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خطر تصميم سازي خلق الساعه 

كاالي لوكس يا تورم زده؟

يك��ي از ويژگي ه��اي اصل��ي 
ساختارهايي كه تصميماتشان 
را مبتني بر منطق و عقل اتخاذ 
مي كنند، آن است كه در روند 
تصميم سازي ها به جاي منافع 
كوتاه مدت و مقطعي به منافع 
كالن، بلندمدت و پايدار جامعه 
و اقشار مختلف فكر مي كنند. 
در نقطه مقابل يكي از شاخص هاي تصميمات عوامانه و 
پوپوليستي آن است كه به جاي منافع بلندمدت و كالن 
اقش��ار مختلف، تصميماتي را اخذ مي كنند كه هر چند 
در ظاهر و كوتاه م��دت مورد توجه مقطعي افكار عمومي 
قرار مي گيرد، اما براي منافع پايدار و بلندمدت آنان مضر 
و خطرناك است. متاسفانه طي سال ها و دهه هاي گذشته 
دامنه وسيعي از تصميمات، طرح ها و لوايحي را مي توان پيدا 
كرد كه ...  ادامه در صفحه 2

1-دكت��ر محم��د طبيبيان، 
اقتص��اددان در مطلبي كه در 
فضاي مجازي منتش��ر شده، 
مالي��ات از خانه ه��اي لوكس 
را ب��دون مبنا خوانده اس��ت؛ 
ماليات هاي ب��دون مبنايي كه 
به جز قراردادن بار اضافه روي 
دوش م��ردم حاصل��ي ندارند. 
به گفته دكتر طبيبيان »مطالب پراكنده اي مطرح است 
براي دريافت ماليات از خانه هاي گران قيمت بدون توجه 
به اينكه تقصيري از خانه و صاحب خانه نيست. سي سال 
پيش، فردي منزلي خريده 10 ميليون تومان كه امروز به 
دليل نرخ تورم باال شده است 15 ميليارد تومان؛ نه ارزش 
افزوده ايجاد شده نه ثروت واقعي خلق شده، به همين دليل 
هم درآمد حقيقي صاحب خانه، يعني قدرت خريد درآمد، 
هم براي اكثرمردم...  ادامه در صفحه 2
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مجيد اعزازي

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساناقتصاديوضعيتمديريتيبازاررابررسيميكند

بيم و اميدهاي عصرجديد  بورس
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تعيينرياستجديدبانكمركزيواحتمالازسرگيري
مذاكراتهستهايموجبشد

هفتتپه؛ازخلعيدبخشخصوصيتاصدورحكممتهمان

 مسير جايگزين »آذربايجان« 
براي عبور كاالها
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 سايه سنگين كاهش قيمت ارز 
در معامله روزهاي اخير

 مشكالت كارگران 
باقي است

مركزپژوهشهايمجلس
پيشبينيكرد

مركز پژوهش هاي مجل��س پيش بيني كرد ۶۷ 
درصد از مناب��ع بودجه در س��قف اول تا انتهاي 
سال 1۴00 محقق شود، در اين صورت و با فرض 
تحقق 100 درصدي مصارف، بودجه سال 1۴00 
حدود ۳0۷ هزار ميليارد تومان كسري غيرقابل 
تأمين خواهد داشت.  به گزارش فارس، پيش بيني 
صفحه 2 را بخوانيد عملكرد منابع بودجه...  

گروه راه و شهرسازي | طالي كثيف يا همان 
زباله هاي ش��هري در كالن ش��هرها و به ويژه در 
تهران از سويي به درد  معلي اجتماعي- اقتصادي 
بدل شده است و از سوي ديگر، مي تواند بخشي از 
درمان مشكالت و معضالت شهري نيز باشد. طي 
هفته هاي اخير با اظهارات ناپخته يكي از مسووالن 
شهري مبني بر قفل زدن بر مخازن زباله بار ديگر، 
توجه مردم و رسانه ها به مساله طالي كثيف جلب 
شده است. چهارشنبه هفته گذشته نيز يكي ديگر 
از مسووالن شهري بدون اش��اره به قفل زدن بر 
مخازن زباله شهري، از لزوم برخورد با زباله گردها 
صفحه 5 را بخوانيد سخن به ميان آورده بود.  
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مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرد ۶۷ درصد 
از منابع بودجه در س��قف اول تا انتهاي سال ۱۴۰۰ 
محقق ش��ود، در اين صورت و با ف��رض تحقق ۱۰۰ 
درصدي مصارف، بودجه س��ال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ 
هزار ميليارد تومان كس��ري غيرقابل تأمين خواهد 
داشت.  به گزارش فارس، پيش بيني عملكرد منابع 
بودجه تا آخر س��ال ۱۴۰۰ حكايت از كسري منابع 
غيرقابل تامين در ح��دود ۳۰۷ هزار ميليارد تومان 
دارد. منابع و مصارف عمومي دولت در قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۰، معادل ۱2۷۷ هزار ميليارد تومان در 
سقف دوم تعيين شده است. البته طبق بند ب ماده 
واحده قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰، هزينه كرد سقف 
دوم بودجه منوط به تحقق درآمدها از شش ماهه دوم 
سال ۱۴۰۰ شده است. در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، جهت محاس��به كس��ري غيرقابل تأمين، 
صرفًا به پيش بيني ارقام س��قف اول بودجه عمومي 

پرداخته مي شود.
درآمد مالياتي و گمركي: با توجه به روند دو سال 
گذش��ته تحقق باالي 9۰ درصد درآم��د مالياتي و 
همچنين در صورت تالش دولت جديد براي بهبود 
نح��وه ماليات س��تاني حركت از نظ��ام مميزمحور 
مالياتي به سمت نظام سامانه محور و جلوگيري از فرار 
مالياتي، پيش بيني مي شود كه حدود 95 درصد اين 

منبع تا پايان سال ۱۴۰۰ محقق شود.
منابع حاص�ل از نفت و فراورده ه�اي نفتي: با 
توجه به اينكه درصد محقق شده اين منبع در چهار 
و نيم ماهه اول سال فقط ۱5 درصد نسبت به ميزان 
مصوب براي اين دوره بوده است و با توجه به احتمال 
عدم تغيير خاص در رفتار بازيگران خارجي از جمله 
امريكا و پايداري تحريم ها، پيش بيني مي ش��ود كه 
درصد تحقق اين منبع براي سقف اول و دوم بودجه 
حدود 2۰ درصد تا پايان سال باشد. همچنين عملكرد 
اين بند براي س��قف اول بودجه كه بخش اصلي آن 
منابع حاص��ل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات 

گازي است هم با توجه به درصد تحقق ۱9 درصد آن 
در 5 ماهه اول س��ال، حدود 25 درصد تا پايان سال 
پيش بيني مي شود، با توجه به وضعيتي كه ذكر شد، 
تحقق منابع سقف دوم دور از انتظار است و با احتمال 

بسيار باال محقق نمي شود.
فروش اوراق بدهي: با توجه به تحقق 2۷ درصدي 
اين منبع در مدت 5 ماهه اول س��ال و همچنين باال 
ب��ودن تورم انتظ��اري بازيگران اقتصادي در س��ال 
۱۳99، در صورتي كه قواعد خاصي براي خريد اوراق 
گذاش��ته نش��ود براي مثال تكليف به بانك ها براي 
نگهداري اوراق به ميزان درصد مشخصي از مجموع 
س��پرده ها، محدوديت گذاري بر رشد ترازنامه هاي 
بانك ها به اس��تثناي خريد اوراق، الزام صندوق هاي 
درآمد ثابت به نگه��داري حداقل��ي از اوراق و غيره 
)و يا نرخ هاي بهره باالتر ب��راي اوراق در نظر گرفته 
نش��ود(، تحقق اين منبع تا پايان سال بيشتر از 5۰ 
درصد نخواه��د بود؛ اما با توجه ب��ه نياز مبرم دولت 

به فروش اوراق ب��راي تأمين مالي دولت پيش بيني 
مي شود با اتخاذ اقدامات اصالحي، همه اوراق بدهي 

فروخته شود.
منابع حاصل از واگذاري ش�ركت هاي دولتي: 
با توجه به روند واگذاري ش��ركت هاي دولتي در اين 
مدت و همچني��ن عملكرد ضعيف دولت در س��ال 
۱۳99، پيش بين��ي مي ش��ود كه مناب��ع حاصل از 
واگذاري شركت ها منابع مربوط به سقف اول حدود 
۳۰ درصد محقق شود، در مورد منبع مربوط به سقف 
دوم ۱۳۰ هزار ميليارد تومان واگذاري سهام و حقوق 
مالكانه موضوع بند و تبصره 2 بالغ بر۳۰ هزار ميليارد 
توم��ان فروش اموال براي اج��را و تكميل طرح هاي 
دارايي هاي سرمايه اي پيش بيني مي شود كه دولت 
نهايتًا با واگذاري ش��ركت هاي مد نظر به نهادهايي 
مانند صندوق هاي بازنشستگي و غيره اين قسمت از 
منابع و مصارف بودجه را حل و فصل كند كه با توجه 
به برآوردهاي انجام ش��ده ۷۰ هزار ميليارد تومان از 

اين منابع كسري تراز نقدي صندوق هاي بازنشستگي 
خواهد شد.

 مناب�ع حاصل از صندوق توس�عه ملي: به دليل 
آنكه منابع ارزي صندوق با نرخ نيمايي و نه ارز ۴2۰۰ 
تس��عير مي ش��ود و با توجه به افزايش نرخ ارز نيما، 
پيش بيني مي ش��ود كه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از 
صندوق توسعه ملي محقق شود، با توجه به توضيحات 
ارايه شده پيش بيني مي شود ۶۷ درصد از منابع سقف 
اول بودجه تا آخر سال محقق شود و در نتيجه با فرض 
عملك��رد ۱۰۰ درصدي مصارف س��قف اول، بودجه 
سال ۱۴۰۰ حدود 28۰ هزار ميليارد تومان كسري 
غيرقابل تأمين خواهد داشت. در صورت تداوم روند 
فعلي و عدم اجراي اصالحات اساسي به خصوص در 
شيوه واگذاري سهام شركت هاي دولتي، پيش بيني 
مي ش��ود ۶۷ درصد از منابع بودجه در س��قف اول تا 
انتهاي س��ال ۱۴۰۰ محقق ش��ود، در اين صورت و 
با فرض تحقق ۱۰۰ درصدي مصارف، بودجه س��ال 
۱۴۰۰ ح��دود ۳۰۷ ه��زار ميليارد تومان كس��ري 
غيرقابل تأمين خواهد داش��ت. به عبارت ديگر براي 
تأمين مخارج بودجه تا انتهاي س��ال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ 
هزار ميليارد تومان افزايش منابع يا كاهش مخارج نياز 
است؛ در غير اين صورت تأمين اين منابع از محل پايه 
پولي و ايجاد تورم محتمل است. شايان ذكر است كه 
براي محاسبه كسري بودجه ساختاري سال ۱۴۰۰، 
الزم اس��ت تا رقم اوراق بدهي و استقراض از صندوق 
توسعه ملي به كسري غيرقابل تأمين اضافه شود. اين 
عدد در حدود ۴۷۰ هزار ميليارد تومان است. با توجه 
به افزايش قابل توجه پرداختي كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي ناش��ي از انواع فوق العاده ه��اي ويژه و خاص 
و رش��د 25 درصدي در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰، 
متأس��فانه بخش قابل توجهي از مخارج س��قف اول 
بودجه را حقوق كاركنان دولت تشكيل مي دهد كه 
در صورت تصميم براي مديري��ت هزينه ها نيازمند 

تصميم گيري اساسي در اين باره است.

خبررويداد

ادامه از صفحه اول
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خطيب زاده: باكو در اظهارات 
رسانه اي بي مبنا تعمد دارد

سخنگوي وزارت  امور خارجه ادعاهاي تعجب برانگيز 
رييس جمهوري آذربايجان عليه جمهوري اسالمي 
ايران را در نشست سران كشورهاي مشترك المنافع 
قويا تكذيب كرد، ساختگي دانست و گفت: تعمدي 
براي طرح اظهارات رسانه اي بي مبنا از سوي باكو 
وجود دارد كه البته در جاي خود پاس��خ مقتضي 

داده خواهد شد.
»س��عيد خطي��ب زاده« در واكنش ب��ه اظهارات 
رييس جمه��وري آذربايجان تصري��ح كرد: طرح 
چنين اتهامات رسانه اي صرفا در راستاي منافع رژيم 
صهيونيستي مبني بر تحت تاثير قرار دادن روابط 

برادرانه دو ملت ايران و آذربايجان است.
وي با تاكيد بر نقش پيش��روي جمهوري اسالمي 
ايران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاكيد كرد: تقديم 
هزاران شهيد و مجروح طي چهار دهه گذشته در 
مبارزه با اين پديده شوم تنها يك برگ از تالش هاي 
متعهدانه و مستمر جمهوري اسالمي ايران در اين 
مسير بوده كه بارها و بارها توسط نهادهاي بين المللي 

ذي ربط مورد تاييد قرار گرفته است. 
خطيب زاده ضمن تاكيد بر روابط مستحكم و برادرانه 
بين دو ملت افزود: متاسفانه به نظر مي رسد به رغم 
پيام هاي خصوصي و مثبتي كه از باكو در تماس هاي 
مختل��ف دريافت مي ش��ود، تعمدي ب��راي طرح 
اظهارات رسانه اي بي مبنا از سوي باكو وجود دارد 
كه البته در جاي خود پاسخ مقتضي داده خواهد شد.

رييس جمهوري آذربايجان در نشست مجازي سران 
كشورهاي مستقل مشترك المنافع در اظهاراتي 
غيرواقع بينانه مدعي شد: ارمنستان در تباني با ايران 
از مناطق اشغالي سابق جمهوري آذربايجان براي 
انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت حدود ۳۰ 

سال استفاده مي كرد.
»نيكول پاشينيان« نخست وزير ارمنستان نيز ضمن 
تكذيب اين ادعا بر همكاري ايران و ارمنس��تان در 

حوزه مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرده بود.

كاالي لوكس يا تورم زده؟
 كارمندان، كارگران، بازنشسته ها و صاحبان درآمد 
ثابت به دليل تورم تنزل كرده... چون اقتصاد ارزش 
خلق نكرده، درآمد سرانه حقيقي هم رشد نكرده و 
اين ماليات هاي بدون مبنا به جز قراردادن بار اضافي 

روي دوش مردم حاصلي ندارد.«
2- قرار است در سال جاري، بر اساس بودجه سال 
۱۴۰۰، از خودرو ها و خانه هاي لوكس ماليات گرفته 
شود. سياستي كه از نظر اصولي درست و دقيق به 
نظر مي رسد اما در واقعيت و در جغرافياي كنوني 
اقتصاد ايران اجراي آن با مشكالتي مواجه است. بر 
اساس بودجه سال جاري، صاحبان خودروهاي با 
ارزش باالي يك ميليارد تومان، مكلف به پرداخت 
مالي��ات تا پايان بهم��ن ماه هس��تند. همچنين، 
خانه ه��اي داراي ارزش بيش از ۱۰ ميليارد تومان 
نيز در زمره خانه هاي لوكس به شمار مي روند و بايد 
نس��بت به مازاد اين مبلغ، ماليات پرداخت كنند. 
مالياتي كه البته بر اساس برخي محاسبات بسيار 
اندك است و فاصله زيادي تا نرم هاي جهاني دارد. 
در عين حال، همانطور كه دكتر طبيبيان اش��اره 
كرده اند، رشد قيمت خودروها و خانه هاي لوكس 
ناشي از جهش هاي تورمي سال هاي اخير است و در 
عمل به كيفيت خودروها يا خانه هاي گران قيمت 

اضافه نشده است.
۳-نگارنده اين سطور، پيش از اين در يادداشتي با 
عنوان»ماجراي ماليات از خودروهاي لوكس« كه 
در تاريخ ۱۴ مرداد س��ال جاري در صفحه نخست 
»تعادل« منتشر شد، تصريح كرده بود كه »خودرو 
يا خانه اي كه حدود ۳ سال پيش، در زمره كاالهاي 
مصرفي و معمولي به شمار مي رفت، هم اينك به مدد 
رشد سرسام آور نقدينگي به ورطه كاالهاي لوكس 
پرتاب شده است و صاحب اين كاالها، بدون اينكه 
تغيير خاصي در ميزان حق��وق و درآمدهاي خود 
شاهد باشد، حاال بايد ماليات هاي ميليوني به دولت 
بپردازد! و در همين حال، معلوم نيست تا چند ماه 
ديگر، خودرويي كه هم اينك در زمره خودروهاي 
معمولي به ش��مار مي رود، به ناگهان و در پي يك 
جه��ش تورمي ديگر، به خ��ودروي لوكس تبديل 
نشود!« در يك مثال واقعي و موجود، يك باب خانه 
وياليي قديمي 25۰ متري در خيابان بهار شمالي در 
سال ۱۳9۱ به قيمت ۴۰۰ ميليون تومان خريداري 
شده اس��ت كه هم اينك بيش از ۱۶ ميليارد تومان 
قيمت دارد. طي 9 سال گذشته، نه تنها به ويژگي ها 
و امكانات خانه يادشده اضافه نشده، بلكه اين خانه 
قديمي و فرسوده، فرسوده تر نيز شده و هزينه تعمير 
و نگهداري آن روي دوش صاحب خانه س��نگيني 
مي كند و عن قريب اس��ت كه صاحب خانه عطاي 
داشتن خانه اي مستقل را ببخشد و تن به مشاركت 
در س��اخت دهد و پاي بس��ازبفروش ها را به ملك 

خود باز كند.
۴- بي گمان، فارغ از زمان نامناسب تدوين و اجراي 
ماليات از خانه ه��اي لوكس، در مصوبه يادش��ده 
تعريف دقيقي از خانه لوكس ارايه نشده و صرفا به 
تعيين كف قيمتي بسنده شده است. اين در حالي 
است كه كاالهاي لوكس هم از نظر فني و هم از نظر 
اقتصادي داراي تعاريف مشخصي هستند. در حال 
حاضر، آپارتمان ها و خانه هاي هوشمند و بهره مند 
از اينترنت اش��يا در شهر تهران ساخته شده اند كه 
احتماال برخي از آنها زير ۱۰ ميليارد تومان قيمت 
دارند. اما با متر و معيار نمايندگان مجلس، اين دسته 
از خانه ها، لوكس به شمار نمي روند و در عوض يك 
خانه وياليي كلنگي كه امكاناتي در حد امكانات 5۰ 

سال پيش دارد، لوكس به شمار مي رود!

پايان رايزني باقري و مورا 
ادامه رايزني ها  در بروكسل

معاون سياسي وزارت امور خارجه و معاون سرويس  اقدام 
اتحاديه اروپا در پايان رايزني هايش��ان در تهران توافق 
كردند كه رايزني هاي دو طرف در خصوص موضوعات 
مورد عالقه طرفي��ن در روزهاي آينده در بروكس��ل 
ادامه يابد. »انريكه مورا« معاون سرويس  اقدام اتحاديه 
اروپا كه براي رايزني درباره روابط دوجانبه، موضوعات 
منطقه اي از جمله تحوالت در افغانس��تان و يمن و نيز 
مذاكرات براي لغو تحريم هاي ظالمانه به تهران س��فر 
كرده است؛ با »علي باقري« معاون سياسي وزارت امور 
خارجه ديدار و گفت وگو كرد. معاون سياسي وزارت امور 
خارجه در اين مالق��ات، با تاكيد بر اينكه ايران همواره 
ثابت كرده كه يك بازيگر مسوول در عرصه بين المللي 
است، در حالي كه رفتار طرف مقابل نشان مي دهد كه با 
مسووليت پذيري فاصله معناداري دارد، گفت: هر طرف 
كه مسووليت پذيري بيش��تري از خود نشان دهد، به 
ميز مذاكره نزديك تر است. وي با بيان اينكه براي ايران 
دستيابي به نتايج ملموس موضوعيت دارد، اظهار داشت: 
ايران براي مذاكرات جدي كه نتيجه آن توافق عملي و نه 

توافق كاغذي باشد، همواره آماده است. 
باقري با اشاره به اين موضوع كه ترديد جدي در مورد اراده 
واقعي امريكا براي انجام تعهداتش وجود دارد، از بي عملي 
طرف هاي اروپايي در اجراي تعهدات خود ذيل برجام 
انتقاد كرده و بر ضرورت مسووليت پذيري آنها تاكيد كرد. 
»انريكه مورا« نيز ضمن تشريح مسووليتش به عنوان 
هماهنگ كننده اتحاديه اروپا، بر آمادگي خود به منظور 
همكاري با ايران و ساير طرف ها در جهت ادامه مذاكرات 
براي دستيابي به نتيجه اي كه مورد پذيرش همه طرف ها 
باشد، تاكيد كرد.  در پايان مقرر گرديد رايزني هاي دو 
طرف در خصوص موضوعات م��ورد عالقه طرفين در 

روزهاي آينده در بروكسل ادامه يابد.
در اين ديدار همچنين در خصوص روابط كشورمان و 
اتحاديه اروپايي، بر ارتقاي روابط فيمابين تاكيد شد و 
قرار شد در گفت وگوهاي آتي در بروكسل، سرفصل ها و 
زمينه هاي عملي گسترش روابط مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گيرد. باقري همچنين در حوزه مسائل و موضوعات 
مهم منطقه از جمله تحوالت افغانس��تان نيز ضرورت 
مسووليت پذيري اتحاديه اروپايي خصوصا در ارتباط 
با وضعيت انس��اني مردم افغانستان از جمله وضعيت 

بي جاشدگان و آوارگان را مورد تاكيد قرار داد.
معاون سياسي وزارت امور خارجه در خصوص شرايط 
غم انگيز م��ردم و زنان و كودكان در يمن نيز با توجه به 
محاصره چند ساله اين كش��ور، خواستار توجه جدي 
اتحاديه اروپا و عمل به وظايف خود براي پايان دادن به 

اين تراژدي انساني شد.

در گفت وگوي تلفني با »وانگ اي« 
اميرعبداللهيان بر ضرورت 

اجراي برنامه جامع ۲۵ ساله با 
چين تاكيد كرد

اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران در گفت وگوي 
تلفني با همت��اي چيني خود ضمن تاكي��د ويژه بر 
ضرورت عملياتي ساختن برنامه جامع همكاري 25 
س��اله، از همراهي ارزش��مند چين در تامين واكسن 
تقدير كرد. وزراي امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و 
جمهوري خلق چين طي تماس تلفني آخرين وضعيت 
مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه اي و بين المللي را 
مورد بررسي قرار دادند. وزير امورخارجه ايران ضمن 
مرور آخرين وضعيت مناسبات دوجانبه و تاكيد ويژه 
بر ضرورت عملياتي ساختن برنامه جامع همكاري 25 
ساله، از همراهي ارزشمند چين در تامين واكسن مورد 
نياز كش��ورمان تقدير و در خصوص آخرين وضعيت 
برجام با همتاي چيني تبادل نظر كرد. وانگ اي عضو 
شوراي دولتي و وزير امور خارجه جمهوري خلق چين 
نيز در اين تماس تلفني بر موضع پكن مبني بر ضرورت 
بازگشت كامل همه طرف ها به تعهدات برجامي تاكيد 
و از مواضع جمهوري اس��المي ايران در اين خصوص 
تقدير كرد. وزير امور خارجه چين ضمن اس��تقبال از 
آغاز گفت وگوهاي جمهوري اس��المي ايران و طرف 
اروپايي، تاكيد كرد به هم��كاران خود ماموريت داده 
اس��ت در تماس با همتايانشان در وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران، مشورت هاي نزديك دو كشور 
در اين خصوص ت��داوم يابد. وزير امور خارجه چين با 
اعالم آمادگي پكن براي عملياتي كردن سند همكاري 
25 ساله، بر تعهد پكن به ادامه همكاري ها با تهران براي 
مهار كرونا و تامين واكس��ن مورد نياز به هر ميزان و تا 
هر زمان كه تهران درخواست داشته باشد، تاكيد كرد.

وزير امورخارجه چين در اين گفت وگوي تلفني تاكيد 
كرد اراده رهبران دو كشور، گسترش همه جانبه روابط 
دوجانبه است و لذا پكن همانند گذشته به همكاري 
و رايزني با جمهوري اسالمي ايران در همه سطوح از 
جمله همكاري متقابل در س��ازمان هاي منطقه اي و 
بين المللي ادامه خواهد داد. اميرعبداللهيان نيز ضمن 
راهبردي خواندن روابط دو كش��ور، بر اهتمام جدي 
ته��ران جهت پيگيري توافق ه��اي رييس جمهوري 
شي جين پينگ و دكتر رييسي در تماس تلفني اخير 
طرفين و همچنين اجراي كامل سند همكاري هاي 
25 ساله دو كشور تاكيد كرد. وزير امور خارجه ايران 
همچنين در پي آغاز گفت وگوه��اي ايران و اتحاديه 
اروپايي كه روز قبل در س��طح معاون سياس��ي وزير 
امورخارجه و معاون دبيركل سرويس اقدام خارجي 
اتحادي��ه اروپا ص��ورت گرفت، ضمن تش��ريح ابعاد 
گفت وگوهاي صورت گرفته و تبيين سياست قطعي 
جمهوري اسالمي ايران مبني بر ضرورت رفع موثر و 
كامل تحريم هاي يكجانبه و غيرقانوني رژيم امريكا، از 
بي عملي سه كشور اروپايي انتقاد كرد. اميرعبداللهيان 
تاكيد كرد البته گفت وگوها در مسير مثبت و سازنده اي 
آغاز ش��ده اس��ت كه اين امر مورد تاييد دو طرف در 
پايان گفت وگوهاي ديروز قرار گرفت و لذا توافق شد 
گفت وگوها طي دو هفته آينده در همين س��طح در 

بروكسل ادامه يابد.

مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرد

محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهوري:

وقوع دو انفجار در مسجد شيعيان واليت قندهار با ۶۲ شهيد و ۶۸ زخمي 

كسري ۳۰۷ هزار ميليارد توماني بودجه ۱۴۰۰

اقتصاد كشور نيازمند جراحي هاي بزرگ

جمعه خونين قندهار 

خطر تصميم سازي خلق الساعه 

محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهوري گفت: 
وضعيت فعلي كشور نيازمند انجام جراحي هاي بزرگ 

اقتصادي است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، محسن رضايي 
ميرقائد جمعه در بدو ورود به فرودگاه اهواز در جمع 
خبرنگاران با تاكيد بر اينكه امروز 2 سياس��ت مهم را 
همزمان پيگيري خواهيم كرد اظهار داشت: در حال 
حاضر جراحي در اقتصاد كش��ور به عنوان يك اصل 
دنبال مي شود. وي با اشاره به اينكه به واسطه مشكالت 

اقتصادي، مسائل مختلفي دامنگير مردم شده است 
افزود: امروز كمتر صحبت مي كنيم و از ش��عار دادن 
پرهيز خواهيم كرد و بيش��تر به دنب��ال اقدام و عمل 
خواهيم بود.از بابت مش��كالت پيش آمده براي مردم 
شرمنده هستيم اما همواره تالش خواهيم كرد كه با 
تكيه بر همت بلند جوانان كشورمان و همچنين تحمل 

مردم، وضعيت بهتري را رقم بزنيم.
رضايي ميرقائد با اشاره به اهداف سفر خود به خوزستان 
تصريح كرد: براي چند هدف مهم به خوزستان سفر 

شده است كه يكي از آنها مساله صادرات و واردات كاال 
است.بخش مهمي از واردات كشور از طريق بندر امام 
خميني )ره( انجام مي ش��ود كه روند ترخيص كاالها 
براي مصرف داخلي با گره هايي روبه رو اس��ت؛ لذا در 
اين سفر تالش مي شود كه اين گره ها بررسي شوند تا 

مشكالت پيش آمده حل و فصل شوند.
رضايي به سفر رييس جمهوري به استان خوزستان 
اش��اره كرد و اف��زود: در اين س��فر، دس��تورات مقام 
رياس��ت جمهوري در سفر به خوزس��تان نيز بررسي 

خواهد ش��د تا روند اجراي مصوبات با جديت دنبال و 
پيگيري شود.

وي همچنين به زلزله اخير اس��تان خوزستان اشاره 
كرد و گفت: قص��د داريم امروز در ميان مردم انديكا و 
همچنين شهرهاي خسارت ديده در شمال خوزستان 
برويم تا از نزديك وضعيت آنها بررس��ي شود.شرايط 
استان خوزس��تان در بخش هاي مختلف به خصوص 
مسائل مربوط به خسارات زلزله زدگان را در تهران مورد 

پيگيري قرار خواهيم داد.

بر اثر وقوع دو انفجار در نمازجمعه مسجد شيعيان در 
قندهار در جنوب افغانستان دست كم ۶2 نفر شهيد 
و شماري زخمي شدند. به گزارش رسانه ها، دستكم 
وقوع دو انفجار در »امام بارگاه فاطميه« مسجد جامع 
شيعيان قندهار در حوزه اول امنيتي اين شهر در جنوب 
افغانستان به وقوع پيوست كه تعدادي شهيد و زخمي 
برجا گذاشته است. بر اساس برخي گزارش هاي اوليه، 
در اين انفجار دس��تكم ۶2 نفر شهيد و بيش از ۶۰ تن 
ديگر زخمي شده اند. تاكنون مقام هاي امنيتي و محلي 
در قندهار در اين مورد اظهارنظري نكرده اند اما برخي 
رسانه ها مي گويند كه در ورودي اين مسجد سه انفجار 
به وقوع پيوسته اس��ت. حمله انتحاري ساعت ۱۳ و 
۳۰ دقيقه بعد از ظهر ام��روز جمعه هنگام اداي نماز 
جمعه رخ داد و شاهدان عيني گفته اند كه سه مهاجم 
با سالح گرم بر نمازگزاران آتش گشودند و پس از آن 
جليقه هاي انتحاري خود را منفجر كردند. »س��عيد 
خوستي« سخنگوي وزارت كشور طالبان در واكنش 
به اين انفجارها اظهار داشت: »در انفجار امروز در مسجد 
»امام بارگاه« شيعيان در قندهار تعدادي از هموطنان 

ما كشته و زخمي شده اند.«
وي گفت كه نيروهاي ويژه طالبان در محل انفجارها 
حضور دارند و عام��الن اين جنايات به سزاي ش��ان 
خواهن��د رس��يد. وزارت امور خارجه كش��ورمان در 
بيانيه اي جنايت امروز تروريست ها در واليت قندهار 

را شديدا محكوم و بيانيه اي صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است: بار ديگر دست دشمنان اسالم 
و مسلمين از آستين تروريست هاي جنايتكار تكفيري 
بيرون آمد و جمعي ديگر از مردم مظلوم افغانستان را 

در حال برگزاري نماز جمعه به خاك و خون كشيد.
وزارت ام��ور خارجه جمهوري اس��المي ايران حمله 
تروريس��تي كوردالن تكفيري به مس��جد فاطميه 

قندهار كه موجب ش��هادت و جراحت جمع كثيري 
از ش��ركت كنندگان در نماز جمعه گرديد را به  شدت 
محكوم نموده و ضمن تسليت به خانواده هاي محترم 
شهدا و مردم عزيز افغانستان و با آرزوي صبر و اجر براي 
بازماندگان قربانيان و شفاي عاجل براي مجروحين 
اين جنايت ضدبشري، بار ديگر نسبت به توطئه هاي 
تفرقه افكنانه دشمنان امت اسالم هشدار داده و بر لزوم 

وحدت و يكپارچگي ش��يعه و سني و نفي خشونت و 
افراطي گري با نام اسالم تاكيد مي نمايد.

اين حادثه دلخراش و حوادث تاس��ف بار گذش��ته از 
جمله حمله قبلي به نمازگ��زاران در قندوز، ضرورت 
افزايش مراقبت ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراكز 
مذهبي ش��يعه و سني و ساير تجمعات در افغانستان 
را بيش از پيش روش��ن مي سازد . جمهوري اسالمي 
ايران اطمينان دارد خواهران و برادران مسلمان ما در 
افغانستان با همدلي و همفكري و تشريك مساعي با 
يكديگر توطئه هاي تفرقه افكنانه دشمنان خود را ناكام 
خواهند گذاش��ت. برخي منابع نزديك به طالبان در 
فضاي مجازي گفته اند كه محافظان مسجد شيعيان 
قندهار نيز در دو انفجار و حمله به اين مسجد كشته 
شده اند. اين منابع بدون جزيياتي از آمار تلفات طالبان 
تاكيد كردند كه برخي از اعضاي طالبان در تيراندازي 

متقابل با عامالن حمله كشته شده اند
حزب اهلل ه��م با صدور بيانيه اي كش��تار وحش��يانه 
نمازگزاران ش��يعه در مس��جدي در مرك��ز قندهار 
افغانستان توسط گروهك تروريستي داعش را محكوم 
كرد. جمعه هفته گذشته نيز يك انتحاري وابسته به 
گروه تروريس��تي داعش مسجد ش��يعيان در واليت 

قندوز در شمال افغانستان را هدف قرار داد.
بر اثر انفجار در مسجد جامع سيدآباد در واليت قندوز 

بيش از يكصد نفر شهيد شدند.

هرچن��د در زمان اتخ��اذ با اقبال عمومي و كف و س��وت 
مخاطبان مواجه شده اند اما با گذشت زمان مشخص شده 
است كه اين نوع تصميم سازي ها نه تنها مشكلي از جامعه 
هدف حل نكرده اند، بلكه بر حجم مشكالت خرد و كالن 
كش��ور نيز افزوده اند. تصميمات بخشنامه اي دستوري، 
ناگهاني و خلق الساعه از جمله اين تصميمات محسوب 
مي شوند. بر اس��اس اين ضرورت ها است كه كارشناسان 
اقتصادي هشدار مي دهند قبل از هر تصميمي به شرايط، 
بودجه، تاثيرگذاري و... توجه شود. يكي از اقداماتي كه دولت 
قبلي در آخرين ماه هاي عمر فعاليت هايش اقدام به اجراي 
آن كرد، مباحثي بود كه در خصوص افزايش حقوق اقشار 
و گروه هاي مختلف تدارك ديد. طبيعي است كه هر عقل 
سليمي از ايده افزايش دريافتي اقشار زحمتكش جامعه 

حمايت مي كن��د و آن را يك ضرورت ارزيابي مي كند. اما 
چنانچه اين تصميمات در شرايط نامناسب و بدون در نظر 
گرفتن منافع مالي پايدار اجرايي شوند، نه تنها باري از دوش 
اقشار شريفي چون بازنشستگان، معلمان و... برنمي دارد، 
بلكه در ادامه باعث افزاي��ش تكانه هاي تورمي در جامعه 
خواهد شد. اين در حالي است كه گزارش تفريغ اخير بودجه 
نشان داد كه دولت با وضعيت مالي نامناسبي روبه روست. بر 
اساس برخي روايت ها ۴۰۰هزار ميليارد تومان و بر اساس 
برخي ديگر از روايت ها ۴۷۰هزار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه براي سال ۱۴۰۰ وجود دارد، در طول ماه هاي اخير 
دولت از طريق فروش اوراق و تنخواه بانك مركزي نيازهاي 
بودجه اي خود را تامين كرده است. در يك چنين شرايطي 
ايده افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان، بدون اينكه 

منابع پايداري براي آنها تدارك ديده ش��ده باشد، بيشتر 
بر حجم مشكالت اقتصادي جامعه مي افزايد. هيچكس 
مخالف افزايش حقوق بازنشس��تگان شريف و فرهيخته 
جامعه نيست، اتفاقا نمايندگان معتقدند با توجه به نيازهايي 
كه اين قشر در جامعه دارند، بايد روند افزايش ها بايد ابعاد 
و زواياي وسيع تري داشته باشد. اما قبل از اقدام به اجراي 
لوايح مربوط به افزايش دريافتي ها بايد منابع پايداري براي 
آنها تدارك ديده شود. در غير اين صورت، چند درصد محدود 
به حقوق بازنشستگان )و ساير اقشار( افزوده مي شود، اما 
ده ها درصد در قالب تورم هاي عمومي جامعه از جيب آنان 
برداشته مي شود. بدون تدارك اين منابع درآمدي پايدار 
دولت ناچار خواهد بود از طريق استقراض يا تنخواه بانك 
مركزي اين پرداختي ها را پوشش دهد. بنابراين معتقدم 

لوايحي از جنس همسان سازي دايمي حقوق بازنشستگان 
در شرايط فعلي هرچند باعث محبوبيت بيشتر مجلس 
و دولت خواهد ش��د، اما برخ��الف منافع اقتصادي كالن 
كشور و ضرورت هاي انضباط پولي و مالي است. البته اغلب 
نمايندگان ترجيح مي دهند در شرايطي كه حتي مي دانند 
اين تصميم براي اقتصاد كشور مشكالتي را ايجاد مي كند، 
راي به اجراي آن دهند، اما ضروري اس��ت، رس��انه هاي 
تخصصي و دلسوز، افكار عمومي را متوجه ابعاد خطرناك 
يك چنين تصميم سازي هاي غيركارشناسي كنند. هم از 
نظر شرعي، هم از نظر اخالقي و هم از نظر انساني نبايد اقدام 
به اتخاذ تصميماتي كرد كه ممكن است نقدينگي را افزايش 
دهد، پايه پولي را توسعه ببخش��د و در نهايت تكانه هاي 

تورمي ايجاد كند. 

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز پنجش��نبه، نرخ ارز در بازار آزاد با افزايش همراه 
ش��د و قيمت دالر امريكا ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان و هر 
يورو ني��ز ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته مي ش��ود. 
قيمت دالر در هفته اخير با كاهش قابل توجه از حدود 
۲۸ هزار تومان تا ۲۷ هزار و 4۰ تومان كاهش داشت. 
اونس طال نيز روز جمعه با كاهش زياد به ۱۷6۸ دالر 
رسيد و پيش بيني مي شود كه در هفته جاري شاهد 
كاهش قيمت طال و سكه باشيم. قيمت دالر نيز روز 

جمعه ۲۷۳۰۰ تومان اعالم شده است. 
نايب رييس اتحاديه طال و جواه��ر تهران روز جمعه 
درباره تحوالت بازار سكه و طال در هفته اي كه گذشت، 
گفت: قيم��ت انس جهاني طال با توج��ه به تحوالت 
اقتصادي جهاني به خصوص تحوالت بازارهاي نفتي 
در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه افزايش چشمگيري 
داشت. اين افزايش قيمت انس جهاني طال به باالترين 
سطح خود در يك ماه گذشته رسيده است و در مقايسه 
با ابتداي هفته با ۳۹ دالر افزايش نرخ به يك هزار و ۷۹۷ 
دالر رسيد كه اين رقم طي يك ماه گذشته بي سابقه 
بوده است. قيمت انواع سكه روز پنجشنبه در مقايسه 
با روز قبل آن افزايشي بود اما در مقايسه با ابتداي هفته 
كاهش داشت. در روز پنجشنبه حباب سكه ۳4۰ هزار 
تومان بود كه نس��بت به ابتداي هفته ۸۰ هزار تومان 
كاهش يافته بود و اين نشان مي دهد كه انگيزه خريد و 
تقاضا در بازار به شدت كاهش يافته است. قيمت دالر 
مبناي تعيين نرخ سكه و طال است كه در ابتداي هفته 
۲۷ هزار و ۸۸۰ تومان بود كه در پايان هفته ۸6۰ تومان 
كاهش هفتگي داشت كه خود موجب كاهش قيمت 

طال و سكه در هفته سوم مهر ماه بود. 
 كشتي آراي در مورد پيش بيني قيمت سكه و طال در 
هفته آينده گفت: در هفته آينده با توجه به مذاكرات 
برجامي در جريان است ممكن است قيمت ارز تحت 
تاثير اين اخبار قرار گيرد، البته قيمت انس جهاني 
نيز بي تاثير نخواهد بود و بايد ديد بازارهاي مالي به 

كدام سو حركت مي كنند.  
نايب ريي��س اتحاديه طال و جواه��ر گفت: روز پنج 
شنبه به علت افزايش نرخ انس جهاني و ارز، شاهد 
باال رفتن قيمت ه��ا در بازارهاي داخلي هس��تيم.

محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني ۱۷۹4 
دالر قيمت گداري ش��ده افزود: قيمت سكه طرح 
جديد ۱۱ ميليون و 6۰۰ هزار تومان، قيمت س��كه 
طرح قديم ۱۱ ميلي��ون و ۲۰۰ ه��زار تومان، نيم 
سكه پنج ميليون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع سكه سه 
ميليون و 4۹۰ هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان فروخته مي شود.هر مثقال طال 
4 ميليون و ۹6۰ هزار تومان هر گرمطالي ۱۸ عيار 

يك ميليون و ۱4۵ هزار تومان معامله مي شود.

      تثبيت قيمت دالر 
در ميانه كانال ۲۶ هزار توماني

 نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )پنج شنبه، ۲۲ مهرماه( 
بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته ۲6 هزار و ۵۲6 
تومان داد و ستد شد.قيمت فروش يورو در مقايسه با 
روز گذشته با كاهشي اندك برابر ۳۰ هزار و 46۰ تومان 
معامله شد. قيمت خريد هر دالر ۲6 هزار تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۹هزار و ۸۵۷ هزار تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار 
و ۹۹۲ تومان و ن��رخ فروش آن ۲6 هزار و ۲۲۸ تومان 
اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار و ۷4۳ 
توم��ان و نرخ ف��روش آن نيز ۳۰ ه��زار و ۳4۷ تومان 
اعالم ش��د. همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
پنجشنبه، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۱۳۳ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و 4۵۰ تومان 
معامله ش��د ... قيمت دالر در خرداد م��اه به ۲6 هزار 
تومان رس��يد و از آن پس حركت رفت و برگشتي در 
اين محدوده قيمتي و حركت به سمت رقم ۲۷ هزار 
تومان داشت. اما از ابتداي شهريورماه قيمت ها در برخي 
مواقع نزولي بود يا براي چند روز پياپي ثبات قيمت را 
داشتيم البته براي چند روزي در محدوده قيمتي ۲۸ 
هزار تومان نيز معامله مي ش��د اما اين شرايط دوامي 
نداشت . براساس اين گزارش از يازدهم مهرماه بهاي 
دالر كاهشي شد و طي هفته گذشته اين روند نزولي 

ادامه داشت و بهاي دالر ۲6 هزار و ۵۲6 تومان بود.

      سايه سنگين كاهش قيمت ها در بازار ارز
بهاي ارزهاي عمده بازار طي هفته گذشته با كاهش 
قابل توجه همراه بود، كارشناسان انتصاب رييس كل 

جديد بان��ك مركزي و امي��دواري فعاالن ب��ازار ارز 
براي تحوالت سياس��ت خارجي و مش��خص شدن 
سياست هاي اقتصادي را مهم ترين عوامل اين كاهش 
قيمت اعالم مي كنند.نرخ دالر در آخرين معامالت اين 
هفته بازار آزاد درحالي در نزديكي مرز ۲۷ هزار تومان 
نوسان داشت كه در هفته پيشين معامالت اين ارز در 

كانال ۲۸ هزار تومان انجام مي شد.
روند كاهشي قيمت ارز پس از معرفي رييس كل بانك 
مركزي در چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، زماني كه 
دالر در محدوده ۲۸ ه��زار و ۱۰۰ تومان و يورو نيز در 
محدوده ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. اما با شروع 
معامالت هفته اخير، اين روند كاهشي شدت گرفت تا 
جايي كه در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه، بهاي دالر 
در ساعاتي حضور در كانال ۲6 هزار تومان را نيز تجربه 
كرد.كارشناس��ان اقتصادي مهم ترين محرك هاي 
بازار براي تغيير انتظارات تورم��ي فعاالن بازار ارز را 
به صورت عمده در دو عامل معرفي مي كنند؛ تعيين 
رياست جديد بانك مركزي و اخباري كه احتمال از 
سرگيري مذاكرات هسته اي را تقويت كرده است. به 
اعتقاد اين كارشناسان در محافل ارزي پس از معرفي 
علي صالح آبادي به عنوان رييس كل بانك مركزي، 
گمانه امكان عرضه س��نگين ارز در روزهاي ابتدايي 
فعاليت وي، باعث شد تا فعاالن افزايشي بازار در انجام 

خريدهاي خود احتياط كنند.
اي��ن نگراني البت��ه با ش��روع معامالت روز ش��نبه و 
كاهش ۲۵۰ توماني نرخ اعالمي ف��روش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي تقويت ش��د. در همين راس��تا 
برخي از معامله گران بازار ارز معتقدند روند حاكم در 
بازار طي هفته اي كه گذش��ت در اختيار بازارساز قرار 
داشت.  از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي همچنان 
بر تاثيرگذاري باالي اخبار پيرامون سرنوشت مذاكرات 
هس��ته اي نيز تاكيد دارند. در همين راستا معامالت 
هفته اي كه گذش��ت از ابتدا تحت تاثير صحبت هاي 
وزير امورخارجه كش��ورمان كه از نزديك بودن زمان 
اعالم جمع بندي دولت اي��ران در خصوص مذاكرات 
هس��ته اي، كار خود را اميدوارانه آغاز كرد. اين فضاي 
مثبت همچنين با اعالم لغو تحريم برخي شركت هاي 
ايراني از سوي دولت امريكا در روز جمعه نيز تقويت شد 
و بر تشديد روند كاهشي بازار در اين هفته تاثير گذاشت. 
عالوه بر تحوالت فوق انتش��ار اخبار سياس��ي مثبت 
ديگري نيز بر بازار ارز تاثيرگذار بودند كه از آن جمله 
مي توان به خبرهاي منتشر شده درخصوص مذاكرات 
سياسي ميان دولت هاي ايران و عربستان اشاره كرد كه 
باعث شده اند تا برخي فعاالن اقتصادي و معامله گران 
بازار ارز، اين تحوالت را نش��ان دهنده رويكرد تعاملي 
وزارت خارجه شناسايي كنند و به استقبال آن بروند. 

با اين وجود در معامالت اين هفته، روند كاهشي قيمت 
دالر تا مرز ۲۷ هزار تومان تداوم يافت و هرچند براي 
ساعاتي كانال ۲6 هزار تومان را نيز تجربه كرد، اما در 
نهايت طي سه روز پاياني هفته با مقاومت در مرز ۲۷ 
هزار تومان مواجه شد. اين روند براي يورو در مرز ۳۱ 
هزار و ۲۰۰ توم��ان اتفاق افتاد و به اين ترتيب اين دو 

ارز عمده جهاني طي اين س��ه روز پايان هفته عمدتا 
در محدوده ۲۰۰ توماني باالت��ر از اين مرزها در حال 
معامله بودند. در اين شرايط تحليلگران فني معتقدند 
محدوده حساس بازار براي نرخ دالر در كف ۲6 هزار و 
۸۰۰ تومان و سقف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شكل گرفته 
است و معامله گران افزايش��ي و كاهشي هر كدام در 
تالش هستند تا روند معامالت را به سمتي ببرند كه 

بهاي دالر از يكي از اين دو مرز عبور كند. 
بر اس��اس پيش بيني تحليلگران فني اگر معامالت 
دالر در ب��ازار ارز بتوانندمح��دوده ۲6 ه��زار و ۸۰۰ 
تومان را پشت س��ر بگذارد، بايستي در انتظار تداوم 
ريزش قيمت ها در بازار ارز بود. اما از سوي ديگر، اگر 
معامالت روندي افزايش��ي به خود بگيرند و از سقف 
۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان را هم رد كنند، در اين صورت 
مي توان انتظار موج صعودي را در بازار داشت. قيمت 
انواع سكه و طال در هفته سوم مهرماه با توجه به افت 
نرخ دالر در مدار نزولي قرار داشت و حباب سكه هم 

به ۳4۰ هزار تومان كاهش يافت.
در روز شنبه س��ير نزولي را شروع كرد و سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با يكصدهزارتومان كاهش 
در مقايسه با روز پنجشنبه با رقم ۱۱ ميليون و ۷۸۰ 
هزار تومان معامله شد و فرداي آن روز بهاي آن۵۰ 
هزار تومان كاهش يافت. قيمت سكه تا پايان هفته 
بر مدار نزولي قرار داش��ت و در روز چهارشنبه ۱۱ 
ميلي��ون و ۳۹۰ هزار تومان و در روز پنجش��نبه با 
افزايش ۱4۰ تومان رشد بهاي با رقم ۱۱ ميليون و 

۵۳۰ هزار تومان داد و ستد مي شد.

      قيمت جهاني طال 
به باالترين سطح يك ماهه رسيد

قيمت جهاني طال در معامالت، پنج شنبه تحت تاثير 
اف��ت ارزش دالر و افت س��ود اوراق قرضه امريكا به 
باالترين سطح يك ماه اخير ۱۷۹۳ دالر رسيد.قيمت 
جهاني طال در معامالت، پنج شنبه، تحت تأثير افت 
ارزش دالر و افت سود اوراق قرضه امريكا به باالترين 
سطح يك ماه اخير رس��يد. قيمت طال كه ديروز به 
باالترين رقم يك ماه اخير يعن��ي ۱۸۰۰ دالر و ۱۲ 
سنت رس��يده بود، با ۰.۰4 درصد كاهش به ۱۷۹۵ 
دالر و ۲۰ سنت رسيد. ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها 
كم نوس��ان بود. ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت با ۰.۰۷ درصد كاهش نسبت به روز گذشته، 
در س��طح ۹4.۰۰۲ واحد بسته ش��د. شاخص دالر 
معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر 
جهاني بيان مي ش��ود كه شاخص دالر در گزارشات 
ايس��نا، ش��اخص ۱۰ ارزي و در بردارن��ده تغييرات 
قيمتي دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه 
هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك 
سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.

      ركوردزني ذخاير طال و ارز روسيه
روس��يه اكنون پنجمين دارنده ب��زرگ ذخاير ارزي 

در جهان است. داده هاي بانك مركزي روسيه نشان 
مي دهد كه حجم ذخاير طال و ارز اين كشور تا پايان ماه 
سپتامبر با ۱.۹ درصد افزايش )معادل ۱۷.4 ميليارد 
دالر( به 6۱۸.۲ ميليارد دالر رس��يده است. به گفته 
بانك مركزي روسيه، اين افزايش ناشي از تداوم روند 
تقويت ذخاي��ر و تغيير در نرخ هاي برابري ارز حاصل 
شده است.ذخاير ارزي روسيه شامل ارز، طال، حق 
برداشت مخصوص از بانك تسويه بين الملل و اوراق 
قرضه كشورهاي خارجي است. طي يك سال اخير 
ميزان ذخاير طال و ارز روسيه ۱4 درصد و از ابتداي 
س��ال جاري ميالدي ۷.۹ درصد بيشتر شده است. 
۱۵۰ ميليارد دالر از ذخاير بانك مركزي روسيه را 
طال تش��كيل مي دهد كه نسبت به مدت مشابه ماه 

قبل ۲۰ ميليارد دالر بيشتر شده است.

      لزوم اصالح عرضه ارز صادراتي
در سامانه نيما

محمدرضا فرشچيان فعال اقتصادي معتقد است: ارز 
حاص��ل از صادرات كاالهاي كش��اورزي و صنعتي را 
نمي توان با همان قيمت ارزهاي پتروش��يمي و فوالد 
در شبكه نيما عرضه كرد و اين روش بايد اصالح شود.

