، شايد مشكل تاريخي ايران در اين دوگانگي 
نهفته باش��د كه نه يك دولت به معن��اي ايجاد كننده يك 
سيستم با محوريِت بخِش خصوصي و سرمايه داري را داشته 
و نه جامعه اي شرقي با سرمايه اجتماعي سيستم پذيري، 

سازمان پذيري و تمايل به انسجام و هارموني.
آيا مي ش��ود تصور كرد كه همزمان يك دولت، بد، منفي، 
ناكارآمد و خودكامه باش��د ولي عامه جامعه، خوب، عالي، 
كارآمد و اهل مش��اركت؟ آيا مي شود دولتي، هيچ انديشه 
متفاوتي را تحمل نكند ولي عامه جامعه با آغوشي باز در پي 
يادگيري طيفي از ديدگاه هاي متفاوت بلكه متناقض باشد 
و عليه فردي كه با او اختالِف فكر دارند بدگويي، تخريب و 
غيبت نكنند؟ آيا مي شود دولتي، قانون گريزي و قاعده گريزي 
كند ولي آحاِد جامعه، به شدت اهِل قاعده، رويه، قانون گرايي، 
رعايِت تقدم، رعايت خطوط عابر پياده و مقررات باشند؟ آيا 
ادامه در صفحه 3 مي شود تصور كرد... 

محمود سريع القلم 

 در ديدار رييس جمهور 
با شهردار و معاونان شهرداري تهران چه گذشت؟

 داليل متعددي مانع از شوك بازار ارز 
در روزهاي آينده خواهد بود 

رييسي در اولين جلسه شوراي عالي فضايي:

 ماموريت »كشوري«
به شهردار پايتخت

صفحه5     صفحه۲    

صفحه۲    

 اثر افزايش درآمد ارزي 
و شروع مذاكرات بر نرخ ارز 

 بايد به مدار 
۳۶هزار كيلومتري برسيم

تغيير سياست و رويكردهاي دولت 
راهگشاي اقتصاد كشور

وزراي صمت و اقتصاد خبر دادند

بازارسرمايه يك نوع رفتار جديد در معامالت خود به 
نمايش گذاشته و مي توان گفت باتوجه به عملكرد 
مسووالن رفتار معامالت بازار هفتگي و ماهانه تغيير 
مي كند. ح��ال كه نرخ دالر وارد مح��دود 2۹ هزار 
توماني شده انتظار مي رود كه بورس كمي صعودي 
شود اما؛ روندي برعكس رخ داد و اغلب سهام بنيادي 

اين بازار شامل اصالح قيمتي شدند.
قيمت دالر طي روزهاي اخير به محدوده 2۹ هزار و 
100 تومان رسيده كه به سقف 13 ماهه خود رسيد. 
البته پيش از اين نرخ دالر روي 28 هزارتومان تثبيت 
صفحه 4 را بخوانيد شده بود.  

س��امانه تجاري كه يكي از اهداف آن ايجاد درگاه 
واحد ب��راي بازرگانان و فعاالن تجاري اس��ت و با 
رصد و رهگيري كاالها در اين سامانه، ديگر شاهد 
عرضه خارج از ش��بكه، افزايش بي رويه قيمت ها و 
كمبود كاال در سطح عرضه نخواهيم بود، چندين 
س��ال اس��ت كه با موازي كاري و مقاومت گمرك 
معطل مانده است. حال اما وزير اقتصاد در تازه ترين 
اظه��ارات خود در توييتر نوش��ته كه معضل چند 
ساله انتقال كامل داده هاي سامانه گمرك و جامع 
تجارت در مسير حل و فصل فوري قرار گرفته است. 
سيداحسان خاندوزي همچنين گفته است: از امروز 
صفحه 7 را بخوانيد بخشي از...  

افزايش نرخ دالر 
بورس را نجات 

نداد!

تكميل سامانه تجاري 
در گام آخر



احس��ان خاندوزي،  وزير اقتصاد  گفت: دولت به اين 
نتيجه رسيد كه با توجه به پيامدهاي منفي در بخش 
توليد به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني حركت كند 
و با توجه به اينكه اي��ن اليحه در مجلس به تصويب 

نرسيد به تعويق خواهد افتاد.
وزير اقتصاد  گفت: دولت به اين نتيجه رس��يد كه با 
توجه به پيامدهاي منفي در بخش توليد به س��مت 
ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني حركت كن��د و با توجه به 
اينكه اين اليح��ه در مجلس به تصويب نرس��يد به 

تعويق خواهد افتاد.
احس��ان خاندوزي روز گذش��ته در جلس��ه شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اظهارداش��ت: 
يكي از مهم ترين مشكالت كشور مساله خودتحريمي 
داخلي اس��ت كه در زمينه هاي مختلف وجود دارد 
اما تقريبًا مصاديق مش��ابه يكديگ��ر دارد كه بايد با 

راهكارهايي آن را كاهش دهيم.
وي افزود: ۲ موضوع تس��هيل عام و تش��ويق خاص 
همواره مورد توجه دولت س��يزدهم است و بايد در 
فعاليت هاي توليدي زمينه براي ورود همه به اقتصاد 
را فراهم كنيم و از س��وي ديگر حمايت هاي الزم را 

براي توليد كنندگان داشته باشيم.
وزيراموراقتصادي و دارايي اظهار كرد: تالش داريم 
در نقطه تماس دستگاه هاي اجرايي و توليدكنندگان 
هزينه ها را به حداقل برس��انيم و سياست هاي مانع 

فعاليت هاي توليدي را از ميان برداريم.
خان��دوزي گفت: بايد فعاليت ه��اي اقتصادي براي 
كس��اني كه وارد عرصه فعاليت اقتصادي مي شوند 

با كمترين هزينه زماني و صرف وقت رقم بخورد.
وي اظهار كرد: بود و نب��ود ارز ۴۲۰۰ توماني در نوع 
واردات و ن��وع محص��والت تولي��دي داخل تعيين 

كننده است.
وزيراموراقتصادي و دارايي گفت: دولت به اين نتيجه 
رسيد كه با توجه به پيامدهاي منفي در بخش توليد 
به س��مت حذف ارز ۴۲۰۰ توماني حركت كند و با 
توجه به اينكه اين اليحه در مجلس به تصويب نرسيد 

به تعويق خواهد افتاد.
خاندوزي افزود: مشكل پنجره واحد، سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي را مي توانيم حل كنيم و وقتي اين 

مسائل ناديده گرفته مي ش��ود چرخ اقتصاد سخت 
مي گ��ردد و در هفت ماه 9۰ ميلي��ون دال مجموعه 

صادرات استان است كه بسيار ناچيز است.
وي اظهار كرد: اگر تا ۲7 س��ال ديگر هيچ پروژه اي 
تعريف نش��ود باز هم پروژه براي به اجرا رسيدن اين 
پروژه ها داريم و مسائل مختلفي باعث اين وضع شده 
است. سيداحس��ان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي 
همچنين در اين جلس��ه گفت: برخي سياست هاي 
اختالل زا عالوه بر آنكه پيامد هاي منفي پرش��ماري 
در رونق توليد بر جاي مي گذارد موجب كسري بودجه 
عمومي كشور هم مي شوند. سيداحسان خاندوزي 
با اش��اره به عزم جدي دولت براي اصالح اختصاص 
ارز ترجيحي گفت: تالش مي ش��ود روند اجراي اين 
اصالحات و حذف آن در كشور به نحوي پياده سازي 
شود كه به ش��وك اقتصادي در جامعه منجر نشود.

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: ف��ارغ از حذف 
سياس��ت هاي اختالل زا، بايد متغير هاي اقتصادي 
تعيين تكليف ش��وند تا تكليف س��رمايه گذاران در 
بخش هاي مختلف صادرات و واردات مشخص شود.

خاندوزي با اشاره به تعداد زياد پروژه هاي نيمه تمام 
در كش��ور تصريح كرد: اگر روند اختصاص اعتبار به 

پروژه هاي نيمه تمام به ش��كل فعلي ادامه يابد براي 
اتمام اين پروژه ها ۲7 س��ال زمان نياز داريم و دولت 
براي اتمام اين پروژه ها به كسب منابع درآمدي نوين 

نيازمند است.
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بايد نس��بت 
به ورود جدي ش��ركاي خارج��ي، تامين روش هاي 
جديد فاينانس بدون اتكا به بودجه دولت و استفاده 
از ظرفيت صندوق پروژه هاي بازار س��رمايه توجه تا 

برخي از كمبود هاي اعتباري جبران شود.
خاندوزي گفت دولت سيزدهم مصمم است تا بستر 
را ب��راي ورود همه فعاالن و عالقه من��دان در حوزه 
سرمايه گذاري تسهيل كند تا سرمايه گذاران با حداقل 
زمان ممكن و راحت ترين شرايط وارد بازار كسب و 

كار و توليد شوند.
وي اضاف��ه ك��رد: ع��الوه بر تس��هيل ب��راي ورود 
س��رمايه گذاران در نظر داريم به واحد هاي پيشران 
اقتصادي مش��وق هاي خاص اعطا كني��م و يكي از 
مس��ائلي كه بايد به آن توجه ويژه شود مقوله پنجره 
واحد اس��ت كه نيازمند آن است كه با حذف مسائل 
بروكراس��ي )كاغذبازي( و فرس��اينده و فسادآفرين 

كنار گذاشته شود.

وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي ادام��ه داد دولت در 
تالش است تا از ظرفيت كشور هاي اوراسيا استفاده 
كند؛ موضوعي ك��ه تاكنون بالاس��تفاده مانده بود 
.اين موضوع گش��ايش هاي زي��ادي براي جمهوري 
اس��المي ايران رق��م خواهد زد. دكت��ر علي محمد 
زنگانه اس��تاندار گلس��تان هم در اين جلسه گفت: 
تالش ما تحقق رش��د 7.۳ درصدي براي اس��تان با 
اس��تفاده از ارتقاي به��ره وري و همچنين از طريق 
افزايش درآمد هاي اس��تان است. علي محمد زنگانه 
افزود: فروش دارايي هاي مازاد، ارتقاي بهره مالكانه 
معادن و افزايش مشاركت بخش خصوصي مي تواند 
براي ارتقاي درآمد هاي اس��تان موثر باشد. او افزود: 
بيش از از ۱7.۵ درصد منابع بانكي استان در اختيار 
بانك هاي خصوصي است كه بايد نقش آنها را در توليد 

و سرمايه گذاري هاي استان افزايش دهيم.
اس��تاندار گلس��تان گف��ت: تجرب��ه كش��ت هاي 
گلخانه اي براي كاهش هدر رفت منابع آب، افزايش 
قيمت گذاري محصوالت كش��اورزي، تس��ريع در 
اجراي كريدور شمال به جنوب از طريق پروژه اينچه 
برون به ش��اهرود از جمله مسائلي است كه مي تواند 
در بودجه س��ال آينده به گلستان در پيشبرد اهداف 

توسعه كمك كند.
او ادامه داد: تالش داريم با ايجاد ش��وراي راهبردي 
توسعه استان با استفاده از تمام دلسوزان اين استان 
در سطح كشور مشكالت گلستان را كاهش و مرتفع 
كنيم. علي محمدزنگانه گف��ت: تقاضا داريم حضور 
گلستاني ها در سفر هيات دولت به كشور تركمنستان 
مورد توجه قرار گيرد تا بتوانيم بس��ياري از مراودات 
بين المللي خود را بهبود بخشيم. او گفت: نحوه توزيع 
ماليات ارزش افزوده در كش��ور با توجه به جمعيت 
شهري و روستايي 7۰ به ۳۰ در نظر گرفته مي شود در 
حالي كه گلستان تقريبًا از جمعيت شهري و روستايي 
مس��اوي برخوردار اس��ت كه بايد در توزيع منابع و 

بهره مندي ها مورد توجه ويژه قرار گيرد.
استاندار گفت: تامين س��رمايه در گردش، تسهيل 
ص��ادرات و رفع موانع آن مي توان��د نقش موثري در 
استراتژي تجارت جهاني مبتني بر مزيت هاي رقابتي 

گلستان داشته باشد.

دولت

ادامه از صفحه اول
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رييسي در اولين جلسه 
شوراي عالي فضايي

رييس جمهور گفت: صنع��ت فضايي ديروز تنها 
مظهر اقتدار كشورها بود اما امروز به عنوان يكي 
از پيشران هاي اقتصادي مطرح است و در آينده 
نزديك به عنوان بخشي از زيرساخت حكمراني 
در حوزه هاي مختلف تجاري و اقتصادي و امنيتي 

خواهد بود.
سيدابراهيم رييسي، رييس جمهور صبح جمعه 
در اولين جلس��ه ش��وراي عالي فضايي در دولت 
س��يزدهم كه پس از يك دهه توقف برگزار شده 
بود به نقش اين شورا در سياست گذاري و ترسيم 
نقشه راه براي توسعه صنعت فضايي كشور اشاره 
كرد و گفت: اينكه بعد از نزديك به ۱۱ سال اولين 
جلسه ش��وراي عالي فضايي تش��كيل مي شود، 
نشان دهنده عزم اين دولت براي توسعه صنعت 

فضايي است.
وي با تش��كر از فعاليت هاي »وزارت ارتباطات و 
فن��اوري اطالعات«، »وزارت دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مس��لح«، »س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المي« و »ارتش جمهوري اس��المي ايران« 
در ح��وزه فضايي، گف��ت: با مجاه��دت جوانان 
متخصص و باورمند كش��ور تالش هاي خوبي در 
صنعت فضايي شده است اما به رغم اين تالش ها 

در اين حوزه با جايگاه واقعي فاصله داريم.
رييس جمه��ور تأكيد كرد: امروز ش��ركت هاي 
دانش بني��ان، صنع��ت، تج��ارت، كش��اورزي و 
گردش��گري براي عبور از مش��كالت اقليمي از 
جمله كم آب��ي و ده ها حوزه ديگ��ر مي توانند از 
خدمات فضايي براي توسعه و رشد خود استفاده 

كنند. 
وي همچني��ن ب��ر ارزان و بومي س��ازي صنعت 
فضايي تأكيد كرد و گفت: همه بخش هاي فعال 
در اي��ن صنعت بايد با هم پوش��اني و هم گرايي و 
اس��تفاده از تجربيات يكديگر و پرهيز از كارهاي 
موازي دست به دست هم بدهند و خواسته مقام 
معظم رهبري را براي رس��يدن به مدار ۳6هزار 

كيلومتري محقق سازند.
رييسي افزود: البته دس��تيابي به اين هدف يك 
مسير حداقل ۱۰ساله است، اما مطمئن هستيم 
كه به فضل خداوند با روحيه جهادي متخصصين 
كشور و با حمايتي كه دولت سيزدهم خواهد كرد 
اين مس��ير كوتاه و كوتاه تر خواهد شد. رييسي 
با بيان اينك��ه »با وجود تهديده��ا و تحريم ها و 
فشارهاي هدفمند دش��منان در صنايع فضايي 
و نظامي، دس��تاوردها و پيش��رفت هاي بس��يار 
بزرگي در اين بخش ها داشته ايم«، اظهار داشت: 
اس��تفاده از تجربه هاي دانش��مندان و نيروهاي 
كارآمد در اين بخش، مي تواند در ديگر بخش ها 
از جمله صنعت خودروسازي مشكالت را برطرف 
كند و آثار كيف��ي آن در ديگر صناي��ع از جمله 
ارتباطات، مخاب��رات و لوازم خانگ��ي و زندگي 

روزمره مردم ديده شود.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: اگر اراده كنيم 
حتم��ًا مي توانيم در هم��ه اين حوزه ه��ا هم به 
فناوري هاي پيش��رفته با مزيت اقتصادي دست 
پيدا كنيم. ما بايد به سرعت و با برنامه ريزي دقيق 
و منسجم، به فناوري تثبيت شده براي مدارهاي 
)LEO( برس��يم و در گام بعد بايد با برنامه ريزي 
دقيق و كار مجاهدانه، به س��رعت به سمت مدار 

۳6هزار كيلومتري )GEO( حركت كنيم. 
رييس��ي گفت: اگر در صنع��ت فضايي و فضاي 
مجازي حضور نداش��ته باش��يم مجبور خواهيم 
شد در اتوبان ساخته شده توسط ديگران حركت 

كنيم. 
صنعت فضايي يك نوع بازدارندگي براي تعرض 
دشمنان به كشور ايجاد مي كند. وقتي ماهواره اي 
پرتاب مي شود مردم و جوانان احساس قدرت و 

غرور مي كنند.
رييس جمهور همچنين با گراميداشت ياد شهيد 
تهراني مقدم و ساير شهداي عرصه دفاع و توسعه 
فناوري هاي نوين كش��ور ابراز كرد: اميدواريم با 
هم فكري و هم گرايي و پشتكار نيروهاي فعال در 
عرصه فضا و حمايت هاي دولت اميد را در جامعه 

تقويت كنيم.

رفتار دوگانه ناظر بازار در بازار 
بورس مشهود است

 اين موجب دلخوري و سوگيري اهالي بازار نسبت 
به فعاليت هاي نهاد ناظر اس��ت. تراكاوي ها در هر 
زمان كه بازگشايي مي ش��وند مورد حمايت بازار 
قرار مي گيرند، بازگشايي هاي بسيار جذابي را هم 
به س��هامداران خود هديه مي دهند اما در همان 
روز اگر نمادي با مثبت هاي بسيار كمتر بازگشايي 
شود، شاهد اين بوديم كه بارها نهاد ناظر معامالت 
را ابطال ك��رده و در بازگش��ايي هاي بعدي نماد، 
متاس��فانه با منفي كار خود را آغاز كرده اس��ت.

يادآور مي شوم كه نهاد ناظر يك ركن براي كمك 
به ش��رايط بازار و مديريت كردن شرايط كنوني 
بازار اس��ت و نبايد به عنوان يك ريس��ك قلمداد 
شود.بسياري از سهامداران با توجه به رفتار كنوني 
نهاد ناظر ترجيح مي دهند كه در مجامع شركت 
نكنند چون از فرداي بازگشايي نماد ترس دارند و 
اين خود يك ابهام بر بازار خواهد گذاش��ت و اصل 

سهامداري را زير سوال مي برد.
اميدوار هس��تم كه  نهاد نظارت��ي يك كنفرانس 
اطالع رس��اني را برگزار كن��د و از چرايي و داليل 

ابطال يا تاييد برخي از معامالت پرده بردارد.

اسالمي: خارج شده از برجام 
درباره تاسيسات كرج اظهارنظر نكند

رييس س��ازمان انرژي اتمي گفت: كس��اني كه از 
برجام خارج شده اند، حق اظهارنظر درباره تاسيسات 

هسته اي كرج را ندارند.
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در حاشيه مراسم 
نخستين سالگرد شهادت شهيد محسن فخري زاده 
در جمع خبرنگاران افزود: تاسيسات كرج مرتبط با 
موضوع برجام است و آنهايي كه در برجام بي تعهدي 
كرده و از آن خارج شده اند حق اظهارنظر درباره آن 
را ندارند و نمي توانند مدعي باشند بنابراين چنين 
چيزي از نظر جمهوري اس��المي هرگز پذيرفتني 

نيست.
وي تصري��ح كرد: آنها به تعهدات خ��ود به ويژه در 
دوره ترامپ عمل نكرده اند و اين فضا در دوره جديد 
تغيير كرده اس��ت و نمي تواند تعهدات يك طرفه 
باشد چرا كه ما به همه تعهداتمان براساس برجام 
عمل كرده ايم. بر اساس گزارش خبرگزاري صدا و 
سيما اس��المي تاكيد كرد: مذاكرات در پيش روي 
وين نيز در خصوص مسائل هسته اي نيست بلكه 
درباره برج��ام و آن هم عمل كردن طرف مقابل به 
تعهدات خود است بنابراين ديگر اينكه يك طرفه 
به آن متعهد باش��يم گذشته است بلكه اين بار بايد 
آنها در عمل نشان دهند كه متعهد هستند و پس 
از راس��تي آزمايي تعهدات آنها، م��ا هم به آنچه كه 

متعهديم عمل مي كنيم.
وي همچنين درباره تناقض سخنان رافائل گروسي 
پس و بعد از س��فر به ايران گف��ت: مدير آژانس به 
فعاليت هس��ته اي ايران طب��ق روال قانوني اذعان 
كرد، اما به نظر مي رس��د در فضاي رسانه اي غرب 
غوغاساالري صورت مي گيرد مبني بر اينكه مذاكره 
وي در تهران شكست خورده است. اين درحالي است 
كه آقاي گروسي در فضاي مجازي هم نوشت كه اين 

مذاكرات سازنده، اما ناتمام بود.
رييس سازمان انرژي اتمي ادامه داد: مذاكرات ما با 
آژانس شفاف و براساس پادمان و ان پي تي صورت 
مي گيرد و اين مذاكرات ادامه خواهد يافت و به علت 
اينكه بايد وقت بيشتري براي برخي موضوعات قرار 
داده مي شد تا بتوان آنها را نهايي كرد زمان كم بود، 
اما هرگز مذاكره اخير شكست خورده نيست و آقاي 

گروسي نيز چنين مطلبي نگفته است.
وي گفت: ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي 
خود بسيار جدي اس��ت چرا كه آن را در خصوص 
مصارفي همچون برق، صنعت، كشاورزي و پزشكي 

همچون راديوداروها ضروري مي داند.

وزير اقتصاد در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي:

داليل متعددي مانع از شوك بازار ارز در روزهاي آينده خواهد بود 

حذفارز۴۲۰۰تومانيبهتعويقافتاد

اثر افزايش درآمد ارزي و شروع مذاكرات بر  نرخ ارز 
گروه بانك و بيمه |

روند نرخ دالر و س��اير ارزها در سال هاي اخير به گونه اي 
بوده اس��ت كه در مقاطع مختلف، با حضور هوشمندانه 
بازارساز و با سيگنال مثبت از فضاي بين المللي و ايجاد 
گش��ايش در اقتصاد كشورمان، ش��اخص ارزي بر مدار 
نزولي قرار گرفته اس��ت و ضرر و زيان هنگفتي براي آن 
دسته از مردم داشته است كه صرفا در فضاي هيجاني به 
خريد ارز اقدام كرده اند. در حال حاضر به دليل تقويت و 
رشد صادرات غيرنفتي و ارزآوري از اين ناحيه، بسياري 
از كارشناسان اقتصادي باور دارند كه از يك سو با حضور 
پرقدرت بازارس��از براي تامي��ن ارزي در بخش حواله و 
اسكناس روبرو هستيم و از سوي ديگر، با شروع مذاكرات 
احياي برجام در روزهاي آتي، انتشار اخبار مثبت در اين 
باره، مي تواند اثر مس��تقيمي بر كاهش انتظارات تورمي 
داشته باشد كه نتيجه آن، به تعديل نرخ ارز منجر خواهد 
شد. بنابراين پيش بيني مي شود كه همچون گذشته، به 
دليل ريسك بسيار باال در بازار ارز، هرگونه سرمايه گذاري 
در اين بازار آن هم صرفا تحت تاثير فضاي هيجاني و منفي 
نوسان گيران در معامالت بازار آزاد و پشت خطي، به ضرر 

و زيان منجر خواهد شد.
فضاي كنون��ي ب��ازار ارز به گونه اي اس��ت كه همچون 
س��ال هاي اخير، به داليل متعددي احتم��ال تعديل و 
عقب نشيني شاخص ارزي وجود دارد كه نشان از ريسك 

بسيار باال براي ورود به اين بازار دارد.
بازار ارز چند روزي است كه بر مدار افزايشي نرخ ها حركت 
مي كند، روندي كه به گفته بسياري از فعاالن بازار، تحت 
تاثير جوسازي نوسان گيران و دالالن ارزي است تا پيش 
از آغاز مذاكرات احياي برجام، با افزايش نرخ دالر و فروش 
ارزهاي خود در محدوده هاي باالتر، كسب سود كنند و از 
بازار خارج شوند. اين مسير دقيقا مشابه روندي است كه 

در سه سال اخير به دفعات تكرار شده است. 
به عنوان نمونه در مهرماه سال ۱۳97 درست زماني كه 
نرخ دالر به كانال ۱9 هزار تومان رسيده بود، بسياري از 
مردم بدون توجه به هشدارهاي كارشناسان اقتصادي، به 
خريد ارز با نرخ هاي باال اقدام كردند. موضوعي كه ديري 
نگذش��ت كه با ورود حجم بااليي از ارزهاي صادراتي به 
چرخه بازار ارز، به زياني هنگفت براي خريداران هيجاني 
بازار ارز منجر شد و هر روز شاهد افت پلكاني دالر بودند. 
از س��وي ديگر، بانك مركزي نيز با رصدي كه نسبت به 
نوسانات شاخص ارزي داشت، نيازهاي ارزي متقاضيان 
را تامين كرد. در مجموع، اين روند باعث شد تا به يك باره 
موجي از عرضه ارزهاي خانگي را در بازار شاهد باشيم و 
بهاي ارز به ويژه دالر، با ريزش قابل توجهي در نيم سال 

دوم سال 97 همراه شود.
همچنين در دي ماه سال گذشته نيز بهاي دالر در حالي 
كه تحت تاثير تحوالت بين المللي و ايجاد انتظارات تورمي، 
با رشد مواجه شده بود، با تالش هاي بانك مركزي در جهت 
بازگشت منابع ارزي و آزادسازي منابع بلوكه شده ارزي، 
با كاهش نرخ همراه شد و دوباره در اين فضاي كاهشي، 
افزايش عرضه ارز خانگي به س��مت بازار را شاهد بوديم. 
اتفاقي كه دوباره به ضرر و زياني براي س��رمايه گذاراني 
منجر ش��د كه پيش تر تحت تاثير فضاي هيجاني ايجاد 

شده توسط دالالن، وارد بازار شده و در نرخ هاي باال، ارز 
خريداري كرده بودند.

مورد س��ومي كه همچون موارد ذكر ش��ده، در بازار ارز 
رقم خورد، مربوط به ماه هاي آغازين س��ال جاري است. 
درس��ت زماني كه نوس��ان گيران و دالالن ب��ا ايجاد جو 
رواني منفي و هيجاني سعي در افزايش انتظارات تورمي 
داشتند، بهاي دالر در بازار آزاد نيز با رشد مواجه شد و در 
اين مقطع نيز بسياري با نگراني نسبت به آينده، به خريد 
ارز در قيمت هاي باالتر اقدام كردند، اما غافل از اينكه در 
ادامه و در عرض چند هفته، به دليل مديريت بازارساز در 
جهت تامين نيازهاي ارزي متقاضيان و بازگشت ارزهاي 
صادراتي به چرخه اقتصادي و بانكي، بهاي دالر بيش از ۴ 
هزار تومان كاهش پيدا كرد و به كانال بيست هزار تومان 
رسيد. در اين شرايط نيز افزايش عرضه ارزهاي خانگي به 
س��مت بازار، به تعديل بيشتر شاخص ارزي كمك كرد؛ 
روندي كه با توجه به تكرار آن در اين س��ال ها، نش��ان از 

شوك هاي ارزي براي تقويت عرضه در بازار دارد.

  قدرت بازارساز بيشتر شده است
اما آنچه اهميت دارد، در شرايط كنوني توان بازارساز براي 
مديريت بازار ارز و تامين نيازهاي ارزي، بيش از هر زماني 
است. به گونه اي كه با توسعه بيش از پيش سامانه نيما در 
بخش حواله ارزي و همچنين تعميق بازار متشكل ارزي 
در مدت اخير، دو بال پرقدرت در اختيار بازارساز است تا 
اوال به خوبي نيازهاي ارزي متقاضيان در بخش حواله و 
اسكناس را پوشش دهد و ثانيا از هرگونه جهش يك باره 

نرخ ارز همچون سال 97 جلوگيري كند.
آن گونه كه آمارهاي جديد بانك مركزي بيان مي كند، 
حجم فروش ارز توسط صادركنندگان در سامانه نيما طي 
هشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۸.۱ ميليارد دالر بوده است كه 
اين ميزان حدود 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش داشته است. همچنين روند افزايش عرضه ارز در 
سامانه نيما در آبان ماه نيز تداوم داشته است به گونه اي كه 
عرضه ارز طي اين ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد 
رشد داشته اس��ت. بنابراين بر خالف سال هاي گذشته، 

حاال قدرت بازارس��از به دليل استقبال فعاالن اقتصادي 
براي بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي كشور 
در بستر سامانه نيما، بيش از گذشته شده است. همچنين 
روند خريد و فروش در بازار متش��كل ارزي نيز نسبت به 
ما هاي قبل، رو به رشد بوده و توانسته است در جهت كشف 
نرخ واقعي ارز در معامالت ارزي روزانه سراس��ر كش��ور، 
نقش مهمي را ايفا كند و ديگر خبري از نرخ گذاري ارز از 
بازار كشورهاي همسايه براي صرافي هاي داخلي نيست. 

   شوك ارزي در روزهاي آينده بعيد است
بررسي عوامل موثر در بازار آزاد ارز نشان مي دهد، احتمال 
تثبيت شرايط و كاهش نرخ ها بسيار بيشتر از وقوع يك 
شوك ارزي ديگر است. در صورت تحقق اين سناريو افراد 
غير مطلع كه به صورت هيجاني قصد ورود به بازار ارز را 

دارند، ممكن است با ضررهاي جدي روبه رو شوند.
در يكي دو هفته اخير شاهد بازگشت صفهاي نسبتا شلوغ 
خريد ارز در مقابل صرافي ها هس��تيم. موج خريد دالر و 
ساير اسعار خارجي بعد از تغييرات اخير نرخ ارز در بازار و 
افزايش تالش��ها براي كنترل نرخ دالر در كانال ۲7 و ۲۸ 

هزار تومان تشديد شده است.
گفتني است، قيمت دالر كه طي چند روز گذشته روند 
صعودي با شيب ماليم داشت و تا مرز ۲9 هزار تومان هم 
افزايش يافته بود، از روز گذش��ته مجدد نزولي شد و به 
كانال ۲۸ هزار تومان برگشت. طي روزهاي اخير با ايجاد 
فاصله بيش از هزار توماني بين نرخ صرافي ها و بازار آزاد، 
صف هايي براي خريد سهميه ۲ هزار يورويي با هر كارت 
ملي ايجاد شده بود كه به نظر مي رسد، با انتشار اخباري از 
بهتر شدن وضعيت ارزي و ورود ۳.۵ ميليارد دالر به كشور، 
اين وضعيت بهبود يابد. بازار ارز در روز گذشته براي دالر 
با ۱6۲ تومان كاهش نس��بت به روز چهارشنبه و با رقم 
۲۸9۴۰ تومان آغاز شد و در ادامه روز هم شاهد كاهش 

بيشتر قيمت دالر بوديم.
به گزارش تسنيم، اخيرا دادستان تهران به خريد و فروش 
ارز سهميه اي اشخاص اشاره كرد و گفت: بانك مركزي 
بابت هر كارت ملي حدود ۲ هزار يورو ارز واگذار مي كند 

كه اين اقدام باعث ايجاد بازار سياه شده است، به نحوي كه 
عده اي از طريق اجاره كارت ملي، ارز تعلق گرفته به آنها را 
دريافت كرده و در قبال آن، رقم ناچيزي بابت اجاره كارت 
ملي به آنها پرداخت مي كنند. علي القاصي مهر افزود: در 
اين پرونده پنج متهم كه از طريق كارت ملي حدود سه 
هزار نفر، چند ميلي��ون دالر ارز از بانك مركزي دريافت 

كرده اند دستگير شده اند.
الزم به ذكر است، علت شكل گيري بازار سياه ارز اين بود 
كه برخي افراد با ه��دف خريد ارز به نرخ صرافي بانكي و 
فروش آن به نرخ آزاد كه تا چند هزار تومان تفاوت دارد، 
اقدام به خريد اين ارزها مي كنند. با تصميم سياست گذار 
پولي كشور، ساالنه براي هر نفر معادل دو هزار يورو تعلق 
مي گيرد. اف��راد متقاضي مي توانند ب��ا ارايه كارت ملي، 
ارزهاي مورد نظر خود را به نرخ صرافي بانكي ارز تحويل 
بگيرند. البته برخي براي مصرف ش��خصي مانند س��فر 
خارجي، تحصيل و درمان در خارج از كشور اقدام به اخذ 

ارز سهميه اي مي كنند.
اما اختالف قيمت ارز در صرافي ه��اي دولتي و بازار آزاد 
باعث شده است كه برخي سفته بازان كه از گذشته در بازار 
آزاد ارز فعال بوده اند حاال با اجاره كارت ملي مردم عادي 

در صف خريد ارز قرار گرفته و با فروش ارز منتفع شوند.