محمدرضا فرشچيان با اشاره به بخشنامه اخيري كه 
از سوي دولت درباره مجوز واردات در مقابل صادرات 
صادر شد، اظهار كرد: يك سال بود كه به دنبال اين 
بخشنامه بوديم كه خوش��بختانه محقق شد، اما در 
حال حاضر مشكل اساس��ي ما ساز و كار شبكه نيما 
است.مشكل صادركنندگان غيرنفتي واقعي اين است 
كه دولت توق��ع دارد ارز حاصل از صادرات كاالهاي 
كش��اورزي و صنعت��ي هم با همان قيم��ت ارزهاي 
پتروش��يمي و فوالد در شبكه نيما عرضه شود و اين 
در حالي است كه پتروش��يمي و فوالد از تسهيالت 
يارانه اي برخوردار هس��تند؛ يعني پتروشيمي مواد 
اوليه خود را به صورت يارانه اي از وزارت نفت مي گيرد 

و فوالد هم يارانه انرژي مي گيرد. 
در نتيجه بخش كشاورزي كه هيچگونه يارانه اي به آن 
تعلق نمي گيرد و صرفا ماحصل دسترنج كشاورز است 
به هيچ عنوان نمي تواند ارز صادراتي خود را بر اين مبنا 
به شبكه نيما عرضه كند. گويا برخي مي خواهند كه 
صادركننده به واردات سوبس��يد دهد در صورتي كه 
تمام واردات نيز با نرخ واقعي سرسفره مردم نمي رود، 

بلكه با قيمت هاي باالتر عرضه مي شود.

      مخالفت پوتين با استفاده از رمزارزها
 براي معامالت نفتي

رييس جمهور روس��يه در پاس��خ به پرسشي كه آيا 
پيش بيني مي كند رمزارزها براي تسويه قراردادهاي 
نفتي در آينده ج��اي دالر را بگيرندگفت رمزارزها 
بي ثبات تر از آن هستند كه براي تسويه قراردادهاي 
نفت استفاده شوند اما با اين حال به عنوان راهي براي 
پرداخت، درخور جايگاهي هستند.والديمير پوتين 
اين اظهارات را در مصاحبه با شبكه CNBC مطرح 

كرد كه در وب سايت كرملين منتشر شد. 

يادداشتديدگاه

خبر

3  شنبه 24 مهر 1400    9 ربيع االول 1443  سال هشتم    شماره   Sat. Oct 16. 2021  2055  بانك و بيمه

تعيين رياست جديد بانك مركزي و احتمال از سرگيري مذاكرات هسته اي موجب شد
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سايه سنگين كاهش قيمت ارز در معامله روزهاي اخير

رييس كل بانك مركزي خواستار پرداخت وام صندوق بين المللي پول شد
رييس كل بانك مركزي، ارسال هر چه سريع تر پرونده 
ايران به هيات مدي��ره صندوق بين الملل��ي پول براي 
تصويب پرداخت وام را خواستار شد. علي صالح آبادي 
در جلسه مجازي با مدير منطقه اي خاورميانه صندوق 
بين المللي پول با اش��اره به كمك ه��اي فني صندوق 
بين المللي پول به كشورهاي عضو به بحث پول ديجيتال 
پرداخت و گفت: كمك فني صندوق در اين خصوص كه 
پديده نويني است مي تواند در بحث اعمال سياست هاي 
پول��ي و كنترل و نظ��ارت و كاهش نقش پ��ول نقد در 
اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. رييس كل بانك مركزي 
خواستار استفاده از تجربيات صندوق بين المللي پول در 
زمينه استقالل بانك هاي مركزي شد و گفت: استفاده 
از تجربيات استقالل بانك هاي مركزي مي تواند نقش 

مهمي در حداكثرسازي اثرگذاري سياست هاي بانك 
مركزي در اقتص��اد را ايفا كند. بهره من��دي از نحوه به 
كارگي��ري سياس��ت هاي ارتباط جمع��ي و مديريت 
افكارعمومي س��ومين موضوع كمك فني رييس كل 
بانك مرك��زي از مدير منطق��ه اي خاورميانه صندوق 
بود. وي خاطرنش��ان كرد: نحوه تعام��ل بانك مركزي 
با افكارعمومي در اجرايي كردن سياس��ت هاي پولي و 
بانكي حائز اهميت است بنابراين بازتعريف و نحوه تعامل 
و مواجهه با افكارعمومي بر اساس تجربيات كشورهاي 
موفق عضو صندوق بين المللي پول مي تواند براي ساير 
اعضا مفيد باش��د. وي در ادامه به آس��يب اقتصادي از 
بيماري كرونا اش��اره كرد و گفت: ت��الش براي اجراي 
اقدامات و سياس��ت هاي مورد نياز ب��ه منظور محدود 

كردن اثرات پاندمي در دستور كار قرار دارد. صالح آبادي 
با انتقاد از عدم پرداخت تسهيالت ابزار تامين مالي سريع 
)RFI( براي واردات واكس��ن كرونا به دليل فش��ارهاي 
غيرمنطقي امريكا خواس��تار تامين مالي براي واردات 
اقالم پزشكي شد و تاكيد كرد: كمك به كاهش تنگناهاي 
پيش روي شركت ها و خانوارها الزم است كه مورد توجه 
قرار گيرد. رييس كل بانك مركزي در اين جلسه ارسال 
هر چه س��ريعتر پرونده ايران به هيات مديره صندوق 
براي تصويب پرداخت وام مانند روال معمول براي ساير 
كش��ورها را از مدير خاورميانه صندوق بين المللي پول 
خواس��تار ش��د. صالح آبادي با بيان اينكه ايران از طرح 
تأس��يس صندوق انطباق و تثبيت )RST( براي كمك 
مالي به كشورهاي با درآمد كم و كشورهاي نيازمند با 

درآمد متوسط استقبال مي كند، افزود: اطمينان دارم اين 
صندوق به منظور پوشش نيازهاي كشورهاي متقاضي 
براي مديريت اقتصاد و مشكالت پيش آمده از بيماري 
كرونا كارا و مفيد خواهد بود. رييس كل بانك مركزي با 
تاكيد بر تالش براي ايجاد شفافيت بيشتر درباره نحوه 
استفاده از منابع صندوق خاطرنشان كرد: منابع استفاده 
نشده از كشورهاي غني به كشورهاي ضعيف و نيازمند 
بايد اجرايي و عملياتي ش��ود. در اين جلسه جهاد آزور، 
رييس خاورميانه اي صندوق بين المللي پول با اش��اره 
به سخت شدن شرايط اقتصادي به دليل پاندمي كرونا 
گفت: شناخت اولويت هاي شما، چگونگي كمك صندوق 
بين الملل��ي پول و كمك به دولت ها در تس��ريع بهبود 
اقتصادي تجربيات ارزنده اي براي كشورهاي عضو است.

تقويت ارزش ريال ماموريت 
ويژه بانك مركزي در اين دوره

درباره اولويت هاي بانك 
مرك��زي در دور جدي��د 
فعاليت ه��ا، باي��د توجه 
داش��ت ك��ه ع��الوه ب��ر 
يكس��ري ماموريت هاي 
س��اختاري مانن��د بحث 
مديريت ارزش پول ملي 
ي��ا مديريت ت��ورم و نرخ 
قيمت ها در ب��ازار، حفظ 
ثبات بازار پولي و اقتصادي كش��ور را برعهده دارد 
و يكي از مهم تري��ن اولويت هاي بانك مركزي در 
اين دوره، تقوي��ت ارزش ريال اس��ت و مديريت 
تورم و بازار ارز نيز از ديگر ماموريت هاي مهم بانك 

مركزي محسوب مي شود.
در يك سال اخير تالش ها بر اين اساس استوار بود 
تا تورم مديريت شود، اما برنامه و راهكارها چندان 
موفق نبود و حتي تورم نقطه به نقطه شهريورماه 
يك ركورد تاريخي را به ثبت رساند. بانك مركزي 
باي��د ظرفيت ه��اي دول��ت و موضوعيتي كه در 
بودجه از طريق مجلس و دولت است را به كمك 
حوزه سياست گذاري پولي در آورد تا كسب و كار 
كشور به خصوص در حوزه تورم مديريت شود و 
بايد نسبت به اين موضوع به صورت خيلي جدي 

و دقيق ورود پيدا كند.
كارآمدي ابزارهاي تحت اختيار بانك مركزي نيز 
بايد بررسي شود كه با توجه به مالحظاتي كه اكنون 
در شرايط اقتصاد كشور وجود دارد، ادامه دار هست 
يا خير؟ از ديگر سو اولويت ديگري كه رييس كل 
بانك مركزي برعهده دارد، رسالتي است كه مقام 
معظم رهبري در دولت گذشته مطرح كردند و جزو 
ماموريت هاي بانك مركزي به حساب مي آيد و آن 
هم تقويت ارزش پول ملي است كه انتظار مي رود 
در اين دوره از طريق يكس��ري مولفه هاي موجود 

كه توان فعال شدن دارند، انجام گيرد.
تقويت ارزش پول ملي نياز به بررس��ي و كنترل 
رش��د نقدينگي دارد. همانطور كه اش��اره ش��د 
مس��اله اصلي در اين رابطه رشد پايه پولي است 
ك��ه از طريق مديريت فضاي چ��اپ پول و ايجاد 
مانع براي برداش��ت از منابع بان��ك مركزي بايد 
مورد توجه قرار گيرد، ي��ا وارد كردن بانك هاي 
خصوصي از طريق ايجاد مديريت ناترازي بانك ها 
به حوزه ارزش پولي ملي و هم تراز آن خلق بخش 
زيادي از نقدينگي كشور توسط بانك ها است كه 
س��ازوكارهاي نظارتي بانك مركزي بايد به اين 
موضوع بپ��ردازد تا در نهاي��ت از طريق موضوع 
كنترل انتظارات تورمي به مديريت و كاهش تورم 

و تقويت ارزش پول ملي بينجامد.
ديگر اولويت ه��ا و وظايف بانك مركزي توجه به 
درخواست هاي فعاالن اقتصادي است. هميشه 
انتظار و مطالبه فعاالن صنايع مختلف از مجموعه 
دولت اين بوده كه براي آن  ها فضاي ثبات ايجاد 
شود. به اين معنا؛ به آنها گفته مي شود كه در بازار 
پول بر فرض در رن��ج مثبت و منفي چند درصد 
ثبات وج��ود دارد، پس براي ع��دم ايجاد تغيير 
در آن بايد در ش��كل ن��رخ ارز و ديگر مولفه هاي 
اقتصادي دقت صورت گيرد. بهتر آن است تا براي 
برآورد نوسانات نرخ ارز يك بازدهي تعريف شود 
كه فعاالن اقتصادي بتوانند از اين طريق شرايط 
قابل پيش بيني در حوزه نرخ ارز، سرمايه گذاري، 
واردات نيازمندي ه��ا يا برنامه ري��زي در حوزه 
صادرات كاالهايي كه بنا اس��ت صورت گيرد را 
انجام دهند و از طرف ديگ��ر وظيفه  ديگري كه 
بانك مركزي هميشه برعهده داشته و بايد آن را 
بررسي كند، بحث مديريت منابع خارجي است. 
بانك مركزي مسوول توزيع ارز و مديريت منابع 
مالي و پولي ارزي خارج از كشور است كه بايد در 
مصارف و هزينه هايي كه بنا است صورت گيرد، با 
توجه به سياست گذاري هاي دولت اولويت بندي 

آن را در نظر گيرد.
انتظار از رياس��ت كل بانك مركزي اين است كه 
اقتدار رييس كلي را براي خود ايجاد كند و از طريق 
همين اقتداري كه به عنوان سكاندار بانك مركزي 
به وج��ود آورده، به حوزه  اس��تقالل در عملكرد و 
پيش��برد امور در حوزه بانك مركزي توجه داشته 
باش��د، قاعدتا از اين موض��ع مي تواند بانك هاي 
خصوصي كه به غول هاي اقتصاد تبديل شدند را 
مديريت كند. زماني كه رييس كل بانك مركزي 
داراي چنين اقتداري در حوزه سياس��ت گذاري 
پولي شود، مي تواند ابزارهاي در اختيار خود را فعال 
سازد و از اين طريق نقدينگي را مورد مديريت قرار 
دهد و نرخ ارزرا كنترل كند، همچنين از رشد پايه 
پولي هم جلوگيري به عمل خواهد آمد زيرا در اين 
حالت با اعتباري كه به وجود مي آيد، خداي نكرده 
هر زمان هم دچار تنش هاي��ي در حوزه خارجي 
شويم، حرف رييس كل بانك مركزي اعتبار پولي 

كشور محسوب خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي نبايد هر روز و به راحتي 
دست به مصاحبه بزند و هر حرفي را مطرح كند. 
بايد تمام فعاالن اقتص��ادي و بازيگران اين حوزه 
س��خن او را از پرتو آن اقتداري كه اش��اره شد، به 
عنوان يك حرف حيثيتي براي نظام پولي و بانكي 
در نظر بگيرند. رييس كل بانك مركزي سكاندار 
نظام پولي كشور به حساب مي آيد و بايد بتواند در 
برابر زياده خواهي هاي كل كابينه كه گفته مي شود 
پول براي هزينه هاي مختلف چاپ كند، مقاومت به 
خرج دهد و استدالل بياورد. رياست بانك مركزي 
كارهايي را هم كه نبايد انجام دهد را نيز مورد توجه 
قرار دهد، او بايد كاري را عملياتي سازد كه اقتصاد 
و نظام پولي كشور را از برداشت مالي دولت مصون 
نگ��ه دارد. به اين معنا، بزرگ ترين خواس��ته اين 
مي شود كه اولويت بانك مركزي بايد اين باشد كه 
برداشت دولت از اقتصاد و نظام پولي متوقف شود.

حميدرضا جيهاني
كارشناس مسائل اقتصادي

نظارت و استانداردسازي 
ساختار بانك ها

مهم تري��ن اولوي��ت بانك 
مرك��زي در دوره جدي��د 
چند مساله خواهد بود كه 
ابتدايي ترين آن بحث نظارت 
بر بانك ها است، زيرا در اين 
دوران اخير بسيار بي ضابطه 
عمل كرده اند و نظارت جدي 
بر عملكردش��ان به لحاظ 
نسبت هاي استاندارد وجود 
نداشته اس��ت. معاون وزير اقتصاد اخيرا مصاحبه اي 
داشته مبني بر اينكه حدود سرمايه واقعي تمام بانك ها 
زير 4۰ هزار ميليارد تومان است كه مساله بسيار مهمي 
به حساب مي آيد زيرا براساس آن تقريبا بايد مشكل دار 
به حساب آيند كه بنا به داليلي اين اتفاق نمي افتد، ولي 
وقتي بنا باشد صاحب ارتباطات بين المللي باشيم و از 
فعاليت هاي اقتصادي برون مرزي بي نصيب نمانيم، 
بانك ها بايد استاندارد باش��ند. قواعد استانداردهاي 
بانكي هم مشخص اس��ت حتي در صورتي كه قاعده 
اس��تانداردهاي G۲۰ را هم نخواهيم عمل كنيم، اما 
تمام بانك هاي دنيا اين استانداردها را در يك سطحي 
انجام مي دهند. عالوه بر اين بحث نظارت هم بس��يار 
مهم است كه در زيرمجموعه همين امر قرار مي گيرد. 
كنترل نقدينگي و رشد پايه پولي از مباحثي به حساب 
مي آيد كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. به اين معنا؛ 
در صورتي كه رشد پايه پولي را دور از نظر داشته باشيم، 
خلق نقدينگي توسط بانك ها اتفاق خواهد افتاد و طي 
۸ سال گذشته از طريق تسهيالت بانك ها اين اتفاق 
روي داد. بحث نظارتي بانك مركزي و موضوع قانوني 
كه مدت ها پيرامون آن صحبت مي كرديم يعني همان 
اصالح قانون بانكي كه مجلس به دنبال آن بود، از همين 
جا نش��ات مي گيرد، البته بهتر آن بود تا بحث اصالح 
قانون بانكي از طريق بانك مرك��زي كليد خورد و به 
صورت اليحه به دولت ارايه شود. طرحي كه مجلس به 
دنبال آن بود، چنانچه مبنا قرار گيرد اوضاع ساختاري 
بدتر خواهد شد زيرا نهادهاي جديدي تشكيل مي شود 
كه از سابقه الزم بهره اي ندارند و تا زماني كه اين گروه 
در جاي واقعي خود بنشيند، زمان را از دست خواهيم 
داد و مجدد دچار آزمون و خطا مي شويم. كنترل تورم 
هم بحثي است كه از اولويت ها به حساب مي آيد. درباره 
بحث اعتبارسنجي هم كه اكنون مطرح مي شود بايد 
توضيح داد كه سيس��تم اعتبارسنجي موجود واقعي 
نيست، يعني تسهيالت به فردي كه يك قسط خود 
را به بانك پرداخت نكرده، داده نمي شود، در حالي كه 
سيستم فوق اعتبار افراد را نه صرفا به لحاظ مالي بايد 
مورد سنجش قراردهد. به اين معنا؛ شخص متقاضي 
بايد از ش��اخص هايي كه در صنف فع��ال خود وجود 
دارد، بهره مند باش��د. چنين اعتبارس��نجي از وثيقه 
محكم ترخواهد بود. انتظار مي رود كه نظارت بر بانك ها، 
اصالح نظام بانكي، رعايت استانداردهاي بانكي، كنترل 
نقدينگي و پايه پولي كه براي اخذ تنخواه اتكا به بانك 
مركزي نباشد و در صورتي كه دست به اين كار  بزنند، 
پايان ماه تسويه شود، مورد توجه قرار گيرد و در اولويت 
باش��د. در نهايت هم روابط بين الملل است كه بانك 
مركزي براي تسهيل نقل و انتقاالت مالي با كشورهاي 
مختلف مي تواند ايجاد كند و بايد مورد توجه قرار گيرد.

يوسف كاووسي
كارشناس امور بانكي

حذف تقلب ۲۰ درصدي
در پرداخت خسارت بيمه

سامانه كروكي الكترونيكي خسارت بيمه رونمايي شد
ريي��س كل بيمه مركزي گفت: با راه اندازي س��امانه 
كروكي الكترونيكي، ۲۰ درصد پرداخت خسارت ها 
كه به دليل تقلب در سوانح و حوادث ساختگي انجام 
مي شد، حذف مي شود. غالمرضا سليماني در همايش 
راه اندازي سامانه كروكي الكترونيكي، گفت: در سال 
۹۹ بيس��ت و پنج هزار ميليارد تومان خسارت بيمه 
ش��خص ثالث از س��وي ش��ركت ها پرداخت شد كه 
متاسفانه ۵ هزار ميليارد تومان آن به دليل تقلب افراد 
و تصادف هاي ساختگي پرداخت شده و ما نمي توانيم 
به راحتي اين موضوع را كش��ف كنيم.در حال حاضر 
وضعيت حق بيمه ش��خص ثالث به طور متوسط يك 
ميليون و ۹۰ هزار تومان اس��ت كه حدود 4۱ درصد 
آن جزو بخشودگي و تخفيف حساب مي شود و هرچه 
تصادف بيشتر باش��د مبلغ دريافت حق بيمه بيشتر 
مي شود.درصدد هستيم بحث صدور بيمه و كروكي را 
به صورت الكترونيكي در تمامي كشور انجام دهيم كه 
موجب كاهش تقلب و تخلف مي شود و موجب خواهد 
شد مقصر و زيان ديده از زمان صدور بيمه تا پرداخت 
خسارت ديگر نيازي نباشد به شركت هاي بيمه مراجعه 
كند و همه اين مراحل هوشمندسازي مي شود. رييس 
كل بيمه مركزي گفت: از ۱۲ ميليون موتورسيكلتي 
كه در كش��ور تردد مي كند فقط يك ميليون و 6۰۰ 
هزار دستگاه موتورس��يكلت بيمه شخص ثالث دارد 
و بيش از ۱۰ ميليون موتورسيكلت بدون بيمه است. 
غالمرضا سليماني در ادامه مراسم رونمايي از سامانه 
كروكي الكترونيكي افزود: همكاري خوبي بين پليس 
و ش��ركت هاي بيمه و بيمه مركزي وجود دارد كه در 
تالش هس��تيم اين همكاري نزديك تر ش��ود، چون 
موجب خدمات دهي بهتر به مردم خواهد شد. پليس 
و شركت بيمه از زمان شروع بيمه تا پرداخت خسارت 
در كنار يكديگرند و به نظر مي رسد در بحث تصادف ها 
و پرداخت خس��ارت روش هاي سنتي و دستي ديگر 
جوابگو نيست. س��ليماني افزود: روش هاي سنتي و 
دستي موجب تخلف زياد و تخلف در پرداخت خسارت 
هم مي شود.در تالش هستيم اين روند از زمان صدور 
بيمه تا پرداخت خسارت به صورت الكترونيكي انجام 
گي��رد و ديگر نيازي به حضور زي��ان ديده و مقصر 
نباشد. رييس كل بيمه مركزي افزود: بايد خسارت ها 
نيز به صورت الكترونيكي و اينترنتي پرداخت شود. 



گروه بازار سرمايه|
باالخره انتظارها پايين يافت و رييس سازمان بورس 
نيز انتخاب شد اما اين انتصاب حواشي زيادي داشت و 
تقريباً سهامداران آينده اي را براي بازار متصور نيستند. 
طي روزهاي اخير ب��ازار ريزش زيادي را تجربه كرد و 
بازهم كانال يك ميليون و 400 هزار واحدي از دست 
رفت، انتظار نمي رود كه تا پايان ماه جاري اين ريزش ها 

جبران شود. 
به هرحال در وضعيت اس��فناك اي��ن روزها، رييس 
جديد سازمان هم انتخاب شد و به عقيده كارشناسان 
ماه ها زمان مي برد تا بازار به روند عادي و معقول خود 
بازگردد و در اين مدت نيز نبايد انتظاري در خصوص 
از سهامداران خرد داشت بلكه بايد حقوقي هاي بزرگ 
بازار روند خود را تغيير دهند، وضعيت رييس جديد 
نيز مشخص است و بايد يك رويكرد واقعي و عمل گرا 

در پيش بگيرد.
در خص��وص رييس س��ازمان بورس باي��د گفت كه 
مجيد عش��قي متولد ۱۳۵۸ دانش آموخته مديريت 
دانشگاه امام صادق است و دانش آموخته دكتراي مالي 
از دانشگاه پيام نور تهران اس��ت. نظرات و گرايش ها 
اقتصادي او شباهت زيادي به حامد سلطاني نژاد دارد. 
وي پيش ازاين در شركت هاي تأمين سرمايه لوتوس 
پارسيان و س��رمايه گذاري نور دنا عضو هيات مديره 
بوده است و بيش از بيست سال سابقه فعاليت در بازار 

سرمايه دارد.
وي همچني��ن در كارگ��زاري تدبيرگ��ران ف��ردا، 
سرمايه گذاري پويا، گروه توسعه سيستم ساناي شرق، 
سرمايه گذاري تدبير ارزش، توسعه اقتصاد بين الملل 
آينده، سرمايه گذاري مهرگان سرمايه پارس، صندوق 
سرمايه گذاري مشترك پيروزان، سامان تجارت تدبير 
ايرانيان، گروه توس��عه اقتص��اد، كارآفرينان دامون، 
كارگزاري بانك پاسارگاد عضو هيات مديره بوده است.