  پايان كرونا و افزايش بازگشت ارز صادراتي 
به كشور

جداي از اين دست اقدامات سودجويانه، به نظر مي رسد 
برخي مردم عادي نيز با قصد سرمايه گذاري بدنبال ورود به 
بازار ارز هستند، همين جا بايد تاكيد كرد كه شرايط كالن 
اقتصاد كش��ور از يك سو، عبور از چالش كرونا و تسهيل 
تجارت خارجي كشور و افزايش ميزان فروش نفت و اقالم 
غيرنفتي از سوي ديگر باعث افزايش قابل توجه روند ورود 
ارز به كشور شده است كه اين موضوع به طور حتم مانع 

تنش جدي ارزي در كوتاه مدت خواهد شد.

  احتمال آزادس�ازي چندين ميليارد دالر از 
ارزهاي بلوكه شده 

از س��وي ديگر بحث هاي جدي در خصوص از سرگيري 
مذاكرات احياي برجام در هفته پيش رو مطرح شده كه 
در صورت توافق نهايي، ميلياردها دالر ارز بلوكه ش��ده 
كش��ورمان در نقاط مختلف جهان در دس��ترس بانك 
مركزي جمهوري اس��المي قرار خواهد گرفت كه از اين 
جهت نيز احتمال كاهش قيمت دالر در بازار آزاد به شدت 

تقويت مي شود.

  افت شاخص كل بورس و تاييد سوم 
بازار نزولي ارز

افت ش��اخص كل بورس ناش��ي از افزايش عرضه ها در 
پ��ي پيش بيني كارشناس��ان خبره ش��ركتهاي بزرگ 
سرمايه گذاري از آينده نزولي قيمت ارز نيز مويد همين 
ادعا مي باش��د. حدود 6۰ درصد ارزش بازار سهام كشور 
متعلق به شركت هاي صادرات پايه مي باشد كه با كاهش 
قيمت ارز و به تبع كاهش س��ودهاي خارج از قاعده اين 

شركت ها با افت محسوس مواجه خواهد شد.

اميرعبداللهيان در گفت وگوي تلفني با 
»جوزپ بورل«: 

وزير امور خارحه كش��ورمان گف��ت: بايد تضمين 
جدي و كافي وجود داش��ته باشد كه امريكايي كه 
به آن اعتمادي وج��ود ندارد، دوباره از برجام خارج 

نخواهد شد.
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه كشورمان 
و »جوزپ بورل«، مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا طي گفت وگويي تلفني درباره مذاكرات وين با 
يكديگر بحث و تبادل نظر كردند. وزير امور خارجه 
كشورمان در اين گفت وگوي تلفني تأكيد كرد: اگر 
طرف هاي مقابل آماده بازگشت به تعهدات كامل 
خود و رفع تحريم ها باشند، دستيابي به يك توافق 

خوب و حتي فوري امكانپذير است.
اميرعبداللهيان تصريح كرد: علي رغم عهدشكني 
امريكا و سه كشور اروپايي در برجام، ما با ُحسن نيت 
و جديت در مذاكرات وين حضور مي يابيم و خواهان 

توافق خوب و قابل راستي آزمايي هستيم.
وي افزود: بازگشت به برجام در عمل بايد به معني 

پايبندي به تمام مفاد و محتواي آن باشد.
وزير امورخارجه كش��ورمان با تشكر از تالش هاي 
»ج��وزپ ب��ورل« ب��ه عن��وان هماهنگ كننده 
گفت: روشن اس��ت كه نتيجه نهايي در شش دور 
مذاكرات وين به دس��ت نيامده، لذا تمام مواردي 
كه الزم است مورد حل و فصل قرار گيرند از سوي 
تيم مذاكره كنن��ده ايراني مورد توجه ق��رار دارد. 
اميرعبداللهيان تأكيد ك��رد: بايد تضمين جدي و 
كافي وجود داش��ته باش��د كه امريكايي كه به آن 
اعتمادي وجود ندارد، دوباره از برجام خارج نخواهد 
شد. وزير امور خارجه كش��ورمان با اشاره به رفتار 
متناقض امريكايي ها و ع��دم تطابق حرف و عمل 
آنها گفت: كاخ سفيد همزمان با اعالم آمادگي براي 
بازگشت به برجام، در هفته هاي اخير طي دو مرحله 
اشخاص و شركت هاي ايراني را تحريم كرد، لذا بايد 
در عمل، همگان شاهد اراده و اقدام جدي براي لغو 
كامل تحريم ها باشند. اميرعبداللهيان اظهار كرد: 

غرب بايد با رويكرد جديد و سازنده به وين بيايد.
»جوزپ بورل« مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا ني��ز در اين گفت وگ��وي تلفني با اش��اره به 
تماس هاي خود با تمامي طرف ها به عنوان مسوول 
هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام گفت: 
در مذاك��رات وين بحث هاي فش��رده و مفصلي به 
ويژه بر روي موضوعات معوق و رفع تحريم ها بايد 
انجام گيرد و احتمال اينكه همه بتوانند به ش��كل 
اصلي برجام بازگردند، وجود دارد. »جوزپ بورل« 
با اش��اره به تعهدات امريكا گفت: تنها راه برداشتن 
تحريم ها احياي برجام اس��ت كه از اين طريق هم 
ايران به حقوق خود مي رسد و هم جامعه بين الملل 
از ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران اطمينان 
پيدا مي كنند. مس��وول سياست خارجي اتحاديه 
اروپ��ا در پايان ابراز اميدواري كرد كه همه طرف ها 
با رويكرد مثبت و عمل گرايانه و با اراده محكم براي 
گفت وگو درباره مسائل توافق نشده و رفع تحريم ها 

وارد مذاكرات وين شوند.

بايد تضمين وجود داشته باشد 
امريكا دوباره از برجام خارج نشود

 بايد به مدار 
۳۶هزار كيلومتري برسيم



گروه بانك و بيمه |
روز پنجشنبه تحت تاثير اخبار مثبت شروع مذاكرات در 8 
آذر و همچنين اعالم افزايش درآمدهاي ارزي ايران، قيمت 
دالر در بازار آزاد با بيش از ۳۰۰ تومان كاهش به ۲88۰۰ 
تومان رسيد، در حالي كه روز چهارشنبه از ۲915۰ تومان 
هم عبور كرده بود. قيمت دالر كه طي چند روز گذش��ته 
روند صعودي با شيب ماليم داشت و تا مرز ۲9 هزار تومان 
هم افزايش يافته بود، از روز پنجشنبه مجدد نزولي شد و به 
كانال ۲8 هزار تومان برگشت. در ساعات عصر نيز، قيمت 
دالر ۲8 هزار و 8۲1 تومان، قيمت ي��ورو ۳۲ هزار و ۳1۳ 
تومان، پوند انگليس ۳8 هزار و 845 تومان و درهم امارات 
7 هزار و 845 تومان اعالم شده است.در صرافي هاي بانكي 
قيمت فروش دالر ۲7 ه��زار و 75۳ تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم ۲7 هزار و ۲۰۳ تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز معادل ۳1 هزار و 61۲ تومان و قيمت خريد 
يورو نيز ۳۰ هزار و 98۰ تومان اعالم شده است. طي روزهاي 
اخير با ايجاد فاصله بيش از هزار توماني بين نرخ صرافي ها 
و بازار آزاد، صف هايي براي خريد سهميه ۲ هزار دالري با 
هر كارت ملي ايجاد شده بود كه به نظر مي رسد، با انتشار 
اخباري از بهتر شدن وضعيت ارزي و ورود ۳.5 ميليارد دالر 
به كشور، اين وضعيت بهبود يابد.بازار ارز براي دالر با 16۲ 
تومان كاهش نس��بت به روز چهارشنبه و با رقم ۲894۰ 
تومان آغاز ش��د و در ادامه روز هم ش��اهد كاهش بيشتر 
قيمت دالر بوديم. در بازار طال نيز تحت تاثير كاهش قيمت 
دالر، قيمت طالي 18 عيار هر گرم يك ميليون و ۲48هزار 
توم��ان، قيمت دالر ۲8 هزار و 8۲1 تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 1۲ ميليون و 5۰۰ هزار تومان 
و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۲ ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان اعالم ش��د. قيمت نيم سكه بهار آزادي 6 
ميليون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون 
و 7۲۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۲5۰ هزار 
تومان معامله ش��د. قيمت طالي ۲4 عيار در هر گرم يك 
ميليون و 669 هزار تومان و هر مثقال طال، 5 ميليون و 41۰ 

هزار تومان ارزش گذاري شده است.

    بازار آرام و راكد طال 
در هفته نخست آذرماه

هفته گذشته تقاضايي در بازار طال ايجاد نشد، معامالت 
در حد متوسط بود و حباب سكه با 6۰ هزار تومان افزايش 
در پايان هفته به ۲8۰ هزار تومان رسيد. قيمت سكه طرح 
جديد در روز شنبه رشد 5۰ هزار توماني داشت و با نرخ 1۲ 
ميليون و ۳5۰هزار تومان معامله شد و در روز پنج شنبه 1۲ 

ميليون و 59۰ هزار تومان معامله شد. 

    حباب سكه ۲۸۰ هزار تومان شد
»محمد كش��تي آراي« نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران روز جمعه در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادي ايرنا 
درباره تحوالت بازار سكه و طال طي هفته  گذشته گفت: 5۰ 
دالر كاهش قيمت اونس را در يك هفته گذشته داشتيم. 
البته اواس��ط هفته تا 8۰ دالر هم رسيد اما دوباره اصالح 
شد.در طول هفته گذشته قيمت ارز برخالف كاهش اونس 
جهاني به طور متوسط يك هزار تومان افزايش داشت و در 
حالي كه ابتداي هفته گذشته هر دالر امريكا در بازار آزاد 
۲8 هزار و 1۰۰ تومان ب��ود در روزهاي پاياني هفته تا ۲9 
هزار و 1۰۰تومان افزايش يافت.افزايش هزارتوماني قيمت 
ارز با كاهش بهاي اونس جهاني همديگر را پوشش دادند 
و در مجموع قيمت س��كه و طال با افزايش در طول هفته 
همراه بود. وي گفت: قيمت س��كه طرح جديد 18۰ هزار 
تومان افزايش هفتگي، نيم سكه 1۰۰ هزار تومان افزايش، 
ربع سكه 1۲۰ هزار تومان افزايش هفتگي داشت و سكه 
گرمي تغيير قيمتي نداشت.هر مثقال طالي آب شده 57 

هزار تومان افزايش هفتگي داشت. همچنين هر گرم طال با 
1۳ هزار و 7۰۰ تومان افزايش هفتگي براي هر گرم را ثبت 
كرد.  وي با بيان اينكه در هفته گذشته افزايش حباب سكه 
را شاهد بوديم، گفت: حباب سكه با 6۰ هزار تومان افزايش 
در روز پنجشنبه به ۲8۰ هزار تومان براي هر قطعه سكه 
رسيد در حالي كه اول هفته حباب سكه ۲۲۰ هزار تومان بود. 
وي درباره پيش بيني بازار طال در هفته آينده گفت: نمي توان 
پيش بيني كرد كه بازار در هفته آينده افزايشي باشد زيرا در 
هفته گذشته نوسانات برخالف هفته هاي قبل از آن بود 
و اين موضوع به مس��ائل سياسي و اقتصادي ربط دارد كه 
قابل پيش بيني نيست و اظهارنظر در اين خصوص مشكل 
است. بسياري تحليلگران اعتقاد داشتند اونس جهاني به 
19۰۰ دالر مي رسد در حالي كه اين اتفاق نيفتاد و برخالف 
پيش بيني ها و اظهارنظرها قيمت اونس جهاني به زير 18۰۰ 
دالر رسيد.اين روزها اتفاقات و متغيرها چنان به سرعت 
اتفاق مي افتد كه موجب مي شود نتوانيم بازار را پيش بيني 
كنيم بنابراين اظهارنظر در مورد كاهش و افزايش درست 
نيست. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درخصوص 
عدم خريد سكه و طال توسط فعاالن نيز گفت: با توجه به 
اينكه وضعيت بازار نامشخص اس��ت بنابراين خريداران 
ريسك نمي كنند و از سوي ديگر چون تقاضايي افزايش 
نداشته، فروش و نقدينگي واحدها نيز كاهش يافته است. 
بنابراين به دليل نبود نقدينگي واحدها نيز خريد نمي كنند.

    كشف گونه جديد كرونا 
طال  را صعودي كرد

قيمت هر اونس طال ب��ا ۰.67 درصد افزاي��ش به 18۰۰ 
دالر و 81 س��نت رس��يد.در حالي كه نگراني ها در مورد 
ش��يوع يك گونه جديد ويروس كرون��ا موجب افزايش 
جذابيت بازار طال براي س��رمايه گذاران شده قيمت فلز 
زرد امروز ش��اهد افزايش بود، هرچند با توجه به احتمالي 
انقباضي شدن سياست فدرال رزرو قيمت طال در مسير 
ثبت كاهش هفتگي قرار دارد.س��ويه جديد كه توس��ط 
دانشمندان آفريقاي جنوبي كشف شده احتماال در برابر 
واكسيناس��يون مقاوم است و سبب ش��ده تا انگليس به 
صورت فوري محدوديت هايي را بر مسافران ورودي از اين 
كش��ور اعمال نمايد. عامل ديگري كه به رشد قيمت طال 
كمك كرد تضعيف نسبي دالر بود كه با ۰.۲ درصد افت از 
باالترين رقم 16 ماه اخير كه اوايل اين هفته به ثبت رسيده 
 بود فاصله گرف��ت. در عين حال س��وددهي اوراق قرضه 

ده ساله خزانه داري امريكا هم تضعيف شد.

    سكوت آماري درباره ماليات سكه
با توجه به اينكه خريداران س��كه از بانك مركزي از سال 

1۳97 به پرداخت ماليات مكلف شده اند اما تاكنون آماري 
از سوي سازمان امور مالياتي درباره اينكه چه ميزان ماليات 
از اين محل وصول ش��ده، منتشر نشده  است. طبق قانون 
ماليات هاي مس��تقيم خريداران س��كه از بانك مركزي 
بايد ماليات بپردازند كه از س��ال 1۳97 تا س��ال گذشته 
دستورالعمل مربوطه از سوي سازمان امور مالياتي براي نحوه 
و ميزان ماليات متعلقه ابالغ شده است.  در اين دستورالعمل، 
اينكه چه ميزان سكه خريداري شده مشمول ماليات و چه 
ميزان ماليات به ازاي هر سكه تعيين مي شود نيز مشخص 
شده اس��ت كه بررس��ي ها در اين زمينه از سال 1۳97 تا 
1۳99 بيانگر سنگين تر و سختگيرانه تر شدن روند اخذ اين 
ماليات است.  در حالي كه بررسي دستورالعمل هاي سازمان 
امور مالياتي درباره ارقام تعيين شده براي خريداران سكه 
حاكي از افزايش درآمدهاي اين سازمان از اين محل است 
اما تاكنون هر بار پيگيري از س��ازمان امور مالياتي درباره 
ميزان وصولي از محل ماليات سكه از سال 1۳97 تاكنون 
بي پاسخ مانده است.  همچنين، در جداولي كه هر چند ماه 
يك بار درباره جزييات عملكرد درآمدهاي مالياتي منتشر 
مي ش��ود، خبري از اعداد و ارقام در رابطه با ماليات وصول 
شده از ماليات خريداران سكه نيست. بنابراين، الزم است 
تا سازمان امور مالياتي نسبت به انتشار درآمدهاي وصول 
شده از محل ماليات خريداران سكه طي سه سال اخير اقدام 
و همانند ساير درآمدهاي مالياتي در بازده هاي مشخصي 
ميزان وصولي ها، معوقات و فرارهاي مالياتي در اين زمينه 

را اعالم كند.

    ديدگاه رييس بانك مركزي تركيه 
رييس بانك مركزي تركيه گفت كشورش يكي از بهترين 

نظام هاي بانكداري را در جهان دارد.
به گزارش آناتولي، رييس بانك مركزي تركيه كه در جمع 
مديران ارشد بانكي اين كش��ور حضور يافته بود در پايان 
نشست خود به خبرنگاران گفت بخش بانكداري اين كشور 
بسيار قدرتمند است. شهاب كاوچيوغلو- با بيان اينكه نظام 
بانكي اين كشور يكي از موفق ترين نظام هاي بانكي جهان 
است افزود: در نشست خود با مديران بانك طيفي وسيعي 
از موضوعات از جمله نرخ تورم، سياست هاي پولي و توسعه 
اقتصادي جهاني را بررس��ي كرديم. رييس بانك مركزي 
تركيه پيش از اين پش��ت درهاي بس��ته ب��ا رجب طيب 
اردوغان، رييس جمهور تركيه صحبت هايي در خصوص 
وضعيت بازار ارز داشت. به دنبال تصميم غافلگيركننده 
بانك مركزي در كاه��ش دو درصدي نرخ بهره، ارزش لير 
دچار سقوط بي سابقه اي شده است. بانك مركزي تركيه اين 
هفته با صدور بيانيه اي از نرخ هاي غيرواقعي در بازار ارز انتقاد 
ك��رده و اعالم كرده بود اين نرخ ها با واقعيت هاي بنيادين 

اقتصاد تركيه هم خواني ندارند. وضعيت شاخص هاي كالن 
اقتصادي تركيه بيش از پيش باعث نگراني فعاالن اقتصادي 
اين كشور شده و شدت تمايل آنها براي تبديل لير به دالر 
را بيشتر كرده است. همزمان با اوج گرفتن نرخ تورم، نرخ 
بيكاري نيز باال رفته و اصرار مقامات ارشد دولت اردوغان 
به كاهش بيشتر نرخ بهره، احتمال بيشتر شدن تورم را نيز 
افزايش داده است. تورم تركيه تا پايان ماه اكتبر باالي 19 
درصد بوده است.  در حال حاضر هر دالر باالي 1۲ لير قيمت 
دارد. در نتيجه كاهش اخير ارزش پول ملي تركيه تظاهراتي 
در شهرهاي مختلف اين كشور در مخالفت با سياست هاي 
دولت اردوغان برگزار شده است. اردوغان كه نرخ بهره باال 
را عامل مشكالت اقتصادي كشورش مي داند تاكنون بارها 
و بارها از تصميم خ��ود در كاهش نرخ بهره حمايت كرده 
است. رييس بانك مركزي تركيه نيز پيش از انتصاب به اين 
سمت سابقه طوالني در حمايت از كاهش نرخ بهره داشت.

   افت دالر
ارزش دالر مقابل ساير ارزهاي مهم كاهش يافت. به گزارش 
رويترز، وزارت بازرگاني امريكا آمار نهايي رشد اقتصادي 
س��ه ماهه سوم امس��ال را اعالم كرد كه بر اين اساس نرخ 
رشد اقتصادي اين كش��ور مثبت ۲.1 درصد اندازه گيري 
ش��ده كه اين رقم 4.6 درصد كمتر از رشد سه ماهه قبل 
و ۰.6 درصد كمتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده 
است. اين رشد اقتصادي كه چهارمين رشد فصلي متوالي 
ثبت شده اين كش��ور بوده است، بيش از همه تحت تاثير 
رشد بخش سرمايه گذاري ثابت قرار گرفته كه رشد آن 4.1 
درصد اندازه گيري شده است. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با ۰.17 درصد كاهش نسبت به روز گذشته، 

در سطح 96.7۰5 واحد بسته شد.
ش��اخص دالر معموال در برابر شش ارز مهم جهاني يا 1۰ 
ارز برتر جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر در بردارنده 
تغييرات قيمتي دالر مقاب��ل ارزهاي يورو، پوند انگليس، 
روپيه هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك 

سوييس، رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

    صعود رمزارزها
ارزش ارزهاي ديجيتالي مهم در بازار افزايش پيدا كرد.به 
گزارش سي ان بي س��ي، در يك موضع گيري مثبت براي 
بازار رمزارزها، معاون رييس بانك مركزي كانادا گفته است 
كه ارزهاي ديجيتالي تاكنون يك خطر جدي براي ثبات 
بازارهاي مالي نبوده اند و بايد از نوآوري هاي صورت گرفته 
در آنها بيش از پيش بهره برد. كانادا نخستين كشوري در 
جهان بود كه به صندوق هاي س��رمايه گذاري مبتني بر 
بيت كوين به صورت رس��مي براي فعاليت در بازار بورس 
مجوز داد و همچنين در نظر دارد تا پيش از سال ۲۰۲5 از 
ارز ديجيتالي ملي خود رونمايي كند. صندوق بين المللي 
پول پس از آنكه رييس جمهور السالوادور از برنامه ريزي براي 
راه اندازي نخستين شهر بيت كويني جهان در اين كشور خبر 
داد، بار ديگر به اين كشور هشدار داده است كه چنين اقدامي 
عواقب بدي براي ثبات مالي خواهد داشت. السالوادور تنها 
كشور جهان محسوب مي شود كه بيت كوين را به عنوان 
واحد رس��مي پول خود معرفي كرده و آينده نظام مالي و 
بانكي خود را به ارزهاي ديجيتالي گره زده است. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۲6۳۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
1.۲1 درصد بيشتر شده است. در حال حاضر 4۳ درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 17 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين 1۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
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افزايش قدرت خريد 
هدف دولت در بودجه سال آينده

مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه 
به تازگي بالفاصله پ��س از آنكه تاكيد كرد بودجه 
 بدون كسري بس��ته خواهد ش��د به اضافه كردن

 ۲۰ درصدي حقوق كارمندان از سوي دولت )سابق( 
بدون داشتن منبع مشخصي اشاره كرد. اظهارنظر 
فوق اين ذهني��ت را به وج��ود آورد كه كارمندان 
در س��ال آينده نبايد منتظر افزايش حقوق ساالنه 
خود باشند.  عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: 
دولت دراليحه بودجه به طور متوسط 1۰ درصد به 
حقوق كارمندان اضافه كرده اس��ت، چنانچه اين 
تعهد را بدون اس��تقراض انجام ده��د، همراه با آن 
1۰ درصد قدرت خريد مردم هم حفظ خواهد شد. 
جعفر قادري، بر افزايش 1۰ درصدي ميزان حقوق 
كارمندان تاكيد و گفت: مجموعه دولت عالقه اي 
به افزايش حق��وق به خصوص حقوقي كه همراه با 
افزايش تورم باشد، ندارد. مساله مهم از نگاه دولت 
افزايش قدرت خريد كارمندان اس��ت، نه اينكه بر 
ميزان حقوق آنان اضافه ش��ود و چند برابر آن تورم 
باال رود و اوج بگيرد و در نهايت هم آن افزايش حقوق 
نه تنها بي اثرباقي بماند، بلكه دردسرساز هم بشود.  
دولت با اين حال در اليحه بودجه به طور متوسط 1۰ 
درصد به حقوق كارمندان اضافه كرده است، چنانچه 
بتواند اين تعهد خود را حفظ كند و در راستاي آن 
اس��تقراض از مردم و بانك مركزي را انجام ندهد و 
اين توانايي را داشته باشد كه از طريق فروش سهام، 
درآمدهاي نفتي و مالي��ات منابع خود را به تامين 
درآورد، همراه ب��ا آن 1۰ درصد قدرت خريد مردم 
هم حفظ خواهد ش��د. نمايند مردم شيراز و زرقان 
در خانه ملت درباره طريقه حفظ قدرت خريد مردم 
اظهار داش��ت: يكي از راه هاي حفظ قدرت خريد 
اين است كه دولت تورم ايجاد نكند و اين در حالتي 
ممكن خواهد بود كه دس��ت به استقراض نزند و از 

منابع تحت اختيار بيشترين و بهترين بهره را ببرد.

لزوم تحويل نسخه اي از قرارداد 
به تسهيالت گيرندگان

بانك ه��ا و موسس��ات اعتب��اري موظفن��د ظ��رف 
م��دت حداكثر هف��ت روز كاري پس از درخواس��ت 
»تس��هيالت گيرنده«، »ضام��ن« ي��ا »وثيقه گذار«، 
يك نس��خه از قرارداد منعقده تسهيالت اعطايي را به 

درخواست كننده تحويل دهند.
در اجراي تكليف قانوني مقرر در تبصره ذيل ماده )۲۳( 
»قانون بهبود مس��تمر محيط كس��ب وكار« مصوب 
1۳9۰/11/16 مجلس ش��وراي اس��المي، فرم هاي 
يكنواخت قراردادهاي عقود تسهيالت بانكي توسط 
بان��ك مركزي، تهي��ه و پس از تصويب آنها از س��وي 
شوراي پول و اعتبار، مراتب طي بخشنامه هاي متعدد 
به شبكه بانكي كشور ابالغ شد.  در بخشنامه هاي مورد 
اش��اره بر اين مهم تأكيد ش��د كه بانك ها و موسسات 
اعتب��اري غيربانك��ي مكلفند با ه��دف آگاهي كامل 
»تس��هيالت گيرنده«، »ضام��ن« و »وثيقه گ��ذار« 
تسهيالت بانكي از مفاد قرارداد، تمهيدات الزم را اتخاذ 
كرده و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نس��خه اي از آن 
را كه داراي ارزش قانوني يكس��ان با ساير نسخ است، 
حس��ب مورد در اختيار اشخاص ذكرشده قرار دهند.   
با توجه به ع��دم توجه برخي از بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري غيربانكي به اين مه��م علي رغم تأكيدات و 
بخش��نامه هاي متعدد اين بانك در ارتباط با موضوع 
فوق االشاره؛ مقتضي است به منظور اطمينان از اجراي 
صحيح و كامل تكاليف يادشده و بخشنامه هاي مربوط 
و رفع دغدغه هاي موج��ود در اين خصوص، عالوه بر 
نظارت دقيق بر اجراي تمهيدات پيشين، اجراي موارد 
و ترتيبات زير نيز به قيد فوريت در دستوركار آن بانك   

يا موسسه اعتباري قرار گيرد:  
1  - ظ��رف م��دت حداكث��ر هف��ت روز كاري پس از 
درخواست تسهيالت گيرنده، ضامن يا وثيقه گذار، يك 
نسخه از قرارداد منعقده تسهيالت اعطايي كه داراي 
ارزش قانوني يكسان با ساير نس��خ آن است به همراه 
اطالعات كامل تس��هيالت ياد ش��ده از جمله جدول 

اقساط، به درخواست كننده تحويل شود.
۲  - واحدهاي نظارتي و بازرسي آن بانك   يا موسسه 
اعتباري غيربانكي به شكاياتي كه در ارتباط با موضوع 
فوق مطرح مي شود، خارج از نوبت رسيدگي كرده و 
در صورت استنكاف كاركنان و متصديان ذي ربط از 
انجام تكاليف موصوف، عالوه بر ارجاع فوري پرونده 
متخلفين به مرجع صالح رس��يدگي به تخلفات و 
همچنين بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران، 
رأسًا نسبت به تحويل موارد مذكور در بند يادشده به 
درخواست كننده اقدام يا مقدمات الزم را فراهم كند.