مجيد عش��قي به عنوان سيزدهمين سكان دار تاريخ 
بورس ايران پس از فريدون مهدوي )۱۳4۹-۱۳4۶(، 
فضل اهلل مهرپور )۱۳4۹-۱۳۵۲(، داريوش خزيمه علم 
)۱۳۵۲-۱۳۵۳(، منصور ضابطيان )۱۳۵۹-۱۳۵۳(، 
اهلل وردي رجايي سلماسي )۱۳۵۹-۱۳۷۶(، سيداحمد 
ميرمطهري )۱۳۷۶-۱۳۸۲(، حسين عبده تبريزي 
)۱۳۸۲-۱۳۸4(، علي صالح آبادي )۱۳۹۳-۱۳۸4(، 
محمد فطان��ت )۱۳۹۳-۱۳۹۵(، ش��اپور محمدي 
)۱۳۹۵-۱۳۹۹(، حسن قاليباف اصل )۱۳۹۹-۱۳۹۹( 
و محمدعلي دهقان دهنوي )۱400- ۱۳۹۹( عهده دار 

اداره بازار سرمايه كشور شده است.
س��كان داري س��ازمان بورس كار س��اده اي نيست، 
مش��كالت و تخلفات بس��ياري زيادي دراين زمينه 
وجود دارد همانند ماينرها و ديگر مشكالت؛ به گفته 
كارشناسان رييس سازمان بورس نبايد تنها در اتاق كار 
خود بماند و بايد يك مدير پويا براي سروسامان دادن 
وضعيت حال حاضر باشد. البته نبايد فراموش كرد با 
تمامي مشكالت پيش آمده محمدعلي دهقان دهنوي 
عملكرد بسيار مطلوبي در دوران مديريت خود داشت و 
در اولين روزهاي انتصاب وي اغلب افراد انتظار سقوط 
و ريزش بازار را داشتند اما؛ اين مدير بسيار قوي عمل 

كرد و بخشي از بازار را سامان بخشيد.
از سوي ديگر با توجه به رزومه بورسي عشقي انتظار 
مي رود كه در وهله نخست به موضوع استقالل بازار 
سرمايه و جلوگيري سوءاستفاده دولت بقيه و اركان 
از بازار بپ��ردازد، اين مدير تجرب��ه خوبي در حوزه 
بورس دارد و بايد ديد از اين تجربه درراه شكوفايي 

بازار استفاده مي كند يا نه؟

      رييس انقالبي تحول انقالبي
حامد علي محمد، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
رييس جديد سازمان بورس نوشت: فصل جديدي براي 
بورس كشور آغازشده با انتخاب رياست جديد آقاي 
عشقي در سازمان بورس آيا روند تازه اي در تصميمات 
را خواهيم داشت؟ در طي دو سال پرهياهوي سازمان 
بورس صندلي رياست بر كسي وفا نداشته توقعات را 
نيز روس��ا انتخابي نتوانستند برطرف كنند به صورت 
كامل اين در صورتي اس��ت ك��ه بر روند ب��ازار تأثير 
مستقيم گذاشته گروهي جاي خود را به گروهي ديگر 

داده و در هفته ياماهاي اوليه رياست بورس تغييراتي 
صورت مي پذيرد، در خصوص عملكرد رياست قبلي 
آق��اي دهقان دهنوي مي توان اش��اره داش��ت، دوره 
رياست ايشان در اين س��مت تا حدودي روند را ثابت 
نگه داشته و تصميمات اتخاذش��ده از سوي ايشان و 
تيم كارشناسان موردنظر با نظر اكثريت تحليلگران و 
دلواپسان بورس همسو بوده و سعي تالش براي ايجاد 
فضاي آرام و باثبات دريغ نكرده بودند، اگرچه برخي 
حواشي خارجي يا گاها داخلي باعث ايجاد تنش در بازار 
و سهامداران ايجاد شد در كل مي توان گفت عملكرد 
رياست قبلي سازمان بورس در حد قابل قبول بوده در 
نظرسنجي هاي انجام شده هم نيز شواهد بر اين موضوع 

داللت دارد و تاييد از سوي سهامداران نيز شده بود.
رياس��ت جديد س��ازمان بورس با حواش��ي عجيبي 
انتخاب شده است كه همين امر باعث ايجاد تنش در 
روزهاي ابتدايي بوده بايد ديد عشقي چه تدبيري براي 
عبور از اولين بحران كاري خود در سمت جديد خود 
مي انديشيد. مهم ترين مس��اله پيش آمده اين است 
شاخص به سرعت در حال سقوط است ازآنجايي كه 
سهامداران در كشور بسيار گسترده بوده سطح بسياري 
از جامع را تشكيل داده اند و افكار عمومي بيشترين فشار 
را بر بدنه بورس وارد خواهد كرد در پي تصميمات حتي 

جزئي با واكنش هاي بسياري روبرو خواهد بود. 
 در هفته اي آتي كارشناسان و منتقدان بورس به دنبال 
اين هستند تا برنامه كاري و تصميمات جديد در مورد 
بورس چگونه اس��ت كه اين كش��تي به گل نشسته را 
مي تواند به سمت آب هاي روان و اقيانوس حركت دهد 
يا در منجالب سقوط وحشتناك شاخص بورس فرو 
خواهد رفت در اين وضعيت اقتصادي كشور با چنين 

روندي ورشكستگي آنها قطعي خواهد بود.
انتخاب انقالب��ي در دولت انقالبي در حوزه رياس��ت 
سازمان بورس را فقط زمان مشخص كرد كه آيا درروند 
شاخص بورس انقالبي گسترده صورت خواهد داد يا 
عملكرد ضعيف بر جاي خواهد گذاش��ت و آيندگان 
زماني ك��ه اين دوره تاريخ س��ازمان بورس را مطالعه 
خواهند كرد بز اين انتخاب انقالبي افتخار خواهد كرد؟ 
بورس اوراق بهادر كش��ور و اقتصاد كل جامعه دچار 
تنش هاي بس��ياري ش��ده و به ش��دت ش��كننده و 
آسيب پذير اس��ت دراين بين برخي نيز سوءاستفاده 
گران از موقعيت هاي پيش آمده استفاده كرده و منافع 
مالي خود را پيش گرفته و ضربه اي محكم به اقتصاد 
كشور و بورس وارد مي كنند. مجيد عشقي در دوره اي 
رياست سازمان بورس را انتخاب كرده است كه به نظر 
كارشناسان اين حوزه حساس ترين دوره تاريخي بورس 
در كشور است، به سرعت بايد عملكردي مثبت از خود 
بر جاي بگذارد كه صبر سهامداران خرد و حتي كالن 

به سر آمده است و عش��قي با كوچك ترين اشتباهي 
جرقه اي خواهد زد بر س��هامداران و افكار عمومي كه 

مانند انبار مهمات آماده انفجار هستند.

     انتظار براي بهبود بازار
اميرحمزه مالمير، تحليلگر بازار سهام نيز در خصوص 
تغيير رياست س��ازمان بورس نوشت: آقاي عشقي به 
لحاظ شخصيتي فردي سخت كوش و سالمت است و 
از اشراف كافي به موضوعات مرتبط با بازار سرمايه نيز 
برخوردار هست؛ كه البته اين قابليت به سبب فعاليت 
مستمر و درازمدت ايشان در بدنه اركان بازار سرمايه 
حاصل ش��ده اس��ت. همچنين هيات مديره انتخابي 
سازمان بورس، بازار س��رمايه را كاماًل مي فهمند و به 
سبب حضور در پست هاي مختلف مديريتي در اركان 
بازار س��رمايه از اين ويژگي برخوردار هس��تند تا در 
كمترين زمان ممكن اقدام رفع مشكالت اين بازار كنند. 
ضمن اينكه تقريباً در كمتر مواردي در طول حيات اين 
سازمان يكدستي سابقه كاري و فعاليت هيات مديره 
در بدنه بازار سرمايه را ش��اهد هستيم و اين موضوع 
مي تواند به عنوان يكي از نقاط قوت و بارز هيات مديره 
جديد سازمان بورس مطرح و در بهبود مشكالت اين 

بازار موثر باشد.
متأسفانه پس از آقاي دكتر صالح آبادي، شاهد ثبات 
مديريتي در سازمان بورس نبوده ايم و در دو، سه سال 
گذشته نيز بارها رييس و هيات مديره سازمان بورس 
دستخوش تغيير شده اند كه ازقضا اين موضوع به كليت 
بازار سرمايه نيز آسيب رسانده است. ازاين رو با توجه به 
سابقه، تخصص، سالمت و تعهد رييس و اعضاي جديد 
هيات مديره سازمان بورس اميدواريم از منظر مديريتي 
هم ش��اهد ثبات بلندمدت در اين ركن اساسي بازار 
سرمايه باشيم. هرچند تغيير و جابه جايي در سطوح 
مديريتي س��ازمان بورس درمجموع امري طبيعي و 
گاهي الزم است، اما اين تغييرات نبايد مداوم باشد. به 
همين دليل شايد الزم باشد تا قدري تغيير در قانون 
انتصابات هيات مديره سازمان بورس نيز به وجود آيد و 
در صورت عملكردي مناسب و موثر، اعضا دستكم براي 

دو دوره ۵ ساله در اين سمت ابقا شوند. 
بازهم تأكي��د مي كن��م هرچقدر انتخ��اب اعضاي 
هيات مديره س��ازمان بورس درست و دقيق و در پي 
آن تغييرات مديريتي كمتر باشد، اين موضوع به نوعي 
در ثبات بخش��ي و تصويب قوانين بازار سرمايه موثر 
خواهد بود. اين در حالي است كه در سال هاي گذشته 
تغييرات نيروي انساني در بدنه مديريتي و كارشناسي 
سازمان بورس هم رس��وخ كرده است كه اميدواريم 
باثبات��ي كه در هيات مديره اين س��ازمان مي بينيم، 
اين ثبات به تمامي بخش ها و مديريت هاي سازمان 

بورس نيز بس��ط يافته و با تكيه بر ت��وان و تخصص 
كارشناسي موجود در اين سازمان شاهد بهبود شرايط 
بازار سرمايه باشيم. نقطه مثبت ديگر هيات سازمان 
بورس، يكدستي اين تيم است كه اين موضوع مي تواند 
به كاهش حواشي و افزايش همياري و همگرايي در 
باالترين ركن بازار س��رمايه بينجامد و درنهايت نيز 
شاهد تعميق و شفايت و همچنين كارايي بيشتر بازار 

سرمايه در نظام اقتصادي كشور باشيم.
با توجه به تعميق بازار س��رمايه و موارد مرتبط به آن، 
الزم است بازنگري دقيق و عميقي در قوانين و مقررات 
موج��ود صورت گرفته و قواني��ن ضدونقيض در بازار 
سرمايه رفع شود؛ كه البته تحقق اين امر نياز به تالش 
ش��بانه روزي، صبر و حوصله و صرف وقت در ابتداي 
امر دارد. همچنين انتظار مي رود هيات مديره جديد 
سازمان از سعه صدر كافي نسب به انتقادات برخوردار 
باشند و كمتر حرف بزنند، بيشتر بشنوند و با اعتماد 
به بدنه كارشناس��ي و همچنين اس��تفاده از نظرات 
كارشناسان بدنه سازمان بورس بيشتر عمل كنند. البته 
با توجه به شناختي كه از اعضاي جديد هيات مديره 

بورس داريم، اين اتفاق نيز خواهد افتاد.

     تالش بر توسعه زيرساخت هاي بازار
مهدي حاجي غالم سريزدي، كارشناس بازار سرمايه 
نيز در گفت وگوي اخير خود در خصوص اين موضوع 
گفت: اهميت و جايگاه بازار سرمايه بر كسي پوشيده 
نيست و از اين بازار به عنوان شريان اصلي اقتصاد ياد 
مي ش��ود. با توجه به اهميت بورس و نفوذ آن، انتظار 
م��ي رود حمايت هاي دولت از بازار س��رمايه بيش از 
گذشته باشد، همچنين بهتر اس��ت اقدامي صورت 
گيرد تا رييس سازمان بورس در جلسات هيات دولت 
حضورداشته باش��د تا بتواند از طريق تعامل با ساير 
نهادها، ضمن حمايت و حفاظت از سرمايه هاي اقشار 
مختلف مردم، جايگاه بازار س��رمايه را ارتقا بخش��د. 
نگاه ما به بازار سرمايه بايد مانند نگاه به آهوي ترسان 
باشد كه بااحساس كوچك ترين ناامني، فرار مي كند 
لذا مهم ترين انتظار از رييس جديد س��ازمان بورس 
اعتمادس��ازي و حفاظت از منافع بازار سرمايه است. 
به منظور توس��عه و صيانت از بازار س��رمايه و تقويت 
جايگاه اين بازار، انتظاراتي از رييس آينده س��ازمان 
وجود دارد كه بهتر اس��ت آنها را به مرحله برس��اند. 
جلوگيري از قيمت گذاري دستوري، افزايش تعامالت 
بين سازمان بورس با بانك مركزي و وزارت صمت به 
عنوان متولي بازار پول و صنعت كشور براي هماهنگي 
به منظور بهب��ود ارتباط و جلوگي��ري از تصميمات 
ناگهاني و مخرب بر بازار سرمايه ازجمله اقداماتي است 
كه اجرايي شدن آنها روند بازار را بهبود خواهد بخشيد.
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افزايش ۲۱۵ درصدي 
خروج پول از بورس

بورس در هفته اخير كانال ۱،4 ميليوني را از دست داد 
و درمجموع كل هفته ۳ هزار و ۷00 ميليارد تومان پول 
حقيقي از بورس خارج شد و ميانگين روزانه خروج پول 
حقيق��ي ۷40 ميليارد تومان بود كه نس��بت به هفته 
پيشين رشد ۲۱۵ درصدي داشته است. شاخص كل 
بورس پايتخ��ت در 4 روز كاري هفته اخير نزول كرد 
و تنها در روز دوش��نبه اندكي رش��د كرد. در اولين روز 
هفته شاخص كل بيش از ۲۲ هزار واحد نزول كرد و روز 
يكشنبه ۱0 هزار واحد ريزش كرد. روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه نيز ش��اخص به ترتيب ۳۸ هزار و ۲۱ هزار 
واحد سقوط كرد. بدين ترتيب شاخص بورس در پايان 
هفته نسبت به آخرين روز كاري هفته قبل ۹0 هزار واحد 
پايين تر ايستاد تا يك پله سقوط كرده باشد. شاخص كل 
در آخرين روز كاري هفته ۲۱ هزار و ۲۳۶ واحد سقوط 
كرد و به رقم يك ميليون و ۳۹۷ هزار واحد رسيد و نسبت 
به آخرين روز معامالتي هفته قبل ۹0 هزار و 4۸۳ واحد 
پايين تر ايستاد تا پس از دو هفته بازدهي هفتگي بورس 
منفي شود. شاخص كل به كانال ۱،۳ ميليوني سقوط 
كرد و بازدهي هفته شاخص بورس منفي ۶ درصد شد 
كه بدترين عملكرد هفتگي در مهرماه امسال است. در 
هفته اخير شاخص كل هم وزن نيز نزول كرد و در پايان 
هفته نس��بت به هفته پيش��ين ۳4 هزار و ۵0۵ واحد 
پايين تر ايستاد و به رقم ۳۹۲ هزار و ۷۸۱ واحد رسيد و 
بازدهي منفي ۸ درصدي را ثبت كرد كه نسبت به رشد 
۱،۵ درصدي هفته پيشين افت فاحشي داشته است.در 
آخرين روز كاري هفته كمترين رقم ارزش معامالت كل 
ثبت شد كه ارزشي معادل ۱0 هزار و ۳۷۵ ميليارد تومان 
داشت و باالترين رقم هفته روز دوشنبه محقق شد كه 
به رقم ۳۳ هزار و ۵۹۶ ميليارد تومان بالغ شد. ميانگين 
ارزش معامالت كل هفته ۱۷ هزار و ۳۹۸ تومان بود كه 
نسبت به رقم ۲۵ هزار و 4 ميلياردي هفته پيشين، افت 
۳0 درصدي داشته است.طي هفته اخير، ميانگين ارزش 
معامالت خرد بورس ۵ هزار و ۲۵۳ ميليارد تومان بود كه 
نسبت به رقم ۷ هزار و ۱۹۱ ميلياردي هفته پيشين، افت 
۲۷ درصدي داشته است. پايين ترين رقم ارزش معامالت 
خرد به روز دو شنبه برمي گردد كه 4 هزار و ۷0۲ ميليارد 
تومان بود و باالترين رقم هفته در روز سه ش��نبه ثبت 
شد كه ۵ هزار و ۸۱۱ ميليارد تومان بود.ميانگين ارزش 
صف هاي فروش در هفته اخير ۳0۲ ميليارد تومان بود 
كه از ميانگين هفته  پيشين ۲0۶ ميليارد تومان بيشتر 
بود و رشد ۲۱4 درصدي داشته است. باالترين رقم هفته 
۲۸۹ ميليارد تومان بود كه در روز  چهارشنبه ثبت شد و 
پايين ترين رقم به روز     يكشنبه برمي گردد كه ۷۱ ميليارد 
تومان بود.ميانگين ارزش صف هاي خريد در هفته اخير 
۱4۸ ميليارد تومان بود كه از ميانگين هفته گذشته ۲۶۲ 
ميليارد تومان كمتر بود. در اين هفته، ميانگين ارزش 
صف هاي خريد ۲۶۲ درصد كاهش يافته است. باالترين 
رقم هفته 4۹۶ ميليارد تومان بود كه در روز چهارشنبه 
ثبت ش��د و پايين ترين رقم به روز دوشنبه برمي گردد 
كه ۱0۶ ميليارد تومان بود.در پايان هفته اخير ركورد 
خروج پ��ول حقيقي براي ۸ روز متوالي ثبت ش��د. 
درمجموع كل هفته ۳ هزار و ۷00 ميليارد تومان پول 
حقيقي از بورس خارج شد و ميانگين روزانه خروج 
پول حقيقي ۷40 ميليارد تومان بود كه نس��بت به 
هفته پيشين رشد ۲۱۵ درصدي داشته است. در ۸ 
روز كاري اخير درمجموع 4 هزار و ۷۸۱ ميليارد تومان 

نقدينگي حقيقي از بازار خارج شده است.

    چه خبر از بورس كاال
سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
براي حمايت از بازار سرمايه، توسعه نهادها، رفع انحصار، 
بهره گيري از ابزارهاي جديد، تقويت بازار اوليه، مقابله با 
قيمت گذاري دستوري و جلوگيري از دخالت در قيمت 
سهام در دستور كار خواهد بود.عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: بازار بورس بازاري شفاف و عادالنه است 
كه مي تواند درزمينه شكوفايي اقتصادي كشور بسيار 
تأثيرگذار باش��د و به صورت عادالن��ه عرضه و تقاضا را 
هماهنگ كند. به طوركلي ب��ورس مي تواند به ابزاري 
براي حمايت از توليد در مقابل سوداگري تبديل شود و 
نقش مهمي در رفع داللي ها و كنار زدن واسطه گري ها 
در توزي��ع كاالهاي مختلف ايفا كند.حجت االس��الم 
محمدباقري بنايي با تأكيد بر اينكه بورس مي تواند به 
ابزاري براي حمايت از توليد تبديل شود، بيان كرد: در 
برخي از كاالها اي��ن اتفاق افتاد اما بورس كاال مي تواند 
فعاليت بهتري در اين زمينه داشته باشد بنابراين اگر 
بخواهيم توليد داخلي در كشور رونق بگيرد و در بورس 
كاال عرضه ش��ود بايد قيمت گذاري دستوري حذف و 
دخالت هاي دولت كم شود و تنها بر بورس نظارت داشته 
باش��د وگرنه در صورت تداوم اين روند توليدكنندگان 
تمايلي به همراهي با بازار بورس و س��رمايه نخواهند 
داشت.معاون امور ناشران و اعضاي شركت بورس تهران 
در نامه اي به مديرعامل بورس كاالي ايران اعالم كرده با 
توجه به اينكه شركت بورس كاالي ايران شرايط مقرر 
براي تابلوي اصلي بورس تهران را احراز كرده است، نماد 
معامالتي آن از تابلوي فرعي بازار اول به تابلو اصلي بازار 
اول منتقل شد.مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي 
ايران با صدور اطالعيه اي فرآيند تحويل قراردادهاي آتي 
زيره سبز سررس��يد مهر ۱400 را اعالم كرد. براساس 
اين اطالعيه فرآيند تحويل در قرارداد آتي زيره سبز 
تحويل مهر ۱400 در روز يكشنبه ۲۵ مهرماه جاري 
و از طريق گواهي س��پرده زيره سبز مطابق ضوابط 
انجام خواهد شد. همچنين سررسيد جديد قرارداد 
آتي زيره س��بز تحويل آذرماه ۱400 از روز يكشنبه 
۲۵ مهرماه جاري در ب��ورس كاالي ايران راه اندازي 
مي شود. اين فرآيند در روز سه شنبه هفته آينده ۲۷ 
مهرماه جاري و از طريق گواهي سپرده پسته انجام 
خواهد شد.مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي 
ايران با صدور اطالعيه اي زمان انجام فرايند تحويل 
قراردادهاي آتي پسته سررسيد مهرماه ۱400 را اعالم 
كرد. براساس اطالعيه صادره از سوي بورس كاال، اين 
فرآيند در روز سه شنبه هفته آينده ۲۷ مهرماه جاري 

و از طريق گواهي سپرده پسته انجام خواهد شد.

شاه كليد بورس در جيب دولت
بورس نيوز| مهدي صادقي ش��اهداني، رييس 
دانشكده اقتصاد دانش��گاه امام صادق گفت: بازار 
سرمايه يك ركن اساسي از نظام اقتصادي كشور 
ب��وده و اگر قصد داري��م نظام اقتص��ادي جايگاه 
مناسبي در مجموعه اركان كشور داشته باشد و از 
چالش هاي متعددي كه با آن درگير است رهايي 

پيدا كند.
وي با اش��اره به آنكه يك��ي از راهكارها، حمايت از 
بازار است، ادامه داد: عوامل متعددي بايد دست به 
دست دهد تا بورس به جايگاه واقعي خود دست پيدا 
كند و يكي از اين عوامل، حمايت دولت ها اس��ت؛ 
دولت نقش موثري در بهبود جايگاه بازارس��رمايه 
و زمينه س��ازي براي جذب س��رمايه گذاران دارد 
و با كمال تاس��ف بايد گف��ت زمينه هاي متعدد و 
مناسبي به روي س��رمايه گذاران باز است كه اين 
زمينه ها داراي توجيه اقتصادي چنداني نيستند. 
اي��ن زمينه ها )ي��ا در واق��ع بازارهاي م��وازي( از 
سال هاي قبل براي س��رمايه گذاران فراهم شده و 
تالش موثري هم صورت نگرفته كه بازارس��رمايه 

جايگزين اين زمينه ها گردد.
صادقي ش��اهداني افزود: سرمايه گذاران بسياري 
در بازار طال و س��كه، ارز و مس��كن سرمايه گذاري 
مي كنند و مادامي كه سرمايه گذاران نسبت به اين 
زمينه ها رويگرداني نشوند و اقبال سرمايه گذاران 
به سمت اين بازارها باشد، بازارسرمايه در معرض 
آس��يب ق��رار دارد؛ دولت ها مي توانند ش��رايطي 
را فراه��م كنن��د ك��ه س��رمايه گذاران ترغيب به 
سرمايه گذاري در بازار س��رمايه شوند، حال آنكه 
فعاًل چنين شرايطي در كشور ما فراهم نشده است.

وي افزود: همچنين بايد در بازارسرمايه ابزارهايي 
جهت كاهش ريسك سرمايه گذاران ارايه مي شد 
و عالوه بر آن بايد اقداماتي در سطح اقتصاد كالن 
كشور صورت بگيرد تا بورس جذاب گردد؛ اقداماتي 
همچون تسهيل شرايط صادرات براي شركت ها و 
فراهم كردن شرايطي براي جذب سرمايه گذاران 
خارج از كشور براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
از اقداماتي است كه به رشد و توسعه بازار سرمايه و 

كمك خواهد كرد. 
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: متاسفانه براي 
جذب سرمايه گذاران خارجي در بازارسرمايه اقدام 
جدي صورت نگرفته و رش��د پايدار بازارس��رمايه 
مس��تلزم ارتباط بازار س��رمايه با بازارهاي جهاني 
اس��ت و البته كه براي انجام اين مهم، بايد تالش 
كرد بي ثباتي ه��اي اقتصادي پاي��ان يابد؛ جذب 
سرمايه گذار خارجي بدون ثبات اقتصادي امكان 
پذير نيست و معتقدم ارتباط با اقتصاد بين المللي، 
سياست گذاران ما را متقاعد خواهد خواهد كرد كه 
جهت ايجاد ثبات در اقتصاد كش��ور اقدام كنند. با 
افزايش جذابيت بازار سرمايه، به تدريج بازارهاي 

موازي براي سرمايه گذاران رنگ مي بازد.
صادق��ي ش��اهداني در رابطه ب��ا راهكارهايي كه 
مي توان��د در كوتاه مدت به بهب��ود وضعيت بازار 
س��رمايه ما كمك كند، اظهار كرد: به هر حال بعد 
از اتفاقاتي كه س��ال گذش��ته در اين بازار رخ داد، 
بخش��ي از اعتماد فعاالن بازار سرمايه از بين رفته 
و زخم خورده هس��تند. اعتماد از دست رفته بايد 
به بازار س��رمايه باز گ��ردد و وزارت اقتصاد نقش 
بس��يار تعيين كننده اي در بازگرداندن اعتماد به 
بازار س��رمايه خواهد داشت. يكي از نكاتي كه بايد 
وزارت اقتصاد روي آن تاكيد جدي داش��ته باشد، 
برنامه هاي وزارت اقتصاد جهت جلوگيري از تكرار 
اتفاقات س��ال قبل اس��ت. نياز به هماهنگي بين 
مجموعه بازار س��رمايه و نهاد تنظيم گر اين بازار با 
بدنه وزارت اقتصاد وجود دارد تا اعتماد از دس��ت 
رفته بازيابي ش��ود و جريان سرمايه گذاري در اين 

بازار گسترده تر شود.
وي تصريح كرد: از منظر تحليلي به نظر مي رس��د 
در برخي از بخش هاي بازار سرمايه شرايط بسيار 
مناسبي وجود دارد. سرمايه گذاري در سهم هايي با 
نسبت P بر E كمتر از ۵ قطعا براي بلندمدت جذاب 
خواهد ب��ود. اما بايد به مردم اين نكته را گوش��زد 
كرد كه سرمايه گذاري در بازار سرمايه يك پديده 

كوتاه مدت نيست.
اين استاد دانش��گاه تاكيد كرد: سرمايه گذاري در 
اين بازار بايد با نگاه ميان مدت صورت بگيرد و اين 
مهم، مستلزم فرهنگ سازي بوده و آگاه سازي مردم 
نسبت به شرايط بازار سرمايه و وضعيت شركت ها، 
مردم را از حالت س��ردرگمي و معامالت شتابزده 
خارج كرده و آنها را متقاع��د خواهد كرد كه بازار 
سرمايه موقعيت مناسبي براي جذب سرمايه هاي 

آنها دارد.
صادقي شاهداني در خاتمه خاطرنشان كرد: مردم 
بايد متوجه باش��ند كه با س��رمايه گذاري در بازار 
سرمايه، در ايجاد اش��تغال و مقابله با تورم سهيم 
خواهند بود. اما اين فرهنگ سازي نيازمند ابزارهاي 
خاصي خواهد بود. ش��خصًا معتق��دم مي توان از 
ظرفيت بخش ورزش كشوركه طرفداران بسياري 
هم دارد، در راستاي فرهنگ سازي سرمايه گذاري 
در بازار س��رمايه بهره برد. عليرغم ظرفيت هاي 
بخش ورزش، از اين ظرفيت اس��تفاده مناسبي 
نكرده ايم و اميدواريم در آينده از اين ظرفيت در 
جهت فرهنگ سازي براي حيطه سرمايه گذاري 
اس��تفاده ش��ود. اگرچه عرضه اوليه دو باش��گاه 
بزرگ ورزشي كشور در جذب طرفداران ورزش 
كش��ور بازار س��رمايه بي تاثير نخواهد بود؛ اما از 
اين ظرفيت مي توان بسيار فراتر از اينها استفاده 
كرد و چه بس��ا حتي بعد از الحاق اين دو باشگاه 
بزرگ به بازار س��رمايه هم، فرهنگ س��ازي الزم 
براي جذب طرف��داران ورزش به بازار س��رمايه 
صورت نگيرد. مجموعه دانشگاهي ما مطالعاتي 
در اين خصوص در دس��ت انجام دارد تا بتوان از 
ظرفيت هاي بخش ورزش براي فرهنگ سازي در 

حيطه سرمايه گذاري استفاده كرد.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان اقتصادي وضعيت مديريتي بازار را بررسي مي كند

بيم و اميدهاي عصرجديد  بورس

توييتر بورسي شد!
انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي بورس و رييس اين 
سازمان طي دو و سه روز اخير به سوژه داغ توييتري ها 
در حوزه اقتصاد و بورس بود. اين موضوع موجبات جدال، 
بحث و گفت وگو را ميان فعاالن اين شبكه اجتماعي شد. 
حتي در رابطه با انتصاب ها، وزير اقتصاد دولت سيزدهم 
هم در صفحه توييتر خود و بعد از چند روز در واكنش به 
اين تغيير و تحوالت نوشته اي منتشر كرد و موردتوجه 