افزايش ۶۹ درصدي عرضه ارز 
در سامانه نيما

حجم فروش ارز توسط صادركنندگان در سامانه نيما 
طي هشت ماه 14۰۰ معادل 18.1 ميليارد دالر بوده 
كه 69 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 
داشته است. حجم فروش ارز توسط صادركنندگان، 
در سامانه نيما طي هشت ماهه 1۳99، 1۰.7 ميليارد 
دالر بوده كه اين ميزان در مدت مشابه سال 14۰۰، 
به  18.1 ميليارد دالر رس��يده است. اين امر حاكي 
از بهب��ود بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط 
صادركنندگان به چرخه اقتصاد كشور است. حجم 
ارز عرضه شده در سامانه نيما توسط صادركنندگان 
طي هشت ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود 69 درصد افزايش داشته است.اين 
حجم از ارز عرضه شده در سامانه نيما صرف واردات 
نيازهاي ضروري، مواد اوليه، كاالهاي سرمايه اي براي 
افزايش توليد داخلي شده است.روند افزايش عرضه 
ارز در سامانه نيما همچنان در آبان ماه تداوم داشته 
است به گونه اي كه عرضه ارز طي اين ماه نسبت به 

ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

واكنش عجيب رييس بانك مركزي تركيه به سقوط لير

عقب نشيني قيمت دالر به كانال ۲۸ هزار تومان

چرا ايراني ها نمي توانند با هم يك سيستم بنا كنند؟
 دولت تك نفره باشد ولي جامعه، متشكل، سازمان يافته، 
رقابتي و اف��راد آن به طور باور نكردني اهِل رعايت اصول و 
حمايت از يكديگر و پايبند قانون، رش��د و آزادي خواهي 
باشند؟ آيا مي شود دولتي براي خود پول، سرمايه و امكانات 
با هر روش��ي جمع كند ولي عامه جامعه مقيد به حالل و 
حرام، قانونمند، متمايل به توزيع ثروت و قانع باشند؟ آيا 
مي شود دولت به تخصص اعتقاد نداشته باشد ولي آحاِد 
يك جامعه هر وقت با موضوعي ناآش��نا رو به رو شوند به 
دنباِل پرسش، تحقيق، جست وجو، مهارت، علم و دانش 
ولو اينكه تا چين بروند باشند؟ آيا مي شود دولتي بي توجه، 
بي  تفاوت و بي خيال باش��د ولي جامعه كوشا، پرتالش، با 
دقت، حساس و وقت ش��ناس باشد؟ اين پرسش ها صرفًا 
نوعي كنجكاوي تئوريك هس��تند. نظام س��رمايه داري 
فراگير و رقابتي نه تنها در ايران بلكه در عراق، مصر، سوريه 
و پاكستان هيچگاه فرصت ظهور پيدا نكرد. سايه مسلِط 
دولت و حكومت بر اقتصاد اين كشورها باعث شد تا ضرورِت 
سازماندهي جامعه و سيستمي كردن آن احساس نشود. 
بخش خصوصي به صورت محدود در داالن هاي حاكميتي 
عمل كرد و حداكثر در قالب بنگاه خود توانست سيستم 
ايجاد كند و نه به عنوان يك نيروي محركه تحول اجتماعي 
و اقتصادي مانند آلمان، انگلس��تان و ژاپن. ليبراليس��م 
اقتصادي به معناي چارچوبي براي رقابت در توليد كاال و ارايه 
خدمات چه در ساختار داخلي و چه در تعامل با بازارهاي 
بين  المللي حتي تا 5 درصد هم در تاريخ ايران ظهور پيدا 
نكرده است. ليبراليسم در غرب، سيستم و نظام اجتماعي 
به پا كرد و دولت و حكومت را نيز قاعده  مند و قانون  مند كرد. 
سرمايه داري در خاور ميانه در بخش محدودي از حاكميت 
فضاي تنفس��ي پيدا كرد )Parasite Capitalism( و 
فرصت ساختار سازي را با سيستم سازي و سازمان سازي 
اجتماعي پيدا نكرد. با اين خأل نيروي محركه براي تغيير، 
رشد و توسعه در كشورهاي خاورميانه، مسوول ندارد: نه اراده 

و تشكِل نظام سرمايه داري وجود دارد )آلمان/انگلستان/
امريكا(؛ ن��ه اراده حكومت/دولت/حاكميت )ژاپن/چين/
سنگاپور(؛ نه سازماندهي و تشكل جامعه به صورت تاريخي 
)كره جنوبي/ژاپن(؛ نه زمينه اجماع سازي مدرن ميان اركان 
جامعه و حاكميت مانند ارتش، بخش خصوصي، كليسا )و 
يا نهاد دين(، سنديكاهاي كارگري و جامعه مدني )برزيل/

شيلي/مكزيك/آرژانتين(. عالوه بر اين، سيستم سازي صرفًا 
يك تصميم در ساختارهاي داخلي نيست. عموِم كشورهاي 
غربي و شرقي با ورود در شبكه تجارت، بانكداري، خدمات، 
س��ازمان هاي منطقه اي و بين المللي سيستم  وارترعمل 
كرده  اند. از ويتنام تا آلمان، از سنگاپور تا انگلستان، از كره 
جنوبي تا ژاپن و از برزيل تا امريكا در يك شبكه جهاني عمل 
مي كنند. عموم كش��ورهاي جهان سوم متوجه شده اند 
 ،)WTO( كه بدون عضويت در س��ازمان تجارت جهاني
نمي توان رشد اقتصادي پيدا كرد زيرا اين عضويت، وسيله 
و ساختاري است براي رقابت و كارآمدي. وقتي كشورها در 
يك سيستِم جهاني عمل كنند، كارآمدي، زمان شناسي، 
دقت، وف��اي به عهد، رقابت، تخص��ص و نوآوري اهميت 
پيدا مي كنند و خصوصياتي مانند عصبانيت، احساسات، 
تعصب، دشنام، حس��ادت، انتقام، انشعاب، خصومت، بد 
قولي، غيرقابل پيش بيني بودن، دمدمي بودن، خودخواهي، 
خود بزرگ بيني، تخريب و حذف، كاربرد خود را از دست 
مي دهند يا حداقل به شدت كاهش پيدا مي كنند. عموِم 
ويژگي هاي مثبت توسعه يافتگي در سايه سيستم سازي 
امكان پذير است كه با بين  المللي شدن حتي منسجم تر و 
دقيق تر مي شوند. وقتي سيستم ساخته شود، افراِد توانا رشد 
مي كنند چون هم تخصص و مهارت دارند و هم اعتماد به 
نفس، عالقه به كار، زحمت كشيدن، رقابت و نوآوري. وقتي 
سيستم نباشد، اتحاديه افراِد ضعيف شكل مي گيرد و در 
نهايت فقر و جهل با هم رفيق مي شوند. چون توانايي نيست، 
تملق، چاپلوسي و سوءاستفاده از امكانات دولتي مبناي رشد 

و قدرت مي شوند. وقتي اقتصاد يك كشور بين المللي شود، 
پيامد هاي تعيين كننده اي نيز براي سياست آن دارد زيرا 
كه شفافيت اقتصادي مقدم و زمينه ساز شفافيت سياسي 
است. تخصص، شفافيت و بين اللملي شدن باعث مي شود 
تا يك فرِد متولد ايران، به رياست پارلمان نروژ انتخاب شود. 
آنقدر سيستِم نروژ به خود اعتماد به نفس دارد كه چنين 
تصميمي را مي گيرد. چرا در ايران تفرُّد )فردگرايي منفي( 
در افراد موج مي زند و بسياري مستغرق در منافع و مصالح 
شخصي هستند؟ چون براي رشد نياز به سيستم ندارند و 
صرفاً با شبكه  اي از ارتباطات مي توانند به عموِم اهداف خود 
برسند. تفرد در ايران ريشه هاي بسيار قديمي و تاريخي 
دارد و در ساختاِر سيس��تم پادشاهي نهفته است. وقتي 
پادشاه قبله عالم مي شود همه از كودكي مي آموزند كه خود 
را به افراد و نه به سيستم، مقررات و رويه ها وفق دهند. از اين 
رو چگونه در فضاي بدون سيستم و مملو از تفرد مي توان 
انتظارِ كارآمدي، ثبات اقتصادي، جامعه سالم، قانون مداري، 
افراِد معنوي و آينده اي روش��ن داش��ت؟ وقتي پنج قرن 
گذشته، علم اهميت نداشت و شش ماه طول مي كشيد 
تا س��فير ايران با كالسكه به فرانسه برسد، سيستم سازي 
نيز ضرورتي نداشت. 99 درصد مردم در روستاها زندگي 
مي كردند، خواندن و نوشتن نمي  دانستند و بعد از غروب 
هم مي خوابيدند. در دنياي هوش مصنوعي و تكنولوژي 
امروز كه دانش فراگير وجود دارد و عموم افراد مي خواهند 
از نردبان رشد باال بروند نمي توان بدون سيستم، مديريت و 
حكمراني كرد و روش هاي گذشته در جهان امروز كاربرد 
ندارند. ش��ايد بتوان گفت كه همچنان موضوع پيشرفت 
ايران در گروي حل و فصل معضالت نظري و فلسفي ميان 
سنت و مدرنيته است. اگر انديشه ها تغيير نيابند، اوضاع ما 
هم طبعاً متحول نمي شود. در عين حال، دانش و استعداد 
ايراني ها به آنها كمك خواهد كرد تا در سايه سيستم سازي 
و ساختار سازي كشور را سريع رشد دهند هرچند به نظر 

مي رسد ايران آخرين كشوري باشد كه به كاروان بين المللي 
شدن بپيوندد. پاسخ يك فرِد حدوِد سي ساله به اين نويسنده 
مدتي قبل گوياي منظومه نظري و عملي ماست. وقتي با 
نهايت ادب و نزاكت به او كه خودرو چند ميلياردي داشت 
گفته ش��د: لطفا دوبله پارك نفرماييد چون اين ترافيك 
سنگين را ايجاد كرده و خودرو خود را بي زحمت جابه جا 
كنيد، گفت: »من هرجا دوست داشته باشم پارك مي كنم و 
به ديگران مربوط نيست«. مي توان دريايي از انديشه، تاريخ، 
روان شناسي و حكمراني در اين دو جمله را جست وجو كرد. 
اگ��ر او در نيويورك دوبله پارك كند، براي مدت ها گرفتار 
پليس، شهرداري، بيمه و پيگيري هاي مردم خواهد بود. 
سيستم به او اجازه نخواهد داد هر كاري دوست دارد انجام 
دهد. به نظر مي رسد مهم ترين موضوع در برابر ما ايراني ها 
اين است كه: چگونه يك سيستم )وبه خصوص يك سيستم 
اقتصادي( بسازيم؟ در باطن اين سوال، سوال مهم تري در 
انتظار ماست: چگونه بين المللي بشويم تا معقول، قاعده مند، 
رقابتي و دانش محور عمل كنيم؟ در چنين شرايطي جامعه 
به شدت رشد مي كند و براي دولت و حكومت سرمايه اي 
سياسي و اقتصادي مي شود. تخصصي شدن و بين المللي 
شدن دو مزيِت تعيين كننده نيز به همراه دارند: يك بار براي 
هميشه نفوذ خارجي در ايران با بارورسازي جامعه و اقتصاد 
آن، به تدريج به تعطيلي كشانده مي شود و دوم، همانند كره 
جنوبي، افراد به كشور تعلِق عميق پيدا مي كنند زيرا سريع 
مي آموزند تنها راِه رش��د، زحمت كشيدن و رقابت كردن 
اس��ت. امروز كره جنوبي در صدِر رقابتي ترين كشورهاي 
جهان با باالي يك و نيم تريليون دالر توليِد ناخالص داخلي 
قرار دارد. رقابتي ش��دن يك سيس��تم باعث پايداري آن 
نيز مي شود. چطور مي ش��ود كه شركت آلماني زيمنس 
174سال )October 1. 1847( و حزب دموكرات امريكا 

19۳سال )January 8. 18۲8( قدمت دارند؟
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

بازار ارز و رمر ارز پرريسك است
ب��ه دلي��ل محدودي��ت 
س��رمايه گذاران خرد براي 
سرمايه گذاري در بازارهاي 
مطمئن در ش��رايط تورمي، 
مردم معموال جذب بازار ارز 
مي شوند در حالي كه اين بازار 
بسيار پرريسك است. عوامل 
بيروني و مسائل سياسي يكي 
از شاخص هاي اثرگذار بر نرخ 
ارز در بازار كشور اس��ت و در حال حاضر با توجه به قرار 
گرفتن در آس��تانه مذاك��رات وين، ب��ازار ارز به يكي از 
پرريسك ترين بازارها براي سرمايه گذاري تبديل شده 
اس��ت، به نحوي كه كارشناسان اقتصادي معتقدند كه 
اگر مذاكرات به نتيجه برسد، دالر سال 14۰۰ را با روند 
كاهشي معناداري به پايان مي رساند.  اما با توجه به اينكه 
در اين شرايط بازارهاي مختلف در حال حاضر در شرايط 
بالتكليفي به سر مي برند، سرمايه گذاري در بازار ارز چه 
ريس��ك هايي را به همراه خواهد داش��ت و كدام بازارها 
شرايط مناسب تري براي س��رمايه گذاري دارند؟ بحث 
س��رمايه گذاري در بازار ارز در كشور ما به دليل شرايط 
خاص تورمي فزاينده كه وجود دارد و همچنين غيرقابل 
پيش بيني ب��ودن نهادهاي بازار آين��ده و نامعلوم بودن 
شاخص هايي مثل نرخ تورم ساالنه، نرخ رشد اقتصادي و 
تبادالت كشور در سطح بين الملل، داراي ريسك خواهد 
بود. مردم به دليل خروجي كه از اقتصاد ما طي سه سال 
اخير ديده اند، سعي كردند پول خود را به شكل غيرنقدي 
نگهداري كرده و فاصله خود را با تورم حفظ كنند تا كمتر 
آسيب ببينند، اما مطمئن ترين راهكار سرمايه گذاري در 
تمام دنيا، بورس با نگاه بلندمدت بوده است كه براي مردم 
مبتدي و كمتر حرفه اي شركت هاي سرمايه گذاري با 
سود و ريسك كمتر پيشنهاد ش��ده است. بورس ايران 
متاس��فانه در چند س��ال اخير دستخوش صحبت ها و 
وعده هاي سياسي شده است و قطعاً هر چيزي كه سياسي 
شود باعث آشفتگي مي شود، براي مثال بانك مركزي كه 
اصِل آن اصل اقتصادي است اگر بخواهد سياسي شود از 
كاركرِد خود دور مي شود. براي بورس ايران هم اين اتفاق 
افتاد و مردم با شتابزدگي و طمع جا نماندن از فضاي تورمي 
كش��ور به آن سمت و س��و آمدند و بعد از سوخت شدن 
سرمايه ها از اين بازار كوچ كردند. سرمايه گذاري در ايران 
متاسفانه محدود است و در اين شرايط مردم با سرمايه هاي 
كوچك و متوسطي كه دارند، در مقاطع مختلف جذب بازار 
ارز و سكه شده اند، بازار ارز ويژگي هاي خاص خود را دارد 
و به ويژه در كشور ما اين بازار ارتباط تنگاتنگي با مسائل 
سياسي و عوامل بيروني دارد. بازار ارز ايران را  نمي توان با 
مدل تكنيكال يا با روندها و ِتِرندها پيش بيني كرد و براي 
مردمي كه دانش سياسي و اقتصادي الزم را ندارند، بازار 
پر ريسكي خواهد بود و معموال سرمايه گذاران خرد در 
اين بازار ضرر خواهند كرد. در بازار رمزارزها هم با توجه 
به ساختار كشور و امن نبودن اين فضا، كالهبرداري هاي 
داخلي و خارجي رخ داد و مردم از اين قضيه هم آس��يب 
ديدند. بنابراين بايد براي چنين س��رمايه گذاري هايي 

ريسك باال و خطر از بين رفتن سرمايه را در نظر داشت.

علي شريعتي
كارشناس اقتصادي

درخواست افزايش پرداخت 
كاركنان و توضيحات وزير

وزير اقتصاد درباره درخواست نامه افزايش پرداخت به 
كاركنان وزارت اقتصاد به سازمان امور اداري و استخدامي 
توضيحات ارايه كرد. سيداحس��ان خان��دوزي گفت: 
متاسفانه يكي از مشكالتي كه از سال هاي قبل در روال 
اقتصادي كشور وجود داشت، پرداخت هاي غيرشفاف به 
كاركنان بوده كه عالوه بر وجود بي عدالتي در پرداخت 
ميان مديران و كاركنان يك دستگاه، نبود شفافيت در 
پرداخت را ميان دس��تگاه ها هم موجب مي ش��د. وزير 
اقتصاد افزود: در تفاهمي كه وزارت اقتصاد با س��ازمان 
برنامه و بودجه داش��ت مقرر ش��د تالش شود تا همه 
پرداخت ها در فيش حقوقي، شفاف و از محل خزانه و به 
صورت عادالنه صورت پذيرد و همه دريافت هاي خارج 
از فيش از محل درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها هم به 
داخل فيش منتقل شود تا قابليت شفاف شدن و نظارت 
پيدا كند. وي گفت: به اين ترتيب ساير دستگاه هايي كه 
در اين باره استنكاف مي كردند يا اينكه اطالعات حقوقي 
كاركنان و كارمندان را در سامانه پاكنا وارد نمي كنند بايد 
تا پايان امسال يا حداكثر از سال 14۰1 به اين امر اقدام 
كنند كه به نفع كاركنان هم خواهد بود. وزير اقتصاد ادامه 
داد: پرداخت در داخل فيش حقوقي فرآيند پرداخت را 
شفاف خواهد كرد ضمن اينكه اين گام نخست در مسير 
شفافيت پرداخت ها و همچنين موضوعي قابل استناد 
خواهد بود كه در سال آينده عالوه بر وزارت اقتصاد براي 
همه دستگاه ها ادامه خواهد يافت.وي افزود: در نامه اي كه 
به سازمان امور اداري و استخدامي ارسال كرديم قيد شده 
كه با اين اقدام مجموع دريافتي كاركنان كم نمي شود 
بلكه پرداخت ها در قالب فيش و به صورت عادالنه خواهد 
بود ضمن اينكه اگر افزايشي هم اتفاق مي افتد افزايش 
در دريافت نيس��ت بلكه در حكم حقوقي اين افزايش 
قيد مي شود. براي اعمال كردن اين افزايش ها در فيش 
حقوقي، بايد مجوز س��ازمان امور اداري و استخدامي را 
داشته باشيم تا بتوانيم براي سقف تا 5۰ درصد فوق العاده 
را اعمال كنيم كه البته اي��ن اقدام بار مالي ندارد بلكه از 
منابع داخلي دستگاه ها تامين مي شود و شفافيت حقوق 
و دستمزدها را در پي دارد البته ساير دستگاه هايي كه 
هم اكنون از محل درآمدهاي اختصاصي خود پرداخت ها 
را انجام مي دهند كه قابل نظارت هم نيست فقط تا پايان 
امسال مهلت دارند كه اين رويه را اصالح كنند يعني از 
سال 14۰1 همه دس��تگاه ها بايد پرداخت هاي خود را 
در قالب فيش حقوقي انجام دهند. وزير اقتصاد گفت: 
افزايش ها بر اين اساس ۳5 تا 5۰ درصد آن هم در داخل 
حكم حقوقي اعمال مي شود بدون اينكه يك ريال بار مالي 
بر دست دولت بگذارد ضمن اينكه موجب مي شود همه 

پرداخت ها يكجا و از محل خزانه داري كل اعمال شود.

ادامه از صفحه اول



گروه بازارسرمايه |
بازارسرمايه يك نوع رفتار جديد در معامالت خود به 
نمايش گذاش��ته و مي توان گفت باتوجه به عملكرد 
مسووالن رفتار معامالت بازار هفتگي و ماهانه تغيير 
مي كند. ح��ال كه نرخ دالر وارد مح��دوده 29 هزار 
توماني شده انتظار مي رود كه بورس كمي صعودي 
شود اما؛ روندي برعكس رخ داد و اغلب سهام بنيادي 

اين بازار شامل اصالح قيمتي شدند.
قيمت دالر طي روزهاي اخي��ر به محدوده 29 هزار 
و 100 توم��ان رس��يده كه به س��قف 13 ماهه خود 
رسيد. البته پيش از اين نرخ دالر روي 28 هزارتومان 

تثبيت شده بود. 
برهمين اساس بازارسهام در آخرين روزكاري خود 
يعني چهارشنبه افت بيش از 10 هزارواحدي را ثبت 
كرد. به نظر مي رس��د بدبيني به مذاكرات هسته   اي 
مهم ترين دليل رش��د قيمت دالر اس��ت اما در تاالر 
شيشه   اي شرايط متفاوت است و به نظر مي رسد ديگر 
هيچ خبري اعم از مثبت يا منفي در انگيزه سهامداران 

براي فروش اثر نمي گذارد.
در اين بين برخي از فعالين مي گويند واكنش بورس 
تهران به اتفاقات��ي اعم از حضور گروس��ي دبيركل 
آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي و مخاب��ره اخباري 
مبني بر عدم مشاهده انحراف در برنامه هسته   اي ايران 
منجر به عقب   نش��يني هرچند محدود تاالرنشينان 
س��عادت   آباد ش��د. در عين حال ديگر كارشناسان 
بازار س��رمايه نيز بر اين باورند كه با نزديك شدن به 
8 آذرماه سردرگمي و ابهام در بازار   هاي مالي احتماال 
به اوج خود خواهد رس��يد، چرا   كه مشخص نيست 
كداميك از سناريو   هاي مذكور به وقوع خواهد پيوست 
و سرمايه گذاران چه استراتژي را بايد در دستور كار 
معامالتي خود قرار دهند. به هر روي روند دادوستد      ها 
از پيش بيني ناپذيري قيمت    سهام شركت ها در بورس 
و فرابورس حكايت مي كند. اتفاقي كه به موجب آن 
سرمايه گذاران نيز غالبا رفتار سفته   بازانه از خود نشان 
مي دهند و با نوس��ان گيري هرچند روزانه و مقطعي 

كسب سود مي كنند.
در بازار ارز نيز طي دادوستد   هاي ديروز شاهد افزايش 
نرخ دالر و رس��يدن آن به مح��دوده 29 هزار و 100 
توماني بوديم. هرچند صنايع صادرات محور واكنش 
چنداني به اين موضوع از خود نش��ان ندادند و مانند 
روند ش��كل گرفته چند وقت اخير به ادامه مس��ير 

معامالتي خود پرداختند.
به هرحال بورس اين روزها ب��ه دالر و مذاكرات گره 

خورده و انتظار نمي رود كه وضعيت به يك باره تغيير 
كند بلكه ماه ها زمان نياز اس��ت كه س��هام موجود 
حداقل ترين تغيير قيمتي را داش��ته باشند. درحال 
حاضر اغلب سهام موجود در بازارسهام به پايين ترين 
قيمت خود رس��يده اند و حتي افزاي��ش نرخ دالر يا 
افزايش نرخ هاي جهاني نتوانسته تاثير مثبتي بر روي 

معامالت داشته باشد.
پيش از اين گفته مي ش��د كه بورس به نرخ دالر گره 
خورده و با افزايش نرخ دالر، اين بازار صعودي مي شود 
اما طي ماه هاي اخير اين موضوع در بازارسهام قابل 

لمس نبود و عكس اين مورد رخ مي داد.

   فضاي مجازي و نرخ دالر
ورود دالر به كانال 29 هزار توماني سوژه    مهم ديگري 
براي بورس��ي   هاي فضاي مجازي بود كه از آن غافل 
نبودند، به ويژه آنك��ه در روزهاي اخير هم صف   هاي 
طوالني جلوي صرافي   ها نظ��ر همه را به خود جلب 

كرده است. 
سعيد درخشاني كه كنارش بازارسرمايه هم به حساب 
مي آيد در توييتر نوشت: »همين صف ايستادن   ها و 
تشكيل صف به دليل اصرار بر ارزان فروشي به عموم 
مردم سيگنال   هاي بدي ميده كه حتما قراره گرون 
بشه كه همش صفه و دارن ميخرن!« البته وضعيت 
فعلي بازار ارز را با وضعيت س��ال گذشته بازار سهام 
مقايسه كرد و متذكر ش��د: »من به چشم خودم تو 
بازار سرمايه پارس��ال ديدم كه ايجاد صف و هيجان 

چه جوري باعث رشد ش��ديد قيمت ها به عددهاي 
عجيب و غريب شد. يكي از كاربران با كنايه نوشت: 
»قيمت دالر رفت باالي 29 هزار تومان. وقتشه با يك 
دستور سريع، فوري و انقالبي قيمتش رو بيارن پايين 

ولي متاسفانه اقتصاد، دستور حاليش نيست.«
كاربر ديگري در وصف قيمت دالر نوشت: »وقتشه 
بري��م تركيه و دالر هاي آت��ش زده رو جمع كنيم و 
بياريم تو بازار ايران بفروشيم حداقل 29 هزارتومان 

برامون سود داره.«
يك فعال توييتر نوش��ت: »چند وقت ديگه ريال رو 
بايد كيلويي بفروشيم مثال دو كيلو 10 هزارتوماني 
ميبرم يه نون ميخرم. آقا كي ميخواد اقتصاد ايران 

رو درست كنه پس؟«
ب��ا اين وجود انتظ��ار مي رود كه دولت و مس��ووالن 
كاري ب��راي اقتصاد كش��ور و درنهايت بورس كنند 
چراكه؛ پيشرفت اين وضعيت مي تواند زندگي مردم 
را سخت تر كند و اين موضوع موجبات سرمايه گذاري 
در خارج كش��ور )مانند س��رمايه گذاري در ارزهاي 

ديجيتال( را فراهم سازد.

   مذاكرات برجام و بورس
س��لمان نصيرزاده، كارش��ناس بازار س��هام در اين 
خصوص گفت: وضعيت بازار در هفته اي كه گذشت 
مطلوب نبود و در نهايت نيز منفي بس��ته ش��د. در 
كلي��ت هفته ش��اخص بي��ش از يك درص��د افت 
داش��ت. معامالت همچنان در سطوح حداقلي خود 

هس��تند و روزانه به طور ميانگين چهار هزار و ۵00 
ميليارد تومان معامله شد. نهادهاي حقوقي، دولتي، 
نيمه دولتي و صندوق ها هنوز تمايلي به خريد ندارند و 
بخش عمده اي از منابع اين نهادها درگير خريد اوراق 
دولتي است. نماد تجلي نيز طي دو روز گذشته 933 

ميليارد تومان نقدينگي از بازار جذب كرد.
نصيرزاده اظهار كرد: رون��د افزايش نرخ دالر در اين 
هفته ادامه داش��ت و تقريبا به باالي 29 هزار تومان 
رس��يد ولي بازار سهام به اين افزايش واكنشي نشان 
نداد و در بازار جهاني هم نوس��انات ش��ديدي شاهد 
نبوديم. براي هفته بعد هم دوش��نبه نشست وين را 
داريم و 9 آذر نيز حراج 21 ماهه اوراق دولتي است و 
بانك مركزي هفت هزار و ۶۵0 ميليارد تومان اوراق 

منتشر خواهد كرد.
وي عنوان كرد: در كنار همه اين عوامل يكي از نكات 
قابل توجه اعالم اولويت قطع گاز سيماني ها بود. اين 
موضوع نيز مي تواند تنش زا باشد، پيش از اين هم قطع 
گاز فوالدي ها را داش��تيم. با اين روند طي چندسال 
آينده صنايع فقط در بهار و پاييز امكان توليد خواهند 

داشت و مابقي را درگير قطع برق و گاز هستند.
نصيرزاده اظهار كرد: با توجه به وضعيت موجود، بازار 
در هفته بعد نيز نوساني و ركودي خواهد بود. تكليف 
برجام در اواسط هفته مي تواند بورس را تحت تاثير 
قرار دهد. فعال نشانه هايي از بازگشت بازار مشاهده 
نكرديم و تنها گروهي كه در چش��م ب��ازار بود گروه 
خودرو بود، تنظيم بازار كه اتفاق بيفتد تحرك خوبي 

را در اين گروه و به طبع كل بازار شاهد خواهيم بود.
اين كارش��ناس تصريح كرد: از نظ��ر معامله گري 
قيمت ها به سطوح حمايتي خود رسيده اند و فقط به 
عزمي براي تحرك نياز دارد. كليت بازار در وضعيتي 
ق��رار دارد كه ب��ا مقداري مح��رك مثبت وضعيت 
مطلوبي خواهد داشت. اما با عدم قطعيت ها، ابهامات 
منفي و تصميمات ش��لخته اي كه از سياست گذار، 
دولت و نهادهاي باالدس��ت مي بينيم، پول از بازار 

فراري شده است.
وي اف��زود: اميدواريم بازار به اين نتيجه برس��د كه 
وضعيت بورس براي سرمايه گذاري ارزنده است. در 
غير اين صورت با توجه به سيگنال هاي موجود هنوز 
پالس ويژه و مثبتي را شاهد نيستيم. اين در شرايطي 
است كه نرخ ارز آزاد و نيما براي بازار تحريك كننده 
است و روند عملياتي ش��ركت ها هم خوب است. با 
اين وجود فقر تقاضا و عدم تمايل جريان سرمايه به 

بورس را همچنان شاهديم.

بازارهاي جهانياخبار
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اولين شركت استارتاپي
در بورس عرضه اوليه مي شود

امي��ر هاموني، مديرعامل فرابورس اي��ران امروز در 
ارتباط زنده با خبر س��اعت 14 ش��بكه اول در مورد 
پذيرش اس��تارتاپ ها در بازار سرمايه گفت: حضور 
شركت هاي استارتاپي داراي ضوابط خاص خود است 
كه اين ضوابط نهايي شده و به تصويب هيات مديره 
سازمان بورس رس��يد. وي گفت: بر اساس ضوابط 
شركت استارتاپي تپسي مربوط به يك شركت حمل 
و نقل اينترنتي است كه در فرابورس پذيرفته شده 
و هفته آينده نماد اين شركت در تابلو درج مي شود 
تا بتواند در هفته هاي آينده س��هام اين ش��ركت در 

فرابورس عرضه اوليه شود.
مديرعام��ل فرابورس ايران گفت: ان ش��اءاهلل ظرف 
چند هفته آينده تبس��ي در فراب��ورس عرضه اوليه 
مي شود. همچنين شركت هاي فيليمو و كافه بازار 
از ش��ركت هاي اس��تارتاپي هم درخواس��ت فعال 
براي درج در فراب��ورس داده اند ك��ه البته هنوز در 
هيات پذيرش پذيرفته نشده اند، استارتاپ ها داراي 
دارايي هاي نامش��هود بااليي هستند و مسير براي 
حضور اس��تارتاپ ها در بازار سرمايه باز شده است و 
اميدواريم كه ش��اهد حضور شركت هاي بيشتري 
باشيم. هاموني با بيان اينكه شركت هاي استارتاپي 
ريس��ك بااليي دارند گفت: در مورد ش��ركت هاي 
اس��تارتاپي 17 مورد بايد رعايت ش��ود و در صورت 
عرضه اوليه در مرحله اول س��هام اس��تارتاپ ها به 
عموم مردم عرضه نمي شود، بلكه مردم مي توانند به 
صورت غيرمستقيم از طريق صندوق ها و شركت هاي 
سرمايه گذاري سهام استارتاپ ها را خريداري كنند. 
وي در مورد ش��رايط ورود ش��ركت هاي استارتاپي 
به بازار س��رمايه گفت:  همان ش��رايط شركت هاي 
معمول��ي كه بايد احراز ش��ود تا وارد بازار س��رمايه 
شوند در مورد اس��تارتاپ ها هم اعمال مي شود اما 
چون در اس��تارتاپ ها دارايي نامشهود بخش عمده 
دارايي هاي آن اس��ت موارد 17 گان��ه را بايد رعايت 
كنند از جمله اينكه اس��تارتاپ ها در معاونت علمي 
فناوري رياست جمهوري بايد شرايطي را احراز كنند 
و سامانه ها و نرم افزارها و بخش سايبري آنها به تأييد 
كارگروه فضاي مجازي برسد.همچنين در ابتدا درصد 
عمده اي از سهام اس��تارتاپ ها به عنوان وثيقه نزد 
فرابورس مي ماند و وقتي اين شركت هاي استارتاپي 
وارد بازار سرمايه شدند كم كم سهام وثيقه آنها آزاد 
شده و در بازار فروخته مي شود. مديرعامل فرابورس 
ايران اين را هم گفت: استارتاپ ها بايد شرايط صيانت 
از داده هاي محرمانه مردم را رعايت كنند و در مركز 
ملي رقابت تأييدي��ه اخذ كنند و مس��ائل مدنظر 

كارگروه فضاي مجازي را هم به دست آورند.

كار اساسي دولت براي بورس
محس��ن رضايي، معاون اقتص��ادي رييس جمهور 
در مورد زمان حل مش��كل ب��ورس و تزريق اميد به 
سهامداران خرد، بيان داش��ت: وزارت اقتصاد مامور 
حل مشكل بورس شده تا چند كار اساسي براي حل 
اين مشكل انجام دهد. 80 درصد سهامداران بورس 
را سهامداران خرد تشكيل مي دهند، به همين خاطر 
در گام اول مقرر شد كانوني براي عضويت سهامداران 
خرد ايجاد كنند تا در هيات مديره و مديريت بورس 
تصميم گير باشند. وي با تاكيد بر اينكه مشكالت بورس 
به صورت دستوري قابل حل نيست، اظهار داشت: هر 
نوع دخالت دستوري دولت شايد در مقطعي وضعيت 
بورس را سامان دهد ولي در دراز مدت اوضاع بورس 
خراب خواهد ش��د. رضايي تصريح كرد: مقرر شد تا 
بازارگردان��ان و افرادي كه بس��ته هاي بورس را تهيه 
مي كنند و دامنه بورس در ماه هاي آينده اصالح شود.