كاربران بورسي قرار گرفت.
احس��ان خاندوزي، در همين رابطه نوشت كه »امروز 
انتخاب اعضاي متخصص و خوشنام براي شوراي عالي 
بورس مهم ترين حمايت دولت از بازار س��رمايه است. 
توس��عه نهادها، رفع انحصار، بهره گي��ري از ابزارهاي 
جديد، تقوي��ت بازار اولي��ه، مقابله ب��ا قيمت  گذاري 
دستوري و جلوگيري از دخالت در قيمت سهام برخالف 
اقتضائات بنيادي در دس��تور كار خواهد بود.« يكي از 
افرادي كه به اين نوش��ته وزير اقتصاد واكنش نش��ان 
داد، رضا امامي، فعال رس��انه اي ح��وزه بورس بود. او با 
بازنشر توييت خاندوزي در رابطه با آن نوشت: »جناب 
وزير انتظاراتي كه از اعضاي شوراي عالي بورس داريد 
ظاهرا باجاي ديگري اش��تباه گرفته شده است. قانون 
بازار س��رمايه و جزوه قطور مقررات س��ازمان بورس، 

ش��وراي عالي بورس را چيزي ش��بيه يك گعده كرده 
كه جز تاييد فرمايش��ات جنابعالي كاري از دستشان 
برنمي آيد، چه برس��د به دخالت در س��هام.« كاربران 
ديگري نيز به موضوع شعار دادن مسووالن و غير واقعي 
بودن حرف هايشان بود. به اعتقاد اين دسته از كاربران كه 
نظرات انتقادي براي وزير اقتصاد دولت ابراهيم رييسي 
منتشر مي كردند، نه فقط در اين دوره، بلكه تمام دوره ها 
مس��ووالن كارها و انتظارات و خواسته هاي مردم را با 
حرف و شعار درماني پيش برده اند و در عمل اتفاقاتي 
كه خواسته و نياز مردم در حوزه هاي مختلف بوده است 
برطرف نشده است. از ديگر افرادي كه براي خاندوزي 
در قسمت نظرات، نوش��ته اي منتشر كرده بود، الميرا 
شريفي، مجري صداوسيما بود و نوشته بود »به يك نفر 
زيان ديده از بورس گفتم براي فروش عجله نكن و دست 
نگهدار؛ گفت چيزي نمونِد كه بفروشم. سرمايه اش در 
بورس سوخت شد!« هاش��م آردم، تحليلگر و مدرس 
حوزه بورس هم در واكنش به اين انتصاب ها در توييتر 
خود با مخاطب قرار  دادن وزير اقتصاد، نوشت: »انتظار 
ما بيش��تر از اين هاس��ت. از اين انتصابات بوي خوشي 
نمي آي��د.« رضا خانكي از فعاالن بازار س��رمايه هم در 
قس��مت نظرات براي آردم با زبان طنز نوش��ت: »بهتر 

است تمركز روي انتظارات تان باشد. نكته ديگري كه 
در اينجا بايد به آن بپردازيم اين است كه حاال كم وبيش 
چند وقتي است كه بعد از ريزش هاي بورس و نوساناتي 
كه داشته است و البته اينكه انتظارات و توقعات فعاالن 
حوزه اقتصاد و بورس از وزير اقتصاد برآورده نشده است 
و از جو هيجاني انتخاب احسان خاندوزي به عنوان وزير 
اقتصاد مدت زيادي گذشته است، انتقاد و گاليه از او در 

فضاي توييتر فارسي در حال شكل گيري است.«
پيام الياس ك��ردي، فعال حوزه بورس ديروز در همين 
رابطه در توييتر خود نوش��ت: »قب��ل از وزارت اقتصاد 
آقاي خاندوزي در مقام نماينده مجلس انتقادات تند 
و درستي نسبت به دولت آقاي روحاني و شخص وزير 
اقتصاد در مورد بورس داشتند. جالب اينكه خودشان 
امروز در دولت حضور دارند و جالب تر اينكه امروز وزير 

اقتصاد هستند.«
سهامداران خرد هم كه در فضاي توييتر فارسي فعاليت 
دارند، به فعاالن حوزه بورس و چهره هايي كه در زمان 
انتخاب احس��ان خاندوزي ب��راي وزارت اقتصاد ابراز 
خوشحالي و اميدواري مي كردند، خرده مي گيرند كه 
چرا هيچ تغييري در اوضاع اقتص��ادي، بورس و ديگر 
حوزه ها رخ نداده است. براي همين هم فضاي توييتر 

فارسي در اين بخش همراه با توهين و اتهام زني است. 
داود بهرام��ي از فعاالن حوزه بورس هم در توييتر خود 
در همين رابطه نوشت: »آقاي خاندوزي اون موقع كه 
نماينده مجلس ب��ود با هر ريزش بورس كلي مصاحبه 
انتقادي مي كرد و راهكار مي داد ولي اين مدت كه وزير 
شده و بازار سرمايه داره با سر سقوط مي كند، كاًل نظري 
ندارد و روزه سكوت گرفته است.عباس عبدي پژوهشگر 
نوشت: »تنها دليل محرمانه بودن ثروت مديران كشور، 
فقدان اراده براي مبارزه با فساد است، و اال ثروت چيست 
كه بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اينكه ثروت محصول 

گناه و فساد باشد.«
علي سعدوندي نيز نوشت: »آقاي شوراي عالي بورس 
و رياست محترم جديد؛ پس از تبريك و اين حرف ها: 
۱. حذف دامنه نوسان و حجم مبنا ۲. اصالح روند عرضه 
اوليه نه اينكه فقط به صندوق هاي دوست داش��تني 
اختص��اص يابد۳. تبيي��ن مقررات كفايت س��رمايه 
نهادهاي مالي 4. تس��هيل مجوزها. لطفًا فوري قاطع 
انقالبي اقدام ش��ود ممنون. ضمن��ًا ماده واحده اي در 
مجلس انقالبي تصويب شود تا شركت هاي بورسي كه 
محصول خود را در بورس كاال عرضه مي كنند از شمول 

قيمت گذاري و تعزيرات خارج شوند«



گروه راه و شهرسازي| 
طالي كثيف يا همان زباله هاي شهري در كالن شهرها و به 
ويژه در تهران از سويي به درد  معلي اجتماعي- اقتصادي 
بدل شده است و از سوي ديگر، مي تواند بخشي از درمان 
مشكالت و معضالت شهري نيز باشد. طي هفته هاي اخير 
با اظهارات ناپخته يكي از مسووالن شهري مبني بر قفل 
زدن بر مخازن زباله بار ديگر، توجه مردم و رسانه ها به مساله 
طالي كثيف جلب شده است. چهارشنبه هفته گذشته 
نيز يكي ديگر از مسووالن شهري بدون اشاره به قفل زدن 
بر مخازن زباله شهري، از لزوم برخورد با زباله گردها سخن 
به ميان آورده بود. اين در حالي اس��ت كه نه راه حل اولي و 
نه راه حل دومي نه تنها در اين زمينه گره گشا نخواهند بود 
كه به مانعي بزرگ نيز تبديل خواهند شد. چه آنكه با قفل 
زدن بر در مخازن زباله ها براي محافظت از ضايعات موجود 
در ميان زباله ها و ايجاد اخت��الل در فعاليت زباله گردها، 
راه دس��تيابي مردم به اين مخازن نيز مسدود مي شود و 
شهروندان به هنگام انتقال زباله هاي خود با در بسته مخازن 
مواجه خواهند شد. برخورد قضايي نيز آن گونه كه يكي از 
اعضاي شوراي شهر تهران گفته است، ممكن نيست. چه 
آنكه نه شهرداري ضابط قضايي است و نه از نيرو و امكانات 
وسيع براي رصد فعاليت زباله گردها برخوردار است. به باور 
اغلب كارشناسان، تنها راه مقابله با پديده زشت زباله گردي، 
تفكيك زباله از مبدا اس��ت كه با همت شهروندان مقدور 
و ميس��ور خواهد بود. در اين صورت، هم از سرازير شدن 
ميلياردها تومان به جيب مافياي زباله در تهران جلوگيري 
مي شود و هم منابع مالي حاصل از فروش زباله هاي تفكيك 
شده به درآمد پايداري براي شهر و شهرداري تبديل خواهد 
شد. در همين حال، احمد صادقي، عضو شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه جمع آوري غيرمتعارف زباله و زباله گردي 
چهره شهر را زشت و نازيبا مي كند، بر لزوم تغيير در شيوه 
جمع آوري زباله براي مبارزه با زباله گردي و قطع دسترسي 
مافيا تاكيد كرد. صادقي در گفت وگو با ايسنا، در تشريح روند 
برخورد مديريت شهري با تخلف در حوزه جمع آوري زباله و 
زباله گردي، گفت: متاسفانه موضوع زباله گردي و جمع آوري 
زباله به صورت غيرمتعارف و خارج از عرف اخيرا زياد نشده 
بلكه از گذشته زياد بوده و يكي از مواردي است كه چهره 
شهر را زشت و نازيبا مي كند. وي افزود: سود و نفع اين كار 
هم به جيب محرومين نمي رود، بلكه اين سود به يك سري 
مافياي جمع آوري زباله مي رسد و از سوي ديگر اين افراد 
شهر را هم از كسب درآمدهاي اين حوزه محروم مي كنند. 
وي ادامه داد: درباره برخورد با اين تخلف بايد توجه كنيم 
كه مجموعه شهرداري تهران ضابط قضايي نيست و در 

اين جايگاه هم نيست كه بتواند به عنوان ضابط قضايي به 
موضوع ورودي داشته باشد، از سوي ديگر گستره اين كار 
هم آنقدر گسترده است كه شايد تشكيالت عظيمي نياز 
باشد كه مشكل و معضل اين بخش را حل كند. اين عضو 
شوراي شهر تهران تاكيد كرد: بايد شيوه جمع آوري 
زباله را تغيير دهيم تا از طريق تحقق اين مهم، دسترسي 
مافيا ب��ه زباله ها قطع و به دنب��ال آن هم زباله گردي 
كم شود، لذا نيازمند انجام كاري مبنايي هستيم كه 
خوشبختانه در كميس��يون خدمات شهري شوراي 
شهر تهران اين كار آغاز شده است و روي بحث پسماند 

و مديريت آن كار ويژه و خاصي در حال انجام است .

      نبود زيرساخت مديريت  پسماند 
در همين رابطه، محمد حسين بازگير، كارشناس محيط 
زيست گفت: نبود زيرس��اخت هاي الزم جهت مديريت 
و تفكيك  پس��ماند، زمينه را ب��راي فعاليت هايي چون 
زباله گ��ردي ايجاد مي كند. بازگي��ر اظهاركرد: مديريت 
 پسماند يك موضوع كامال مشخص اس��ت كه فرايند و 
مراحل آن به خوبي در قانون مديريت  پسماندها مصوب 
سال ۱۳۸۳ تعريف و مش��خص شده است. براساس اين 
قانون مديريت اجرايي  پسماندها در حريم شهرها برعهده 
شهرداري ها اس��ت كه بايد به همين منظور طرح جامع 
و منسجمي را براي مديريت  پس��ماند تدوين كنند كه 
شامل تمام مراحل از ابتدا يعني توليد  و تفكيك پسماند 
در مبدا تا جمع آوري، جداسازي، انتقال اصولي و بازيافت، 
استحصال انرژي، توليد كمپوست و دفع نهايي و آموزش 

و اطالع رساني در اين زمينه مي شود همچنين ضروري 
است كه شهرداري ها زيرساخت هاي الزم جهت اجراي 
طرح هاي جامع مديريت  پسماند را فراهم كنند. وي ادامه 
داد: زماني كه زيرساخت هاي الزم فراهم نباشد و  پسماندها 
به صورت تفكيك نشده وارد مخازن زباله در سطح شهر 
شوند زمينه براي فعاليت هايي چون جمع آوري غيراصولي 
 پسماند كه به اصطالح به آن زباله گردي مي گويند، ايجاد 
مي شود. اكنون حدود ۵۵ هزار مخزن زباله در سطح شهر 
تهران وجود دارد اما زباله ها به صورت تفكيك نش��ده در 
آنها رها مي ش��وند. اين كارشناس محيط زيست با اشاره 
به  پديده زباله گردي در ش��هرها اظهاركرد: درصد بسيار 
كمي از افرادي كه به جمع آوري زبال��ه مي پردازند افراد 
مضطر و فقيري هس��تند كه از روي ناچاري اين اقدام را 
انجام دهند. متاسفانه بخش زيادي از اين افراد به نوعي در 
قالب شركت ها و  پيمانكاراني كه در اين حوزه فعال هستند، 
فعاليت مي كنند، بنابراين ضروري است كه زيرساخت ها 
جهت مديريت صحيح و اصولي  پسماندها فراهم و تالش 
شود موضوع تفكيك  پسماند از مبدا به شهروندان آموزش 
داده و انگيزه  الزم در آنان ايجاد شود تا كمتر شاهد اين نوع 

فعاليت ها و معضالت در سطح شهرها باشيم.

      مشوق هاي تفكيك زباله از مبدا
وي درباره راه هاي ايجاد انگيزه در بين مردم براي تفكيك 
زباله از مبدا گفت: در بس��ياري از كش��ورها به افرادي كه 
تفكيك از مبدا را جدي مي گيرند، خدمات ارزان تر، ماليات 

و عوارض كمتر و جوايز نقدي و غيرنقدي تعلق مي گيرد.

بازگير با تاكيد بر اينكه قوانين، دستورالعمل ها، آيين نامه ها 
و شيوه نامه ها در حوزه مديريت  پسماند بايد اصالح شوند، 
خاطرنشان كرد: زباله گردي متاسفانه جايگزين غيراصولي 
و غيرمجاز بخشي از مراحل مديريت  پسماند يعني تفكيك از 
مبدا شده است؛ مرحله اي بسيار مهم كه مي توان با رعايت و 
اجراي اصولي آن و با تفكيك زباله هاي تر و خشك همچنين 
 پسماندهاي شيشه اي،  پالستيكي، فلزي و ... در مبدا، زمينه 
را براي بازگرداندن اين  پسماندها به چرخه بازيافت و استفاده 
مجدد فراهم كرد، همانطور كه در بسياري از كشورها با تعبيه 
چند نوع مخازن زباله جداگانه و با آموزش شهروندان و ايجاد 
انگيزه  موفق شده اند زمينه را براي تفكيك از مبدا  فراهم 
كنند. بازگير با اشاره به اينكه شهرداري ها بايد رسيدن به 
مديريت مطلوب  پسماندها را در دستور كار خود قرار دهد، 
گفت: به نظر مي رسد، شهرداري تهران هم از ظرفيت ها و 
هم از امكانات الزم براي تحقق اين اهداف برخوردار است 
و اميدوارم مجموعه جديد شهرداري بتواند در اين زمينه 
گام بردارد و وضعيت  پسماند ش��هر تهران را ساماندهي 
كند همچنين با جلب مش��اركت مردم و فراهم كردن 
زيرساخت هاي الزم براي تفكيك اصولي  پسماند از مبدا، 

كمتر شاهد زباله گردي در سطح شهر باشيم.

       برخوردهاي قضايي با
زباله جمع كن هاي غيرمجاز 

به گزارش »تعادل«، چهارش��نبه هفته گذشته مجيد 
نوربخش، معاون هماهنگي و ارزيابي امور مناطق سازمان 
مديريت پسماند شهرداري تهران با اشاره به اينكه عوامل 
پيمانكار شهرداري تهران در حوزه پسماند، لباس فرم و 
خودروهاي وانت با تيپ مشخص و تعريف شده دارند و 
كامال با عوامل غيرمجاز قابل تشخيص و تفكيك هستند، 
از پيگيري براي برخ��ورد قضايي بازباله جمع كن هاي 
غبرمجاز خبر داد. سي شهريور سال جاري نيز مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران در مصاحبه با 
يكي از خبرگزاري ها گفته بود، قرار است به تدريج شكل 
مخازن فعلي زباله عوض شود تا دسترسي به آنها آسان 
نباش��د و زباله گردان نتوانند از مخزن زباله بردارند. اين 
مخازن كاوري دارند كه مخزن داخل آن كاور مي رود و 
قفل مي شود و فقط توسط كليد يا ابزاري كه توسط كارگر 
يا نيروي خدماتي ش��هرداري وجود دارد باز مي شوند و 
مخزن دايما باز نيست كه هر كسي بتواند به آن دسترسي 
داشته باش��د. البته مديرعامل اين بخش از شهرداري 
تهران نگفته بود كه با قفل ش��دن در مخ��ازن زباله، 
شهروندان چگونه زباله هاي خود را درون آن بيندازند!
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آدرس مراكز جديد 
واكسيناسيون شهرداري تهران 

همزم��ان با آغ��از مرحل��ه دوم پوي��ش جهادي 
واكسيناسيون ش��هروندان تهراني در پايگاه هاي 
ثابت و سيار شهرداري تهران، نشاني اين مراكز در 
قالب ۲۲ اتوبوس س��يار، ۲۲ ايستگاه مترو و ۲۲۰ 
مسجد منتشر شد. به گزارش مهر، پويش جهادي 
واكسيناسيون شهروندان تهراني در پايگاه هاي ثابت 
و سيار ش��هرداري تهران كه با شعار »تهران دوباره 
جان مي گيرد« از ابتداي مهرماه آغاز شده بود پس 
از پايان مرحله نخست وارد مرحله دوم اجرايي شد.

در مرحله جديد، شهروندان مي توانند روزانه طي 
س��اعت فعاليت اين مراكز ثابت و س��يار نسبت به 
دريافت واكس��ن ايمني در برابر كووي��د ۱۹ اقدام 
نماين��د. در مناط��ق پرتراكم ۲۲ اتوبوس س��يار 
مجهز و با حضور كارشناس��ان بهداشتي از ساعت 
۹ صبح تا ساعت ۱۸ مستقر مي شوند و واحدهاي 
واكسيناسيون ۲۲ ايس��تگاه مترو نيز از ساعت ۸ 
صبح تا س��اعت ۱6:۳۰ در اين ايستگاه ها پذيراي 

متقاضيان دريافت واكسن خواهند بود.
همچنين پيش بيني ش��ده اس��ت كه هر روز ۱۰ 
واحد سيار بر اس��اس برنامه زمانبندي اعالم شده 
بين ساعت ۱6 تا ساعت ۲۰ در ۱۰ مسجد شاخص 
در مناطق ۲۲ گانه مستقر شوند و طي اين ساعت 
نسبت به واكسيناسيون شهروندان اقدام خواهند 
كرد. در عين حال ۲۲ ايستگاه ثابت پيش بيني شده 
در مرحله نخست اين پويش نيز كماكان به فعاليت 
خود ادامه خواهند داد. اسامي و نشاني مراكز جديد 
واكسيناسيون شهرداري تهران به اين شرح است: 
ايس��تگاه هاي مترو: خط يك: شهرري، جوانمرد، 
ترمينال جن��وب، مولوي، پانزده خرداد، س��عدي 
و تجري��ش خط دو: صادقيه، ش��ادمان، نواب، امام 
خميني)ره(، امام حسين)ع( سبالن، سرسبز؛ خط 
س��ه: آزادگان، ميدان وليعصر)عج(، ميدان جهاد، 
خط چهار: بيمه، ميدان آزادي، انقالب اس��المي، 
تاتر ش��هر، ميدان ش��هدا و نيروي هوايي -  محل 
اس��تقرار ۲۲ اتوبوس در مناط��ق پرتراكم: ميدان 
قدس )روبروي شهرداري منطقه ۱(، ميدان كاج، 
فلكه دوم صادقيه )ضلع جنوب(، ميدان اختياريه 
)شمال شرقي(، فلكه دوم تهرانپارس )ضلع جنوب 
ش��رقي(، ميدان پون��ك )ضلع غربي چه��ار راه(، 
ميدان هفتم تير )جنوب غربي(، خيابان شريعتي 
)زير پل س��يدخندان(، ميدان نبوت )ضلع غربي(، 
ميدان استاد معين )ضلع شرقي(، ميدان جمهوري 
)ضلع غري(، ميدان راه آهن )ضلع ش��مال شرقي( 
بازار تهران )سبزه ميدان(، خيابان پيروزي )تقاطع 
بزرگراه امام علي)ع(، جنب مترو ابن سينا(، شمال 
ميدان ثامن الحجج)ع(، ب��ازار دوم نازي آباد )ضلع 
شمال ميدان، تقاطع نيكنام و مشهدي(، شهرك 
وليعصر)ع��ج( )خيابان آيت ا… س��عيدي، جنب 
ايستگاه آتش نشاني ۳۸(، عبدل آباد )تقاطع خيابان 
ورزش و انقالب(، شهرري )ضلع غربي ميدان معلم(، 

بلوار ميعاد )ورودي اصلي درياچه خليج فارس(.

»سن مرز فرسودگي« معيار 
فرسودگي خودروها قرار گيرد

سازمان حفاظت محيط زيست به منظور تدقيق 
اجراي آيين نامه ماده )۸( قانون هواي پاك موضوع 
تعيين س��ن فرس��ودگي براي انواع وسايل نقليه 
موتوري و افزايش تعداد دفعات معاينه فني ساالنه 
خودرو پس از رس��يدن به س��ن مرز فرسودگي، 
پيش��نهاد اصالح آيين نامه مذكور را جهت س��ير 
مراحل بررسي و تصويب، به دولت ارايه كرده است.

به گزارش ايسنا، براس��اس آيين نامه اجرايي ماده 
)۸( قان��ون هواي پ��اك كه با رويك��رد حفظ حق 
مالكيت افراد درخصوص وس��يله نقليه و افزايش 
نظارت بر انجام معاينه فني به جاي تعيين مطلق 
س��ن به عنوان معيار فرسودگي خودرو، در خرداد 
ماه س��ال جاري به تصويب هيات وزيران رس��يد، 
با توجه به كاهش ايمني و آاليندگي انواع وسايل 
نقليه با گذشت زمان در اثر استهالك و پوسيدگي 
اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگي بجاي سن 
فرسودگي تعيين شده و خودروهاي مشمول ملزم 
به افزايش دفعات س��االنه معاين��ه فني و افزايش 
هزينه هاي تردد هس��تند. اين امر به نحوي است 
كه مالك وس��يله نقليه جهت اطمينان از صحت 
عملكرد آن، بايستي در بازه هاي زماني كوتاه تري 
اقدام به معاينه فني و بازرس��ي خودرو نمايد. اين 
خودروها به علت كاركرد بيشتر و طول عمرشان، 
عمدتًا دچار پوسيدگي بدنه و ساختار مي  شوند و 
ريسك بروز تصادفات در سطح جاده  ها و شهرها را 
به شدت افزايش مي دهند. سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت با اعالم اينكه درحال حاضر تعداد دفعات 
معاينه فني س��االنه وسايل نقليه موتوري پيش از 
رسيدن به سن مرز فرسودگي، به صورت واضح در 
متن آيين نامه ياد شده ذكر نشده است، به منظور 
تدقيق موضوع و جلوگيري از ايجاد هرگونه ابهام در 
اجراي مصوبه، پيشنهاد اصالح آيين نامه را جهت 
سير مراحل بررسي و تصويب، به دولت ارايه كرده 
است. بنابر اعالم پايگاه اطالع رساني دفتر هيات 
دولت، گفتني است، پيشنهاد فوق هم اكنون در 
كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست 

مراحل تصميم گيري را سپري مي كند.

 وزير راه: به دنبال تغييراتي 
در فرم »ج« هستيم

گروه راه و شهرس�ازي| آنگونه كه رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرسازي گفته است، اين وزارتخانه تالش 
دارد تا با ارايه الحاقيه اي به قانون جهش تامين و توليد 
مسكن كه به تازگي از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد 
واقع شده است، شرايط خانه دار شدن از طريق طرح 
ساخت يك ميليون مسكن را تسهيل كند. بر اساس 
قانون يادشده، مسكن دولتي به زوج هاي جوان خانه 
اولي كه تاكنون از امكانات و تسهيالتي دولتي استفاده 
نكرده اند، تعلق خواهد گرف��ت. در اين حال، وزير راه 
گفته است: نياز به تغييراتي در فرم ج است كه به دنبال 
آن هستيم. اگر كسي پيش تر خانه داشته است و اكنون 
ندارد و اگر كس��ي ازدواج نكرده است اما قصد ازدواج 
دارد نيز بايد بتواند از تسهيالت بهره مند شود چراكه 
هدف ما اين است كه مردم صاحب خانه شوند، بنابراين 
بايد حداقل ۱۰۰هزار واحد مسكوني در استان فارس 
احداث شود. به گزارش »تعادل«، هفته گذشته نيز يكي 
از كارشناسان رسانه هاي نزديك به دولت از لزوم تغيير 
فرم »ج« با هدف افزايش تقاضا براي مس��كن دولتي 
سخن به ميان آورده بود. اين در حالي است كه به باور 
بسياري از كارشناسان، دولت پيش از شروع به ساخت 
ساالنه يك ميليون مس��كن بايد از طريق روش هاي 
دقيق، نيازسنجي كند و متناسب با تعداد تقاضاي موثر 
)داراي توان مشاركت مالي در اين پروژه( در هر استان، 
نسبت به ساخت و ساز در استان ها اقدام كند. اما به نظر 
مي رسد، در شرايطي كه حدود 4۵ درصد از جمعيت 
كشور شامل كارگران و حداقل بگيران است و در واقع 
اين جمعيت هدف، فاقد توانايي الزم براي مشاركت 
مالي در چنين پروژه هايي است، مسووالن تالش دارند 
تا معادالت بهره مندي از مسكن دولتي را گسترده تر 
كرده تا متقاضيان بالقوه بيشتري در اين پروژه دخيل 
شوند. به گزارش تسنيم، قاسمي با ابراز اينكه » تعهد 
كرده ايم ساالنه يك ميليون مسكن بسازيم « ، اظهار 
كرد: خيلي ها فكر مي كنند كه اين كار شدني نيست، 
اما حتمًا شدني است. اكنون سالي ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
واحد مسكوني در كشور ساخته مي شود، اين بخشي از 
نياز كشور است. بخشي از اين نياز در روستاهاي كشور 
است و بنياد مس��كن براي رفع آن تعهد دارد. بخش 
باقي مانده را ما بايد بسازيم. وي گفت: در قانون جهش 
توليد مسكن براي دهك هاي يك تا ۵ زمين مجاني 
است و قطعاً اين مساله اجرا مي شود. قانون جهش توليد 
مسكن قانون بسيار خوبي است، اما الحاقيه اي نياز است 
كه يا به عن��وان متمم قانون يا قانون بودجه ۱4۰۱ به 
مجلس ارايه خواهد شد. اين قانون امكان مسكن دار 
ش��دن مردم را فراهم كرده است. قاسمي افزود: نبايد 
براي ساخت مسكن در اس��تان سقف تعيين كنيم. 
عددي كه تعيين مي شود، نياز مردم است. هرچقدر 

مردم نياز داشته باشند بايد مسكن بسازيم.