سياست گذاري هاي دستوري؛ 
سياست نادرست دولت ها

حبيب انصاري، ستاد دانش��گاه با اشاره به مشكالت 
ش��اخص اقتصادي گفت: مهم ترين شاخص اقتصاد 
كالن، رش��د اقتصادي اس��ت كه ادبياتي گس��ترده 
 دارد و مجموع مدل هاي رش��د اقتص��ادي مثبت از 
زير مجموعه هاي آن است به طوري كه برخي از كشورها 
طي صد سال گذشته، سرانه درآمد بااليي داشته اند 
كه زيرس��اخت هاي اجتماعي و سرمايه هاي انساني 
از عوامل تاثيرگذار بر اين درآمد بوده اس��ت.  حبيب 
انصاري ادام��ه داد: با ايجاد فضاي ب��از اقتصادي بايد 
فرصت هاي عادالنه به فعاالن اقتصادي داده شود تا بر 
اساس آن بتوانند درآمد كسب كنند. وي گفت: دولت 
با دخالت هاي نادرس��ت و سياست گذاري هاي غلط 
دستوري كه از يك سو در بازار سرمايه دارد و از سوي 
ديگر با تعيين نرخ بهره براي بانك ها از طرف ديگر، باعث 
بروز نوسانات زيادي در بازار پول و سرمايه شده است. 
اين استاد دانشگاه عنوان كرد: بسته بودن اقتصاد مانع 
از رشد آن اس��ت و وقتي توليدي وجود نداشته باشد 
اشتغال زايي هم نيست بنابراين مشكالت اجتماعي در 
جامعه بروز مي كند. به گفته وي؛ وقتي سرمايه گذاري 
كاهش يابد، رشد اقتصادي هم وجود نخواهد داشت و 
در نتيجه آسيب هاي اجتماعي به دليل فقر و بيكاري 
روند افزايشي خواهند داشت. بنابراين، دولت مي تواند 
با فراهم كردن فرصت هاي منصفانه براي توليد، موجب 
افزايش درآمد و اشتغال در كش��ور شود.  انصاري در 
پايان اين گفت وگو افزود: تا زماني كه اقتصاد پيش بيني 
ناپذير باشد، انگيزه اي براي خريد كاالهاي سرمايه اي 
و توليد وجود ندارد. بنابراين، ورود سرمايه نيازمند باز 
بودن اقتصاد و ايجاد اصالحات است و دولت با رقابتي 
كردن ب��ازار مي تواند به جذب س��رمايه گذاري هاي 
داخلي و خارجي كمك كرده و توليد سودآوري را رقم 
بزند. الزم به ذكر است كه دولت ها مي توانند با فراهم 
كردن فرصت هاي منصفان��ه براي توليد و دخالت 
نكردن در قيمت گ��ذاري، موجب افزايش درآمد و 
اشتغال در كشور شوند كه بدون شك سود آن اول 
به اقتصاد كشور و بعد در زندگي ملت ديده مي شود.

اصالح سنگين بورس هاي آسيايي
مركز آمار آلمان در گزارش��ي اعالم كرد بزرگ ترين 
اقتصاد اروپا در سه ماهه س��وم سال 2021 به ميزان 
1.7 درصد رش��د كرده كه اين رش��د، دومين رشد 
مثبت فصلي يك س��ال اخير اين كش��ور محسوب 
مي شود. همچنين در مقايس��ه با رشد مشابه فصل 
قبل نيز رشد اقتصادي 0.2 درصد كمتر شده است. 
در بين بخش هاي مختلف، مخارج مصرف كننده با 
۶.8 درصد بيشترين نقش را در ثبت اين رشد داشته 
است. بدترين عملكرد هم مربوط به تجهيزات ماشيني 
با منفي 3.7 درصد بوده است. قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني كماكان يك عامل نگران كننده براي فعاالن 
بورسي باقي مانده است. نفت كه در اوايل امسال حتي 
به قيمت منفي نيز رسيده بود اكنون و با احياي تقاضا 
مدت هاست كه در سطح باالي ۶0 دالري قرار دارد و 
همين مساله باعث افزايش قيمت بنزين، افزايش شديد 
تورم در بخش انرژي و به تبع آن افزايش تورم كشورهاي 
مختلف شده است. جو بايدن، رييس جمهور امريكا 
براي كاهش قيمت ها دستور عرضه ذخاير استراتژيك 
نفتي اين كش��ور در بازار را داده است. وضعيت تورم 
نس��بت به ماه هاي قبل نه تنها بهتر نشده كه حاال با 
اوج گيري قيمت انرژي و مسكن و همچنين نقدينگي 
موجود روز به روز شرايط وخيم تري را تجربه مي كند. 
نرخ تورم سومين اقتصاد اروپا در 12 ماه منتهي به اكتبر 
با 0.4 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه منتهي به 
ماه قبل به س��طح 2.۶ درصد رسيد. اين نرخ تورم كه 
0.2 درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين 
سطح تورمي ثبت شده در فرانسه در 13 سال اخير بوده 
است. از سوي ديگر آما رشد اقتصادي كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در سطح بااليي باقي مانده است. مركز 
آمار اتحاديه اروپا گزارش اوليه خود از رشد اقتصادي 
كشورهاي اروپايي در س��ومين فصل سال 2021 را 
منتشر كرد كه بر اين اساس متوسط رشد اقتصادي 
19 كشور عضو منطقه يورو و 27 كشور عضو اتحاديه 
اروپا به ترتيب 2.2 درصد و 2.1 درصد بوده است. اين 
رشد در مقايسه با رشد سه ماهه قبل در منطقه يورو 0.1 
درصد و در اتحاديه اروپا 0.2 درصد افزايش پيدا كرده 
است. در هشداري آشكار براي اقتصاد امريكا، شاخص 
خوش بيني به اقتصاد اين كشور تا پايان ماه اكتبر به 
۶۶.8 واحد رسيده كه اين رقم 4.9 درصد كمتر از رقم 
ثبت شده در ماه قبل است. با توجه به اين روند انتظار 
مي رود ورود جريان سرمايه هاي جديد به بخش هاي 
مختلف اقتصادي امريكا كندتر شده و دولت مجبور 
شود به طور مستقيم نقدينگي بيش��تري به بازارها 
تزريق كند. كار بررسي اليحه پيشنهادي دولت براي 
تخصيص يك تريليون دالر اعتبار در مجلس سنا به 
زودي آغاز مي شود. دن اسپايسر، تحليلگر بازار سرمايه 
در موسسه اي ان زد گفت: سه ماهه سوم سال داراي 
جنبه هاي مثبت و جنبه هاي منفي بود و ما ش��اهد 
بوديم شركت هاي بزرگ شاخص اس اند پي ۵00 يك 
رشد متوسط 13 درصدي را در درآمد خود به نسبت 

فصل قبل ثبت كردند.

استراتژي مبهم در مواجهه 
با تغييرات اقليمي

به نظر مي  رسد سيستم حكمراني ما هنوز در پذيرش 
مساله ترديد جدي دارد. چرا كه آنچه ديده مي شود ادامه 
همان روش هاي مخرب به  وسيله همان رويكردهايي 
است كه از آنها نمي توان انتظار تغيير داشت. اما حقيقت 
اين چيزي اس��ت كه جلوي چشم ماست: گرماي هوا، 
كم آبي و مصرف بي رويه منابع و نابرابري در توزيع منابع 
و البته كاهش س��طح تاب آوري اجتماع��ي و افزايش 
مناقشات آبي، آسيب ديدن كسب و كارها، به مخاطره 
افتادن امنيت غذايي و گسترده تر شدن و عميق تر شدن 
دامنه فقر است كه همه اينها حقايقي هستند كه بخشي 

از تجربه روزمره اكثريت مردم است. 
س��وم( با توجه به خواب هاي تاريك همسايگان براي 
آب هاي مرزي و ضعف ديپلماس��ي آب، از دست رفتن 
ذخاير آب  هاي زيرزميني، آلودگي آب هاي س��طحي 
توس��ط صنايع و معادن و تحريم ها و فقدان دسترسي 
كامل ايران به داده هاي آب و هوايي بايد ديد دولتمردان 
با ادامه روش هاي فاجعه بار تا كجا پيش رفته و آيا حاضرند 
براي مصالح ملي و سازگاري با اين پيامدها اقدام درست 
و تصميمات سخت بگيرند؟ هم اكنون حتي فقيرترين 
كش��ورهاي جهان رويكرد مقابله را كنار گذاش��ته و 
دريافته اند شرايط جديد، مخاطرات جديد وجدي در 
پي داشته و نياز به راه حل ها و تغييرات عميقا انساني و 
اجتماعي جديد دارد. آنها رويكرد »سازه مدار« را كنار 
گذاشته و به رويكردهاي »انسان مدار« روي آورده اند و 
با كمك نهادهاي بين المللي در حال اجراي برنامه هاي 
توسعه پايدار براي حفظ باقي مانده منابع و سازگاري با 

تغييرات جديدند. 
چهارم( شوربختانه در كشور ما هنوز گزارش مشخصي 
درباره برنامه هاي سازگاري با تغييرات اقليمي منتشر 
نشده و در عوض هر روز خبر افتتاح پروژه هاي سدسازي و 
انتقال آب، وعده هاي وسيع تر كردن كشاورزي فاجعه بار 
آب بر، عدم س��رمايه گذاري فراگير بر بازچرخاني آب و 
حفاظت از تاالب ها و رودخانه ها در جهت باال بردن سطح 
تاب آوري انساني و زيستي قلمرو مي شنويم. باور به اينكه 
سازگاري با تغييرات اقليمي تنها راه براي بقا در شرايط 
جديد اس��ت، نياز به نگرش فرآيندي به توسعه پايدار 
دارد؛ راهي كه منافع سالطين پروژه هاي آب به خطر 
مي اندازد. اين همان چالشي است كه پذيرش تغييرات 
ناشي از س��ازگاري با تغييرات اقليمي را براي سيستم 
حكمراني دشوار كرده است، اما آنچه مسلم است اين 
كه ما در مقابله با طبيعت محدوديت داريم و پذيرش 
تغيير و سازگاري با تغييرات اقليمي با سرمايه گذاري 
بر آموزش، خالقيت، ارتباطات و مشاركت براي نجات 
آب و منابع طبيعي تنه��ا راه حل باقي مانده براي بقاي 

سرزمين ايران است.

تغيير سياست و رويكردهاي دولت، راهگشاي اقتصاد كشور

افزايش نرخ دالر بورس را نجات نداد!

تغيير روند در تاالر شيشه اي

دليل ناقص بودن پرداختي هاي سهام عدالت چيست؟

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در پايان 
معامالت هفته اي كه گذشت چهارشنبه، سوم آذر 
با 1۶ هزار واحد كاهش نسبت به هفته قبل به عدد 
يك ميليون و 394 هزار واحد رس��يد؛ براين اساس 
افت ش��اخص كل در هفته ج��اري 1.1 درصد بود. 
شاخص كل در پايان روز چهارشنبه هفته گذشته 
)2۶ آب��ان( در حالي با رقم يك ميليون و 410 هزار 
واحد به معامالت خود پايان داد كه اين رقم در )سوم 
آذر م��اه( به يك ميليون و 394 هزار واحد رس��يد. 
شاخص كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته 38۶ 
هزار و 7۵8 واحد بود كه در هفته جاري اين عدد به 
383 هزار و 4۶9 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
از 24۶ ه��زار و ۶۶2 واحد به عدد 241 هزار و ۵3۵ 

واحد رسيد.
ش��اخص بورس ك��ه در روز دوش��نبه هفته جاري 
توانسته بود دوباره تا كانال يك ميليون و 400 هزار 
واحد صعود كند، نتوانست اين كانال را حفظ كرده 
و دوباره ب��ه كانال يك ميلي��ون و 300 هزار واحد 

عقب گرد كرد.
بررسي معامالت بازار بورس در هفته اي كه گذشت 
نش��ان مي دهد كه ارزش كل معام��الت اين بازار با 
18.03 درص��د كاهش از 283 ه��زار و 9۵ ميليارد 

ريال در هفته گذش��ته به 232 هزار و ۵2 ميليارد 
ري��ال در هفت��ه جاري رس��يده اس��ت. حجم كل 
معام��الت اين بازار نيز با 8.20 درصد كاهش از 29 
هزار و ۵۶۵ ميليون س��هم در هفته گذشته به 27 

هزار و 142 ميليون سهم در هفته جاري رسيد.

    وضعيت معامالت به تفكيك بازارها
ارزش معامالت در بازار اول سهام با 1.74 درصد كاهش 
از 10۶هزار و 2۶9 ميليارد ريال در هفته گذش��ته به 
104 هزار و 420 ميليارد ريال در هفته جاري رسيده 
است. اين در حالي است كه ارزش معامالت در بازار دوم 

سهام روندي صعودي داشت و با 4.03درصد افزايش 
از ۶۵ هزار و 924 ميليارد ريال در هفته گذشته تا ۶8 

هزار و ۵84 ميليارد ريال در هفته جاري صعود كرد.
رون��د ارزش معامالت در بازار بده��ي منفي بود و با 
۶8.8۶ درصد كاهش از 30 هزار و 41۶ ميليارد ريال 
درهفته گذش��ته به رقم 9 هزار و 470 ميليارد ريال 
در هفته جاري رس��يد. اين در حالي است كه ارزش 
معامالت در بازار مشتقه توانست با 100.8۵ درصد 
افزايش از 1۵۶ ميليارد ري��ال به 313 ميليارد ريال 
برسد. بر اين اساس ارزش معامالت در صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله با 38.۶7 درصد كاهش 
از 80 هزار و 330 ميليارد ريال در هفته گذش��ته به 

49 هزار و 2۶۵ ميليارد ريال در هفته جاري رسيد.

    هفته نزولي شاخص ها
ش��اخص كل بورس در هفته اي كه گذش��ت روندي 
نزولي داشت به طوري كه با 1.18 درصد كاهش از يك 
ميليون و 410 هزار واحد در هفته گذشته به 1 ميليون 
و 394 هزار واحد در هفته جاري رسيد. شاخص كل با 
معيار هم وزن هم با 0.8۵ صدم درصد كاهش از 38۶ 
هزار و 7۶۵ واحد در هفته گذشته تا رقم 383 هزار و 

470 واحد در هفته جاري كاهش يافت.

در آخرين روز آبان امس��ال، حسن شجاعي رييس 
كميس��يون اصل 90 مجلس در توييتي اعالم كرد: 
از سود كسب شده شركت هاي سرمايه پذير سهام 
عدالت در سال 98 به ميزان 90 درصد سود كسب 
ش��ده به حس��اب س��هامداران عدالت واريز شد و 
متأسفانه 10 درصد از س��ود سهام عدالت مردم به 

حساب شان واريز نشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در روز 3 آذرماه اعالم كرد: 
از سود كسب شده ش��ركت هاي سرمايه پذير عدالت 
در سال 98 به ميزان 94 درصد به حساب سهامداران 
عدالت واريز شد و نيز به ميزان 4 درصد از سود كسب 
ش��ده در قالب س��هام شركت گل گهر س��يرجان به 
س��هامداران عدالت اختصاص يافته و فقط 2 درصد 
از ميزان س��ود كلي مربوط به شركت مخابرات ايران 

پرداخت نشده است. 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي بر اس��اس اطالعات 
سازمان خصوصي س��ازي عن��وان ك��رد: كل س��ود 
محاسبه ش��ده تجميعي براي عملكرد سال 1398 
شركت هاي س��رمايه پذير س��هام عدالت به ميزان 
9۶ ه��زار و ۶74 ميليارد ريال بوده اس��ت كه از اين 
ميزان مبلغ تأمين وجه شده توسط ناشران يا همان 
شركت هاي سرمايه پذير به ميزان 88 هزار ميليارد 
ريال بوده است و مبلغ تأمين نشده به ميزان 8 هزار 

و ۶۶1 ميلي��ارد ريال بوده اس��ت. طبق اين گزارش 
به استناد اعالم ناشران بورس��ي مبني بر عدم واريز 
مبالغ و همچنين افزايش سرمايه از محل مطالبات 
س��هامداران در مجموع مبلغ 8 ه��زار و ۶۶1 هزار و 
301 ميليارد و 884 ميليون و 872 ريال از كل مبلغ 
سود نقدي سهامداران عدالت تأمين نشده است. در 
رابطه با عدم واريز نقدي سود سهام عدالت چندين 
شركت همچنين تمام يا قسمتي از سود نقدي را به 
شركت س��پرده گذاري پرداخت نكرده اند كه از اين 
ميان شركت مخابرات ايران هيچ مقدار از سود نقدي 

را پرداخت نكرده است.
شركت مخابرات ايران بايد مبلغ 2 هزار و 992 ميليارد 
تومان س��ود براي س��هامداران عدالت واريز مي كرد 
كه اين مقدار را واريز نكرده اس��ت. همچنين شركت 
گل گهر س��يرجان مبلغ 4 هزار و ۶90 ميليارد تومان 
سود براي سهامداران عدالت بايد واريز مي كرد، اما به 
جاي آن پرداخت از طريق افزايش سرمايه انجام داده 
است. شركت پتروش��يمي جم ۶22 ميليارد تومان 
سود واريز نشده دارد كه به جاي آن پرداخت از طريق 
افزايش سرمايه انجام داده است. شركت ملي مس ايران 
۶8 ميليارد تومان س��ود واريز نشده دارد كه از طريق 
افزايش سرمايه به نوعي پرداخت كرده است. شركت 
سيمان داراب ۵0 ميليارد تومان سود واريز نشده دارد 

كه پرداخت به شركت هاي استاني انجام شده است. 
شركت حمل و نقل پتروشيمي 40 ميليارد تومان سود 
واريز نشده كه به جاي آن پرداخت شركت هاي استاني 
داشته است. ش��ركت فوالد آلياژي ايران 1۵ ميليارد 
تومان و بانك ملت هم 1۵ ميليارد تومان س��ود واريز 
نشده سهام عدالت دارند كه هر دو شركت اعالم كرده اند 
در قالب پرداخت شركت هاي استاني جبران كرده اند. 
همچنين در مساله فروش سهام عدالت تاكنون تعداد 3 
ميليون و 2۵0 هزار و 974 نفر تاكنون موفق به فروش 

بخشي از سهام عدالت خود شده اند.
سازمان خصوصي در مورد سوال مبني بر ميزان سود 
نقدي هر سهامدار عدالت نيز اعالم كرد: سهامداران 
عدالت كه روش مديريت غير مستقيم با ارزش اوليه 
۵32 ه��زار توماني را انتخاب كرده ان��د تعداد 12۵ 
هزار و ۵14 سهم، س��هم هزار ريالي از شركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني در اختيار گرفته اند كه در 
س��ال مالي 1398 به هر سهم هزار و ۵۶7 ريال سود 
نقدي تعلق گرفت. بنابراين سود نقدي سال مالي هر 
سهامدار عدالت با ارزش اوليه ۵32 هزار توماني مبلغ 
يك ميليون و 9۶7 هزار و ۶01 ريال بوده اس��ت كه 
بيش از 90 درصد اين مبلغ طي دو مرحله به حساب 

دارندگان سهام عدالت واريز شد.
همچنين سود نقدي سهامداراني كه روش مديريت 

مس��تقيم انتخاب كرده اند با تجميع سود نقدي 3۶ 
شركت بورس��ي داخل سبد س��هام عدالت حاصل 
مي شود كه مجموع سود نقدي سهامداران عدالت در 
روش مستقيم نيز به ميزان يك ميليون و 9۶7 هزار و 
۶01 ريال بوده است كه سهامداران عدالت در روش 
مستقيم نيز بيش از 90 درصد مبلغ سود نقدي خود 

را دريافت كرده اند.
در مورد سود نقدي سال مالي 99 با توجه به برگزاري 
مجامع ش��ركت هاي داخل سبد س��هام عدالت سود 
س��هامداران عدالت ب��ه تدريج از اين ش��ركت هاي 
س��رمايه پذير دريافت و در ماه هاي آينده به حس��اب 

سهامداران عدالت واريز خواهد شد.
براساس آخرين آمار س��ازمان خصوصي سازي در 
س��وم مهرماه س��ال جاري تعداد دارندگان سهام 
عدالت به ميزان 49 ميليون و 148 هزار و 77۵ نفر 
هستند. آنهايي كه در قيد حيات هستند 4۵ ميليون 
و 870 هزار و 120 نفر و متوفيان 3 ميليون و 278 
هزار و ۶۵۵ نفر بوده اند. از افراد زنده دارنده س��هام 
عدالت 27 ميليون و 1۶۶ هزار و ۵44 نفر در روش 
مديريت غير مس��تقيم يعني از طريق شركت هاي 
اس��تاني باقي مانده اند و تعداد 18 ميليون و 703 
ه��زار و ۵7۶ نف��ر روش مديريت مس��تقيم يعني 

مديريت توسط خودشان را انتخاب كرده  اند.



گروه راه و شهرسازي|
صبح پنجشنبه شهردار تهران و معاونانش به ديدار 
رييس دولت س��يزدهم رفتند. آن گون��ه كه امين 
توكلي زاده معاون امور اجتماعي فرهنگي شهرداري 
تهران و از مديران س��ابق آستان قدس اعالم كرده 
است، ابراهيم رييسي، رييس جمهور در اين جلسه، 
عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران را مامور بررس��ي 
مشكالت كالن شهرها و مطرح كردن آن در هيات 
دولت كرده است. اگر چه به گفته توكلي زاده، اين 
ماموريت خبري خوش براي كالن شهرها به شمار 
مي رود، اما دستكم دو اشكال قابل توجه دارد. اول 
اينكه با اين ماموريت، تمركز شهردار پايتخت از رتق 
و فتق امور بزرگ ترين كالن ش��هر كشور كه داراي 
معضالت بزرگ و پردامنه اي همچون آلودگي هوا، 
ترافيك و ...اس��ت، گرفته مي شود. دوم اينكه براي 
اطالع رس��اني معضالت و مشكالت كالن شهرهاي 
كش��ور به هيات دولت و مجلس، دو مسير رسمي 
ديگر وجود دارد. مس��ير اول، وزير و وزارت كشور و 
مسير دوم نيز ش��وراي عالي استان ها- متشكل از 
نمايندگان شوراي هاي اسالمي شهر سراسر كشور 
اس��ت. البته در كنار اين دو مسير رسمي، شخص 
رييس جمهور و هيات دولت – علي رغم انتقادهاي 
متعدد موجود- در روزهاي پاياني هر هفته سفرهاي 
استاني را در دستور كار خود دارد و تاكنون 10 سفر 
استاني طي سه ماهه گذشته از سوي هيات دولت 

انجام شده است. 

بهانهمناسببراياختالفافكنان!
در اين حال، ناصر اماني، عضو ش��وراي شهر تهران 
در توييتي به برگزاري جلس��ه مديران شهرداري با 
رييس جمه��ور واكنش نش��ان داد و به طور ضمني 
گاليه كرد. اماني در صفحه ش��خصي خود نوشت: 
»عدم حضور رييس و اعضاي ش��وراي شش��م در 
جلسه، هر چند بهانه مناسبي براي اختالف افكنان 
مديريت شهري ش��د، اما نتايج عملي اين جلسات 
است كه اهميت آن را مش��خص مي كند، تفكيك 
مفهومي تهران و قبول بار مس��ووليت »پايتخت« 
و »منطقه ش��هري تهران« كف خواسته ما از دولت 

سيزدهم است. #شوراي_شهر #اقدام_دولت«

فردسالمدرشهرسالم
آنگونه كه پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري 
گزارش كرده اس��ت، آيت اهلل دكتر س��يد ابراهيم 
رييسي صبح پنجشنبه در ديدار شهردار و معاونين 
شهرداري تهران ضمن قدرداني از عزمي كه در اين 
دوره شهرداري براي خدمت رساني به مردم وجود 
دارد، گفت: سالمت فردي و اجتماعي در گرو شهر و 
جامعه سالم است و نقش شهر سالم در رشد افراد، 

خانواده، ارتباطات سالم و حتي اقتصاد مهم است.
رييس جمه��ور با اب��راز ناخرس��ندي از وجود فقر، 
تبعيض و ناعدالتي در ش��هري مانند تهران، گفت: 
بايد كاري كرد ك��ه تبعيض و ناعدالت��ي از جامعه 
بيرون رود و با تحقق عدالت اجتماعي شرايط براي 

نشاط اجتماعي مهيا شود.
دكتر رييسي با تأكيد بر اينكه جامعه نيازمند آرامش 
و نشاط اجتماعي اس��ت، گفت: در شهري همانند 
تهران كه ش��اهد اليه هاي ظاهري و پنهان زندگي 
مردم هستيم، بايد ظاهر و باطن شهر براساس سبك 
زندگي س��الم باشد تا ش��هروندان نشاط اجتماعي 
داشته باشند. آيت اهلل رييسي با اشاره به از بين رفتن 
اصول معماري اسالمي و ايراني در طراحي شهري 
شهرهاي بزرگ كش��ور، اظهار كرد: ما در معماري 
ايراني – اسالمي اصول و مباني بسيار خوبي داريم، 
اما متأس��فانه سال هاس��ت كمتر از اي��ن معماري 

استفاده مي شود.
رييس جمهور با اش��اره به معماري اصيل شهرري، 
گفت: در اين منطقه ش��اهد وج��ود حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني)ع( و در كنار آن مدرسه و بازار 
هستيم و اين نش��ان مي دهد در معماري ايراني - 

اسالمي به معنويت، خريد و تجارت، تفريح و نشاط 
اجتماعي در كنار هم توجه شده است. دكتر رييسي 
با تأكيد بر اينكه فضاي سبز براي ساختن روح و روان 
انسان ها اهميت دارد، گفت: متأسفانه به دليل اينكه 
جريان سودجويي در كشور براي انتفاع، مسكن را 
تبديل به كاال كرده، ش��اهد نابساماني و سوداگري 
در اي��ن حوزه هس��تيم و بايد اين وضع نابس��امان 

تغيير پيدا كند.
رييس جمه��ور فعاليت ش��وراهاي محل��ي را مهم 
توصيف كرد و گف��ت: محله محوري، اهميت دادن 
به نقش مردم و محور قرار دادن مس��جد، مدرس��ه 
و خان��واده در محل��ه، به حل مش��كالت اجتماعي 
كمك مي كند و حتي با اداره محالت توس��ط مردم 
مي توان در توزيع عادالنه اقتصادي و شناخت فقرا و 

ناهنجاري ها نيز تصميمات درستي گرفت.
آيت اهلل رييسي بر فعال كردن محالت و كاركردهاي 
اجتماعي ش��وراهاي محالت تأكيد ك��رد و گفت: 
تعريف��ي از رابطه دول��ت با ش��هرداري در قوانين 
وج��ود دارد، اما اي��ن رابطه بايد بازتعريف ش��ود و 
ارتق��ا پيدا كن��د. رييس جمهور با تأكي��د بر اينكه 
شهرداري تهران، نماد شهرداري هاي كشور است، 
خاطرنشان كرد: در زمينه خدمات شهري طرحي 
تدوين شود كه تعريف صحيح و هماهنگي از وظايف 
دستگاه ها نس��بت به شهرداري ارايه كند. او درباره 
نقش هوشمندسازي خدمات در شهرداري تهران، 
گفت: هوشمندسازي و اس��تفاده بهينه از خدمات 
الكترونيك مي تواند در رفع مشكالت مردم به ويژه 

ترافيك كمك كند.
آيت اهلل رييس��ي با تأكيد بر اينكه بايد از شهروندان 
تهراني در مقابل خطرات ناشي از گسل ها و ناايمن 
بودن برخي ساختمان ها صيانت شود، گفت: بايد از 
طريق نظام مهندسي، نظارت بر ساخت و سازهاي 

شهر تهران با دقت بيشتري صورت گيرد.
رييس جمهور گفت: بايد نظام  مهندسي و شهرداري  
به وظايف قانوني خود در مورد ساخت و سازها عمل 
كنند. وجود ساختمان هاي ناايمن همچون پالسكو 
در تهران يكي از نگراني هاي دولت اس��ت و دولت 
آمادگي دارد براي رفع مش��كالت م��ردم تهران، با 
شهرداري تهران به صورت حداكثري همكاري كند.

خبرخوشبرايكالنشهرها
امين توكلي زاده معاون ام��ور اجتماعي- فرهنگي 
ش��هرداري تهران در گفت وگو با فارس در تشريح 

جزييات جلسه رييس��ي و زاكاني اما گفت: آيت اهلل 
رييسي در اين جلسه زمان زيادي را براي آگاهي از 
چالش هاي پيش روي شهر تهران اختصاص داده و 
از ش��هردار تهران كه جمع منسجمي را براي اداره 

اين كالن شهر همراه خود كرده است، تقدير كرد.
توكلي زاده گفت: صيانت از باغات و توس��عه فضاي 
س��بز در تهران م��ورد توجه رييس جمهور اس��ت 
و آيت اهلل رييس��ي در اين جلس��ه تاكي��د كرد كه 
نبايد بگذاريم، س��وداگري حوزه زمين و مس��كن 

اولويت هاي شهر را از بين ببرد.
معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه رييس جمهور 
درباره مس��اله مهم روابط دولت و شهرداري تهران 
به رييس دفتر خود دس��تور داد تا جلساتي را براي 
تغيير ريل در اين زمينه داشته باشند، از خبر خوب 
رييس جمهور ب��راي حل معضالت كالن ش��هرها 
خبرداد و گفت: آيت اهلل رييس��ي شهردار تهران را 
مامور بررسي مشكالت كالن شهرها و مطرح كردن 
آن در هيات دولت كرده و بر ايجاد مديريت يكپارچه 

شهري تاكيد كرد.

قولبازگرداندنحقوقمعوقه
شهرداريتهران

وي محقق ش��دن حقوق معوقه ش��هرداري تهران 
از دولت، هوشمندس��ازي ش��هر به منظور افزايش 
سطح امنيت و آسايش ش��هروندي، آمادگي شهر 
در مقابل مخاطرات و حوادث را از ديگر موضوعات 
مورد توجه رييس دولت سيزدهم برشمرد و گفت: 
آيت اهلل رييسي بر توجه به آسيب هاي اجتماعي زير 
پوست شهر و برطرف شدن آن تاكيد كرده و مساله 

كودكان كار را در اولويت رسيدگي خواند.
توكلي زاده افزود: اين موضوع يكي از ماموريت هاي 
ق��رارگاه اجتماعي ش��هرداري تهران اس��ت كه با 
همراهي وزير كش��ور، اس��تانداري، ش��هرداري و 

بهزيستي قابل پيگيري و برطرف شدن است.

توجهويژهدولتبهرفعترافيك
سيد مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران نيز درباره جزييات جلسه شهردار 
تهران، معاونين شهرداري با آيت اهلل ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور اظهار كرد: مباحث اميدوار كننده اي 

در زمينه رفع مشكالت شهري مطرح شد.
وي با اشاره به توجه دولت به رفع مشكل شهروندان 
در ح��وزه ترافيك افزود: به ص��ورت كالن مباحث 

مختلف در حوزه حمل و نقل و ترافيك در ۵ محور 
در اين جلس��ه مطرح ش��د و با اين رويكرد تعامل 
جدي در حوزه هاي مختلف مديريت شهري تهران 

با دولت را شاهد خواهيم بود.
معاون ش��هردار تهران با اش��اره به رويكرد آيت اهلل 
رييس��ي در حمايت از حل مسائل و مشكالت شهر 
تهران گفت: رييس جمهور تاكيد داش��تند كه رفع 
مشكالت شهري هرچه بهتر جهت خدمت رساني 
بيش��تر به ش��هروندان انجام گيرد همچنين يكي 
از محوره��اي م��ورد تاكيد رييس جمهور مس��اله 
هوشمندسازي همه جانبه خدمات شهري به ويژه 
حمل و نقل عمومي بود تا در اين راستا هم كيفيت 

خدمات افزايش يابد و هم هزينه ها كمتر شود. 
 شفيعي با بيان اينكه به زودي شاهد حمايت هرچه 
بيش��تر دولت در حوزه هاي مختلف شهري به ويژه 
حمل و نقل خواهي��م بود، يادآور ش��د: امروز گام 
جديدي در مسير تعامل دولت و شهرداري براي حل 
مشكالت شهر و عقب ماندگي هاي گذشته آغاز شد.

وي اظهار كرد: ما نيز در اين جلسه مباحثي را مطرح 
كرديم كه رييس جمهور با رويي گشاده پذيرفتند 
تا از طريق دفتر ايش��ان موضوعات پيگيري ش��ود 
و كميته مربوطه در اين راس��تا تشكيل و اقدامات 

جهت اجرايي شدن برنامه ها صورت بپذيرد.
وي گفت: همچنين برخي از مطالبات ش��هرداري 
از دولت طي س��ال هاي گذش��ته به ويژه در ۸ سال 
اخير پرداخت نش��ده و دولت گذش��ته به تكاليف 
قانوني خود عمل نكرده است كه آيت اهلل رييسي در 
اين جلسه اعالم كردند كه دولت بايد همه تكاليف 

قانوني خود را اجرايي كند.
معاون ش��هردار تهران گفت: هزينه هاي توس��عه 
حمل و نقل عمومي ح��دود ۵0 درصد آن بر عهده 
دولت اس��ت همچنين بايد س��هم ش��هرداري ها 
در م��ورد جراي��م راهنمايي و رانندگ��ي پرداخت 
ش��ود و اين مس��ائل را در جلس��ه مطرح كرديم و 
رييس جمهور نيز اعالم كردند كه حمايت هاي الزم 
از توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل انجام گيرد و 
سهم ش��هرداري ها از جرايم راهنمايي و رانندگي 

وصول شود.
شفيعي خاطرنشان كرد: همچنين در اين جلسه در 
زمينه دغدغه مقام معظم رهبري در مورد ترافيك 
صحبت ش��د و آيت اهلل رييس��ي نيز تاكيد داشتند 
كه بايد رفع مش��كل ترافيك پايتخ��ت در اولويت 

برنامه ها قرار گيرد.
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تاكيدبرتخصصوتجربه
درانتصاباتشهرداري

عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران بر لزوم 
توجه به تخصص و تجربه در انتصابات در ش��هرداري 
تاكيد كرد. سخنگوي شوراي شهر تهران در گفت وگو 
ايلنا، درباره انتصاب مدير ش��ركت بهره برداري مترو 
تهران و در واكنش به اينكه با وجود نداش��تن سابقه 
اجراي��ي در يكي از اجرايي ترين حوزه هاي حس��اس 
شهري منصوب شده اس��ت، اظهار كرد: تحصيالت 
ايشان مهندس��ي صنايع است و فوق ليسانس ايشان 
در يكي از گرايش هاي حمل و نقل است و در اين مورد 
تناسب وجود دارد. اما اينكه رزومه اجرايي ايشان مربوط 
به كجا بوده است، اشراف ندارم. آنچه از شهرداري انتظار 
داريم اين است كه تناسب تخصصي دوستان و تجارب 

ايشان با مسووليتي كه مي گيرند مراعات شود.

تهرانشنبهويكشنبه
تعطيلنيست

مجتبي مرادي نوروزي، مدي��ركل روابط عمومي و 
امور بين الملل استانداري تهران گفت: خبر تعطيلي 
تهران در روزهاي شنبه و يكشنبه تكذيب مي شود. به 
گزارش مهر، نوروزي ظهر با اشاره به انتشار خبري به 
نقل از معاون عمراني استاندار تهران مبني بر تعطيلي 
تهران در روزهاي شنبه و يكشنبه اظهار كرد: در كميته 
اضطرار آلودگي هوا تصميماتي مطرح شده كه يكي 
از موارد آن تصميم گيري در مورد وضعيت تعطيلي 
در صورت پايداري هوا اس��ت. طبق قانون ش��رايط 
اضطرار آلودگي هوا، اس��تاندار مي تواند با نظر معاون 
اول رييس جمهور اقدام به تعطيلي تهران نمايد؛ منتها 
با توجه به وضعيت فعلي هوا اين خبر تكذيب مي شود 

و تهران در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل نيست.

برنامهاحداثقطارشهري
در۱۰شهررويميزدولت

مه��دي جمالي نژاد، معاون عمران و توس��عه امور 
شهري و روس��تايي وزير كش��ور و رييس شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از تصويب 
مطالعات امكان س��نجي خط ۴ متروي مشهد در 

يكصد و شصت و نهمين جلسه اين شورا خبر داد.
به گزارش ايسنا، جمالي نژاد همچنين با بيان اينكه 
مسائل زيس��ت محيطي و حمل و نقل و ترافيك از 
مهم ترين مسائل كالن شهرهاي كشور است به برنامه 
احداث طرح هاي قطارش��هري در 10 شهر كشور 
مش��تمل بر تهران، مشهد، شيراز، اصفهان، تبريز، 
كرج، اهواز، قم، كرمانشاه و اسالمشهر اشاره و تصريح 
كرد: توسعه خطوط ريلي درون شهري در اولويت 
دولت و وزارت كش��ور قرار دارد و به تازگي قرارگاه 
بازسازي و نوس��ازي حمل و نقل عمومي با دستور 
وزير كش��ور به منظور بررسي و تهيه راهبردهايي 
براي رفع مشكالت پيش روي توسعه ناوگان قطار 
شهري، اتوبوسراني و تاكسيراني تشكيل شده است.

پروژهتهويهمصنوعيبرايتهران
حسين شهيد زاده، مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران در پاسخ به اينكه موضوع تهويه مصنوعي 
چقدر مي تواند در جهت كاهش آلودگي هواي تهران 
موثر باشد آيا تاكنون پروژه اي در اين زمينه تعريف شده 
است؟ به فارس گفت: بله. در شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران پ��روژه اي درباره تهويه مصنوعي تعريف 
شده، به صورتي كه بررس��ي كنيم كه آيا با تغييراتي 
مانند تغيير رنگ سطح پشت بام ها و سطح آسفالت و... 
همچنين توسعه و ايجاد فضاي سبز در نقاطي از تهران 
آيا مي توان تا حدودي در ايجاد باد دايمي در پايتخت 
اقدام كرد. به هر حال اين مساله هر چند ممكن است 
اثر پررنگي نداشته باشد ولي اجراي آن چندان بي اثر 
هم نيست. ايجاد جزاير حرارتي به صورتي كه توزيع 
جريان هواي مناسبي را سبب شود در تخليه آلودگي 
هوا موثر خواهد بود موضوع تهويه مصنوعي مطالعات 
اوليه آن در حال انجام است و سه ماه پيش آغاز شده، 
قدم هاي اوليه در اين زمينه برداشته شده و انشااهلل 

شاهد نتايج موثر در اين زمينه خواهيم بود.

ضرورتتعادلبخشيميانمنابع
درآمديوبرنامههايشهري

پيروز حناچي، معاون اسبق وزير و دبير اسبق شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران با اش��اره به چرخه 
باطل عدم تناس��ب بين منابع درآمدي و برنامه ها در 
همه كالن ش��هرهاي كش��ور، بر تعادل بخشي ميان 
منابع درآم��دي و برنامه ها و توجه به انضباط مالي در 
شهرداري ها تاكيد كرد. حناچي در رويداد تخصصي 
»شهر برنامه« كه پنجشنبه به همت جهاد دانشگاهي 
اصفهان و شهرداري برگزار ش��د، با اشاره به گزارشي 
كه نمايندگان يونسكو در سفر به ايران در سال 1۹۶۵ 
در مورد اصفهان نوشته بودند، اظهار كرد: در آن زمان 
بسياري از زيرساخت هاي امروز شهر اصفهان وجود 
نداش��ت، ام��ا در آن گزارش به حف��ظ بافت تاريخي 
اصفهان توصيه شده بود كه بعدها نتايج اين گزارش در 
سند چشم انداز اصفهان مورد استفاده قرار گرفت. وي 
داشتن سند چشم اندازي كه همه گروه هاي ذي نفع 
نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند را براي تحقق 
بخشي به چشم انداز بسيار تاثيرگذار دانست و افزود: 
سند چش��م انداز ضمن اينكه بايد چند قدم دورتر 
باشد و ايجاد انگيزه كند، بايد تحقق پذير نيز باشد 
و امكانات و اقدامات آتي ما را تنظيم كند. امروز اگر 
از مردم اصفهان پرسيدند چشم انداز شهر چيست 
بايد حداقل به يكي دو برنامه آن اش��اره كنند، و در 
اين ميان قطعا زاينده رود يكي از داليل سرزندگي، 
شادابي و آرامش مردم اصفهان و مورد خواسته آنها 
است كه بايد جزو اهداف چشم انداز باشد، در عين 

حال كه تحقق پذيري نيز بايد در نظر گرفته شود.

كاهشمدتزمان
سابقهمالكيتدرفرم»ج«

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بيش 
از يك ميليون و ۵00 هزار نفر در سامانه ثمن ثبت نام 
كردند، گفت: در يك ماه گذشته دو اتفاق در خصوص 
شرايط ثبت نام سامانه نهضت ملي مسكن رخ داد. اول 
آنكه مجردان امكان ثبت نام در سامانه را دارند كه اين 
افراد بايد در هنگام تحويل واحد مسكوني مستندات 
ازدواج خود را ارايه بدهن��د. همچنين در فرم »ج« 
سابق زمان طوالني براي افرادي كه بايد صاحب ملك 
نباشند پيش بيني شده بود كه مصوبه جديد شوراي 
عالي مسكن اين زمان را كاهش داده است. به گزارش 
ايلنا، رستم قاس��مي در حاشيه بازديد از كمربندي 
پاكدشت درخصوص ماليات برخانه هاي خالي نيز 
اعالم كرد: بخشي از خانه هاي خالي با خوداظهاري 
شناس��ايي مي ش��ود. وزارت راه و شهرس��ازي آمار 
خانه هاي خالي را كه بر اساس خوداظهاري تكميل 
شده، شناسايي كرده است. همچنين، بخش عمده 
خانه هاي خالي مربوط به اشخاص حقوقي است كه 

به سازمان امور مالياتي اعالم شده است.

افزايشآاليندههايجوي
درشهرهايصنعتيتاچهارشنبه

س��ازمان هواشناس��ي كش��ور اعالم كرد: به دليل 
پايداري جو در اغلب مناطق كشور، افزايش غلطت 
آالينده هاي جوي و آلودگي هوا تا روز چهارش��نبه 
)دهم آذر( در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت ادامه 
خواهد داشت. به گزارش ايرنا، براساس تحليل آخرين 
نقشه هاي پيش يابي در روز شنبه در شمال كرمان، 
كهگيلويه و بويراحمد و شمال فارس بارش پراكنده 
گاهي رعد و برق پيش بيني مي شود.يكشنبه )هفتم 
آذر( در غلب مناطق كشور آسمان صاف و جوي آرام 
خواهيم داشت. روزهاي دوشنبه و سه شنبه )هشتم 
و نهم آذر( شرايط براي رگبار و رعد و برق و وزش باد 
شديد موقت در كرمان، هرمزگان و جنوب سيستان 
و بلوچستان مهيا است. همچنين به دليل پايداري جو 
در اغلب مناطق كشور، افزايش غلظت االينده هاي 
جوي و آلودگي هوا تا روز چهارش��نبه در شهرهاي 

صنعتي و پرجمعيت ادامه خواهد اشت.

افزايشمدتقراردادبه5سال
دراجارهداريحرفهاي

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در قانون اجاره داري 
حرفه اي، دولت به عنوان تسهيالت دهنده و تامين كننده 
زمين، قيمت ثابت براي واحده��اي اجاره اي تعيين 
مي كند و زمان اجاره از يك سال به ۳ تا ۵ سال افزايش 
مي يابد. به گزارش ايرنا، طرح »اجاره داري حرفه اي« 
كه در آن ساخت خانه هاي استيجاري با حمايت 100 
درصدي دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، هم اكنون 
در كميسيون هاي تخصصي دولت مراحل نهايي خود 
را طي مي كند. خروج ۶0 درصدي تقاضا از بازار مسكن و 
افزايش جمعيت مستأجران در پي كاهش قدرت خريد، 
تقاضا در بازار اجاره را افزايش داده است و در همين راستا 
كارشناسان معتقد هستند كه موجودي بازار مسكن 
بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان هاي اجاره اي قرار 
بگيرد. ساختار بازار اجاره اكنون سنتي است و وزارت 
راه و شهرسازي در راستاي حرفه اي كردن بازار اجاره 
و حمايت از منافع مستاجران، پيش نويس آيين نامه 
اجرايي »حمايت از اجاره داري حرفه اي« را براي بررسي 
و تصويب به هيات دولت ارايه كرده است. اكنون قانون 
مشخصي براي كنترل بازار اجاره وجود ندارد و همين 
موضوع نظارت بر افزايش قيمت ها در بازار اجاره را سخت 
كرده اس��ت؛ وزارت راه و شهرسازي براي آنكه شرايط 
فعلي در بازار اجاره مديريت شود براي دو سال گذشته 
دو عدد قابل مالحظه وام وديعه مسكن را از ستاد ملي 
كرونا اخذ و با كمك بانك ها در اختيار مستاجران قرار 
داده است. بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازي سال 
گذشته بيش از ۴ هزار و ۸00 ميلياردتومان به بيش از 
۲۳0 هزار خانوار مس��تاجر پرداخت شد و امسال نيز 
حدود 10 هزار ميليارد تومان مصوبه تسهيالت كرونايي 
براي مستاجران در نظر گرفته شده كه حدود ۵0 درصد 
آن پرداخت شده اس��ت. محمود محمودزاده، معاون 
وزير راه و شهرسازي اخيرا تدوين آيين نامه اجاره داري 
حرفه اي را از برنامه هاي وزارتخانه در بخش ساماندهي 
بازار اجاره اعالم كرده و گفته است: واحدهاي مسكوني 
اجاره اي از آنجايي كه با حمايت دولت احداث مي شوند 
و شامل اراضي با اجاره ۹۹ ساله، تسهيالت ارزان قيمت 
و ساير مشوق ها هستند، واحدهايي محسوب مي شوند 
كه كامال قابليت قيمت گذاري دارند. وي گفته است: 
در نظر است تا بازار فعلي اجاره با تاسيس شركت هاي 
اجاره داري س��اماندهي  ش��ود كه به اين شركت ها، 
مش��وق هاي ماليات��ي ارايه مي دهند. مع��اون وزير 
راه و شهرس��ازي درباره جزييات قانون اجاره داري 
حرفه اي نيز اظهار داش��ت: يكي از دغدغه هايي كه 
در اج��اره داري حرفه اي حل مي ش��ود، دوره زمان 
اجاره اس��ت. هم اكنون در كشور دوره يكساله اجاره 
عرفي است كه اين موارد همگي در ساختار آيين نامه 
جديد براي ساختمان هاي موجود، ديده شده است. 
محمودزاده گفت: بر اين اساس در قانون اجاره داري 
حرفه اي مقرر شده تا دولت به عنوان تسهيالت دهنده 
و تامين كننده زمين، قيمت ثاب��ت روي واحدهاي 
اجاره اي بگذارد و زمان اجاره را از يك س��ال به ۳ تا ۵ 
سال افزايش بدهد معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي اضافه كرد: ب��راي آنكه واحدهاي 
جديد و قابل كنترلي توليد ش��ود زمين ۹۹ ساله در 
اختيار س��ازندگان قرار مي گيرد تا هم شركت هاي 
سازنده عالقه مند در حوزه اجاره داري و هم نهادها و 
سازمان ها از اين امكان بهره مند شوند. وي افزود: به 
عنوان نمونه، يكي از نهادهايي كه تمايل به ورود به اين 
موضوع را دارد شهرداري ها هستند. بر اساس قانون، 
يكي از وظايف  شهرداري ها اين است كه براي مسكن 
گروه هاي كم درآمد، برنامه ريزي و اجرا داشته باشند.

در ديدار رييس جمهور با شهردار و معاونان شهرداري تهران چه گذشت؟

نوسازي هر هكتار بافت فرسوده نيازمند ۱۰۰ ميليارد تومان بودجه! 

ماموريت »كشوري« به شهردار پايتخت

4۰هزارپالكفاقدسنددربافتهايفرسودهتهران
كاوه حاجي علي اكبري، مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران با اشاره به اينكه نوسازي هر هكتار بافت 
فرسوده نيازمند 100 ميليارد تومان بودجه است، 
گفت: ۴0 هزار پالك واقع در بافت فرس��وده تهران 
فاقد سند مالكيت، ۴۵00 پالك در حريم راه آهن و 
۳۸00 پالك در حريم دكل هاي فشار قوي هستند.

به گ��زارش تس��نيم، علي اكب��ري اظهار ك��رد: از 
س��ال 1۳۸۵، ش��وراي عالي معماري و شهرسازي 
شاخصه هاي بافت هاي فرسوده را به تصويب رساند 
و همراه با آن محدوده بافت هاي فرس��وده تهران به 
عنوان اولين شهري كه بافت هاي فرسوده بر اساس 
آن شاخص ها شناس��ايي ش��ده بود را منتشر كرد. 
اين ش��اخص ها يك بخش كليدي و ۲ بخش مكمل 
دارد كه ش��اخص كليدي آن ناپايداري و كم دوامي 

ساختمان ها در برابر زلزله است.
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: مبتني 
بر معياره��اي آيين نامه ۲۸00، هر بلوك ش��هري 
كه بيش از۵0 درصد س��اختمان هاي مسكوني آن 
كم دوام باش��ند به عن��وان بلوك ناپايدار ش��ناخته 
مي شود؛ با توجه به اينكه تعداد اين بلوك ها زياد بود 
و بي��ش از نيمي از محدوده هاي س��كونتي تهران را 

دربرمي گرفت، براي تعيين اولويت، ۲ شاخص مكمل 
نيز به آن اضافه شد كه يكي از آنها »دسترس پذيري 
يا نفوذ  ناپذيري« بود يعني بلوك هايي كه دسترسي 
بيش از ۵0 درصد پالك ه��اي آن از معابر كمتر از۶ 
متر صورت مي گيرد و ش��اخص دوم »ريزدانگي« به 
عنوان مع��رف تراكم جمعيت بود؛ يعني بلوك هايي 
كه حداقل ۵0 درصد از ساختمان هاي آن مساحتي 

كمتر از ۲00 متر مربع داشته باشند.
او افزود: اين ۳ ش��اخص در مجم��وع ۳ هزار و ۲۶۸ 
هكتار بافت فرسوده را براي تهران معرفي كرد كه ۵ 
درصد مساحت شهر را به خودش اختصاص مي داد؛ 
اما 1۵ درصد جمعيت شهر، يعني حدود يك ميليون 

و ۲00 هزار نفر در آن زندگي مي كردند.
به گفته حاجي علي اكب��ري، تفاوت ۵ و 1۵ درصد 
نش��ان مي دهد كه تراكم جمعيتي ما در بافت هاي 
فرس��وده حدود ۳ برابر متوسط ش��هر تهران است؛ 
در كنار اين موضوع و در كنار تراكم ساختمان هاي 
كم دوام در مقابل زلزله، موضوع خدمات پشتيبان 
سكونت و كيفيت زندگي هم مطرح بود زيرا تحليل ها 
نشان مي داد كه سرانه خدمات در بافت هاي فرسوده 
تهران يك چهارم متوس��ط ش��هري اس��ت يعني 

شهروندي كه در يك بافت متعارف زندگي مي كند 
به طور متوسط به ۳0 متر مربع فضاي خدماتي مانند 
فضاي سبز، درماني، فرهنگي، آموزشي و مسائلي از 
اين دست دسترس��ي دارد اما اين رقم در بافت هاي 
فرسوده 7 متر مربع بود؛ اين بخش از مساله بافت هاي 
فرس��وده كه صرفًا نمود و بروز محيطي كالبدي آن 
بود، نشان داد كه بافت هاي فرسوده مساله اي چند 

وجهي و پيچيده است.
او اظهار كرد: سال ۸۵ كه محدوده بافت هاي فرسوده 
مشخص شد، در شهرداري تهران هم اين موضوع به 
يك اولويت اصلي تبديل شد و هميشه جزو دو يا سه 
برنامه اصلي بود؛ از آن زمان اقداماتي براي نوسازي در 
اين محدوده ها آغاز شد كه در مقاطع مختلف شكل هاي 
متفاوتي داشت اما تقريباً از يك سير تكويني برخوردار و 

هميشه به سمت كامل شدن بوده است.
او افزود: مهم ترين سياس��تي كه شهرداري تهران 
داش��ته حمايت از نوسازي مس��كن توسط مالكان 
و س��اكنان بوده اس��ت زيرا به خاطر گس��تردگي 
بافت هاي فرس��وده و ابعاد پيچي��ده آن، از روز اول 
مشخص بود كه هيچ دستگاهي از جمله شهرداري 
نمي تواند رأس��ا به عنوان مجري اقدام به نوسازي 

كند اما بايد ش��رايطي را فراهم كرد كه ذينفعان به 
ويژه ساكنان بافت هاي فرسوده توانايي نوسازي را 
پيدا كنند. به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر 
تهران، يك سياست، در قالب رويكرد تسهيلگري در 
شهرداري تهران شناخته و از سال ۸۶ با راه اندازي 
دفاتر تسهيل گري آغاز شد؛ دفاتري كه وظيفه آنها 
اين بود كه در محالت واقع در بافت فرسوده مستقر 
شوند و اقدام به ارتباط مستقيم و مستمر با ساكنان 
كنند و با شناسايي موانع نوسازي، ضمن مانع زدايي 

باعث تسريع جريان نوسازي شوند.
او افزود: از اواخر س��ال ۸۸ سياس��ت هاي تشويقي 
شهرداري تهران نيز اجرا شد و صدور پروانه رايگان 
در بافت فرس��وده، اعطاي حداقل يك طبقه تراكم 
تش��ويقي، واگذاري رايگان بن بس��ت هايي كه در 
پروژه هاي تجميع قرار مي گيرند و كاركردشان را از 
دس��ت داده اند و مجموعه اي از اين مشوق ها باعث 
شد كه جريان نوسازي در بافت هاي فرسوده تهران 
آغاز ش��ود؛ همزمان با اين موضوع سياست هايي از 
سوي دولت اتخاذ شد كه شامل پرداخت تسهيالت 
ارزان قيم��ت براي حمايت از س��اخت مس��كن در 

بافت هاي فرسوده بود.



رييس جمهوري در نخس��تين جلسه شوراي عالي 
فضايي كه پس از ۱۱ سال برگزار شد، با بيان اينكه 
صنع��ت فضايي يك ن��وع بازدارندگي براي تعرض 
دش��منان به كش��ور ايجاد مي كند، گفت كه وقتي 
ماهواره اي پرتاب مي شود مردم و جوانان احساس 
ق��درت و غرور مي كنند، وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز با اش��اره به مصوبات جلس��ه شوراي 
عالي فضايي گفت مطابق ب��ا تاكيد رييس جمهور، 
ايران ت��ا چهار س��ال ديگر به فناوري م��دار باالي 
زمي��ن )ژئو( و ارتف��اع ۳۶ هزار كيلومتري دس��ت 
پيدا مي كند. نخستين جلسه شوراي عالي فضايي 
در دولت س��يزدهم به رياس��ت ابراهيم رييس��ي 
رييس جمه��ور پيش از ظهر جمع��ه پنجم آذرماه 
برگزار شد. حدود ۱۱ سال از آخرين جلسه شوراي 
عال��ي فضايي ك��ه باالترين نهاد سياس��ت گذاري 
در عرصه فضا محس��وب مي ش��ود مي گذرد. طبق 
مصوبه هيات وزيران »شوراي عالي فضايي« براي 
سياست گذاري اس��تفاده از فناوري هاي فضايي و 
ايجاد هماهنگي هاي الزم ميان تمامي دستگاه هاي 
ذي رب��ط ، بايد حداقل دو بار در س��ال به رياس��ت 
رييس جمهور تشكيل شود اما در بيش از ۱۶ سال 
از زمان ايجاد شوراي عالي فضايي، تشكيل جلسات 
آن در دولت هاي قبل آنط��ور كه بايد جدي و مهم 
پيگيري نش��د و ب��ه همين دليل اين ش��ورا در ۱۱ 
سال اخير تشكيل جلس��ه نداد. اين شورا بر اساس 
ماموريت هايي كه دارد بايد برنامه هاي بلندمدت و 
ميان مدت در بخش فضايي كشور تصويب كند و بايد 
درباره استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو، تعيين 
مواضع دولت جمهوري اس��المي ايران در مجامع 
بين المللي، سياست گذاري ساخت ، پرتاب و استفاده 
از ماهواره هاي مل��ي و تحقيقاتي، ايجاد هماهنگي 
ميان دس��تگاه هاي ذي ربط ، هداي��ت و حمايت از 
فعاليت هاي بخش خصوصي در امر استفاده بهينه 
از فضا و نيز خط مش��ي همكاري ه��اي منطقه اي 
و بين الملل��ي در مس��ائل فضاي��ي تصميم گيري و 

سياست گذاري كند.

    صنعت فضايي براي تعرض دشمنان 
بازدارندگي ايجاد مي كند

در اين جلسه سيدابراهيم رييسي، به نقش اين شورا 
در سياس��ت گذاري و ترسيم نقشه راه براي توسعه 
صنعت فضايي كشور اشاره كرد و گفت: اينكه بعد از 
نزديك به ۱۱ سال اولين جلسه شوراي عالي فضايي 
تشكيل مي شود، نشان دهنده عزم اين دولت براي 
توسعه صنعت فضايي است. وي با تأكيد بر اهميت 
صنعت فضايي در جهان در توليد قدرت با مولفه هاي 
اقتصادي، تجاري، امنيتي و تأمين نيازهاي بشر به 
پيشرفت با تأثيرات كاربردي و ملموس در زندگي 
امروز و آين��ده، گفت: صنعت فضاي��ي ديروز تنها 
مظهر اقتدار كش��ورها بود اما امروز به عنوان يكي 
از پيش��ران هاي اقتصادي مطرح اس��ت و در آينده 
نزديك به عنوان بخش��ي از زيرس��اخت حكمراني 
در حوزه هاي مختلف تجاري و اقتصادي و امنيتي 
خواهد بود. رييس جمهور با تش��كر از فعاليت هاي 
»وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات«، »وزارت 
دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح«، »س��پاه« و 
»ارتش« در حوزه فضايي، گفت: با مجاهدت جوانان 

متخصص و باورمند كش��ور تالش ه��اي خوبي در 
صنعت فضايي شده اس��ت اما به رغم اين تالش ها 
در اين حوزه با جايگاه واقعي فاصله داريم. رييسي 
تأكيد كرد: امروز شركت هاي دانش بنيان، صنعت، 
تجارت، كش��اورزي و گردشگري عبور از مشكالت 
اقليمي از جمله كم آبي و ده ها حوزه ديگر مي توانند 
از خدمات فضايي براي توسعه و رشد خود استفاده 
كنند. وي ب��ر ارزان و بومي س��ازي صنعت فضايي 
تأكيد ك��رد و گفت: همه بخش ه��اي فعال در اين 
صنعت بايد با هم پوش��اني و هم گرايي و استفاده از 
تجربيات يكديگر و پرهيز از كارهاي موازي دس��ت 
به دس��ت هم بدهند و خواسته مقام معظم رهبري 
را براي رسيدن به مدار ۳۶ هزار كيلومتري محقق 
س��ازند. رييس جمهور افزود: البته دستيابي به اين 
هدف يك مسير حداقل ۱۰ ساله است، اما مطمئن 
هس��تيم كه به فض��ل خداوند با روحي��ه جهادي 
متخصصين كشور و با حمايتي كه دولت سيزدهم 
خواهد كرد اين مس��ير كوتاه و كوتاه تر خواهد شد. 
رييس��ي با بيان اينكه با وجود تهديدها و تحريم ها 
و فشارهاي هدفمند دش��منان در صنايع فضايي و 
نظامي، دستاوردها و پيش��رفت هاي بسيار بزرگي 
در اين بخش ها داش��ته ايم، اظهار كرد: استفاده از 
تجربه هاي دانش��مندان و نيروهاي كارآمد در اين 
بخش، مي تواند در ديگ��ر بخش ها از جمله صنعت 
خودروسازي مشكالت را برطرف كند و آثار كيفي 
آن در ديگر صنايع از جمل��ه ارتباطات، مخابرات و 
لوازم خانگي و زندگي روزمره مردم ديده شود. وي 
تأكيد كرد: اگر اراده كنيم حتمًا مي توانيم در همه 
اين حوزه ها هم به فناوري هاي پيش��رفته با مزيت 
اقتصادي دس��ت پيدا كنيم. ما بايد به س��رعت و با 
برنامه ريزي دقيق و منسجم، به فناوري تثبيت شده 

براي مدارهاي )LEO( برس��يم و در گام بعد بايد با 
برنامه ري��زي دقيق و كار مجاهدانه، به س��رعت به 
س��مت مدار ۳۶ هزار كيلومتري )GEO( حركت 
كنيم. رييس جمهور گف��ت: اگر در صنعت فضايي 
و فضاي مج��ازي حضور نداش��ته باش��يم مجبور 
خواهيم ش��د در اتوبان ساخته شده توسط ديگران 
حركت كنيم. صنع��ت فضايي يك نوع بازدارندگي 
براي تعرض دشمنان به كشور ايجاد مي كند. وقتي 
ماهواره اي پرتاب مي شود مردم و جوانان احساس 

قدرت و غرور مي كنند. 