2 مانع برخورد قضايي با زباله گردها چيست؟

سود زباله در جيب مافيا

مدرک ف�ارغ التحصیلی اینجانب ش�بنم ای�اره گر فرزن�د اکبر متول�د ۱۳۷۰ به 
شماره شناس�نامه ۳۲۴۰۶۴۰5۱۱ صادره از کرمانشاه  فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشدحس�ابداری صادره از واحد دانش�گاهی علوم تحقیقات کرمانشاه  با شماره 
۲5۹۸۳۱۸ مفقود گردیده اس�ت و فاقد اعتبار می باش�د. از یابنده تفاضا می شود 
اصل مدرک را به دانش�گاه علوم تحقیقات کرمانشاه به آدرس :کرمانشاه شهرک 
ژاندارمری بلوار فرهیختگان انتهای خیابان اصلی دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید .

آگهی فقدان مدرک تحصيلی  )نوبت دوم (

آقای ذکریا صالحیان متی کالئی با ارائه دو برگ استش�هادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی ۱۴۸ بابل تصدیق 
امضاء شده و طی درخواست شماره ۱۴۰۰۲۱۷۱۰۰۰۴۰۲۱5۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ تقاضای صدور سند المثنی یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ تحت پالک شماره ۷۳ فرعی از 5۶- اصلی بخش یازده حوزه ثبتی بابل که بنام ایشان ثبت 
و صادر و تسلیم گردید. و در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارئه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
م الف : ۱۲۰۴5۱۴

سید مهدی حسینی  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بابل

))آگهی فقدان سند مالکيت((  سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

برابر کالسه پرونده شماره ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۰۰۱۸۰۰۱۶۸5 و رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۱۸۰۱۱۰۸۷۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای مرتضی ترابی گودرزی 
به ش�ماره شناس�نامه ۹۸۴۶ به کد ملی ۰۴5۳۴۹۸۱۷5 صادره از تهران  فرزند داود در ششدانگ عرصه و اعیان  یک  قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت سیصد و پنجاه و پنچ ممیز شانزده صدم مترمربع )۳55/۱۶( مترمربع قسمتی از پالک ۲۲ – فرعی از ۳۶۹ اصلی واقع در قریه 
نارنج بندبن بخش ۲ حوزه ثبت عباس آباد از محدوده سند مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف: ۱۲۰۶۴۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

ابراهیم حسین زاده -  سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ و برابر رای شماره ۲۲۰۰۰۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ هیات شهریارکنده کالسه ۱۹۶-۹۷ موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندرود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / 
خانم مهدی خدری فرزند محمد نسبت به ۶ دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۲/۲۱ 
مترمربع به شماره پالک قسمتی از ۲۳ فرعی از ۲۹ اصلی واقع در شهریارکنده بخش ۴ خریداری مع 

الواسطه / بدون واسطه از آقای / خانم جانعلی بنی اسد مالک رسمی محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده  ۱۳ 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده ، اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
م الف: ۱۲۰۷۱۸5

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

قدیر یوسفی نیا  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود 

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

گروه راه و شهرسازي|
 در حالي كه س��ازمان هواپيمايي كشور و همچنين 
ايرالين ه��ا هيچ گون��ه اطالع رس��اني درب��اره لغو 
محدوديت ظرفيت 6۰ درصدي پروازهاي داخلي در 
دوران كرونا نكرده اند، رييس سازمان راهداري به طور 
ضمني افشا كرد كه اين محدوديت ها لغو شده است. 
پيش از اين، بارها ايرالين ها از مسووالن ستاد مقابله 
با كرونا درخواست كرده بودند، اين محدوديت ها را 
لغو كنند. چرا كه به گفته آنها، سازمان هاي بين المللي 
در حوزه صنعت هوايي و همچنين مس��ووالن ساير 
دولت ها هيچ گونه محدودي��ت ظرفيت پرواز براي 
ايرالين هاي متبوع خود در نظر نگرفته اند و اين كار 

هيچ اثري روي انتقال ويروس كرونا ندارد. 
داريوش اماني، رييس سازمان راهداري اما با اشاره به 
تجديدنظر در پروتكل هاي كرونايي بخش حمل ونقل 
هوايي، گفت: به دنبال اين هس��تيم در پروتكل هاي 

حمل و نقل جاده اي تجديدنظر شود.
به گزارش تسنيم، اماني با اشاره به كاهش بيماري 
كرونا اظهار كرد: سال گذشته براي بخش مسافري 
شرايط سختي وجود داش��ت اما اكنون اين بخش 
رونق گرفته است. با توجه به اينكه براي پروتكل هاي 
كروناي��ي در بخ��ش هواپيمايي تجديدنظر ش��ده 
به دنبال اين هس��تيم كه با فروك��ش كردن كرونا 
براي بخش حم��ل و نقل جاده اي هم در پروتكل ها 

تجديدنظر شود.
وي با اش��اره به درخواست هاي انجمن هاي صنفي 
بخش كاال و مسافر افزود: مقداري سهميه الستيك 
با ارز 4۲۰۰ در سبد براي شرايط اضطراري تا انتهاي 
سال گذشته باقيمانده بود، اما اكنون ديگر الستيك 
با ارز 4۲۰۰ توماني وجود ندارد و تمام الستيك ها با 
ارز نيمايي اختصاص مي يابد و براي پيگيري موضوع 
جلس��ه اي هفته آينده با معاون اول رييس جمهور 
خواهيم داش��ت. رييس س��ازمان راهداري با بيان 
اينكه بخش حمل و نقل بايد ب��ه كمك بيايد بيان 
كرد: ساليان طوالني يك روش در بخش حمل و نقل 
دنبال شده است اما انتظار مي رود ۸۳ شركت حمل 
و نقل در استان كرمانش��اه براي ايجاد يك شركت 
بزرگ، مقياس و سرمايه گذاري در شيوه هاي نوين 

حمل و نقل پا پيش بگذارند.

اماني گفت: در رابطه با بيمه رانندگان جلسات شفاف 
برگزار و تالش مي ش��ود هر س��ال خدمات بهتري 
براي رانندگان دريافت كنيم و پيگيري مي كنيم تا 
رفاهيات بخش حمل و نقل به قانون تبديل شود، كه 
كسي نتواند به آن خدشه اي وارد كند. اما اكنون يك 

موضوع موقت است كه هر سال بايد تمديد شود.
بر اساس اين گزارش، آبان ماه سال گذشته ستاد ملي 
كرونا همزمان با صدور مج��وز افزايش قيمت بليت 
پروازهاي داخلي، اعم��ال محدوديت 6۰ درصدي 
صندلي پروازي را ب��راي ايرالين هاي داخلي الزامي 
كرد. فروردين امسال رييس وقت انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با بيان » به دليل ش��يوع كرونا االن زمان 
پيگيري رفع محدوديت 6۰ درصدي نيست«. گفت: 
بيخودي 4۰ درصد ظرفيت هواپيما را هدر مي دهيم.

يون��س دقيق كي��ا با بي��ان اينك��ه محدوديت 6۰ 
درص��دي در پروازهاي داخلي ب��ه جز صدمه مالي 
براي شركت هاي هواپيمايي چيزي نداشته است، 
افزود: فرات��ر از صدمات مالي، به دلي��ل تحريم ها 
امكانات ش��ركت هاي هواپيمايي محدود اس��ت و 
انتقال پول با مشكل مواجه است. همچنين آوردن 
قطعات-هواپيما- مشكل است و بيخودي 4۰ درصد 
ظرفيت هواپيما را ه��در مي دهيم. وي تاكيد كرد: 
چون بحث وزارت بهداشت است همه جوره مكاتبه 

كرده  و به رييس جمهور هم نامه نوشتيم. 
اما ب��ه آقايان وزارت بهداش��ت دسترس��ي نداريم 
چندين نوبت هم دعوت كرديم از مسووالن وزارت 
بهداش��ت تا دقيقا در هواپيما شما را توجيه كنيم. 
دقيق كيا با يادآوري اينكه موف��ق به انجام اين كار 
نش��ديم، گفت: آنها مي گوين��د » مي دانيم « . وي 
همچنين با اش��اره به وضعيت قرمز كشور به لحاظ 
ش��يوع ويروس كرونا، اف��زود: بنا ب��ود از فروردين 
موضوع محدوديت 6۰ درص��دي را پيگيري كنيم 
كه با وضعيت فعلي كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
حاد شده، جايي براي مطرح كردن اين مساله وجود 
ن��دارد. با توجه به اينكه س��تاد مل��ي كرونا مصوبه 
قبلي خود در رابطه ب��ا محدوديت صندلي پروازي 
را لغو نكرده، مشخص نيست چه دستگاه دولتي به 
شركت هاي هواپيمايي داخلي اجازه استفاده از ۱۰۰ 

درصد صندلي پروازي را داده است.

 لغو زيرپوستي محدوديت 60 درصدي 
پروازهاي داخلي



در حالي كه بيت كوين روز گذشته براي اولين بار از ۱۸ آوريل 
به سطح ۶۰ هزار دالر رسيد، آمارهاي تازه نشان مي دهد كه 
به دنبال اعمال محدوديت هاي جديد بر فعاليت هاي مرتبط 
با ارزهاي ديجيتال در چين، بيش از ۲۰ شركت فعال در 
اين حوزه مجبور شده اند فعاليت هاي خود را در اين كشور 
متوقف كنند. صرافي هاي ارز ديجيتال هوكوين، بايننس، 
بيكي، بي اچ اكس و چند صرافي ديگر، از جمله شركت هايي 
هستند كه مجبور به ترك فعاليت هاي خود در چين شده اند. 
با اين اتفاق، ضربه شديدي به بازار داخلي ارزهاي ديجيتال 
چين وارد شده است و احتماالً هيچ شانسي براي احياي آن 
وجود ندارد. بيت كوين روز گذشته در صرافي بيت استمپ 
براي اولين بار از ۱۸ آوريل )۱۸ فروردين( به سطح ۶۰,۰۰۰ 
دالر رسيد. پادشاه ارزهاي ديجيتال اكنون تنها ۷ درصد از 
سقف تاريخي ۶۴,۸۰۴ دالري خود كه در ۱۴ آوريل )۱۴ 
فروردين( به آن رسيده بود فاصله دارد. ارزش بازار بيت كوين 
اكنون به ۱.۱ تريليون دالر رس��يده است. اين رشد درپي 
گزارش بلومبرگ مبني بر مخالف نبودن كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا با ETF بازار آتي بيت كوين و احتمال 
راه اندازي اين ن��وع ETF بيت كوين در هفته آينده اتفاق 
افتاده است. خبرگزاري بلومبرگ با نقل قول از افراد آگاه 
از ماجرا گزارش داده است كه كميسيون بورس و اوراق 
بهادار امريكا احتم��اال هفته آينده اولين صندوق قابل 
معامله بازار آتي بيت كوين را در اين كشور تاييد كند. از 
آنجا كه ETF بازار آتي بيت كوين بيشتر مورد تاييد اين 
كميس��يون قرار دارد، احتماال پيش از ساير ETF هاي 
بيت كوين تاييد شود. اريك بالكوناس، تحليل گر ارشد 
بلومبرگ خاطرنشان كرد كه صندوق قابل معامله بورسي 
بيت كوين استراتژي پروشيرز مي تواند اولين صندوق 

ETF بيت كوين باشد كه راه اندازي مي شود.

    ۲۰ شركت فعال ارز ديجيتال از چين 
خارج شدند

ممنوعيت ارزهاي ديجيتال در چين، تأثير زيادي بر اقتصاد 
دارايي هاي ديجيتال اين كشور داشته است. آمارهاي تازه 
نشان مي دهند حداقل ۲۰ شركت فعال در زمينه ارزهاي 
ديجيتال مجبور شده اند تا ارايه خدمات به كاربران چيني 
را متوقف كرده يا اينكه كسب وكار خود را به كلي تعطيل 
كنند. بيش از ۲۰ شركت فعال در حوزه ارز ديجيتال اعالم 
كرده اند كه ارايه خدمات به كاربران چيني خود را متوقف 
خواهند كرد و به طور كلي از بازار چين خارج خواهند شد. 
شركت هاي فعال در زمينه اس��تخراج ارزهاي ديجيتال 
مانند ش��ينگهو ماين پول، بزرگ ترين استخر استخراج 
اتريوم، ان بي ماينر، توليد كنن��ده نرم افزارهاي مديريت 
كارت گرافيك ماينر و بس��ياري از شركت هاي ديگر، در 
بيانيه هاي مختلف اعالم كرده اند كه ديگر به كاربران چيني 
خدماتي ارايه نمي دهند. پلتفرم هاي ارايه دهنده اطالعات 
مرتبط با بازار ارزهاي ديجيتال هم شامل اين محدوديت ها 
شده اند. بسياري از برنامه هاي نه چندان  كوچك فعال در 

اين حوزه هم اعالم كرده اند براي اينكه فعاليت هاي خود 
را با قوانين اين كش��ور مطابقت دهن��د، مجبورند از ارايه 
خدمات به چيني ها صرف نظر كنند. در حال حاضر برخي 
از وب سايت هاي محبوب ارز ديجيتال مانند كوين گكو و 
كوين ماركت كپ را هم مقامات چيني مسدود كرده اند 
و ش��هروندان اين كشور به آنها دسترسي ندارند. دينگ 
فيپنگ از مديران شركت ارزهاي ديجيتال، در رابطه با 
بسته شدن اين شركت ها گفته است: »فرقي نمي كند كه 
موضوع فعاليت هاي قانوني كسب وكارهاي ارز ديجيتال در 
چين باشد يا خارج از كشور، چه كاركنان در چين باشند 
چه خارج از اين كشور، در هر صورت تا زماني كه به كاربران 
چيني خدمات رساني كنند، آن پلتفرم و كاركنانش با 

مجازات  كيفري يكسان مواجه خواهند شد.«

     بايننس يوان چين را 
از ليست ارزهاي خود خارج كرد

همچنين هبايننس، بزرگ ترين صرافي رمزارزي جهان، 
Over- يوان چين را از بخش معامالت خارج از صرافي يا
the-counter )OTC( حذف كرد. اين ش��ركت كه از 
سال ۲۰۱۷ از بازار چين خارج شده اعالم كرد تنها حساب 
كساني كه در خاك چين هستند درصورت شناسايي و احراز 
هويت به حالت »تنها برداشت« تغيير پيدا مي كند. پلتفرم 
معامالت OTCيا C۲C به معامله كنندگان اجازه مي دهد 

كه با نرخ و روش هاي پرداخت انتخابي خودشان به خريد و 
فروش رمزارز بپردازند و آن را تقريبا با هر ارز رايجي در دنيا 
معاوضه كنند. بايننس روز گذشته در بيانيه اي اعالم كرد 
 C۲C در پاسخ به پيش نياز هاي قانوني دولت محلي، بخش
بايننس ارز يوان چين را از معامالت خود حذف مي كند. 
بايننس در بيانيه خود گفت اين صرافي قرار است مشتريان 
خود را بررسي و اطمينان حاصل كند كه هيچكدام از آنها در 
سرزمين مركزي چين نباشند. طبق اعالم بايننس، اگر اين 
پلتفرم متوجه شود كه كاربري در سرزمين مركزي چين 
زندگي مي كند، حس��اب آنها را به حالت »تنها برداشت« 
تغيير مي دهد و كاربران تنها امكان برداش��ت، آزاد كردن 
و بستن معامالت خود را دارند. اين صرافي افزود بايننس 
در سال ۲۰۱۷ از بازار سرزمين مركزي چين خارج شده 
است و فعاليتي صرافي در چين ندارد. بانك مركزي چين 
در ماه سپتامبر با اشاره به »غيرقانوني بودن و فعاليت هاي 
مجرمانه اي مثل شرط بندي، كسب سرمايه غيرقانوني، 
كالهبرداري، الگوهاي هرمي و پولشويي« بار ديگر معامله 
رمزارزها را به طور كامل ممنوع اع��الم كرد. كمي پس از 
انتش��ار اين خبر صرافي رم��زارز Huobi اعالم كرد كه 
معامله در س��رزمين مركزي چين را محدود كرده اجازه 
ساخت حساب جديد را نخواهد داد. طبق اعالم اين صرافي 
كاربران فعلي مي توانند تا ۳۱ دسامبر به حساب هاي خود 
دسترسي داشته باشند. صرافي ديگري به نام KuCoin هم 

در بيانيه اي مشابه اعالم كرد كه آخرين حساب هاي متعلق 
به شهروندان سرزمين مركزي چين را مسدود كرده است.

      جنگ برسر كاربران چيني
درمقابل OKEx بيانيه اي متفاوت را منتشر كرده است. 
اين صرافي بدون اشاره به محدوديتي براي كاربران چيني 
در پلتفرم خود اعالم كرده اس��ت كه به دنبال تش��ويق يا 
خدمت رساني در بازار سرزمين مركزي چين نيست و امكان 
دسترسي به وب سايت اين شركت در چين وجود ندارد. 
طبق اعالم  OKEx، اين صرافي به توس��عه مداوم در بازار 
جهاني ادامه مي دهد و سياست خروج از بازار چين مركزي 
را حفظ مي كند، يعني اين صرافي دفتر يا تيمي در چين 
مركزي نخواهد داشت. پس از هشدار بايننس، OKEx در 
بيانيه اي بدون اشاره به كاربران چيني اعالم كرد كه تغييري 
در اين پلتفرم ايجاد نشده است و OKEx قصد دارد كاربران 
Huobi و بايننس را جذب خود كند. كالين وو، خبرنگار 
رمزارزي، با اشاره به بيانيه اين صرافي مي گويد كه قيمت 
توكن بومي اين صرافي OKB درست پس از اين بيانيه اوج 
گرفت كه دليل آن را مي توان مهاجرت كاربران چيني به 
اين پلتفرم دانست. البته وو معتقد است كه اين صرافي نه 
تنها مي خواهد كاربران اخراجي از بايننس و Huobi را 
جذب كند، بلكه مي خواهد كارب��ران فعلي را هم جذب 
خود كند و تغيير قيمت OKB كامال گوياي شرايط است.
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 بهشت جديد
 ماينرهاي بيت كوين

اطالعات جديد دانشگاه كمبريج نشان داد امريكا 
اكنون مقصد ش��ماره يك ماينره��اي بيت كوين 
اس��ت و براي اولين بار چي��ن را در اين عرصه كنار 
زده اس��ت. به گزارش ايس��نا، طبق اطالعات مركز 
فاينانس آلترنيتيو كمبري��ج، تا ژوييه ۳۵.۴ درصد 
از هش ريت بيت كوين )واژه صنعتي مورد استفاده 
براي توصيف قدرت رايانشي ماينرها( در امريكا بود 
كه ۴۲۸ درصد افزايش در مقايسه با سپتامبر سال 
۲۰۲۰ نشان داد. امريكا براي برتري جديدي كه در 
صنعت استخراج رمزارز پيدا كرده است، تا حدودي 
بايد ممنون چين باش��د. چين ۱۲ ماه پيش از نظر 
هش ريت با فاصله زيادي در صدر بازار قرار داش��ت 
اما مقابله دولت چين با رمزارز در بهار باعث خروج 
يك شبه نيمي از ماينرهاي جهان از اين كشور شد. 
ماينرها به شكل انبوه از چين فرار كردند و به سوي 
ارزانترين منابع انرژي در جهان رفتند كه به مهاجرت 
ماينينگ عظيم معروف شد. بسياري از اين ماينرها 
به امريكا رفتند. آمار جديد كمبريج ميانگين سهم 
ماهانه چين از هش ريت جهان��ي در ژوييه را صفر 
نشان داد كه تضاد عمده اي با سپتامبر سال ۲۰۲۰ 
دارد كه اين كشور حدود ۶۷ درصد بازار را در اختيار 
داش��ت. امريكا گزينه هاي زيادي براي ماينرهاي 
بيت كوين مهاجري كه در جست وجوي خانه جديد 
بودند، دارد. ايالتي مانند تگزاس يكي از پايين ترين 
قيمت هاي انرژي را در جهان دارد كه مشوق مهمي 
براي ماينرهايي است كه در اين صنعت با حاشيه سود 
پايين رقابت  مي كنند و تنها هزينه متغيرشان انرژي 
اس��ت. امريكا همچنين منابع تجديدپذير فراواني 
دارد. ايالت واشنگتن سرزمين مزارع ماينينگ است 
كه از نيروي برق آبي بهره  مند  مي ش��وند. نيويورك 
نيروي برق آبي بيشتري در مقايسه با ايالت هاي شرق 
كوه هاي راكي توليد  مي كند و براي رسيدن به هدف 
برق ۱۰۰ درصد پاك روي نيروگاه هاي هس��ته اي 
حساب  مي كند. سهم تگزاس از تجديدپذيرها هم 
به مرور رشد  مي كند و ۲۰ درصد از نيروي اين ايالت 
تا سال ۲۰۱۹ با استفاده از نيروي بادي تامين شد. 
شبكه برق تگزاس به سرعت در حال افزودن نيروي 
بادي و خورشيدي بيشتري است. ماينرها در سراسر 
امريكا از نيروي هسته اي هم بهره مند شده اند. بعضي 
از ماينرها هم از انرژي سرگرداني مانند گاز طبيعي كه 
همراه نفت در ميادين سراسر تگزاس توليد  مي شود، 
استفاده  مي كنند. اين روش مشعل سوزي را كاهش 
داده و انتشار گازهاي گلخانه اي را كمتر كرده و درآمد 
بيش��تري براي توليدكنندگان گاز و ماينرها ايجاد 
 مي كند. عالوه بر هزينه هاي پايينتر برق، بعضي از 
ايالت هاي امريكايي نظير تگزاس سياست گذاران 
موافق رمزارز دارد و زيرساخت ميزباني را به شكل 
مناس��بي فراهم  مي كنند. اين ايالت ش��بكه برق 
ساماندهي نشده اي با قيمت هاي لحظه اي دارد كه 
به مشتريان اجازه  مي دهد بين فراهم كنندگان برق 
انتخاب كنند و مقامات سياسي تگزاس هم حامي 
رمزارز هس��تند. اين ش��رايط رويايي براي ماينرها 
هستند كه منابع انرژي ارزان و خوشامدگويي گرم 
را  مي طلبند. امريكا س��ال ها بي سروصدا به توسعه 
ظرفيت ميزباني مشغول بود. پيش از اينكه ماينرهاي 
بيت كوين مهاجرت به امريكا را آغاز كنند، شركت ها 
در سراسر اين كش��ور با اين احتمال كه در صورت 
وجود زيرساخت مناسب، استخراج كنندگان رمزارز 
به امريكا خواهند آمد در اين زمينه سرمايه گذاري 
كرده بودند. هنگامي كه بيت كوين در اواخر سال 
۲۰۱۷ س��قوط كرد و بازار رمزارز وارد زمس��تان 
چند ساله شد، تقاضاي زيادي براي مزارع بزرگ 
بيت كوين وجود نداش��ت. اپراتورهاي ماينينگ 
امريكا فرص��ت را غنميت ش��مرده و از ش��انس 
اس��تفاده از پول ارزان براي س��اخت اكوسيستم 
ماينينگ در اين كشور بهره بردند. اگرچه پاندمي 
جهاني بخش هاي وسيعي از اقتصاد را به تعطيلي 
كش��اند اما تدابير محرك مالي كه به اجرا درآمد، 
فرص��ت مغتنمي ب��راي ش��ركت هاي ماينينگ 
امريكايي بود. با اين حال همه ماينرها به س��وي 
مقاصد تجديدپذير نمي روند. قزاقس��تان از نظر 
سهم در بازار جهاني استخراج بيت كوين با ۱۸.۱ 
درصد از كل اس��تخراج هاي رمزارز، در رتبه دوم 
قرار دارد. اين كش��ور معادن زغال سنگ دارد كه 
انرژي ارزان و ف��راوان را فراهم  مي كنند هر چند 
كه آلودگي دي اكسيد كربن گس��ترده اي ايجاد 
 مي كند. با اين حال چندين كارشناس ماينينگ 
بر اين باورند كه قزاقستان تنها يك توقفگاه موقتي 

براي مهاجرت طوالني تر به سمت غرب است.

واتس اپ بك آپ چت را 
رمزگذاري مي كند

واتس اپ اكنون به كاربرانش اجازه مي دهد تاريخچه 
چت خود را به شكل يك اليه امنيتي اضافي و انتخابي 
به طور سر به سر رمزگذاري و از حساب خود محافظت 
كنند. به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، اين 
پيام رسان متعلق به فيس بوك اعالم كرد به كاربران 
سيس��تم عامل هاي iOS و اندرويد اجازه مي دهد 
بك آپ چت هاي خود را كه در گوگل درازو يا آي كلود 
ذخيره مي ش��ود، رمزگذاري كنند. واتس اپ ادعا 
مي كند هيچ سرويس پيام رسان جهاني ديگري در 
چنين سطحي امنيت فراهم نمي كند. اين ويژگي 
نخست براي افرادي ارايه مي شود كه آخرين نسخه 
اپ را استفاده مي كنند. كاربران با ضربه روي گزينه 
جديد رمزگذاري سربه سر بك آپ در تنظيمات اپ 
قادر به فعالسازي اين قابليت هستند. از افرادي كه اين 
ويژگي را فعال كنند، خواسته مي شود تا با رمز يا كد 
رمزگذاري شده از بك آپ محافظت كنند. واتس اپ 
ادعا مي كند فعال سازي اين سيستم نه به شركت و 
به تهيه كنندگان س��رويس بك آپ اجازه نمي دهد 

چت هاي كاربر را بخوانند يا به رمز آن دست يابند.