    برنامه ريزي براي 
ارتقاي صنعت فضايي كشور

عيس��ي زارع پور پس از اولين جلس��ه شوراي عالي 
فضايي، گفت: آخرين جلسه شوراي عالي فضايي به 
سال ۸۹ بازمي گردد و امروز پس از بيش از يك دهه 
وقفه، شوراي عالي فضايي در دولت سيزدهم تشكيل 
شد. وي با بيان اينكه ما ظرفيت هاي بسيار خوبي در 
حوزه فضايي داريم و جوانان متخصص و متعهدي كه 
ما را به لبه دانش و تكنولوژي روز رساندند، ادامه داد: 
از ساعت شش صبح، رييس جمهور وقت گذاشتند 
و از تم��ام ظرفيت هاي فناوري فضايي كش��ور كه 
در قالب نمايش��گاهي ترتيب داده شده بود، بازديد 
كردند. در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاي كشور 
در حوزه ماهواره بر، ماهواره و ايس��تگاه هاي زميني 
عرضه شد. وزير ارتباطات با اش��اره به اينكه پس از 
بازديد از اين نمايشگاه، جلسه شوراي عالي فضايي با 
حضور رييس جمهور برگزار شد، گفت: در اين جلسه 
آخرين ظرفيت هاي كشور در حوزه صنعت فضايي 
و چالش هايي كه در اين حوزه با آن روبرو هس��تيم 
عنوان شد. در نهايت جمع بندي بر آن شد كه دولت 

س��يزدهم به دنبال ارتقاي صنعت فضايي كشور و 
توسعه آن اس��ت و همه ظرفيت هاي دولت پاي كار 
خواهد آمد تا بتوانيم ش��اهد رشد روزافزون صنعت 
فضايي باش��يم. زارع پور خاطرنش��ان كرد: صنعت 
فضايي كشور در عين اينكه مي تواند به عنوان مولفه 
قدرت در معادالت جديد دنيا اقتدار آفرين باش��د، 
مي تواند مشكل كشور را حل كند. وي توضيح داد: 
امروز رييس جمهور بر كاربردي كردن صنعت فضايي 
در حل مش��كالت صنايع مختلف و نيز مش��كالت 
معيشتي مردم تاكيد كردند و اين موضوع به عنوان 
دستور ايشان در اين جلسه مطرح شد. زارع پور ادامه 
داد: در اين جلسه همچنين تاكيد شد كه ما بايد به 
سرعت فناوري دس��تيابي به مدارهاي پايين )لئو( 
را تثبيت كنيم. اين م��دار در ارتفاع ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ 
كيلومتر است و ما هم اكنون به مرحله تثبيت فناوري 
رسيده ايم و در آينده نزديك خبرهاي خوشي در اين 
حوزه خواهيد شنيد. وزير ارتباطات گفت: مطابق با 
تاكيد رييس جمهور هدف گذاري نهايي دسترسي به 
مدار ۳۶ هزار كيلومتر كه در افق ۱۰ ساله برنامه ريزي 
شده بود بايد تسريع يابد و آقاي رييسي تاكيد كردند 
كه اين برنامه ريزي به گونه اي تغيير يابد كه در افق 
۱۴۰۴ ما بتواني��م به مدار ژئو )م��دار باالي زمين( 
دست پيدا كنيم. وزير ارتباطات با اشاره به اينكه در 
اين جلسه بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در 
صنعت فضايي تاكيد شد، افزود: در اين راستا مقرر 
ش��د كه ما بايد بتوانيم صنعت فضايي را اقتصادي 
كني��م و بخش خصوص��ي نيز بتوان��د در اين حوزه 
س��رمايه گذاري كند. از س��وي ديگر لزوم صادرات 
خدمات فني مهندسي و ظرفيت هاي كشور در اين 
حوزه در منطقه و نيز بحث سرريز فناوري فضايي در 

صنايع ديگر، مورد تاكيد قرار گرفت.
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بررسي تخلفات مالي عصر كرونا
با استفاده از هوش مصنوعي

اداره ماليات بر درآمد يكي از اياالت استراليا براي بررسي 
احتمال پرداخت مبالغ مازاد به برخي افراد يا مصرف 
نادرست كمك هاي مالي كرونايي از هوش مصنوعي 
كمك مي گيرد. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، در 
دوره شيوع ويروس كرونا سازوكارهاي مالي در بسياري 
از ادارات و سازمان هاي دولتي و خصوصي برهم خورد و 
روش هاي قبلي محاسبه حقوق و پرداخت پاسخگوي 
شرايط جديد نبود. از همين رو استفاده از فناوري هاي 
جديد مانند هوش مصنوعي براي غلبه بر اين مشكل در 
ماه هاي اخير متداول شده است. اداره ماليات بر درآمد 
ايالت نيوساوت ولز استراليا قصد دارد از يك سيستم 
قانوني استفاده كند كه الگوهاي نامنظم موجود در 
داده ها را شناس��ايي و تقويت كرده و از طريق يك 
فرآيند مدل س��ازي اين الگوها را مورد بررسي قرار 
مي دهد تا احتمال تقلب و كالهب��رداري مالي به 
سرعت شناسايي شود. در استراليا حدود ۲۵۰ هزار 
كسب و كار مبالغي را در قالب كمك هاي مختلف 
مالي در دوره شيوع ويروس كرونا دريافت كرده اند و 
بررسي اينكه اين مبالغ به چه شيوه اي صرف شده و 
آيا در اين زمينه كالهبرداري يا تقلبي صورت گرفته 

يا خير، به يك دغدغه مبدل شده است.

ارايه اليحه ممنوعيت تبليغات 
هدفمند سياسي در اتحاديه اروپا 
كميس��يون اتحاديه اروپا اليحه اي پيشنهاد كرده تا 
برخي انواع تبليغات هدفمند سياسي آناليني كه از 
داده هاي حساس شخصي كاربران مانند نژاد، مذهب، 
وضعيت سالمتي و جنسيت استفاده مي كند، ممنوع 
شود. به گزارش مهر به نقل از انگجت، طبق اين اليحه 
آگهي دهندگان در صورتي مجاز به استفاده از داده ها 
هستند كه كاربران به طور كاماًل شفاف رضايت خود 
را در اين زمينه اعالم كنند. اگر چنين قانوني به اجرا 
درآيد، آگهي دهن��دگان بايد جزييات دقيقي درباره 
حوزه اي كه در تبليغات هدف گرفته اند و همچنين 
روش هاي مورد استفاده شان اعالم كنند. همچنين 
شفافيت هر تبليغ از لحاظ شرايط نمايش نام فرد يا 
سازمان س��فارش دهنده بيشتر مي شود. عالوه برآن 
بايد مش��خص ش��ود هزينه چطور پرداخت ش��ده، 
منبع تأمين كجا اس��ت و ارتباط آن با يك انتخابات 
يا رفراندوم چيست. كميسيون اتحاديه اروپا اميدوار 
است اين اقدامات هدف گيري افراد توسط كمپين ها و 
گمراه كردن آنها را سخت تر كند تا به حفاظت يكپارچه 
انتخابات كمك شود. در صورت تصويب اليحه مذكور، 
اعضاي اتحاديه اروپا بايد جريمه هايي براي نقض اين 
قانون تصويب كنند. مقامات ملي حفاظت از داده ها 
نيز وظيفه رصد شيوه استفاده از داده هاي خصوصي 
را برعهده خواهد داش��ت و در ص��ورت نياز ميزان 

جريمه براي شركت ها را تعيين مي كنند.

اشتراك رمز واي فاي
ازطريق دستگاه اندرويدي

اگر يك رمز عبور فوق العاده امن ب��راي واي فاي خود 
تنظيم كرده ايد كه گفتن آن به افرادي كه مي خواهند 
به واي فاي شما متصل شوند، فرآيندي زمان بر است، 
مي توانيد رمز عبور واي فاي خود را در اندرويد از طريق 
كد QR به اش��تراك بگذاريد. به گزارش ايسنا، هر بار 
كه دوستي به خانه شما مي آيد، بايد رمز عبور واي فاي 
خود را به او بگوييد. اين فرآيند آسان به نظر مي رسد، اما 
زمان بر است و گاهي اوقات ممكن است آزاردهنده باشد. 
همچنين، اگر يك رمز عبور فوق العاده امن براي واي فاي 
خود تنظيم كرده  باشيد، ممكن است دوستانتان چندين 
بار تالش كنند تا رمز عبور را درس��ت دريافت كنند. 
دانستن روش صحيح به اشتراك گذاري رمزهاي عبور 
واي فاي در اندرويد مي تواند يك صرفه جويي خوب در 
زمان باشد، به خصوص زماني كه عجله داريد. آنطور كه 
وب سايت تك وايرال گزارش مي دهد، اندرويد ۱۰ روشي 
بهتر و ساده براي به اشتراك گذاشتن رمز واي فاي خود 
با ديگران را ارايه داده است. اندرويد به شما اين امكان را 
مي دهد كه جزييات واي فاي خود را به همراه نام شبكه، 
رمز عبور و تنظيمات شبكه از طريق كد QR به اشتراك 
بگذاريد. شما فقط بايد كد QR را براي شبكه خود ايجاد 

كنيد و دوستان شما بايد اين كد را اسكن كنند.

رييس اينستاگرام
به كنگره امريكا احضار شد

آدام موسري، رييس اينستاگرام براي نخستين بار ماه 
آينده در مقابل كنگره امريكا شهادت مي دهد. اين 
درحالي است كه كنگره هم اكنون مشغول بررسي 
آسيب رساني اپ مذكور به نوجوانان است. به گزارش 
مهر به نقل از ورج، موسري قرار است در ماه دسامبر 
۲۰۲۱ در برابر كنگره ش��هادت دهد. اين درحالي 
اس��ت كه قانونگذاران س��ناي امريكا مدت هاست 
مشغول تحقيق و بررس��ي آسيب هاي  فيس بوك 
به كاربران جوان هس��تند. از زماني كه فرانسيس 
هوگ��ن، كارمند س��ابق  فيس ب��وك گزارش هاي 
داخلي اين شركت را به روزنامه وال استريت ژورنال 
ارايه كرد، سناتورها جلسات استماعي درباره قدرت 
تأثيرگذاري محصوالتي مانند اينستاگرام در تشويق 
نوجوانان به آزار رس��اني به خود، به خصوص ميان 
دختران جوان برگزار كردند. يكي از زيرمجموعه هاي 
كميته بازرگاني سنا )پنل حمايت از مصرف كننده( 
نخستين جلسه استماع در اين زمينه را در سپتامبر 
برگزار كرد و طي آن آنتيگون ديويس مدير ايمني 
جهاني  فيس بوك در مقابله نمايندگان حاضر شد. 
ديويس در آن جلسه با اشاره به گزارش وال استريت 
ژورنال مضربودن اينستاگرام را زير سوال برد. پس 
از آن ريچارد بلومنتال نماين��ده دموكرات كنگره 
خواهان حضور مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي 
اينستاگرام در مقابل كنگره شد تا هرگونه شهادت 
نادرس��تي كه توس��ط ديويس ارايه شده را اصالح 
كند. پس از آن بلومنتال در نامه اي از آدام موسري 
نيز خواست در مقابل كنگره ش��هادت دهد. او ماه 
اكتبر در نامه اي نوشت: گزارش هايي درباره اطالع 
 فيس بوك از آسيب اينستاگرام به سالمت كودكان 
و نوجوانان، والدين سراسر امريكا را برآشفته است. 
اين والدين و ۲۰ ميليون كاربر نوجوان اپليكيشن 
حق دارند حقيقت درباره ايمني اينستاگرام را بدانند.

مخالفت واشنگتن براي ادامه 
فعاليت چاينا تلكام در امريكا

كميس��يون ارتباطات فدرال امريكا )FCC( از يك 
دادگاه تجديدنظر خواست درخواست شركت چاينا 
تلكام براي ادامه فراهم كردن خدم��ات در امريكا را 
رد كند. به گزارش ايسنا، كميسيون ارتباطات فدرال 
امريكا مجوز فعاليت چاينا تلكام را لغو كرده است و اين 
شركت كه بزرگ ترين شركت مخابراتي چين است، 
ماه جاري در دادگاه منطقه كلمبيا خواستار تجديدنظر 
در لغو مجوز فعاليتش در امريكا ش��د. وكالي وزارت 
دادگستري امريكا و كميس��يون ارتباطات فدرال به 
دادگاه تجديدنظر اعالم كردند اين ش��ركت احتمال 
به كرسي نشاندن ادعاهايش را ندارد. اين شركت به 
شواهد نپرداخته و در عوض مساله را به رويه كميسيون 
كشانده اس��ت. چاينا تلكام امريكاس در ۲۶ اكتبر از 
سوي كميسيون ارتباطات فدرال دستور يافت خدمات 
امريكايي خود را تا اواي��ل ژانويه به دليل نگرانيهاي 
امنيت ملي متوقف كند. كميسيون ارتباطات فدرال 
مدعي است چاينا تلكام در معرض بهره برداري، نفوذ 
و كنترل دولت چين قرار دارد و احتمال بااليي وجود 
دارد كه مجبور شود به درخواستهاي دولت چين بدون 
طي كردن روي��ه حقوقي كافي تحت نظارت قضايي 
عمل كند. چاينا تلكام كه به مدت ۲۰ س��ال گذشته 
اجازه داشت خدمات مخابراتي در امريكا فراهم كند، 
بيش از ۳۳۵ ميليون مشترك جهاني در سال ۲۰۱۹ 
داشت. اين شركت براي تاسيس��ات دولت چين در 
امريكا هم خدمات فراهم مي كند. كميسيون ارتباطات 
فدرال در م��ارس اقدام براي لغو مج��وز چاينا تلكام 
امريكاس، پس��يفيك نت وركس و زيرمجموعه اش 
ComNet  براي فراهم ك��ردن خدمات مخابراتي 
امريكا را آغاز كرد. اين كميسيون در ماه مه سال ۲۰۱۹ 
به اتفاق آرا ب��ه ممنوعيت حق فراهم كردن خدمات 
امريكايي براي شركت مخابراتي دولتي چاينا موبيل 
راي داد. بر اساس گزارش رويترز، چاينا تلكام اعالم كرد 
تا چهارم دسامبر بايد به مشتريانش درباره اين تصميم 
اط��الع دهد و بدون توقف موقتي اقدام كميس��يون 
ارتباطات فدرال، مجبور خواهد شد فعاليتهاي مهم 
خود را خاتمه دهد و كسب و كار، شهرت و روابط 

اين شركت خدشه جبران ناپذيري خواهد ديد.

هشدار پوتين درباره
ريسك نرم افزار خارجي

والديمير پوتين با اشاره به دور آتي تحريم هاي غربي 
كه ممكن است دسترسي روسيه به برنامه هاي وارداتي 
را قطع كند، به مديران ارشد شركتهاي دولتي دستور 
داد به تالشها براي حركت به سمت استفاده از نرم افزار 
داخلي سرعت ببخشند. به گزارش ايسنا، والديمير 
پوتين در كنفرانس ويديويي به مقامات دولتي اعالم 
كرد همكاران بايد درك كنند كه در مقطعي حتي آنچه 
كه امروز استفاده مي كنند به داليل معلوم به سادگي 
قطع مي ش��ود. پس از اينكه مكسوت شادايف، وزير 
فناوري اطالعات به پوتين گفت: شركتهاي معدودي 
به اهداف تعيين شده رسيده اند، رييس جمهور روسيه 
با پيشنهاد براي مس��وول شناختن شخص مديران 
ارشد شركتهاي دولتي بابت ناكامي در تحقق اهداف 
حركت به سمت استفاده از نرم افزار داخلي موافقت 
كرد. وي گفت: اگر مديران ارشد شركتها آماده نباشند، 
مسووليت متوجه آنها خواهد بود. بعضي از شركت ها 
و سازمان هاي دولتي روسيه پس از اينكه در سال هاي 
اخير هدف تحريم هاي امريكايي و اروپايي قرار گرفتند، 
دسترس��ي به برنامه هاي خارجي را از دس��ت دادند. 
كرملين با اجباري كردن استفاده از برنامه هاي ساخت 
داخل براي شركت هاي دولتي، به اين وضعيت واكنش 
نشان داد. بر اساس گزارش بلومبرگ، درگيري ها 
بر سر اوكراين باعث شده است امريكا و متحدانش 
در هفته هاي اخير تهدي��د كنند محدوديت هاي 

جديدي عليه روسيه اعمال خواهند كرد.

مصوبات شوراي عالي فضايي در جلسه اين شورا پس از ۱۱ سال تشريح شد

دسترسي  به فناوري مدار ژئو  در چهار سال آينده

لزوم استفاده  از تجهيزات بومي در زيرساخت ارتباطي كشور
عضو هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت بر 
لزوم اس��تفاده از تجهيزات و س��امانه هاي بومي در 
زيرساخت ارتباطي تاكيد كرد و عدم اشتراك گذاري 
داده ها را از موانع تحقق دولت الكترونيك در كشور 
دانس��ت. به گزارش مهر به نقل از شركت ارتباطات 
زيرساخت، امير محمدزاده الجوردي بر بهره گيري 
از فن��اوري اطالعات در مديري��ت و راهبري مراكز 

ارتباطي و لزوم اس��تفاده از تجهيزات و سامانه هاي 
بومي در شبكه ارتباطات زيرس��اخت تاكيد كرد و 
خواستار تقويت مديريت هاي ارتباطات زيرساخت 
اس��تان ها و بهره گي��ري از ظرفيت هر اس��تان در 
پيشبرد اهداف ش��ركت ارتباطات زيرساخت شد. 
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت عدم 
اشتراك گذاري داده ها توسط برخي از دستگاه ها را 

يكي از معضالت و موانع اصل��ي براي تحقق دولت 
الكتروني��ك، هوشمندس��ازي، مبارزه با فس��اد و 
شفاف س��ازي در كش��ور عنوان كرد. وي با اشاره به 
ديدار نخبگان با مقام معظم رهبري اظهار داش��ت: 
سخنان مقام معظم رهبري در مسائل نو و جديد مثل 
هوش مصنوعي بسيار جالب توجه بوده است و ايشان 
نظرات نو و جالب توجهي در اين حوزه داش��ته اند؛ 
به نظر من يكي از موانع اساس��ي در هوشمند سازي 
و دولت الكترونيك بحث حكمراني داده و خساست 
در اشتراك گذاري داده ها است و برخي از دستگاه ها 
و س��ازمان ها در اين خصوص كاس��تي هايي دارند. 
محمدزاده الجوردي در خصوص نظر رهبر انقالب 
در خص��وص پيوند صنعت و علم گف��ت: بحثي كه 
حضرت آق��ا در اين خص��وص مط��رح كردند اين 
اس��ت كه در برخي از كشورها دانش��گاه ها توسط 
بخش خصوصي اداره مي ش��ود و حاكميت و بخش 

دولتي صورت مساله ها را مطرح مي كنند و نيازهاي 
دانشگاه ها توس��ط بخش دولتي صورت مي گيرد؛ 
اين نگاه بايد تغيير كند و صورت مس��اله ها و نيازها 
توسط خود دانشجويان انجام شود. وي اضافه كرد: 
حس��ب بيانات مقام معظم رهبري به غير از معدود 
دانشگاه ها، بقيه در حوزه آموزش و پژوهش متوقف 
شده اند. از اين رو با تجديد نظر اساسي در نگاه نسل 
يك و دو دانشگاه ها، بايد پيوند عميق علم و صنعت 

در جامعه ايجاد شود.
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت افزود: 
ما دانشگاه هايي را در سطح كشور داريم كه در حوزه 
شركت هاي دانش بنيان پيشتاز بوده اند به طور مثال 
دانش��گاه صنعتي ش��ريف، كه حدود ۵۰۰ شركت 
دانش بنيان در اطراف اين دانش��گاه تأس��يس شده 
است و طبق اطالعي كه دارم حدود نيمي از بودجه 
آن از طريق ارتباط با صنعتي كه دارند تأمين مي شود. 

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9400002له بانک کشاورزی شعبه سرپل ذهاب علیه شرکت تعاونی ۷۷۳ ایثارگران مرغ تخمگذارو آقای علی یوسفی )مدیر عامل ( و خانم زلیخا گزالنی رئیس 
هیئت مدیره به اس�تناد سند رهنی شماره ۳2115 مورخ1۳85/2/26دفترخانه شماره ۳۳ س�رپل ذهاب مبادرت به صدور اجراییه نموده و پس از تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و امالک 
سرپل ذهاب و پیگیری عملیات اجرایی وفق مقررات جاری اوراق اجرایی به در مورخه 94/4/6به مدیونین ابالغ گردید و مورد وثیقه ششدانگ شرکت تعاونی ۷۷۳ ایثارگران مرغ تخمگذار 
به پالک ثبتی 15 فرعی از 5۷- اصلی بخش 4 کرمانشاه واقع در روستای دولنگان علیا به مساحت 9800/6۳متر مربع و متعلق به خانم زلیخا گزالنی می باشد و شرکت مزبور در حال حاضر به 
صورت غیر فعال و راکد می باشد و با حدودات اربعه عرصه: شماال: به طول 11۳/91متر به پالک یک  فرعی از 58 اصلی)منابع طبیعی( شرقا: 89 متر به پالک 19 فرعی از 5۷ اصلی )زمین زراعی( 
جنوبا: اول به طول114/۷۷متر دیواری است به پالک 16 فرعی از 5۷ اصلی دوم به طول6/9متر مربع در و دیوار به معبر اختصاصی پالک تحدید غربا: به طول های40/۳4متر و46/89متر ابتدا 
به درب و سپس به صورت مرز زراعی است با پالک 14 فرعی از 5۷ اصلی )زمین زراعی( یک : عرصه کل دو سالن تولید 96*12/۷0بازیر ساخت کرسی چینی شناژ افقی و دیوار بلوکی و پوشش 
ورق گالوانیزه و پشم شیشه نمای داخلی و خارجی از نوع پالستر سیمانی کف بتن و درب و پنجره فلزی که قسمتی از سقف آن تخریب شده و نیازی به تعمیر اساسی دارد ۳- انباردان و آسیاب 
میکسر1۳/05*10/06 با دیوار بلوک سیمانی و پالستر سیمانی و سقف تیرریزی فلزی و نصب ایرانیت 4- سوله انبار مواد اولیه 11/04*21دیوار بلوکی و نمای داخلی و بیرونی از نوع سیمانی و 
کف بتنی و سقف تیرریزی فلزی و نصب ایرانیت که قسمت زیادی از آن از بین رفته است 5-موتورخانه 6-ساختمان اداری با دیوار بلوکی و طاق ضربی و درب و پنجره فلزی و نمای داخلی گل 
و گچ سفید کاری و دارای آشپزخانه و سرویس بهداشتی ۷- محوطه سازی و تسطیح محوطه و شن ریزی به ابعاد 41*114متر مربع و ایجاد جاده دسترسی و حصارکشی دیوار اطراف با بلوک 
سیمانی به ارتفاع 2 متر و طول 155 قسمت هایی از آن جمعا به طول ۳0 متر تخریب شده و درب ورودی فلزی که تخریب شده و یک قسمت آن سرقت شده --- ج-ماشین آالت و تاسیسات: 
1- اس�تراکچری های باقیمانده متعلق به هفت دستگاه اگزاست فن تهویه س�الن اصی مرغداری- بدون وجود هیچ کدام از فن ها و متعلقات مربوطه 2- یک دستگاه سیلوی فلزی )قیف( به 
ظرفیت تقریبی ۳ تن دانه مرغ به همراه حلزونی اسکرو انتقال دهنده- فاقد موتور و سایر ملحقات-۳ خط ریل فلزی 12 متری دو طرف ناودانی مستقر در عرض ضلع شرقی مرغداری-4 یک 
دستگاه منبع هوایی فلزی استوانه ای به ظرفیت تقریبی ۳ هزار لیتر با پایه ها و استراکچر فلزی و یکدستگاه منبع هوایی فلزی مکعبی به ظرفیت حدود 5000 لیتر با پایه ها و استراکچر فلزی 
جهت ذخیره آب - 5_ ۳ ردیف قفسه گالوانیزه نگهداری مرغ تخمگذار مستعمل و نیمه سالم هر ردیف به طول 80 متر جمعًا 240 متر شامل توری ساپورت ها و سایر ملزومات مربوطه که طبق 
نظریه کارشناس�ان رسمی دادگستری به مبلغ 9/604/206/000  ریال )نه میلیارد و ششصدو چهار میلیون و دویست و شش هزار ریال( ارزیابی گردیده که بنا به اعالم بستانکار پرونده ملک 
مورد مزایده فاقد بیمه می باش�د و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز ش�نبه مورخ 1400/9/20 )بیستم آذرماه سال( یک هزار و چهارصد در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرپل ذهاب: واقع در 
سرپل ذهاب- خیابان شهید فاتح فر-  طبقه سوم شهرداری از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ریال9/604/206/000  )نه  میلیارد و ششصد و چهار میلیون و دویست و شش هزار 
ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود و به موجب بند 19- اصالحی آیین نامه اجرا و ماده 1۳6- آیین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز و اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و به موجب ماده 126 آیین نامه مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا در صورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و نیم عشر به 
مبلغ2۳6/104/4۷1 ریال و حق مزایده به مبلغ 188/88۳/۷۷۷ریال جمعا به 424/988/248 ریال نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 تاریخ انتشار 1400/9/6  

آگهی مزايده اموال غير منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزايده اموال غيرمنقول

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرپل ذهاب فرج اله حیدری

برابر درخواست شماره 140062650۷88000۳15مورخ1400/8/18تن
ظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 40- گیالنغرب و سند مخدوش شده 
پالک 226 - فرعی از 192- اصلی اعالم نموده که س�ند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت225/۷9مترمربع پالک 
226- فرعی از 192- اصلی گیالنغرب بخش6 کرمانشاه شماره سریال 
۳0۳۳۳4الف/9۷ به استناد رای شماره 6201 مورخ قانون9۷/12/18 
خاص مناطق جنگی به نام آقای رسول توکلی فرزند صفدر به شماره ملی 
۳۳298۳۷85۳ ثبت و صادر گردیده اس�ت به علت پارگی مخدوش 
گردی�ده لذا مراتب طبقق تبصره یک م�اده 120 آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شود تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله و یا سند نزد خود 
باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم 
و ارسال نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور 
س�ند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه باطل و از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکيت آقای رسول توکلی

 نقدی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل |
س��امانه تجاري كه يكي از اهداف آن ايجاد درگاه واحد 
براي بازرگانان و فعاالن تجاري است و با رصد و رهگيري 
كاالها در اين سامانه، ديگر شاهد عرضه خارج از شبكه، 
افزايش بي رويه قيمت ها و كمبود كاال در س��طح عرضه 
نخواهيم بود، چندين س��ال اس��ت كه با موازي كاري و 
مقاومت گمرك معطل مانده است. حال اما وزير اقتصاد 
در تازه ترين اظهارات خود در توييتر نوش��ته كه معضل 
چند ساله انتقال كامل داده هاي سامانه گمرك و جامع 
تجارت در مسير حل و فصل فوري قرار گرفته است. سيد 
احسان خاندوزي همچنين گفته است: از امروز بخشي 
از مصوبات روي زمين مانده اجرايي شد و در ماه هاي بعد 
كاهش قاچاق به كمك توليد كنن��دگان ايراني خواهد 
آمد. در همين حال، وزير صمت هم با بيان اينكه اجراي 
طرح س��امانه جامع تجارت ۸۰ درصد پيش��رفت دارد، 
گفته است كه بايد ۷۰ اقدام ديگر در اين زمينه انجام شود 
كه احتماال اين طرح تا پايان سال كامل شود. با تكميل 
سامانه جامع تجارت، دخالت افراد و ساليق اشخاص از 
تجارت خارجي كم كم حذف مي شود و تجارت خارجي 
ايران در تراز جهاني قرار مي گيرد. افزايش سرعت عمل 
در تجارت خارجي از ديگر مزاياي سامانه جامع تجارت 
است؛ به طوري كه انجام فرآيندهاي كاري صادركنندگان 
و واردكنندگان در اين سامانه تسهيل و هزينه ها براي تجار 

كاهش خواهد يافت و به حداقل مي رساند.
 

    معماي نيمه تمام سامانه تجاري
سامانه جامع تجارت با هدف ايجاد پنجره واحد تجاري 
از سال ۹۲ فعاليت خود را آغاز كرد، مقابله با قاچاق كاال 
و ش��فافيت در مبادالت تجاري به عن��وان ديگر اهداف 
اين سامانه در نظر گرفته شده است. اين سامانه با نقش 
محوري خود به نوع��ي درگاه ارتب��اط بازرگانان با تمام 
سامانه هاي مورداستفاده از قبيل بانك مركزي، بيمه، انبار، 
وزارت صمت، گمرك و ساير دستگاه هايي كه در مسير 
ورود كاال تا ف��روش آن به مصرف كننده حضور دارند، را 
تجميع خواهد كرد. اين سامانه در اوايل فعاليت خود به 
دليل عدم آمادگي دستگاه هاي مربوطه با مشكل اتصال 
به سامانه مواجه بود اما در ادامه با فراهم شدن زيرساخت 
و اتصال داده ها شاهد تسريع در تبادل اطالعات بوديم. 
اما برخي از موازي كاري ها از س��وي گمرك اين سامانه 
را با مش��كالت متعددي مواجه كرد. درواقع مش��كالت 
س��امانه جامع تج��ارت و گمرك از زماني آغاز ش��د كه 
س��امانه گمرك به يك ش��ركت دانش بنيان واگذار شد 
اين واگذاري عماًل سامانه گمرك در انحصار يك شركت 
خصوصي دانش بني��ان قرار گرف��ت. اختالف گمرك و 
س��امانه جامع تجارت حول س��ه بخش مطرح مي شد، 
كه  بر اس��اس آيين نامه اجرايي مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز، بايد كليه تبادل اطالعاتي گمرك از 
طريق سامانه جامع تجارت صورت بگيرد. بخش ديگر در 
ارتباط با محتواي تبادل اطالعات است كه مطابق ماده ۳۸ 
آيين نامه اجرايي مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، ساختار اطالعاتي بايد بر اساس ساختار سامانه جامع 

تجارت باشد همچنين ساختار اظهارنامه و پروانه گمركي 
نيز متناسب با سامانه جامع تجارت اصالح شود. دو بخش 
ذكر شده هنوز كامل اجرايي نشده اما موردبررسي قرار 
گرفته و توافقات اوليه تا حدودي صورت گرفته اس��ت، 
اما در مورد بخش سوم كه در ارتباط با »درگاه يكپارچه 

بازرگان« است هنوز اختالفات پابرجاست.
مديران س��امانه جامع تج��ارت در اين خصوص عنوان 
مي كردن��د، زماني ك��ه ب��ازرگان كارت بازرگاني، ثبت 
پيش فاكتور، دريافت مجوز، ثبت س��فارش، تأمين ارز 
نيماي��ي، ثبت بارنام��ه،  قبض انبار را در س��امانه جامع 
تجارت انجام داده و مجموع اين اطالعات اظهار گمركي 
مي ش��ود، چه دليلي دارد كه اين اطالعات بار ديگر در 
گمرك ثبت ش��ود، درحالي كه گمرك مي تواند ضمن 
دريافت اطالعات مربوطه از س��امانه جامع، نس��بت به 
بررسي و تأييد يا رد آن اقدام كند، اين شرايط حاكميت 
گمرك بر سازمان خود را نيز نقض نمي كند در حالي كه 
مسووالن گمرك در توجيه عدم همكاري خود با سامانه 
جامع تجارت مي گويند اگر بازرگان اطالعات خود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت كند، قوانين و حاكميت گمرك 
نقض شده است. بهانه تراشي از سوي گمرك درنهايت 
شرايط را به سمت افزايش قاچاق و ايجاد روزنه اي براي 
سوءاستفاده عده اي سودجو فراهم مي كند، اين د رحالي 

است موازي كاري كه به نفع قاچاق تمام مي شود. 

    موازي كاري و مقاومت گمرك 
از همين رو، س��ال گذش��ته پس ازاينكه رييس جمهور 
وقت به موضوع اختالف گمرك با وزارت صمت بر س��ر 
اتصال سامانه گمركي به سامانه جامع تجارت ورود و در 
جلسه ستاد اقتصادي دولت تصميم گيري و مصوبه آن را 
جهت اجرا ابالغ كرد، به دليل عدم امكان شكايت دولت 
از خود، سازمان گمرك از طريق يكي از كارمندان خود 
عليه مصوبه ستاد اقتصادي دولت نزد ديوان عدالت اداري 
شكايت كرد. با طرح شكايت كارمند گمرك، ديوان عدالت 
اداري در كمتر از ۴۵ روز حكم موقت عليه سامانه جامع 

تجارت صادر كرد اما در بررسي دوباره، ديوان عدالت اداري 
شكايت گمرك از سامانه جامع را وارد اعالم نكرد. با وجود 
تأكيد رييس جمهور وقت و حكم ديوان عدالت اداري 
بر همكاري گمرك با سامانه جامع تجارت اين سازمان 
همچنان بر فعاليت موازي خود ادامه داد. رييس دولت 
سيزدهم در وعده هاي انتخاباتي خود همواره بر مبارزه 
با فس��اد و قاچاق به منظور حماي��ت واقعي از توليد، 
تأكيد كرده و دستور تكميل سامانه هاي قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز را داد. از سوي ديگر وزراي اقتصاد و 
صمت نيز ارتقاي شفافيت اقتصادي و تكميل سامانه 
جامع تجارت تا پايان سال را به عنوان برنامه هاي اصلي 

خود به مجلس ارايه كردند. 

    اتصال داده ها در بستر سامانه تجاري
در همين حال، احس��ان خاندوزي وزي��ر اقتصاد با بيان 
اينكه يكي از معضالت قاچاق كاال عدم اتصال دستگاه ها 
به سامانه تجارت بوده است، گفت: وزارت اقتصاد داده هاي 
مربوط به سامانه جامع تجارت را تهيه كرده كه از اين پس با 
اتصال به اين سامانه محموله كاال و همچنين كاال هايي كه 
باقي مانده در گمرك را شناسايي كند. بنابه گفته او، در ۶ 
شهريور ماه رييس جمهور بر مساله يكپارچه سازي تاكيد 
كردند و دستور آن را ابالغ كردند. عدم همكاري دستگاه ها 
مرتفع شده و از روز گذشته بخش اول و دوم دستور العمل 
اجرايي شده است. سخنگوي اقتصادي دولت بيان كرد: 
گمرك به صورت ۱۰۰ درصدي به سامانه جامع تجارت 
متصل شده، بخش زيادي از اطالعات واردات و صادرات 
وارد سامانه شده و دسترسي به كانال گمرك و همچنين 
اطالعات برخط خواهد شد. با اتصال به اين سامانه تمامي 
فعاليت توليدكنندگان تس��هيل مي ش��ود و همچنين 
شناس��ايي موارد قاچاق به راحتي امكان پذير مي شود. 
خاندوزي همچني��ن طي روزهاي گذش��ته در صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي نوشت: »با همكاري وزارت 
اقتصاد، معضل چند ساله انتقال كامل داده هاي سامانه 
گمرك و سامانه جامع تجارت در مسير حل و فصل فوري 

قرار گرفت. از امروز بخشي از مصوبات روي زمين مانده 
اجرايي ش��د. به گفته خاندوزي در ماه هاي بعد كاهش 

قاچاق به كمك توليد كنندگان ايراني خواهد آمد.«
از آن سو، وزير صمت هم با بيان اينكه اجراي طرح سامانه 
جامع تجارت ۸۰ درصد پيشرفت دارد، گفت: ۷۰ اقدام 
را بايد در اين زمينه انجام دهي��م و اميدواريم اين طرح 
تا پايان سال كامل شود. س��يدرضا فاطمي امين درباره 
تكميل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرك به آن افزود: 
اين سامانه يكي از بزرگ ترين طرح هاي دولت الكترونيك 
است رييس جمهور از همان روزهاي اول تشكيل دولت 
س��يزدهم بر اجراي با كيفيت اين طرح تاكيد داشت. او 
ادام��ه داد: يكي از بخش هايي كه بايد به س��امانه جامع 
تجارت، متصل شود، گمرك است و ۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام، 
به آن مربوط است. فاطمي امين با اشاره به اينكه اكنون 
۳۰ دستگاه به سامانه جامع تجارت متصل هستند، اضافه 
كرد: همه بانك ها هم در حال اتصال به اين سامانه هستند. 
به گفته او، روزانه پنج ميليون درخواست از افراد مختلف 
از جمله بازرگانان و توليدكنندگان به اين سامانه مي رسد 
و روزانه ۶۰۰ هزار استعالم از بيرون وزارت صمت و ۸۰۰ 
هزار استعالم در داخل وزارت صمت در قالب اين سامانه 
انجام مي شود. فاطمي امين با تاكيد بر اينكه اين طرح تا 
آخر سال كامل خواهد ش��د، افزود: اين طرح يك نمونه 
بارز و پيشرفته حكمراني خواهد بود و تحول گسترده اي 
را در بهبود محيط كسب و كار و شفافيت و ارايه خدمات 
به فعاالن اقتصادي و اعمال حاكميت ايجاد مي كند. وزير 
صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به اينكه سامانه 
»همتا« براي موبايل از جمله كاركردهاي اين س��امانه 
جامع تجارت است، اضافه كرد: قباًل ورود حدود ۹۰ درصد 
موبايل، قاچاق بود و اكنون اينگونه نيست و در طول سه 
س��ال ۱۴ هزار ميليارد تومان درآمد گمرك براي دولت 
ايجاد شد. به گفته او، با اجراي اين طرح، دخالت انساني 
به شدت كاهش مي يابد و كارها، سرعت مي گيرد و اين 

نويد بخش اقتصاد پويا و هوشمند خواهد بود.

    مزاياي راه اندازي سامانه چيست؟ 
با توجه به اينكه با اس��تفاده از سامانه جامع تجارت ايران، 
دخالت افراد و ساليق اشخاص از تجارت خارجي كم كم 
حذف مي شود، تجارت خارجي كشورمان در تراز جهاني 
قرار مي گيرد. افزايش س��رعت عمل در تجارت خارجي 
را از ديگر مزاياي سامانه اس��ت و با سامانه جامع تجارت، 
در ش��اخص هاي مرتبط با زمان در تجارت جهاني رتبه 
كش��ورمان بهبود و ارتقا خواهد ياف��ت. همچنين انجام 
فرآيندهاي كاري صادركنندگان و واردكنندگان در اين 
سامانه تسهيل و هزينه ها براي تجار كاهش خواهد يافت و 
به حداقل مي رساند. به عبارتي ديگر، در اين سامانه هر تاجر 
با يك درگاه مواجه اس��ت و كار خود را از طريق يك درگاه 
به جلو مي برد و اراي��ه داده هاي مورد نياز در حوزه تجارت 
خارجي از طريق دستگاه هاي مرتبط نيز با يك درگاه انجام 
خواهد شد. حال از آنجايي كه تصميم گيران حوزه اقتصادي 
نياز به اطالعات صحيح و به روز دارند و اين سامانه از لحاظ 

تعادل در صادرات و واردات كمك دهنده خواهد بود. 
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تاييد صادرات نخل به قطر 
محموله ها را پس دادند! 

به دنبال حواشي مربوط به صادرات نخل از ايران 
به قطر، گمرك ايران ضمن تاييد صادرات صورت 
گرفت��ه اعالم كرد ك��ه اين محموله ها برگش��ت 
خورده اس��ت. در مدت اخير اخبار متناقضي در 
مورد صادرات و البته قاچاق درخت نخل به قطر 
مطرح و گفته ش��ده بود كه با توج��ه به ميزباني 
قطر در جام جهاني ۲۰۲۲، اين صادرات، صورت 
گرفته است،  گر چه مسووالن مربوطه به صراحت 
در رابطه اين موضوع شفاف سازي نكردند و اما و 
اگرهايي وجود داشت ولي آمار گمرك ايران نشان 
مي دهد كه اين صادرات انجام ش��ده است. طبق 
توضيحاتي كه ارونقي ، معاون فني گمرك ايران به 
ايسنا اعالم كرده است در هفت ماهه سال جاري، 
صادرات قطعي نخ��ل و نهال خرما، بيش از ۶۵۰ 
تن بوده كه از اي��ن ميزان، ۶۰۰ تن نخل و مابقي 
نهال خرما بوده اس��ت.به گفته وي در فاصله مهر 
تا آبان امس��ال در گمرك منطقه ويژه اقتصادي 
بوشهر چهار فقره اظهارنامه صادراتي نخل ثبت 
شده كه در مجموع ۵۸۸ اصله نخل به وزن ۶۰۰ 
تن به ارزش ۱۳۶.۱ هزار دالر و همگي صادرات به 
مقصد قطر بوده است.اين مقام مسوول در گمرك 
ايران با اشاره به اينكه در صادرات نخل از گمرك 
بوشهر، با توجه به حساسيت كاالي اظهاري، قبل 
از اتمام تشريفات گمركي مسووالن وزارت جهاد 
كشاورزي استان بوشهر از آن بازديد كرده بودند 
گفت: اين محموله ها بعداز اخذ مجوز الزم از جمله 
قرنطينه نباتي و مجوز س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان بوش��هر و بارگذاري آن در سامانه جامع 
امور گمركي صادر شده است. اما اعالم ارونقي از 
اين حكايت دارد كه نخل هاي صادراتي از س��وي 
قطر پذيرفته نشده اس��ت، وي گفت كه با وجود 
صادرات صورت گرفته تعداد كل نخل هاي صادر 
ش��ده يعني مجموع ۵۸۸ اصله به قطر، به ايران 
برگشت خورده است. معاون فني گمرك يادآور 
شد: بعد از برگشت خوردن نخل ها، صاحب كاال 
بار ديگر نس��بت به اظهار اين محموله ها از محل 
اظهار نامه صادرات برگشتي تحت عنوان كاالي 
صادرات برگشتي اقدام و مجددا مجوزهاي الزم 
از جمله قرنطينه سازمان جهاد كشاورزي استان 
را اخذ كرده و در حال انجام تشريفات براي ورود 

به كشور است.

عوامل موثر در گراني
عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران با بيان اينكه ۴ عامل موثر بر گراني موثر اس��ت، 
گفت: تا زماني ك��ه مكانيزم عرضه و تقاضا بر مكانيزم 
قيمت گذاري حاكم نشود، مش��كالت تنظيم بازار را 
خواهيم داش��ت. به گزارش فارس، عب��اس آرگون در 
گفت وگو ب��ا فارس در مورد اش��كاالت قيمت گذاري 
دستوري گفت: اقتصاد ما دولتي است و دولت در اقتصاد 
نقش بس��يار بااليي دارد. وي با بيان اينكه دولت ها در 
كشورمان همواره قائل به مكانيزم بازار نبوده اند، افزود: 
اما اميدواريم اين موضوع در دولت فعلي اصالح شود. وي 
با بيان اينكه دولت در قيمت گذاري انواع كاالها از جمله 
ارز، خودرو، گوشت مرغ، لبنيات، صنايع پتروشيمي و 
... دخالت مي كند، اظهار داش��ت: اگرچه هدف دولت 
تنظيم بازار است، اما تا زماني كه نخواهيم با مكانيزم بازار 
اقتصاد را اداره كنيم، مشكالت تنظيم بازار را خواهيم 
داش��ت. وي با تاكيد بر اينكه قيمت گ��ذاري را بايد به 
بازار س��پرد، گفت: علت گراني ناشي از قيمت گذاري 
در بازار نيس��ت، بلكه تورم، كسري بودجه، نقدينگي 
و مسائل ناش��ي از تحريم هاست. آرگون اظهار داشت: 
اگرچه كيفيت خودرو خوب نيس��ت و مش��كالت و 
مسائل مختلفي در خودروسازي ها وجود دارد، اما وقتي 
براي محصوالت توليدي خودروسازها قيمت تعيين 
مي ش��ود و خودروس��از بايد محصوالتش را با قيمتي 
پايين تر از قيمت تمام شده عرضه كند، زيان انباشته 
و مشكالتي نظير اين مشكالت به وجود مي آيد. عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: وقتي تمام 
مولفه هاي اقتصادي از قبيل دستمزد، قيمت مواد اوليه، 
هزينه هاي سربار توليد رشد مي كند، نمي توان انتظار 
داشت كه قيمت تمام شده رشد نكند و قيمت نهايي 
محصول هم قطعا بايد افزايش يابد و نمي توان به صورت 
دستوري قيمت را پايين نگاه داشت.  وي بيان داشت: 
قيمت گذاري دستوري يكي از مشكالت اقتصاد ما است، 
حال اينكه مجلس در سال هاي گذشته قانون تثبيت 
قيمت ها را مصوب كرد. عضو كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه صادرات اتاق تهران بيان داشت: قيمت كاال بر 
اساس عرضه و تقاضا از اصول اوليه اقتصاد است و بايد به 
اقتصاد به عنوان يك علم نگاه شود و آن را پذيرفت. وي 
با تاكيد بر اينكه اقتصاد بايد با واقعيت ها همخوان باشد، 
گفت: بايد نظارت موثر داشت، نه اينكه قيمت ها را به 
صورت دستوري پايين نگاه داريم. آرگون اظهار داشت: 
در فاصله سال هاي ۹۲ تا ۹۶ و در سال هاي پسابرجام 
با توجه به اينكه امكان صادرات نفت براي دولت فراهم 
بود، دولت با تزريق دالر به اقتص��اد اجازه نداد قيمت 
دالر متناسب با واقعيت ها رشد كند و در نتيجه خروج 
سرمايه ها از كشور رقم خورد و باعث شد تا واردات توجيه 
بيشتري پيدا كند و صادركنندگان نتوانند فعاليت كنند 
و از مدار خارج شوند و توليدكنندگان نيز نتوانند فعاليت 
كنند و برخي از مدار خارج ش��دند. وي اظهار داشت: 
تعيين قيمت دستوري ظاهرا به نفع مصرف كننده است 
اما در واقع اينگونه نيست. آرگون در پاسخ به اين سوال 
كه با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات 
برخي مواد اوليه و نهاده هاي توليد، آيا درست است كه 
دولت در مرحله قيمت گذاري دخالتي نداشته باشد، 
گفت: اين موضوع نيز نياز به اصالح دارد، قطعا نبايد 
ارز يارانه اي داد و از آن طرف اجازه داد كه توليد كننده 
قيمت نهايي محصول را با قيمت ارز آزاد محاسبه كند، 
اين كار قطعا منطقي نيست، لذا بايد همه بخش ها را 

با هم اصالح كرد.

توزيع اينترنتي كاالهاي 
اساسي در تهران آغاز شد

رييس كميسيون كس��ب وكار هاي دانش بنيان 
اتاق اي��ران گفت: فروش هوش��مند مواد غذايي 
ابت��كار جدي��دي نيس��ت و مدت هاس��ت ك��ه 
شركت هاي ديجيتال در اين زمينه ورود كردند. 
افشين كالهي درباره اينكه وزارت جهاد به دنبال 
توزيع هوشمند محصوالت كشاورزي و كاالهاي 
اساسي اس��ت آيا زيرساخت ها براي فروش مواد 
غذايي در كشور فراهم شده است، گفت: اين روند 
فروش در گذشته نيز مرسوم و متداول بود و شيوه 

فروش جديدي نيست.
وي ادامه داد: پلتفرم هاي مختلفي در اين زمينه 
ورود كردند و بايد بگويم كه نتايج قابل قبولي هم 
حاصل شده است. به نظر من مساله اصلي در اين 
شيوه فروش فراهم بودن زيرساخت هاي مجازي 
نيس��ت بلكه آن س��وي قضيه يعن��ي چگونگي 
نگهداري، انبار و تقس��يم مواد غذايي مهم است 
و نهادي كه مي خواه��د اين طرح را اجرايي كند 

بايد در اين زمينه برنامه ريزي كند.
كالهي بابيان اينكه در اجراي طرح هاي مشابه از 
لحاظ زيرس��اختي و پهناي باند مشكلي نداريم، 
گفت: اين روزها شاهد كاهش سرعت اينترنت، 
در كشور هستيم. اما از س��وي ديگر همه گيري 
بيماري كرونا باعث ش��د كه ميزان تمايل مردم 
براي خري��د اينترنتي افزايش پي��دا كند. حتي 
با اينكه تاحدودي اين بيماري مهار ش��ده است 
ب��از هم بس��ياري از مردم ترجي��ح مي دهند كه 
نيازهاي خ��ود را به صورت اينترنتي تامين كنند 
از اين رو ش��اهد توس��عه تجارت الكترونيك در 

كشور هستيم.
اين فعال اقتصادي با اش��اره به گستردگي دامنه 
فعاليت ش��ركت هاي آنالين تصريح كرد: از سال 
۹۷ تا به امروز شركت هاي ديجيتال گزارش هاي 
دقيق��ي در زمينه ميزان فروش خ��ود و افزايش 
تمايل مردم براي خري��د اينترنتي ارايه داده اند. 
اي��ن گزارش ه��ا به خوب��ي نش��ان مي دهد كه 
خريدهاي آنالين به شكل هاي مختلفي افزايش 
پيدا كرده اس��ت و همچنين بازيگراني جديدي 

در اين زمينه ورود كردند.
 همچنين در اين رابطه عليرضا جاويد عربشاهي 
مشاور سازمان مركزي تعاون روستايي با اشاره به 
اجرايي شدن طرح هوشمند فروش اينترنتي مرغ 
و تخم مرغ، گفت: اين طرح به صورت آزمايش��ي 
در ش��هر تهران با شركت بازرگام كار خود را آغاز 
كرده اس��ت. وي با اش��اره به اجرايي شدن اين 
طرح در اصفهان، بيان كرد: براي توس��عه توزيع 
هوشمند فراخوان داده ايم تا شركت هاي دانش 
بنيان و كس��ب و كارهاي نوپا )اس��تارتاپ هاي( 
توانمند و فع��ال در توزيع ديجيت��ال كه داراي 
زيرساخت هاي مناس��ب براي توزيع مستقيم و 
اينترنتي كاالهاي اساسي هستند در اين زمينه 

ورود و با ما همكاري كنند. 

پيشنهاد سرمايه گذاري ايران
در معادن افغانستان

ريي��س اتاق بازرگاني ايران و افغانس��تان درباره 
مذاك��رات تجاري دو كش��ور اظهار داش��ت كه 
پيش��نهاد س��رمايه گذاري ايران در معادن اين 
كشور ارايه شده است. تسنيم »حسين سليمي« 
رييس اتاق بازرگاني ايران و افغانس��تان با اشاره 
به آخرين وضعيت تجاري دو كشور اظهار داشت 
كه پيشنهاد ورود به معادن افغانستان ارايه شده 
تا اين كش��ور واردات را در س��طح قبل��ي ادامه 
دهد. وي افزود، پيش��نهاد داده ايم كه در معادن 
افغانس��تان ورود كرده و از طريق سرمايه گذاري 
و صدور خدمات فني و مهندس��ي درآمدشان را 
از معادن افزايش دهيم ت��ا بتوانند واردات را در 
همان س��طح قبل ادامه دهند. س��ليمي درباره 
روابط تجاري با افغانس��تان اظهار كرد كه قطعا 
تجارت ايران و افغانس��تان ب��ه روزهاي پيش از 
روي كار آمدن طالبان بازمي گردد. اما به داليل 
مختف تجارت دو كشور در سال جاري به رقمي 
 كه پيش بيني مي ش��د يعن��ي ۳.۶ ميليارد دالر 

نخواهد رسيد.
رييس ات��اق بازرگاني ايران و افغانس��تان ادامه 
داد: جلساتي كه در افغانستان برگزار شد در اين 
جهت بود كه وضعيت تجاري دو كشور بهبود پيدا 
كند و تاكيداتي هم روي بازارچه هاي مرزي شد 
كه نتايج اين توافقنامه ها به تدريج هم مشخص 
مي شود. البته مش��كالتي مانند نقل و انتقال ارز 
همچنان باقي مانده چراكه سيستم بانكي ندارند. 
وي گفت كه در مورد جاده سازي و پل سازي هم 
مذاكراتي شده اس��ت. وقتي درآمدزايي داشته 
باشند مي توانند خريد هم داشته باشند. قرار شده 
كه ما در مرزها در مورد سوخت فعاليت بيشتري 
داش��ته و كمك كنيم كه مشكالت سوختي آنها 
حل شود.سليمي اضافه كرد: اين پيشنهادها در 
جلس��ه اي كه در افغانس��تان برگزار شد مطرح 
شده است، بايد صبر كنيم طرف ايراني و طالبان 
راهكارهاي خود را ارايه دهند و در يك كارگروه 
نواق��ص آن را برط��رف كنند. نتيج��ه گرفتن از 
آن همزمان مي برد. طالبان هم گفته اس��ت كه 
بايد در اين مورد فك��ر كنند چراكه برخي از اين 
پيشنهادات هزينه بردار اس��ت و بايد ببينند كه 
امكانات مال��ي آنها اجازه اي��ن كار را مي دهد يا 
خير. س��ليمي با اشاره به ميزان حجم تجارت دو 
كشور گفت: ميزان تجارت ايران و افغانستان در 
وقت اخير كاهش داشته است. با روي كار آمدن 
طالبان حدود ۲ ماه تجارت تقريبا متوقف ش��ده 
بود. امروز حمل و نقل و رفت و آمد بين دو كشور 
وجود دارد ولي با توجه ب��ه قرار گرفتن در فصل 

سرما شايد نتوانيم كسري را جبران كنيم.

وزراي صمت و اقتصاد خبر دادند

دبير انجمن صنفي كارفرمايان سيمان از آغاز مازوت سوزي خبر داد

صادركنندگان پسته و خرما نسبت به از دست رفتن بازارها هشدار دادند

تكميل سامانه تجاري در گام آخر

گاز ۶۰ كارخانه سيمان قطع مي شود

پاكستان ،رقيب تازه نفس ايران در تجارت خشكبار

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان اظهار 
داشت: فاز سوم قطعي گاز هم از امروز آغاز مي شود 
كه طي آن گازرساني به تنها ۱۶ شركت ادامه مي يابد 
و گاز باقي ش��ركت ها قطع مي شود. يعني بخشي از 
كارخانجات ته��ران، البرز و برخ��ي از كارخانجات 
جنوب كشور همچنان گاز خواهند داشت. عبدالرضا 
ش��يخان در گفت وگو ب��ا »ايلنا« در م��ورد آخرين 
وضعيت كارخانجات سيمان اظهار كرد: فاز قطع اول 
گاز كارخانجات سيمان از ۱۵ آبان ماه آغاز شد كه از 
ميان ۷۶ شركت سيمان، گاز ۱۵ كارخانه در شمال و 
شرق كشور و همين طور آذربايجان قطع شد. در فاز 
دوم كه از ۲۵ آبان ماه آغاز شد گاز ۲۴ كارخانه ديگر 
قطع شد. فاز سوم قطعي گاز هم از امروز آغاز مي شود 
كه طي آن گازرساني به تنها ۱۶ شركت ادامه مي يابد 

و گاز باقي ش��ركت ها قطع مي شود. يعني بخشي از 
كارخانجات ته��ران، البرز و برخ��ي از كارخانجات 

جنوب كشور همچنان گاز خواهند داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه اولويت بندي قطعي گاز 
كارخانجات بر چه اساسي است، گفت: بخشي از اين 
موضوع به مسائل تكنيكي مربوط مي شود. فشار گازي 
كه به ش��مال كشور مي رس��د كاهش پيدا مي كند و 
قاعدتا بايد براي اين مناطق واردات از كش��ورهاي آن 
منطقه انجام شود كه اين واردات انجام نشد و در نتيجه 
كارخانجات اين مناطق در اولويت اول قطعي گاز قرار 

گرفتند و اولويت بندي بعدي هم به شكل انجام شد.
دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان تصريح 
كرد: در صنعت سيمان زمان طراحي كارخانه، مخازن 
ذخيره م��ازوت را در كارخانه ها تعبي��ه كرده اند. ما 

امكان ذخيره سازي ۶۰۰ تا ۶۵۰ ميليون ليتر مازوت 
را داريم كه براي ۳۰ ت��ا ۳۵ روز اين صنعت جوابگو 
است. از ابتداي سال همه مي دانند كه گاز در زمستان 
قطع مي شود، خواس��ته ما اين بود؛ اجازه دهند كه 
كارخانجات سيمان ذخيره سازي مازوت به صورت 
اعتباري را انجام دهند. همه اين ذخاير هم توس��ط 
وزارت نفت يا شركت پخش فرآورده هاي نفتي پلمپ 

شوند تا در زماني قطعي گاز فك پلمپ شود.
وي افزود: در يكي دو ماه اخير براي اين موضوع اقدام 
شد ولي چون نيروگاه ها، پتروشيمي ها و كارخانجات 
فوالد هم همين مشكل را دارند، فشار مضاعفي به حمل 
و نقل و ترابري مازوت وارد مي شود كه باز اولويت بندي 
انجام مي شود كه اول مازوت براي نيروگاه ها و بعد براي 
كارخانجات صنعتي ارسال ش��ود. با اين حال بيشتر 

كارخانجات سيمان توانسته بودند كه براي استفاده 
۱۵ روز ذخيره سازي مازوت را انجام دهند ولي برخي 
هم به علت سخت گيري ها نتوانستند. از زمان قطعي 
گاز، هر فازي كه گاز آن قطع ش��ده مازوت س��وزي را 
شروع كنند. شيخان در مورد وضعيت صادرات سيمان 
خاطرنشان ساخت: در ۷ ماهه گذشته حدود ۲ ميليون 
و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن صادرات سيمان و ۴ ميليون و 
۷۰۰ هزار تن نيز صادرات كلينكر داشتيم. بنابراين در 
۷ ماه گذش��ته حدود ۷ ميليون تن صادرات سيمان 
و كلينكر كشور بوده است كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته حدود ۵ درصد كاهش را تجربه كرده 
كه قيمت آن ۲۵ تا ۳۰ دالر اس��ت. كشورهاي هدف 
صادراتي ما نيز بيشتر كشورهاي حوزه خليج فارس، 

حوزه آسياي ميانه، عراق و افغانستان هستند.

به گفته صادركنندگان خشكبار ايران، بازارهاي صادراتي 
ايران در پسته از سوي تجار امريكايي تصاحب شده و تجار 
پاكستان نيز با رفت و آمد مستقيم به كرمان و خوزستان، 
خرماي استعمران را از كف بازار جمع آوري و به نام خود 
در بازارهاي جهاني صادرات مي كنند. اين در حالي است 
كه صادركنندگان خشكبار ايران، همچنان از بيم قوانين 
مربوط به رفع تعهد ارزي، دس��ت از كار كشيده و فعال به 
كناري نشسته اند. ايران در صادرات خشكبار، يك رقيب 
تازه نفس پيدا كرده است. در حالي طي چند سال گذشته، 
باغات پسته در كاليفرنياي امريكا جاي پسته كرمان را 
در بازارهاي جهاني تنگ ك��رده  و حاال اياالت متحده به 
بزرگ ترين توليدكنن��ده اين محصول در جهان تبديل 
شده است، صادركنندگان خشكبار از ايران مي گويند، 
پاكستاني ها بازارهاي صادراتي خرماي ايران را تصاحب 
كرده اند و براي بازار جهاني پس��ته نيز خيز برداشته اند.

آن طور كه اعضاي اتحاديه صادركنندگان خش��كبار در 
نشست اخير كميسيون كش��اورزي اتاق تهران گوشزد 
كردند، صادرات پس��ته ايران پس از س��ال ۹۷ و اجراي 
بخشنامه رفع تعهد ارزي، روند نزولي خود را آغاز كرد و 

كشورهاي خريدار پسته، به سمت امريكا، تركيه و به تازگي 
پاكستان روي آورده اند.به گفته مجيد بازيان نايب رييس 
اتحاديه صادركنندگان خشكبار، حجم توليد پسته ايران 
طي سال ۹۷ به ش��دت كاهش يافت و ميزان برداشت و 
آنچه كه به بازار داخل عرضه شد، بيش از ۵۰ هزار تن نبود 
و با پياده سازي مقررات رفع تعهد ارزي، صادركنندگان 
از عرضه بين المللي اين ميزان تولي��دات باز ماندند.وي 
با بيان اينكه در اين س��ال و با غيبت ايران، پسته امريكا 
بخش عمده اي از بازار صادراتي كشور را از آن خود كرد، 
افزود: توليد ساالنه پسته در اياالت متحده به ۵۵۰ هزار 
تن رسيده است و بازارهاي خواهان پسته هيچگاه منتظر 
نمي ماند تا پس��ته ايران را دريافت كند و با كوچك ترين 
وقفه در تجارت اين محصول، ديگر كشورها محصوالتشان 
را جايگزين پس��ته و س��اير فرآورده هاي خشكبار ايران 
مي كنند.بازيان افزود: طي سال ۹۸، صادركنندگان پسته 
از ايران مجبور شدند براي بازگشت به بازارهاي صادراتي، 
هر تن از اين محصول را به قيمت ۵ هزار دالر عرضه كنند 
در حالي كه طي سال ۹۵، نرخ صادرات پسته ايران حدود 
۱۰ هزار دالر در هر تن بود.وي گفت: ميزان صادرات پسته 

ايران طي سال ۹۵ در حدود ۱۳۸ هزار تن و به ارزش ۱.۲ 
ميليارد دالر بود در حالي كه در سال ۹۹، به رغم صادرات 
۲۰۳ هزار تن پسته، ارزآوري اين محصول رقمي حدود 
۱.۳ ميليارد دالر بيشتر نبود. وي دليل اين اتفاق را اعمال 
مقررات رفع تعه��د ارزي براي صادركنندگان و نيز ايراد 
در نرخ پايه صادراتي عنوان كرد و يادآور شد كه نرخ پايه 
صادراتي پسته بايد اصالح شود در حالي كه وزارت جهاد 

كشاورزي اعتقادي به اصالح در اين بخش ندارد.