اليحه جديد براي مقابله با سلطه 
آمازون و گوگل بر بازار در امريكا

گروه��ي از نمايندگان س��ناي امريكا به رهبري 
ايم��ي كلوبوچ��ار و چاك گرس��لي قص��د ارايه 
اليحه اي دارند كه اجازه نمي دهد ش��ركت هاي 
ب��زرگ مانن��د آم��ازون و گوگل محص��والت و 
س��رويس هاي خود را بر رقبا ترجي��ح دهند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، اليحه جديد يكي از 
انبوه اقداماتي است كه براي كنترل شركت هاي 
فناوري از جمل��ه اپل و فيس بوك به كنگره ارايه 
شده است. البته تاكنون هيچكدام به قانون تبديل 
نش��ده اند. هفته آينده اين اليح��ه همراه اليحه 
ديگري كه توسط كميته قضايي مجلس تصويب 
شده، به سنا ارايه مي شود. در قانون پيشنهادي 
كلوبوچ��ار و گرس��لي به طور خ��اص پلتفرم ها 
اجازه ندارند ش��ركت هاي فعال در وب سايتشان 
را وادار ب��ه خريد كاالها و محصوالتش��ان كنند. 
همچنين ش��ركت هاي فن��اوري از س��و گيري 
نتايج جس��ت وجو به نفع خودشان منع شده اند. 
كلوبوچ��ار در بياني��ه اي در اين ب��اره مي گويد: 
اي��ن ش��ركت ها به عن��وان پلتفرم ه��اي بزرگ 
ديجيتال به طور مرتب محصوالت و سرويس هاي 
خودش��ان را در ارجحيت قرار مي دهند. ما بايد 
سياست هايي وضع كنيم تا فرصت هاي موفقيت 
كس��ب وكارهاي كوچ��ك و كارآفرينان در بازار 
ديجيتال تضمين شود. در اين ميان آمازون متهم 
است كه با استفاده از داده هاي فروشندگان طرف 
سوم درباره توليد كاالهايش تصميم مي گيرد. از 
سوي ديگر بررس��ي هزاران سند داخلي آمازون 
توسط رويترز نشان داد واحد عمليات اين شركت 
در هند از يك طرح سيس��تماتيك براي ساخت 
كپي كاالهاي فروشندگان ديگر استفاده و نتايج 
جس��ت وجو را دس��تكاري مي كند تا برندهاي 
خودش در اين كشور در باالي صفحه ديده شوند.

دست آمازون براي
كپي كاالها در هند رو شد

طبق گزارش��ي جديد آمازون طي ي��ك برنامه 
سيستماتيك محصوالت ش��ركت هاي ديگر در 
هن��د را كپي و نتايج جس��ت وجو را دس��تكاري 
ك��رده تا محص��والت خودش را تروي��ج كند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، براساس گزارش ها 
خبرگزاري رويت��رز به هزاران صفحه از اس��ناد 
داخلي اين شركت از جمله ايميل ها و طرح هاي 
كسب وكاري دست يافته كه فعاليت هاي واحد 
آمازون در هند را با جزييات توضيح مي دهد. يك 
گروه برندهاي خصوصي در هند )كه در خصوص 
محصوالت با آمازون همكاري مي كند( از پلتفرم 
اين شركت در هند براي يافتن كاالها و ايجاد يك 
نسخه كپي از آنها استفاده كرده است. هدف اين 
اقدامات يافتن مرجعي براي كاالها و كپي كردن 
آنها بوده است. سندي مربوط به ۲۰۱۶ ميالدي 
حاكي از يك طرح دقي��ق براي يك برند آمازون 
به نام Solimo است كه براي بازار هند طراحي 
شده بود. به طور دقيق تر هدف اين اقدام استفاده 
از اطالع��ات واحد آمازون در هند براي توس��عه 
محصوالت و س��پس اتكا به همي��ن واحد براي 
ترويج آنها ميان مش��تريان بوده است. اين سند 
نشان مي دهد گروه برندهاي خصوصي تصميم 
داش��تند با توليد كنندگان كاالها شريك شوند 
زيرا اين شركت ها از فرآيندهايي خاص استفاده 
مي كردند كه روي كيفيت نهايي محصول تأثير 
مي گذارد. آنها خواهان دستيابي به چشم اندازي 
از فعاليت هاي توليد كنندگان و استفاده از دانش 
آنها براي توليد نسخه اي از كاال بودند كه كيفيت 
آن با كاالي مرجع برابر بود. پس از توليد نس��خه 
كپي ش��ده از كاال، آمازون با اس��تفاده از روشي 
خاص نتايج جس��ت وجو را دستكاري مي كرد تا 
محصوالت س��وليمو و برند آمازون بيسكيس در 

باالي صفحه ظاهر شوند.

جريمه ۳۶ ميليون يورويي
در انتظار فيس بوك 

 )DPC( كميس��يون حفاظ��ت از داده ايرلن��د
پيشنهاد كرده جريمه اي حدود ۳۶ ميليون يورو 
عليه فيس بوك وضع شود. اين جريمه مربوط به 
يكي از پرونده ه��اي متعدد تحقيقات درباره اين 
شبكه اجتماعي اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، طبق مقررات عمومي حفاظت از اطالعات 
اتحاديه اروپا كه در ۲۰۱۸ ميالدي تصويب شد، 
اين كميسيون بايد نخس��ت رأي اوليه خود را با 
تمام مقامات نظارتي اتحاديه اروپا به اش��تراك 
بگ��ذارد و قبل از ص��دور رأي نهايي ديدگاه هاي 
آنها را نيز در نظر بگيرد. كميس��يون حفاظت از 
داده ايرلن��د، رگوالتور فيس بوك و بس��ياري از 
شركت هاي بزرگ فناوري در اتحاديه اروپا است 
زيرا مقر آنها در اين كش��ور قرار دارد. ش��كايت 
مذكور توس��ط مكس ش��رمس يك فعال حريم 
خصوصي اتريش��ي ثبت شده و مربوط به قانوني 
بودن فرآيندهاي پ��ردازش اطالعات خصوصي 
فيس بوك است. بر اس��اس پيش نويس تصميم 
اين كميسيون كه توسط گروه حقوق ديجيتالي 
Schrems NOYB منتش��ر ش��ده اس��ت، 
جريمه اي بين ۲۸ تا ۳۶ ميليون يورو )۴۲ ميليون 
دالر( براي ع��دم ارايه اطالعات كافي از س��وي 
فيس بوك پيشنهاد شده است. طبق پيش نويس 
مذكور، نقض قوانين توس��ط فيس بوك ماهيتي 
جدي دارد و همچنين از عدم ش��فافيت شركت 
انتقاد شده اس��ت. ماه قبل نيز DPC جريمه اي 
۲۲۵ ميليون يورويي براي واتس اپ )زير مجموعه 

فيس بوك( تعيين كرده بود. 

با افزايش محدوديت ها در چين بيش از ۲۰ شركت فعال در حوزه ارز ديجيتال از اين كشور خارج شده اند

بيت كوين ۶۰ هزار دالر را لمس كرد

كندي اينترنت به دليل توسعه نيافتن زيرساخت در ۴ سال گذشته است
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با شبيه س��ازي ش��بكه 
زيرس��اخت ارتباطي كش��ور با ش��بكه توزيع برق و فقدان 
سرمايه گذاري در آن گفت: توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
مساله اي است كه در چهار سال اخير كاري صورت نگرفته 
اس��ت طبيعي اس��ت كه حل آن نياز به زمان دارد و يكي دو 
هفته اي ممكن نيست. عيسي زارع پور روز گذشته در حاشيه 
بازديد از كنفرانس ظرفيت شبكه ملي اطالعات  توسعه پايدار 
زيرساخت ها، با بيان اينكه شبكه ملي به معناي قطع دسترسي 
به شبكه جهاني نيست، اظهار كرد: شبكه ملي اطالعات به اين 
معناست كه ما در داخل كشور يك شبكه پرظرفيت داشته 
باشيم كه وقتي مي خواهيم به ارتباطات بين الملل هم مرتبط 
شويم، حداكثر ظرفيت به كمك آيد و مردم تجربه كاربري 
خوبي داشته باشند. ازجمله اينكه برنامه ما در وزارت ارتباطات 
اين است كه در چهار سال آينده، به تك تك خانه هاي مردم، 
فيبر نوري ببريم و پروژه فيبر در منزل را اجرا كنيم كه مردم 
سرعت هاي چندگيگي را تجربه كنند.  وي  درباره نقش بخش 
خصوصي در ظرفيت هاي شبكه ملي اطالعات توضيح داد: 
ما ظرفيت هاي بس��يار خوبي در توليد محصوالت مرتبط با 
حوزه ارتباطات در كشور داريم. از تجهيزات انتهايي مثل مودم 
گرفته تا تجهيزات شبكه انتقال، انواع سوئيچ هاي مخابراتي 
و نوري، تجهيزات اليه هاي مختلف تا راه اندازي ديتاسنتر، 
ظرفيت زيادي در كشور وجود دارد كه مي توان براي توسعه 
شبكه ملي اطالعات و افزايش كيفيت ارتباطات استفاده كرد. 
او ادامه داد: محصوالت ما هيچ نقصي نس��بت به نمونه هاي 
مشابه خارجي ندارند و ما امكان صادرات اين محصوالت را 
هم به خارج از كشور داريم كه بايد برنامه ريزي هاي مناسبي 
توسط دستگاه هاي متوالي ازجمله وزارتخانه هاي ارتباطات، 
صمت و اقتصاد صورت گيرد كه ما شاهد حضور محصوالت 
ايراني در بازار خارجي باشيم. البته همين االن هم در بعضي از 
كشورهاي همسايه از اين محصوالت استفاده مي شود.  وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنش��ان كرد: شبكه ملي 
اطالعات يك طرح بزرگ است كه بخش هايي از آن در هشت 
سال گذشته انجام ش��ده اما اگر بخواهيم ابالغيات شوراي 
عالي فضاي مجازي درباره شبكه ملي اطالعات و مصوبه سال 
گذشته شورا درباره طرح كالن شبكه ملي اطالعات كه ۵۳ 
كالن پروژه تعريف شده و حدود هفت پروژه در حوزه وزارت 
ارتباطات اس��ت را مبنا قرار دهيم، شايد نزديك به ۳۵ تا ۴۰ 
درصد پيشرفت داشته باشد. اينجا افق را سال ۱۴۰۴ گذاشتند 
و ما تالشمان اين است كه ظرف دو تا حداكثر سه سال آينده، 
شبكه ملي اطالعات را به شكل كامل محقق كنيم. زارع پور با 
بيان اينكه پروژه فيبر نوري به منازل، يك كار سخت و پيچيده 
اس��ت، افزود: مخصوصا در شهرهاي بزرگ كه كنده كاري و 
رس��اندن فيبر به همه نقاط كار سختي است اما نياز به يك 
عزم ملي دارد كه من آن را در دولت س��يزدهم مي بينم كه 

اين اتفاق رخ دهد. همه تجهيزات ش��بكه ملي اطالعات 
در داخل كشور وجود دارد، ما فيبر نوري را هم از خارج 
از كشور وارد مي كرديم اما حاال در كشور توليد و حتي 
به خارج صادر مي شود. اما ما مشكل خودناباوري داريم. 
مخصوصا به اليه هاي مديريتي توصيه مي شود كه اين 
نمايشگاه ها و كارخانه ها را ببينند كه جوانان ما مي توانند 

آينده درخشاني برايمان در اين حوزه رقم بزنند.

     طرح صيانت نقاط چالش برانگيزي دارد
وي  با اشاره به بررسي طرح حمايت از كاربران مجازي در 
مجلس، بيان كرد: ما يك نماينده معرفي كرديم و حضور 
فعالي براي ارتقا اين طرح خواهيم داشت. البته هنوز چيزي 
مكتوب نشده و طبق مصوبه مجلس قرار است كارگروه 
ويژه اي از نمايندگان كميس��يون هاي مختلف تشكيل 
شود تا براي دغدغه نمايندگان طرحي تهيه و پيش نويس 
اوليه را تكميل كنند، زيرا ما معتقديم اين طرح عالوه بر 
نقاط قوت، نقاط چالش برانگيزي دارد كه حتما بايد به آنها 
توجه شود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: ما 
نظرات جدي نسبت به اين طرح داريم و با توجه به فضاي 
همراهي و نخبگاني كه در مجلس وجود دارد و با همكاري 
نماين��دگان مي توانيم در عين حال ك��ه فضاي مجازي 
را نظام مندت��ر و قانونمندتر از گذش��ته مي كنيم، از اين 
فرصت براي پيشرفت كشور به صورت حداكثري استفاده 
كنيم. فناوري اطالعات براي كشور يك فرصت است و ما 
مي توانيم  از اين ابزار براي ارتقاي كارآمدي و بهتر كردن 
زندگي مردم استفاده كنيم و نگاه دولت سيزدهم هم اين 

است كه از اين فرصت حداكثر استفاده را ببرد.

     سرمايه گذاري الزم براي
توسعه ارتباطات صورت نگرفته است

زارع پور درباره مش��كالت اينترن��ت در هفته هاي اخير نيز 
توضيح داد: مش��كل كالن تر ما اين اس��ت كه در چند سال 
گذشته س��رمايه گذاري الزم براي توسعه ارتباطات به چند 
دليل صورت نگرفته است. يكي  از داليل مشكالت تحريمي 
و افزايش هزينه ها بوده كه اپراتورها نتوانستند سرمايه گذاري 
الزم را انجام دهند كه حاال بعد از تحريم ها، خيلي از محصوالت 
موردنياز صنعت مخابرات كشور بومي سازي شده و اين اميد 
هست كه ما بحث توسعه را به سرعت در كشور دنبال كنيم. 
وي ادامه داد: بحث بعدي هم بحث كرونا بود كه اين صنعت 
را غافل گير كرد و نيازمندي هاي مردم به ترافيك چند برابر 
گذشته شده و شبكه براي اين اندازه ظرفيت طراحي نشده 
بود. االن ما در شرايطي هستيم كه بايد به سرعت هم افزايش 
ظرفيت در اليه دسترسي داشته باشيم، توسط اپراتورها، هسته 
شبكه و ترافيك بين الملل. البته ما در هسته شبكه مشكلي 
نداريم و درحالي كه كل ترافيك كشور پنج ترابايت است، ما 
تا ۲۰ ترابايت ظرفيت داريم. در ترافيك بين الملل هم دارد كار 
انجام مي شود، اما در دو هفته اخير مخصوصا به دليل بازگشايي 
مدارس افزايش تقاضا داشتيم و همكاران به دنبال اين هستند 

كه متناسب با افزايش تقاضا، ظرفيت را افزايش دهند.

      به عنوان وزير جمهوري اسالمي
 بايد خطوط قرمز را رعايت كنم

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره حضور در شبكه هاي 
اجتماعي اظهار كرد: من از پيام رس��ان ها اس��تفاده مي كنم، 
اما وزير جمهوري اس��المي ايران هستم و بايد خط قرمزها را 

رعايت كنم. تصميم گيري درباره فيلتر شدن و نشدن پلتفرم ها 
هم يك كارگروه دارد و ما يك عضو از اين كارگروه هس��تيم و 
تصميم گيري با ما نيست. البته نگاه دولت سيزدهم اين است 
كه از اين پلتفرم ها و ظرفيت هايي كه فناوري براي بهتر شدن 
زندگي مردم فراهم كرده، حداكثر استفاده را بكنيم و به هيچ وجه 
نگاهمان مسدودسازي نيست، اما اين فضا بايد قانونمند شود، 
زيرا تمام زندگي مردم از آموزش و اقتصاد و اشتغال در اين فضا 
شكل گرفته و حتما و قطعا بايد اين فضا شفاف و نظام مند شود 
و حقوق مردم حفظ شود. زارع پور با اشاره به توسعه پلتفرم هاي 
بومي و حضور آن در كشورهاي ديگر بيان كرد: ما همين حاال هم 
ظرفيت هاي خوبي و پلتفرم هاي بومي داريم كه اغلب مردم از 
آنها استفاده مي كنند و اين نشان مي دهد كه ما توان و ظرفيتش 
را داريم. درحالي كه در كش��ورهاي همسايه و حتي اتحاديه 
اروپا گرفتارند كه با پلتفرم هاي بين المللي كه قواعد حاكميتي 
كشورها را رعايت نمي كنند، چه برخوردي كنند و اكنون وارد فاز 
رگوليشن شدند و جريمه وضع مي كنند و تازه به اين فكر افتادند 
كه پلتفرم هاي بومي داشته باشند. ما در ايران اعالم آمادگي 
كرديم كه مي توانيم ظرفيت هايمان  را در اختيار كشورهاي 
دوست و همسايه قرار دهيم كه مورد استقبال هم واقع شده، 
اما يك مسير كوتاه مدت نيست و نياز به مذاكره و پيگيري دارد 
و زيرساخت هاي حقوقي اش بايد در آن كشورها فراهم شود، 

اما اين اميد هست كه پلتفرم هاي ايراني در منطقه فعال شود.

     فرزندانم كندي اينترنت را به من
 اطالع مي دهند

وزير ارتباطات درب��اره اقدامات اي��ن وزارت خانه براي رفع 
كندي هاي اخير اينترنت با انتق��اد از دولت دوازدهم گفت: 
توسعه زيرساخت هاي ارتباطي مساله اي است كه حداقل 
در ۴ سال اخير كاري صورت نگرفته است طبيعي است كه 
حل آن نياز به زمان دارد و يكي دو هفته اي ممكن نيست. من 
دايما در حال چك كردن وضعيت سرعت اينترنت هستم، 
از Speedtest اس��تفاده مي كنم و كندي ها را شخصا براي 
بررسي و رسيدگي به اطالع همكارانم مي رسانم. اولين كساني 
كه كندي اينترنت را به من خبر مي دهند سه فرزند دانش آموزم 
هستند. زارع پور اقدامات انجام شده براي رفع كندي اينترنت را 
نيز تشريح كرد: »در شركت ارتباطات زيرساخت روي افزايش 
كيفيت شبكه core كارهايي در حال انجام است. با اپراتورها 
جلسات متعدد برگزار شده است و پاي كار آمده اند تا بتوانند 
ظرفيت هاي خود را افزايش دهند. او همچنين در خصوص  
راه ه��اي ارتباطي مردم با وزير توضي��ح داد: راه ارتباطي 
پيامكي كه اعالم كردم براي اين بود كه اگر ش��خصي به 
اينترنت دسترسي نداشت از اين طريق مسائل مربوطه را با 
ما در ميان بگذارد اما اين به اين معني نيست كه راه ارتباطي 
ديگري وجود ندارد و در شبكه هاي اجتماعي حضور ندارم.
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سرمايه گذاري در
 توليد و صادرات مناطق آزاد 

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: 
برنامه مدون و به ش��كل راهبردي براي تمام مناطق 
آزاد در دست تهيه است تا در كوتاه مدت اين مناطق 
را به ريل اصلي خ��ود برگردانيم. به گزارش دبيرخانه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعت��ي و ويژه 
اقتصادي، س��عيد محم��د امروز در حاش��يه ديدار با 
استاندار خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
با ظرفيت هاي موجود و رفع نيازمندي هاي اين هدف 
محقق مي ش��ود و بايد در جهت ايجاد رونق تجاري و 

اقتصادي در سرزمين اصلي فعاليت كنيم.
وي با اشاره به اينكه قرار است براي حل مشكالت مردم 
همكاري مش��ترك با منطقه آزاد اروند و خوزس��تان 
برقرار كنيم افزود: مردم خرمشهر، آبادان و روستاهاي 
مح��دوده منطقه آزاد اروند با مس��ائل زيادي روبه رو 
هستند و تالش مي كنيم با ظرفيت سازي در منطقه 
آزاد و با بهره گيري از اختيارات قانوني تعريف شده در 
مناطق اين وضعيت مرتفع شود. مشاور رييس جمهور 
با بيان اينكه به علت تداخل بين دستگاهي از بسياري 
از ظرفيت ها در منطقه آزاد اروند اس��تفاده نمي شود 
ادامه داد: تالش بر اين است كه اين تداخل برطرف و از 
ظرفيت هاي موجود براي بهبود معيشت مردم منطقه 
استفاده شود.  سعيد محمد اظهار داشت: با پيش بيني 
انجام شده جذب سرمايه گذاري خوبي در منطقه آزاد 
اروند ش��اهد خواهيم بود، رونق توليد و اشغال در اين 
منطقه ايجاد خواهد شد تا با برنامه ريزي انجام شده در 
يك دوره زماني كوتاه مدت وضعيت مردم بهبود يابد. 
وي گفت: دستگاه هاي ذي ربط، وزارتخانه ها و گمرك 
نيز بايد همكاري الزم را داشته باشند و عزم جدي در 
دولت و مجلس كمك به حل مش��كالت مردم است. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه 
اقتصادي با اشاره به اينكه مناطق آزاد بر اساس چند 
اصل پايه ريزي شده اند اظهار داشت: اين مناطق با 
بيش از ۳۰ س��ال فعاليت با هدف رونق اقتصادي و 
تجاري سرزمين اصلي بايد در جهت سرمايه گذاري، 
صادرات، توليد و وارد كردن فناوري هاي نوين فعاليت 
مي كردند اما شاخص هاي الزم ضعيف ارزيابي شده 
و متأسفانه در سرمايه گذاري، توليد و صادرات اتفاق 
خاصي در مناطق آزاد نيفتاده كه جاي تأسف است.

مصوبه آزادسازي
صادرات دام زنده ابهام دارد

ايسنا |  مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك كشور 
گفت: مصوبه آزادسازي صادرات دام زنده غير مولد كه 
چندي پيش ابالغ ش��د داراي ابهام زيادي است و در 
شرايط فعلي قابليت اجرايي ندارد، زيرا سقف صادرات 
و تعادل قيمتي بين توليد و مصرف دقيقا مشخص 
نشده است. چندي پيش وزير جهاد كشاورزي مصوبه 
آزادسازي صادرات دام زنده غير مولد را ابالغ كرد. در 
متن اين مصوبه آمده است كه شركت پشتيباني امور 
دام كش��ور به عنوان مجري مجاز اس��ت با مباشرت 
اتحاديه ها و بخش خصوصي، در س��قف مشخص با 
لحاظ تعادل قيمت بين توليد و مصرف نس��بت به 
صادرات دام زنده غير مولد از يك گمرك مش��خص 
اقدام كند. همچنين وزارت جهاد كشاورزي )معاونت 
امور توليدات دامي( مكلف است ظرف مدت دوهفته، 
سقف و نوع دام صادراتي را به شركت پشتيباني امور 
دام كشور اعالم كند.  در اين راستا افشين صدر دادرس 
- مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك كشور با بيان 
اينكه در اين مصوبه شوراي قيمت گذاري محصوالت 
كش��اورزي ابهاماتي وجود دارد، به ايس��نا گفت: در 
مصوبه ذكر شده كه شركت پشتيباني امور دام مجاز 
است با مشاركت بخش خصوصي در سقف مشخص 
با لحاظ تعادل قيمت بين توليد و مصرف نس��بت به 
ص��ادرات اقدام كند. اين يعن��ي مجري طرح بخش 
دولتي است و دست شركت پشتيباني امور دام براي 
گرفتن يا نگرفتن مباشر باز است و همچنين سقف آن 
هم دقيقا مشخص نيست. وي ادامه داد: در اين مصوبه 
ذكر شده كه صادرات منوط به تعادل قيمت بين توليد 
و مصرف اس��ت. اين يعني اگر قيمت كوچك ترين 
تغييري داشته باش��د صادرات متوقف خواهد شد. 
ضمن اينكه مشخص نشده دقيقا چه قيمتي مد نظر 
است كه با تغيير آن صادرات متوقف شود. سوالي كه 
در اينجا پيش مي آيد اين اس��ت كه مگر مسووالن 
نمي گويند با قيمت هاي دستوري مخالفند آيا اين 
مصوبه در راس��تاي تعيين قيمت دستوري نيست؟ 
وقتي گفته مي شود در صورت برهم خوردن تعادل 
بازار صادرات متوقف خواهد شد، اين قيمت گذاري 
دستوري نيست؟ وي افزود: آيا وزارت جهاد كشاورزي 
توانسته تاكنون ميان قيمت توليد تا مصرف گوشت 
گوسفندي در بازار تعادل برقرار كند؟ اگر توانسته چرا 
وقتي دام زنده كيلويي ۵۵ هزارتومان است گوشت 
به دس��ت مصرف كننده كيلوي��ي ۱۶۰ هزارتومان 
مي رسد؟ اين يعني وزارت جهاد كشاورزي نمي تواند 
اين تعادل را برقرار كند. پس چگونه انتظار دارند بازار 
دراين بخش متعادل شود؟ وقتي نمي توانند بازار را 
قبل صادرات كنترل كنند چگونه مشخص خواهد 
ش��د كه تعادل بازار بعد صادرات بهم خورده است؟ 
دادرس تصريح كرد: مصوبه در شرايط فعلي قابليت 
اجرايي ندارد و داراي ابهامات زيادي است. اميدواريم 
دستورالعمل هاي آن ابالغ شود تا مشخص شود دقيقا 
قرار اس��ت چه اتفاقي بيافتد. به گفته وي براي رفع 
ابهامات بايد با وزير جهاد كش��اورزي يا معاونت امور 
توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي وارد مذاكرات 
شويم. دادرس در پايان گفت: اين مصوبه به تنهايي 
نمي تواند راهگشاي حمايت از توليدكننده باشد، زيرا 
سقف آن محدود اس��ت و به محض تغيير قيمت ها 
صادرات متوقف مي شود. بايد مكانيزمي ايجاد شود 
كه در كنار صادرات، خريد داخلي هم انجام ش��ود. 
يعن��ي اگر دام زنده داخلي به قيمت تمام ش��ده 
توليد خريداري ش��ود هم توليدكننده ها از ضرر 

در امان مي مانند و هم بازار به تعادل مي رسد.