   تهاتر خرما با پاكستان
اين در حالي اس��ت كه به گفته اميرحسين زرگرزاده، از 
صادركنندگان خرما ايران، فعاليت تجار پاكستاني براي 
خريد خرما استعمران ايران طي سال هاي اخير تشديد 
شده و تجار اين كشور با رفت و آمد به خوزستان، خرماي 
استعمران اين منطقه از ايران را خريداري و صادرات مجدد 
مي كنند. به گفته وي، تجار پاكستاني حتي به كرمان نيز 
رفت و آمد كرده و خرماي ش��اهاني اين منطقه را از كف 
بازار جمع مي كنن��د. زرگرزاده يادآور ش��د كه در حال 
حاضر پاكستان، بازارهاي بيش از ۳۰ ساله خرماي ايران 

در جه��ان را تصاحب كرده و آنطور كه در رفت و آمدهاي 
مقامات دولتي اين كشور به ايران ديده مي شود، به دنبال 
تهاتر خرما با ايران هستند. اين صادركننده خرما تاكيد 
كرد كه امس��ال به طور قطع، پاكس��تان بازار صادراتي 
خرم��اي ايران را بيش از س��ال هاي گذش��ته در اختيار 
خواهد گرفت.در همين رابطه، زين العابدين هاش��مي 
دبير اتحاديه صادركنندگان خشكبار نيز گفت: پاكستان 
با بسياري از كشورها از جمله بازارهاي صادراتي خشكبار 
ايران، تعرفه ترجيحي برقرار كرده است و طي سال هاي 
اخير، تجار اين كشور به شكل حرفه اي به تجارت جهاني 
خشكبار قدم گذاش��ته اند. وي افزود: يكي از كشورهاي 
خريدار خرما ايران، لهستان است كه تجار اين كشور اعالم 
كرده اند كه ديگر خرماي از ايران خريداري نمي كنند چرا 
كه با برقراري تعرفه صفر درصد ميان لهستان و پاكستان، 
واردات و خريد خرما از پاكستان براي آنها به صرفه تر است.

هاشمي افزود: اين در حالي است كه تجار امريكايي به طور 
چشمگيري در هند فعال شده و با تجار اين كشور به طور 
مستقيم وارد مذاكره شده اند كه پسته ايران را خريداري 

نكنند و پسته امريكايي را جايگزين پسته ايران كنند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Nov 27. 2021  2090   شنبه 6 آذر 1400    21 ربيع الثاني 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:11:52اذانمغرب:17:12اذانصبحفردا:5:23

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

شناسايي ۴۳۸۴ بيمار جديد كرونايي 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهي به جمعه، ۸۶ نفر ديگر از هموطنان بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست دادند. 
وزارت بهداش��ت اعالم كرد: تا ۵ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴۳۸۴ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۷۲۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۰۲ هزار و ۵۶ نفر رسيد. در حال 
حاضر ۲۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در وضعيت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعيت آبي قرار دارند و كشور از وضعيت قرمز كرونايي 
خارج شده اس��ت. در طول ۲۴ ساعت منتهي به جمعه، ۸۶ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري به ۱۲۹ هزار و ۴۶۲ نفر رسيد. تاكنون ۵ ميليون و ۸۴۱ هزار و ۸۷۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

خبر

چالش هاي زايمان طبيعي
رييس اداره س��المت م��ادر و نوزاد دانش��گاه علوم 
پزشكي تهران، توجه به علل س��زارين نخست زا را 
مورد توجه قرار داد. به گزارش مهر، جلس��ه كميته 
دانش��گاهي ترويج زايمان طبيعي ب��ا حضور علي 
گنجعلي خان مدير درمان، زينت قنبري مدير گروه 
زنان و زايمان، فهيمه قطبي زاده معاون درمان گروه 
زنان و زايمان، صديقه حنط��وش زاده، نمايندگان 
مدير گروه بيهوش��ي و اطفال دانش��گاه، روس��اي 
بخش هاي زنان بيمارس��تان ها، اله��ه خالو نظري 
رييس اداره س��المت مادر، نوزاد، مامايي، در سالن 
حكيم دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد. در اين 
جلسه گنجعلي خان گفت: دستورالعملي از وزارت 
بهداشت در زمينه ترويج زايمان طبيعي ارسال شده 
كه نياز اس��ت كميته هاي الزم تشكيل شود و مورد 
بررسي قرار گيرد. وي با عنوان اين مطلب كه موضوع 
درخواست سزارين توسط مادر همچنان مبهم است، 
افزود: ما بايد در دانشگاه مادر كشور پيشنهادهايي 
ارايه دهيم تا به وضوح دستورالعمل ها كمك كند. 
اميدواريم با بررسي اين شاخص ها در كميته بررسي 
شده و به نتايج خوبي برسيم. مدير درمان دانشگاه 
علوم پزشكي تهران ادامه داد: فرهنگ خانواده ها در 
تعيين ميزان سزارين مهم است. الزم است شرايط 
خوشايندي براي زايمان طبيعي ايجاد كنيم تا مادران 
باردار به اين امر متمايل شوند. وي افزود: به منظور 
بررسي فرايند سزارين به درخواست مادر، كارگروهي 
از گروه زنان تشكيل شده و اين موضوع را مورد بررسي 
قرار دادند و پيشنهادهاي الزم براي شفافيت بيشتر 
اين دس��تورالعمل را به وزارت بهداشت اعالم كنيم 
تا بتوانيم موض��وع را به نتيجه برس��انيم. در ادامه، 
قطبي زاده گفت: در بيمارستان امام خميني)ره( براي 
ترويج زايمان طبيعي به LDR نياز داريم. مشكالت 
گروه بيهوشي بايد مورد بررسي قرار گيرد. صداوسيما 
و مراكز بهداش��تي براي ترويج زايمان طبيعي بايد 
اقدامات بيش��تري انجام دهند. حنط��وش زاده بر 
ارايه آمار عوارض زايمان طبيعي و بررس��ي نظرات 
مادران باردار براي انجام زايمان طبيعي و س��زارين 
تأكيد كرد و گفت: الزم اس��ت كالس هاي آموزشي 
در مراكز بهداشتي از سه ماهه اول بارداري آغاز شود. 
مريم سعيدي معاون درمان گروه نوزادان گفت: ما 
در تحليل داده هاي به دست آماده مي توانيم كمك 
كنيم، اما تصميم گيري در بعض��ي از موارد نياز به 
مس��تندات كافي دارد. خالو نظري، هدف از ترويج 
زايمان طبيعي را ارتقاي سالمت مادر نوزاد دانست و 
گفت: دستور جلسه امروز نامه ارسالي وزارت بهداشت 
در خصوص پايش ۶ ماهه سزارين نخست زا و طراحي 
 مداخالت فعال جهت كاهش س��زارين نخست زا 
و مناسبتي است. در پايان اين نشست، طاهره مير 
مواليي مدير گروه مامايي دانش��كده پرس��تاري و 
مامايي گفت: از الگوهاي كشورهاي موفق در بحث 
زايمان طبيعي اس��تفاده كنيم و اقداماتي كه انجام 

داده اند را مورد بررسي قرار دهيم. 

رويدادرويخطخبر

پرداخت غرامت ايام بارداري از جمله سرويس  هاي 
بيم��ه اي س��ازمان تامي��ن اجتماعي اس��ت؛ اين 
سازمان طي دوسال اخير و به منظور كاهش طرح 
شكايات در ديوان عدالت اداري و تسهيل در ارايه 
اين خدمت، مصوب��ات خوبي را در اي��ن زمينه از 
سرگذراند. در گام اول امكان استفاده از مرخصي ۹ 
ماهه براي همه زنان بيمه شده تحت پوشش فراهم 
ش��د و در گام دوم نيز مقرر شد كه مقرري تعيين 
شده به جاي پرداخت يكجا در پايان دوره مرخصي، 
ماهانه واريز ش��ود. به گزارش ايسنا، براساس ماده 
۶۷ قانون تامين اجتماعي »بيمه ش��دگان زن كه 
ظرف يك س��ال قبل از زايمان، س��ابقه پرداخت 
حق بيمه ۶۰ روز كار را داش��ته باشند مي توانند به 
ش��رط عدم اش��تغال به كار و مزدبگيري، از كمك 
بارداري اس��تفاده كنند.« ضمن آنكه بيمه ش��ده 
بايد در تاريخ شروع استراحت، مشغول به كار بوده 
يا در مرخصي  استحقاقي باشد. طي سال جاري و 
در راس��تاي اجراي مصوبه هيات وزيران، افزايش 
مرخصي زايمان از ش��ش به ۹ ماه محقق ش��د. در 
ادامه به نكات مهم مطرح ش��ده از سوي مديركل 
امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي پيرامون 
دريافت غرامت مرخصي زايمان ۹ ماهه زنان بيمه 
ش��ده اشاره مي ش��ود. ۱- در س��ال ۱۳۹۹ حدود 
۱۷ هزار دادخواس��ت در ديوان عدالت اداري براي 
پرداخت ۹ ماه كمك بارداري عليه اين سازمان ثبت 
شد كه اجراي دادنامه هاي مذكور عالوه بر مشكالت 
اداري و حقوقي بارمالي قابل توجهي را به سازمان 
تامين اجتماعي تحميل كرد كه خوش��بختانه با 
صدور مصوبه در ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰توس��ط 
دولت، مش��كالت مربوط به نح��وه تامين بارمالي 
مربوط ب��ه افزايش مرخص��ي زايمان ب��ه ۹ ماه و 
همچنين ض��رورت مراجعه مردم به ديوان عدالت 
اداري مرتفع شد. محدوديتي در مرتبه استفاده از 

مرخصي زايمان نبوده و اين تعهد بابت هر زايمان 
در صورت احراز شرايط قانوني، قابل پرداخت است.

   مبلغ مرخصي زايمان
ميزان كمك  هزينه بارداري، معادل دوس��وم آخرين 
مزد يا حقوق بيمه ش��ده اس��ت كه با در نظر گرفتن 
روز هاي استراحت پرداخت مي شود. نحوه  محاسبه 
آخرين مزد يا حقوق بيمه شده هم به اين ترتيب است 
كه »كل مبالغ مشمول كسر حق بيمه« كه بيمه شده 
در  آخرين ۹۰ روز قبل از استراحت دريافت كرده، با 
هم جمع مي شود و بر تعداد روز هاي كاركرد بيمه شده 
در اين مدت  تقسيم مي شود.  بيمه شدگان زن شاغل 
در كارگاه هاي مش��مول قانون تأمين اجتماعي كه 
پرداخت مرخصي زايمان آنان به عهده اين سازمان 
اس��ت با ارايه گواهي والدت و شناسنامه نوزاد و مادر 
مي توانند در صورت عدم اشتغال به كار، حسب ضوابط 
قانوني از  غرامت دس��تمزد ايام ب��ارداري و مرخصي 
زايمان بهره مند ش��وند. مدت مرخصي زايمان براي 
تمامي بيمه ش��دگاِن مشمول، يكس��ان است. اين 
مرخصي براي زايمان  هاي يك قل��و و دو قلو ۹ ماه و 
براي وضع حمل  هاي سه قلو و بيشتر، يك سال است. 
به منظور تس��هيل در پرداخ��ت مرخصي زايمان به 
مادران و كاهش مراجع��ه آنان به واحد هاي اجرايي، 
امكان ارايه درخواست و بارگذاري مستندات و مدارك 
مربوطه از طريق مراجعه ب��ه درگاه غيرحضوري به 
نشاني ES.tamin.ir فراهم شده است. براي استفاده 
از مرخص��ي زايمان الزم اس��ت گواه��ي والدت يا 
شناسنامه نوزاد، شناسنامه بيمه شده و گواهي پزشك 
متخصص در سامانه خدمات غيرحضوري بارگذاري 
شود. ضمنا با بهره گيري از سرويس  هاي ساير مراجع 
ذيربط از جمله سازمان ثبت احوال كشور كنترل هايي 
در زمينه تاريخ والدت فرزند و ارتباط نسبي مادر و 

فرزند به صورت غيرحضوري انجام مي شود.

    امكان استفاده از مرخصي قبل از زايمان
بيمه شده مي تواند حداكثر سه ماه از مدت مرخصي 
بارداري را قبل از تاريخ زايمان استفاده كند، ضمنا 
در ص��ورت ابتال بيمه ش��ده ب��ه بيماري هايي كه 
سالمت جنين يا مادر را تهديد مي كند، متقاضيان 
مي توانند با ارايه گواهي پزشك متخصص و تاييد 
شوراي پزشكي، در دوره بارداري از غرامت دستمزد 
ايام بارداري و مازاد بر اس��تراحت زايمان استفاده 
كنند. كمك هزينه بارداري از نخستين روز شروع 
اس��تراحت، محاس��به و پرداخت مي شود و مدت 
دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري،  جزو سوابق 
بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود. چنانچه 
بيمه شده زن شاغل به استناد گواهي پزشك معالج 
قب��ل از  تاريخ زايمان به دليل اس��تعالجي )غير از 
مس��اله بارداري( نياز به استراحت پزشكي داشته 
باشد، مدت مرخصي استعالجي از  مدت استراحت 
زايمان آنان كس��ر نخواهد ش��د و مطابق ضوابط و 
پس از تأييد مرجع پزش��كي ذي ربط ايام بيماري 
قابل پرداخت  خواهد بود. طي س��نوات گذش��ته 
روال اينگونه بود كه اگر فردي در مرخصي زايمان 
به سر مي برد مي توانست در آن مدت علي الحساب 
مبالغي را هر دو و س��ه ماه يك بار دريافت كند كه 
نياز به درخواست فرد داشت. اما در دستورالعمل 
جديدكه ۱۶ ش��هريور ماه ابالغ شده اين تكليف 
براي واحد هاي اجرايي ايجاد شد كه بدون نياز به 
ثبت درخواست، اين مبلغ ماهانه واريز شود. شرط 
واريز اين است كه كارفرما هرماه ليست را ارسال 
كند و تامي��ن اجتماعي بداند ك��ه ارتباط فرد با 
كارفرما قطع نشده و حقوقي دريافت نكرده است. 
در واقع كارفرما هرماه اسم فرد را در ليست ماهانه 
رد مي كند، اما كاركرد اشتغال را صفر مي زند كه 
بيانگر اين است كه فرد حقوقي دريافت نكرده، اما 

ارتباطش با كارفرما قطع نشده است.

چند نكته براي دريافت غرامت »مرخصي زايمان ۹ ماهه«

»خودكش��ي دخت��ر دانش��جو ۲۴ 
س��اله پس از تهديد و انتشار تصاوير 
خصوصي اش توس��ط همس��ر سابق 
وي« خبري اس��ت كه با انتش��ارش در چند روز 
گذشته، مجددا يادآور سوءاستفاده هايي شد كه در 
سايه خأل آگاهي عمومي انجام مي شود و زنان كه 
همواره در تيررس چنين سوءاستفاده هايي هستند 
اغلب از ترس آبرو به جاي پيگيري احقاق حقوق 

ضايع شده شان به خود آسيب مي زنند.
چندي پيش بود كه خبر خودكشي دختر دانشجو 
۲۴ ساله در يكي از رس��انه ها منتشر شد. والدين 
اين دخت��ر ادعا كرده بودند كه دليل خودكش��ي 
دخترشان تهديد از سوي همسر سابق او و انتشار 
تصاوي��ر خصوص��ي اش در فضاي مج��ازي بود؛ 
شرايطي كه به نظر مي رس��د در اغلب موارد زنان 
و دخت��ران از ترس آبرو و با ف��رض اينكه هيچ راه 
قانوني ب��راي اثبات حقانيت آنها و خش��ونت فرد 
مقابل وجود ن��دارد و اگر هم باش��د زمان بر بوده 
و امكان اثبات آن س��خت اس��ت، به جاي تالش 
براي پيگيري حقوق خود، اقدام به آسيب زدن به 

جسمشان مي كنند. 
اگرچه سوء اس��تفاده هاي اينچنيني از تصاوير و 
اطالعات افراد و انتش��ار آنه��ا در فضاي مجازي 
ربطي به جنس��يت افراد ندارد اما در بيشتر موارد 
زنان به دليل آس��يب پذيري بيشترشان قربانيان 
اصلي اين سوء اس��تفاده ها هستند، حال آنكه در 
قوانين موجود براي چنين سوءاس��تفاده هايي از 
تصاوي��ر خصوصي تدابيري در نظر گرفته ش��ده 
و قابل پيگيري هس��تند. از سوي ديگر اما اليحه 
حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خش��ونت 
كه تدوي��ن آن در دول��ت قريب به ۱۰ س��ال به 
ط��ول انجاميد و اكن��ون نيز حدود يك س��ال از 
اعالم وصول آن توس��ط مجلس شوراي اسالمي 
مي گذرد همچنان در مجلس شوراي اسالمي در 
حال بررسي اس��ت و خبري از ارايه آن به صحن 

علني مجلس نيست. اين اليحه صراحتا هر رفتار 
اعم از فعل يا ترك فعل كه به جهت جنس��يت يا 
موقعيت آس��يب پذير يا نوع رابطه مرتكب، بر زن 
واقع ش��ود و موجب ورود آسيب يا ضرر به جسم 
ي��ا روان يا ش��خصيت، حيثيت ي��ا محدوديت يا 
محروميت از حقوق و آزادي هاي قانوني وي شود 
را »خشونت« مي داند و طبق ماده ۳۱ آن هركس 
با تهديد، تحريك، تشويق، تسهيل يا آموزش يا با 
ايجاد موقعيت غيرقانوني موجب شود زني به خود 
آسيب جسمي وارد كند، حسب مورد اگر مرتكب 
با علم به موضوع و قصد رفت��ار و نتيجه يا علم به 
نتيجه و با سوءاس��تفاده از وضعيت آسيب پذيري 
زن مرتك��ب اقدامات مزبور ش��ود در صورتي كه 
منجر به فوت وي شود، به حبس درجه ۵ و در مورد 
ديگر آس��يب ها به يكي از مجازات هاي درجه ۶ و 
اگر مرتكب علم به موضوع و قصد رفتار را داش��ته 
ولي قصد نتيجه يا علم به آن را نداش��ته باشد در 
مورد فوت زن به حب��س درجه ۶ و در مورد ديگر 
آسيب ها به يكي از مجازات هاي درجه ۷ محكوم 

مي شود. 
م��اده ۴۸ اين اليح��ه نيز صراحتا اع��الم مي كند 
»كليه مراجع قضاي��ي و انتظامي واجد صالحيت 
در ص��ورت مراجعه زنان براي ش��كايت از جرايم 
موضوع اي��ن قانون مكلفند ف��ورا و خارج از نوبت 
پرونده تش��كيل داده و تحقيق و رسيدگي را آغاز 
كنند.« با اين حال اما اگرچ��ه قانوني جامع براي 
منع خش��ونت عليه زنان وجود ندارد و تسريع در 
تصويب اليحه مذكور نيز ب��راي زنان ضروري به 
نظر مي رس��د اما در مواردي نظير سوءاستفاده از 
تصاوير و انتشار عكس هاي خصوصي افراد قوانين 
خاصي موجود است كه آگاه كردن زنان و دختران 
از اين قوانين مي تواند برايش��ان راهگش��ا باشد تا 
در شرايطي نظير ش��رايط اين دختر دانشجو ۲۴ 
ساله به جاي آسيب رساندن به جسم خود به فكر 

دادرسي و احقاق حقوق برآيند.

    مجازات تهديد به ضرر مالي، شرفي 
يا افشاي اسرار چيست؟

سميرا مقدس��ي وكيل پايه يك دادگستري و فعال 
ح��وزه زنان با اش��اره به ماده ۹۶۶ قان��ون مجازات 
اس��المي به ايس��نا گفت: مطابق با اين ماده هر گاه 
كسي ديگري را به هر نحو به قتل يا ضررهاي نفسي 
يا ش��رفي يا مالي يا به افشاء سري نسبت به خود يا 
بس��تگان او تهديد كند، اعم از اينكه به اين واسطه 
تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي 
را كرده يا نكرده باش��د، به مجازات ش��الق تا )۷۴( 
ضربه ي��ا زندان از دوماه تا دو س��ال محكوم خواهد 
ش��د. وي ادامه داد: بنابراين فارغ از اينكه جنسيت 
فردي كه اطالعات يا تصاويرش منتشر شده چيست 
و زن اس��ت يا مرد، تهديد به انتش��ار اين اطالعات 
جرم است. تهديد به انتشار اطالعات و اسرار اعم از 
اينكه مجرم به اين واس��طه تقاضا كاري يا پولي هم 
داشته باش��د يا خير، جرم مطلق است و متناسب با 
نظر قاضي تا ۷۴ ضربه ش��الق يا از دو ماه تا دو سال 
زندان مجازات دارد. به گفته اين وكيل دادگستري، 
بنابراين صرف تهديد به انتشار اطالعات يا تصاوير 
يا قتل و ضرر نفس��ي، خود، جرم محسوب مي شود 
خواه اين تهديد عملي شود و خواه عملي نشود. وي 
همچنين به ماده ۱۷ قانون جرايم رايانه اي نيز اشاره 
كرد و گفت: مطابق با اين ماده »هر كس به وس��يله 
س��امانه هاي رايانه اي يا مخابرات��ي صوت يا تصوير 
يا فيل��م خصوصي يا خانوادگي يا اس��رار ديگري را 
بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتش��ر كند يا 
در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به 
ضرر يا عرفًا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس 
از ۹۱ روز تا دو س��ال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 
ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم 
خواهد ش��د. البته جزاي نقدي طبق قانون جديد 
افزايش مجازات تعزيري پولي احتماال ۲ برابر شده 
است. مقدسي با بيان اينكه انتشار تصاوير شخصي 
كه افراد به صورت آگاهانه  در صفحات مجازي خود 

به صورت عمومي منتش��ر مي كنند جرم محسوب 
نمي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: اگر فردي تصاوير يا 
اطالعات��ش را در فضاي مجازي منتش��ر كند، اين 
تصاوير و اطالعات از حالت محرمانگي خارج مي شود 
و انتشار آنها توسط ديگران جرم محسوب نمي شود. 
بنابراين در اين ش��رايط صرفا اگر از تصاويري كه به 
صورت عمومي منتشر ش��ده اند استفاده نامطلوب 
يا سوءاس��تفاده شود و براي مثال اين عكس ها را به 
طرق مختلف تبديل به تصاوير مستهجن كنند يا از 
طريق آن عكس ها اقدام به كالهبرداري كنند، اين 
امر جرم محسوب مي شود. بنابراين اگر ما اطالعات 
خصوصي و تصاوير خود را به صورت عمومي منتشر 
كنيم و ديگران نيز اين تصاوير و اطالعات را باز نشر 
كنند جرم محسوب نشده و مشمول ماده ۱۷ قانون 
جرايم رايانه اي نمي شود. به گفته اين حقوقدان، از 
سوي ديگر اگر انتشار تصاوير و اطالعات خصوصي 
افراد از طريق چاپ يا انتشار سي دي يا دي وي دي 
باشد نيز مي توان اين جرم را از طريق قانون مجازات 

اسالمي پيگيري كرد.

    لزوم رجوع به موقع به پليس فتا
اين فعال حوزه زنان با تاكيد بر اينكه افراد بايد سريعا 
پس از تهديد يا انتشار تصاوير خصوصي خود توسط 
سوءاستفاده گران براي پيگيري به پليس فتا مراجعه 
كنند، درباره روند پيگيري اي��ن جرايم توضيح داد: 
اينكه افراد س��ريعا و در مدت كوتاهي پس از تهديد 
يا سوء استقاده از اطالعات و تصاوير شخصي خود به 
پليس فتا مراجعه كنند بسيار مهم است تا به سرعت 
بتوان مدارك را جمع آوري و پيگيري كرد. اگر افراد 
س��ريعا رجوع كنند احتمال پيگي��ري فرد خاطي و 
رس��يدن به نتيجه باالس��ت اما در عين حال اينطور 
نيست كه ظرف يك هفته شخص خاطي محكوم شود 
چراكه پروسه پيگيري توسط پليس فتا در شهرهاي 
بزرگ مثل تهران شايد يك الي سه ماه و در دادسرا يك 
الي سه ماه و در دادگاه نيز يك الي سه ماه طول بكشد.

    لزوم استفاده از مجازات هاي تكميلي 
براي بازدارندگي بهتر

مقدس��ي ضم��ن تاكي��د ب��ر ل��زوم پيگي��ري 

سوءاس��تفاده هاي اينچنيني ب��راي جلوگيري از 
تك��رار اين جراي��م، درب��اره بازدارندگي مجازات 
تعيين ش��ده چنين جرايمي نيز تصريح كرد: در 
مواقعي كه قاض��ي مجازات را جزاي نقدي تعيين 
مي كند يا مجازات حبس تعزيري تعيين مي كند 
كه قابليت تبديل به ج��زاي نقدي را دارد، به نظر 
مي رس��د اين مجازات بازدارندگ��ي بااليي ندارد 
و باي��د از مجازات هايي كه ش��خص مج��رم را از 
حقوق اجتماعي محروم مي كند اس��تفاده شود تا 
بازدارندگي اين جرايم ب��اال رود.  طبق اصالحيه 
قانون مجازات اس��المي در س��ال گذشته، دست 
قضات براي اينكه مجازات تكميلي در نظر بگيرند 

باز است.
ب��راي مثال اگ��ر حرفه و ش��غل فردي در بس��تر 
اينترنت انجام مي ش��ود و مرتكب جرايمي ش��ده 
اس��ت، قاضي مي توان��د به طور كلي از ش��غل آن 
ف��رد ممانعت كند يا اينكه فرد را به انجام خدمات 
عمومي رايگان الزام كند تا هم اصالح مجرم و هم 

بازدارندگي بهتري در پي داشته باشد.

گزارش

 زنان در تيررس سوء استفاده هايي هستند كه در سايه خأل 
آگاهي عمومي انجام مي شود

آسيب به خود از ترس »آبرو« 

ورود نسل جديد اتوبوس هاي برقي به پايتخت تا يك سال آينده
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران از 
ورود نس��ل جديد اتوبوس ه��اي برقي به ناوگان 
حم��ل ونقل عمومي خب��ر داد. محمود ترفع در 
گفت وگو با ايسنا، با اعالم خبر ورود نسل جديد 
اتوبوس ه��اي برقي با تكنول��وژي روز به ناوگان 
حمل و نقل عمومي گف��ت: حمل ونقل عمومي 
س��ودده نيست به همين دليل ش��اهد استقبال 
ك��م بخش خصوصي ب��راي س��رمايه   گذاري در 
اي��ن بخش بوديم چراك��ه نرخ كرايه را ش��ورا و 
فرمانداري ب��ه نفع مردم تعيي��ن مي كند و بايد 
تدابيري انديش��يده مي شد تا اين اختالف ميان 
هزينه و درآمد س��رمايه   گذار منطقي شود. وي 
با اش��اره به مصوبه اخير ش��وراي شهر تهران در 
مورد تعيين حدود مشاركت عمومي-خصوصي 
در توس��عه ناوگان حمل و نقل گفت: اين مصوبه 
به ما كمك مي كند كه به ياري بخش خصوصي 
رفته و با حمايت هايمان سرمايه   گذاران را تشويق 

به سرمايه   گذاري در حمل ونقل عمومي كنيم.
ترفع با بيان اينكه در اين مدل قرارداد مشاركت 
عمومي- خصوصي، شيوه جديد واگذاري تعيين 
شده است و سرمايه گذار با تزريق سرمايه خود، 
از سوي شهرداري و دولت به روش هاي مختلف 
حمايت مي ش��ود، ادامه داد: ما از طريق رديف و 
تبصره هايي كه در بودجه دولت وجود دارد يا ماده 

۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير شرايط را 
براي سرمايه   گذار بخش خصوصي، اقتصادي تر 

مي كنيم.
ترف��ع ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا اي��ن ش��يوه جديد 
سرمايه گذاري اولين ش��ركت بخش خصوصي 
ب��راي ورود اتوبوس ه��اي برق��ي ب��ا تكنولوژي 
روز اقدام كرده اس��ت افزود: با اين ش��ركت قرار 
داد نوس��ازي ناوگان اتوبوس��راني با ۵۰ دستگاه 
اتوبوس برقي نهايي شد كه اين اتوبوس هاي برقي 
كه با باتري تردد مي كنن��د در خط جمهوري– 
بهارستان به كارگرفته مي شوند. وي با بيان اينكه 
قطعات اتوبوس هاي برقي بعد از ورود به كشور، 
در داخل كشور مونتاژ مي شود، گفت: تا يك سال 
آينده شاهد تردد اتوبوس هاي برقي با تكنولوژي 

مدرن در پايتخت خواهيم بود.

درخشش يك فيلم  اصفهاني در امريكا
فيلم كوتاه »فنگ ش��ويي وارونه« به نويسندگي 
و كارگرداني زيور حجتي، موفق به كسب جايزه 
بهترين فيلم از جش��نواره بين المللي فيلم كوتاه 
امريكا ش��د. زيور حجت��ي با اعالم اي��ن خبر به 
ايس��نا گفت: فيلم كوتاه »فنگ ش��ويي وارونه« 
را س��ال ۱۳۹۷ ب��ه تهيه كنندگ��ي ش��هرداري 
اصفهان س��اختم و موضوع اين فيل��م نيز درباره 
تربيت و ارتباط والدين با كودكان اس��ت. او ادامه 
داد: دغدغه اصلي م��ن براي انتخاب اين موضوع 
پرداختن به نوع رفتار والدين در قبال فرزندان و 
تأثيرات مثبت و منفي اي بود كه از رهگذر مواجهه 
آنان با كودكان حاصل مي ش��ود. اين كارگردان 
با اش��اره به موفقيت ه��اي بين المللي فيلم خود 
تصريح كرد: »فنگ شويي وارونه« تابستان سال 
گذشته موفق به كسب جايزه بهترين فيلم كوتاه 
از جشنواره بين المللي فيلم استكهلم سوئد شد 
و به تازگي نيز جايزه بهترين فيلم را از جشنواره 
بين الملل��ي Short film awards امري��كا 
دريافت ك��رد. حجتي، خبر داد ك��ه فيلم ديگر 
او ب��ه نام »گلوله ه��اي تعميد« ني��ز به تازگي به 
 Jehlum دوازدهمين دوره جشنواره بين المللي
Short Film  هند و شانزدهمين دوره جشنواره 
س��نترال فلوريدا راه يافته اس��ت. او عوامل فيلم 

»فنگ شويي وارونه« را به اين شرح معرفي كرد: 
كوروش مختاري، هاجر عتيقي و علي اعتمادي 
در اين فيلم به عنوان بازيگر ايفاي نقش كرده اند، 
فيلم برداري كار برعهده محمدصادق داوري بوده 
و پويا سجاديان، محسن ميناييان و محمد قرباني 

نيز دستياران او بوده اند. 
مهدي بهرامي صدابرداري و صداگذاري، فاطمه 
افخمي تدوين، مون��س پورفاتحيان گريم و پويا 
كوثر اصالح رنگ و نور »فنگ ش��ويي وارونه« را 
انجام داده اند و پريسا تاج الدين به عنوان منشي 
صحنه، ملي��كا غالمي به عنوان ط��راح صحنه، 
اميرحسين خس��روي به عنوان دستيار صحنه، 
اسماعيل سلطاني به عنوان دستيار كارگردان و 

مدير توليد در آن فعاليت داشتند. 
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