شوراي نگهبان ايرادي
به مصوبه مجلس ندارد

ايلنا | عضو كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
شوراي اس��المي اظهار داشت: جلس��ه اي با حضور 
كارشناسان دولتي و خصوصي، قطعه سازها، مركز 
پژوهش هاي مجلس و اعضاي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس و همچنين يكي از اعضاي ش��وراي 
نگهبان برگزار و نقطه نظرات به اش��تراك گذاش��ته 
ش��د. حجت اهلل فيروزي در م��ورد آخرين وضعيت 
مصوبه واردات خودرو و ماده 4 اظهار كرد: بعد از آنكه 
ط��رح واردات خودرو در قالب م��اده چهار در صحن 
مجلس تصويب شد، ش��وراي نگهبان ابهاماتي را در 
اين مورد مطرح كرد. در حال حاضر نيز كميس��يون 
صنايع در حال بررسي است كه به اين ابهامات پاسخ 
دهد تا دوب��اره در صحن مجلس مطرح ش��ود. وي 
افزود: روز يكشنبه جلس��ه اي با حضور كارشناسان 
دولتي و خصوصي، قطعه سازها، مركز پژوهش هاي 
مجلس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس و 
همچنين يكي از اعضاي شوراي نگهبان برگزار شده 
و نقطه نظرات به اشتراك گذاشته شد. آقاي طحان 
نظيف كه نماينده شوراي نگهبان و يكي از حقوقدانان 
اين ش��ورا هس��تند در اين جلس��ه ابهام ها را براي 
كميسيون مطرح كردند تا مرتفع شود. فيروزي در 
ادامه خاطرنشان كرد: قرار بود روز سه شنبه جلسه اي 
با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون 
صنايع تشكيل شود تا نظر دولت را هم در مورد اين 
ابهامات بگيريم. ولي متاسفانه آقاي وزير نتوانستند در 
اين جلسه حضور پيدا كنند و موضوع به جلسه بعدي 
كميسيون صنايع كه روز يكش��نبه برگزار مي شود 
موكول شد. اميدواريم در اين جلسه ابهامات مرتفع 
شود تا طرح دوباره براي راي گيري به صحن رفته و به 
شوراي نگهبان ارسال شود. وي در ادامه تصريح كرد: 
اتفاق مثبت در اين مورد اين بود كه شوراي نگهبان 
ايرادي به مصوبه مجلس نگرفته، تنها چند ابهام وجود 

داشت كه براي رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.

حمايت از دانش محورها 
اولويت اول صمت

رييس موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني 
حمايت از واحده��اي فعال و دانش مح��ور را اولويت 
اصلي وزارت صمت ذكر و گفت: سياست وزارت صمت 
شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود استان ها و 
همچنين تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام در قالب 
طرح آمايش اس��ت. احمد تش��كيني در سفر استاني 
روز چهارشنبه به اس��تان فارس به اتفاق تيم اجرايي 
طرح آمايش وزارت صمت، مديران صنعتي وروس��اي 
تش��كلهاي بخش خصوصي به منظور بررسي ميزان 
توانمندي ها، ظرفيت ها، پيشرفت فيزيكي و مشكالت 
برخي از طرح ه��ا و واحدهاي توليدي، صنعتي بازديد 
كرد. مسوول آمايش صنعتي، معدني و تجاري، در اين 
بازديدها ضمن گفت وگو با مديران واحدهاي صنعتي، 
حمايت از واحده��اي فعال و دانش مح��ور را اولويت 
اصلي وزارت صمت ذكر و گفت: سياست وزارت صمت 
شناسايي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود استان ها و 
همچنين تعيين تكليف طرح هاي نيمه تمام در قالب 
طرح آمايش است. وي بيان كرد: در قالب طرح آمايش 
موانع فرا روي راه ان��دازي واحد هاي صنعتي بزرگ 
مقياس كشور در استان هاي مختلف برطرف مي شود. 
او افزود: برنامه هاي مدون و عملياتي دقيقي براي حل 
مشكالت آنها اجرايي مي شود كه يكي از اين مشكالت 

كمبود نقدينگي و نياز به دريافت تسهيالت است.

اهداي بيش از ۴ هزار كيف
و نوشت افزار ايراني اسالمي
به دانش آموزان كم  بضاعت

منطقه توسط فوالد مباركه
فوالد مباركه همواره عمل به مسووليت هاي اجتماعي 
را به عنوان ي��ك اولويت اجتماعي مدنظر ق��رار داده 
و به فراخ��ور موقعيت ها و مناس��بت هاي مختلف، به 
مسووليت هاي اجتماعي خود عمل مي كند؛ در همين 
راس��تا اين ش��ركت همزمان با روزهاي ابتدايي سال 
تحصيلي جديد بي��ش از 4 هزار كيف و نوش��ت افزار 
ايراني اسالمي را به دانش آموزان كم بضاعت در مناطق 
محروم اهدا نمود. ش��ركت فوالد مباركه در راس��تاي 
بهبود شرايط تحصيلي دانش آموزان كم بضاعت، اقدام 
به تأمين بسته هاي نوشت افزار ايراني به صورت رايگان 
براي برخي از مناطق محروم اصفهان در قالب كيف هاي 
حاوي بسته هاي كامل مايحتاج براي دو مقطع دبستان 
و متوس��طه نموده است. از جمله ويژگي هاي شاخص 
اين اقدام در سال جاري، تامين كليه اقالم از برندهاي 
كاماًل ايراني با محتواهاي فرهنگي و اسالمي، با هدف 
ترويج ارزش هاي ايراني اس��المي بوده و اميدوار است 
اين اقدام علي رغ��م به وج��ود آوردن امكان تحصيل 
براي دانش آم��وزان كم بضاعت، فرهنگ اس��تفاده از 
كاالي ايراني را بيش از پيش نهادينه نمايد. اين بسته ها 
ش��امل كيف هايي با نشان  »قاسم س��ليماني- سردار 
دل ها« حاوي بسته هاي نوشت افزار است كه از طريق 
برخ��ي مراكز حمايتي تع��دادي از شهرس��تان هاي 
كمتربرخوردار اصفهان ازجمله آم��وزش و پرورش و 
كميته امداد به دس��ت دانش آموزان نيازمند مي رسد. 
بدون شك، اهداي بس��ته هاي نوشت افزار ايراني به 
دانش آموزان كم بضاعت، الگويي براي ديگر سازمان ها 
و ش��ركت ها خواهد بود و اجراي اين طرح گامي در 
جهت بهره مندي همه اقشار جامعه به صورت عادالنه 
از فراگيري دانش و امكان تحصيل است كه در عين 
حال سعي شده است ش��اخص هاي فرهنگي الزم 
در اقالم مورد اس��تفاده دانش آموزان عزيز به عنوان 

آينده سازان انقالب اسالمي مد نظر قرار گيرد.

تعادل |
راه اندازي شش خط دريايي منظم براي عبور كاالهاي 
ايراني در درياي خزر رسما كليد زده شد. طي هفته هاي 
گذشته با توجه به باال گرفتن برخي اختالف نظرهاي 
سياس��ي با آذربايجان و مش��كالتي كه براي برخي 
كاميون داران ايراني در اين كشور به وجود آمد، رييس 
سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد كه در جديدترين 
برنامه خود، ايران از دو مسير تالش مي كند بدون نياز 
به آذربايجان كاالهاي خود را انتقال بدهد. يكي از اين 
مسيرها كه به ش��كل زميني نهايي مي شود، ايران را 
از طريق ارمنستان به گرجستان و سپس كشورهاي 
اروپاي شرقي متصل خواهد كرد. اما در گام دوم، ايران 
استفاده از ظرفيت ترانزيتي درياي خزر خواهد بود كه 
در سال هاي گذشته كمتر از آن استفاده شده است. بر 
اساس توافق جديدي كه ميان سازمان توسعه تجارت 
و شركت كش��تيراني ايران نهايي ش��ده، از اين پس 
كاالهاي ايراني از شش مسير دريايي نيز امكان صادرات 
به كش��ورهايي چون روسيه و قزاقس��تان را خواهند 
داش��ت. در همين حال، رييس اتاق مشترك ايران و 
ارمنستان، عنوان كرده كه اقدام دولت آذربايجان در 
تعيين عوارض براي كاميون هاي ايراني موجب افزايش 
۳۰۰ دالري هزينه هاي صادراتي شده، اما طبق وعده 
دولت ها، جاده »تاتا« به عنوان مسير جايگزين تا پايان 

آبانماه قابل بهره برداري خواهد بود.

     شش خط دريايي براي ارسال كاال 
بر اساس تفاهم نامه برقراري خطوط منظم دريايي در 
حوزه درياي خزر بين س��ازمان توسعه تجارت ايران 
و شركت كشتيراني ايران، در فاز نخست، شش خط 
منظم از مبادي بنادر ش��مالي اي��ران به مقصد بنادر 
آس��تراخان و ماخاچ قلعه روس��يه و همچنين بندر 
اكتائو قزاقستان از اول آبان ماه اجرايي شده و شركت 
كشتيراني خزر به نمايندگي از كشتيراني ايران نسبت 
به حمل كاالهاي صادراتي به صورت منظم و ماهانه 
اقدام كند.  همچنين در راستاي اقدامات انجام شده، در 
فاز دوم تا پايان سال جاري تعداد اين خطوط به هشت 
خط افزايش خواهد يافت، ضم��ن آنكه برنامه ريزي 
جهت برقراري خطوط منظم براي كشورهاي حوزه 
خليج فارس و همچنين كشورهاي آفريقايي در دست 
اجرا بوده و با هماهنگي وزارت امور خارجه و سازمان 
بنادر و دريانوردي نسبت به تسهيل خريد كشتي هاي 
رورو )كاميون بر( اقدام خواهد ش��د. در همين حال، 
عليرضا پيمان پاك رييس سازمان توسعه تجارت، با 
اش��اره به عزم جدي دولت و دستگاه هاي مسوول در 
رفع موانع صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت ايران 
آمادگي دارد براي حل مشكالت مربوط به صادرات و 
صادركنندگان از جمله مسائل مرتبط با زيرساخت هاي 
صادرات��ي اقدامات الزم را با در نظر گرفتن اولويت آن 
انجام دهد. او با اش��اره به اهميت بازار بزرگ اوراسيا 
براي اي��ران و ظرفيت صادرات به كش��ورهاي اين 
منطقه افزود: حمل و نقل دريايي مي تواند بسياري 
از مشكالت زيرساختي صادركنندگان در صادرات 
به اوراس��يا به ويژه بازار بزرگ روسيه را حل كند و 

اين تفاهم نامه در همين راستا منعقد شده است. 

      بهره برداري از مسير جايگزين 
از س��وي ديگر، به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، 
هرويك ياريجانيان با اعالم اين خبر توضيح داد: دولت 
آذربايجان، ۱۳۰ دالر در مس��ير رفت و ۱۳۰ دالر در 
مس��ير بازگش��ت از جاده اي كه ايران را به ارمنستان 
متصل مي كرد، عوارض تعيين كرد و گاهي كاميون هاي 

ايراني را نيز جريمه مي كرد. در واقع با اين اقدام دولت 
باكو، ۳۰۰ دالر به هزينه هاي صادراتي ما افزوده شد. 
اين جاده در كل حدود 2۱ كيلومتر است و ۶ كيلومتر 

از آن، وارد خاك آذربايجان مي شود.
 او ادام��ه داد: با پديد آمدن اين مس��ائل، دولت ايران 
و دولت ارمنس��تان توافق كردند كه ج��اده »تاتا« را 
به عنوان مس��ير جايگزين تعيين كرده و نس��بت به 
آماده سازي آن اقدام كنند. البته جاده تاتا پيش از اين 
نيز مورد استفاده قرار مي گرفت و اتوبوس ها و كاميون ها 
براي عزيمت به ارمنس��تان از اين مس��ير اس��تفاده 
مي كردند. اما اين جاده، داراي شيب و گردنه هاي تندي 
است كه تريلي ها قادر به عبور از آن نيستند و همچنين 
در مواقع بارندگي، عبور از اين جاده دشوار مي شود. از 
اين رو، دو دولت وعده داده اند كه اين جاده تا پايان آبان 
ماه به عنوان مسير جايگزين براي همه خودروها قابل 
بهره برداري باشد. در اين صورت، كاميون هاي ما بدون 

دردسر به ارمنستان و اوراسيا راه پيدا مي كنند.
او با بيان اينكه»دولت ارمنستان قصد دارد، به ميزان 
يك ميلي��ارد دالر ب��راي حفر تونل هايي در مس��ير 
كاجاران س��رمايه گذاري كند« توضي��ح داد: با حفر 
اين تونل ها، زمان پيمودن مس��ير ايران ت��ا ايروان از 
حدود 7تا 8 س��اعت به حدود 4 س��اعت كاهش پيدا 
مي كند. س��رمايه گذاري روي اين جاده مس��تقيم، 
بس��ياري از مش��كالت ما در زمينه حم��ل كاالهاي 
فاسدشدني نظير لبنيات و ميوه و تره بار را حل مي كند. 
بدين ترتيب عالوه بر س��رعت، شاهد حفظ امنيت و 
افزايش حجم كاالهاي صادراتي به اين منطقه خواهيم 
بود. جال��ب اينكه تعدادي از ش��ركت هاي ايراني نيز 
نسبت به سرمايه گذاري در اين مسير، اعالم آمادگي 
كرده اند. همچنين براي حفر اين تونل ها، يك مناقصه 
بين المللي نيز در حال برگزاري اس��ت كه تعدادي از 
شركت هاي معتبر ايراني نيز در اين مناقصه، مشاركت 
جدي خواهند داشت. او گفت كه احتماال استفاده از 

اين مسير، حدود دو سال ديگر ممكن باشد.
او ب��ا بيان اينك��ه ايجاد اين مس��يرهاي جايگزين، 
راه هاي دسترس��ي ب��ه بازارهاي اوراس��يا و اروپا را 

افزاي��ش مي ده��د، ادام��ه داد: ايران ج��زو معدود 
كشورهايي است كه ۱۵ كشور را در همسايگي دارد 
و چندان در صرافت افزايش كريدورهاي جايگزين 
و مس��يرهاي دسترس��ي خود نبوده است. ايران در 
حال حاضر درصدد آن است كه با وارد كردن كشتي 
رو-رو و افزودن به كانتينرهاي يخچال دار و نوسازي 
ناوگان حمل، مسير درياي خزر به روسيه را احيا كند. 
مساله اين است كه ترافيك هاي عجيب و غريبي براي 
رسيدن به روسيه وجود داشت و اين ترافيك در سال 
گذشته، اعتراض رانندگان كاميون را در پي داشت. 
به طور كلي، احياي اين مسيرها نويدبخش تسهيل 

ورود به كشورهاي حوزه اوراسيا و حتي اروپاست.
ياريجانيان با اش��اره به اينكه حجم تج��ارت ايران و 
ارمنستان در چهار ماه نخست سال جاري حدود 2۰۰ 
ميليون دالر برآورد شده است، ادامه داد: اگر مسيرهاي 
جايگزين به سرعت ايجاد شود و امنيت ازدست رفته 
ارمنس��تان به واس��طه جنگ بازگردد و همچنين با 
وجود الحاق ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و 
سازمان همكاري هاي شانگهاي، مي توان انتظار داشت 
كه حجم مراودات ايران و ارمنستان به عنوان كشوري 
از اوراسيا كه داراي مرز خاكي با ايران است، به زودي 
به يك ميليارد و دويس��ت هزار دالر بدون احتس��اب 
تبادل انرژي برسد. بايد به اين نكته توجه داشت كه 
ممنوعيت واردات كاالهاي تركيه اي به ارمنستان 
نيز براي ايران يك فرصت است و فعاالن اقتصادي 

نيز مي توانند از اين فرصت بهره برداري كنند.

       سرنوشت صادرات با پابرجا بودن تحريم ها 
حال اين س��وال قابل طرح اس��ت كه اگ��ر تحريم ها 
همچنان باقي بماند، صادرات ايران چه سرنوش��تي 
پيدا مي كند. معاون سازمان توس��عه تجارت در اين 
باره مي گويد: ايران ضمن اس��تقبال از لغو يا كاهش 
تحريم ها، برنامه هاي صادراتي خود را بر اساس وضع 
موجود و شرايط فعلي تدوين مي كند. فرهاد نوري به 
»ايسنا« گفته اس��ت: در اين ترديدي وجود ندارد كه 
تحريم هاي امريكا يك ناعدالتي بين المللي است كه بر 

اقتصاد و مردم ايران تحميل شده و ما قطعا از به وجود 
آمدن شرايطي كه در آن تحريم ها لغو شوند يا كاهش 
يابند اس��تقبال مي كنيم و مقامات بلندپايه ايران نيز 
بارها ب��ر اين موضوع تاكيد كرده ان��د. او با بيان اينكه 
برنامه هاي اقتصادي كشور را بايد بر اساس واقعيت ها 
دنبال كرد، توضيح داد: حتي در صورتي كه مذاكرات 
از س��ر گرفته ش��ده و در كوتاه مدت به يك نتيجه و 
جمع بندي نهايي برسد، باز همزمان خواهد برد تا در 
عرصه عمل نتايج كاهش فش��ارها خود را نشان دهد. 
يعني حتي اگر طرف مقابل تعهد بدهد كه به كاهش 
تحريم ها اقدام مي كند، اينكه در شش ماهه دوم امسال 
نتايج اين موضوع سريعا خود را در صادرات كشور نشان 
دهد قدري دور از انتظار است.  او با تاكيد بر اينكه اين 
سازمان برنامه سال جاري خود براي افزايش صادرات 
را بر اساس تداوم وضع موجود طراحي كرده، گفت: ما 
سال گذشته با مشكل شيوع كرونا مواجه بوديم و اين 
ويروس در كنار ايران، تجارت بسياري از ديگر كشورها 
را نيز كاه��ش داد. محدوديت هاي ت��ردد در مرزها و 
هيات هاي تجاري سال گذشته ميزان صادرات ايران 
را پايين آورد كه خوشبختانه با بهبود نسبي شرايط، 
بخش��ي از اين آمار در حال جبران شدن است و ما به 
آمارهاي قبل برمي گرديم. نوري ادام��ه داد: در كنار 
بازگش��ت به آمارهاي پيش از كرونا، سازمان توسعه 
تجارت برنامه ريزي كرده كه در شش ماهه دوم امسال، 
ميزان صادرات ايران پنج ميليارد دالر ديگر نيز افزايش 
پيدا كند و اين عدد خود را در آمار نهايي نش��ان دهد. 
براي اين موضوع برنامه ريزي دقيق بر اس��اس كشور 
به كشور، پروژه به پروژه و كاال به كاال صورت گرفته و 
اميدواريم كه اجراي اين هدف گذاري در سال جاري 
ممكن شود. نوري همچنين درباره افق طوالني مدت 
صادرات ايران نيز گفته است: براورد ما اين است كه در 
صورت استفاده از امكانات و ظرفيت ها، فعال كردن بازار 
كشورهاي همسايه و منطقه و انجام حمايت هاي الزم 
تا افق ۱4۰4، امكان رس��يدن آمار صادرات غيرنفتي 
س��االنه ايران به عدد 7۰ ميليارد دالر وج��ود دارد و 

سازمان توسعه تجارت در اين مسير حركت مي كند.

كاالهاي صادراتي چگونه به روسيه مي رسند؟

آيا آب معدني هاي بازار همان آب شرب است؟مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر كرد

مسير جايگزين »آذربايجان« براي عبور كاالها

صادرات آب معدني به عراق و افغانستان متوقف شدنقشه اتحاديه اروپا براي تجارت با ايران 
مركز پژوهش ه��اي اتاق ايران در گزارش »سياس��ت 
تجاري جديد اتحاديه اروپا و جايگاه ايران«، عنوان كرده 
كه ممكن است با برقراري مجدد توافق هسته اي، تجارت 
ميان ايران و اروپا، احيا ش��ود. به گزارش اتاق بازرگاني 
ايران؛ مركز پژوهش هاي اتاق ايران با انتش��ار گزارش 
»سياست تجاري جديد اتحاديه اروپا و جايگاه ايران«، 
سياست تجاري اين اتحاديه با عنوان »بازنگري سياست 
تجاري- سياست تجاري باز، پايدار و جسورانه« را مورد 
بررسي و تحليل قرار داده است. اتحاديه اروپا با سياست 
جديد »بازنگري سياست تجاري- سياست تجاري باز، 
پايدار و جسورانه«، خود را براي دگرگوني هاي اقتصادي 
و بي ثباتي ژئوپليتيك در چشم انداز 2۰۳۰ آماده مي كند. 
اين دگرگوني اقتصادي، ناشي از افزايش سهم آسيا در 
اقتصاد جهاني، تشديد چالش هاي اتحاديه اروپا و چين 
درباره تغييرات اقليمي و تحوالت تكنولوژيك در عرصه 
ارتباطات جهاني است. در اين گزارش ضمن دستيابي 
به تصويري اجمالي از وضعيت كنوني روابط تجاري ايران 
و اروپا، در مورد تاثيرات احتمالي اين سياست جديد بر 
روابط تجاري ايران با جه��ان پيرامون مطالبي عنوان 
شده كه مي تواند در درك بهتر از تحوالت جهان مثمر 
ثمر باشد. گزارش با بررسي وضعيت تجارت ميان ايران 
و اتحاديه اروپا آغاز شده و اروپا را دومين شريك تجاري 
ايران بعد از چين معرفي مي كند. اگرچه اعمال مجدد 
تحريم هاي اياالت متحده سبب كاهش چشمگير ميزان 
تجارت ميان طرفين شده، اما انتظار مي رود با برقراري 
مجدد توافق هسته اي، به واسطه وجود اراده سياسي و 
بستر نهادي الزم، جريان تجارت، اگرچه نه به رونق سال 

اجراي برجام، اما به ميزان چشمگيري احيا شود.
سياس��ت جديد اتحاديه اروپا كه ت��ا حدي تحت تأثير 
رقابت با قدرت اقتصادي رو به رش��د چين اتخاذ شده، 

اهداف متعددي را دنبال مي كند كه مهم ترين آنها كاهش 
مصرف سوخت هاي فسيلي، افزايش كنشگري مثبت اين 
اتحاديه در زنجيره ارزش جهاني، همكاري با جهان در 
راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال، ايجاد اصالحات ضروري 
در س��ازمان تجارت جهاني، رفع موانع اجرايي ش��دن 
موافقت نامه هاي تجاري اين اتحاديه با كشورهاي ديگر، 
تقويت همكاري با همس��ايگان و كشورهاي آفريقايي 
و نهايتًا بهره برداري از فضاي رقابتي ميان كش��ورها در 
راستاي منافع ژئوپليتيك اتحاديه اروپا است. سياست 
جديد، متضمن ايجاد منافع و فرصت هايي براي اقتصاد 
ايران نيز هس��ت، از جمله ايجاد انگيزه ب��راي اروپا در 
راستاي همكاري بيشتر با ايران، در نتيجه رقابت با چين از 
يك سو و افزايش تمايل چين براي سرمايه گذاري بيشتر 
در ايران به دليل محدوديت هاي وضع شده در سياست 

جديد براي ورود سرمايه چين به اروپا از سوي ديگر. 
اما آيا اين مناف��ع توان مقابله با تاثي��رات احتمالي 
منفي سياست جديد اتحاديه اروپا را خواهند داشت؟ 
سخت گيرانه تر شدن ضوابط تجاري درباره كاالهايي 
با كاربردهاي دوگانه و حس��اس، كه نقش مهمي در 
توسعه زيرساخت هاي ايران دارند و كاهش نياز اروپا 
به واردات سوخت هاي فسيلي از ايران، در نتيجه گذار 
اين اتحاديه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردي 
است كه مي تواند بخشي از جريان تجاري ميان ايران 
و اتحاديه اروپا را مختل نمايد. اگرچه در شرايط حاضر 
و عدم وجود روابط ديپلماتيك و تجاري رسمي ميان 
ايران و امريكا، رفع تحريم هاي ثانويه امريكا پيش نياز 
اصلي گسترش هر گونه روابط تجاري با اتحاديه اروپا 
محسوب مي شود، اما بررسي و جست وجوي راه حل 
براي پيامدهاي منفي سياست تجاري جديد اروپا، 

الزامي غيرقابل انكار خواهد بود.

 دبير اجرايي انجمن توليد كنندگان و صادركنندگان 
آب هاي معدني و آشاميدني اظهار داشت: كشورهاي 
عراق و افغانس��تان بازارهاي ه��دف صادراتي ما در 
صنعت بسته بندي آب بودند كه متاسفانه چالش هاي 
امنيتي اين كشورها بازار آنها را روي توليدات ما بست 

و در حال حاضر آمار صادراتي ما صفر است.
پيم��ان فروه��ر در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادي 
ايلن��ا، ضمن تكذيب اين گفته ك��ه آب هاي معدني 
بس��ته بندي ش��ده درواقع همان آب  شرب شهري 
هس��تند، گفت: محمدحس��ين عزي��زي مديركل 
فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و دارو، 
س��اعاتي پيش اين س��خن را طرح كردند كه باعث 

تعجب من شد.
وي ادامه داد: من اميدوارم كه اين گفته برداشت غلط 
از سخنان ايشان باشد. اگر در واقعيت چنين سخني 
طرح شده باشد بايد بگويم كه ايشان از يك سو تمام 
مجموعه صنعت بسته بندي آب  در كشور و از سوي 
ديگر عملكرد دستگاه هاي نظارتي را زير سوال  بردند.

به گفته اين فعال اقتصادي، سازمان ملي استاندارد 
و س��ازمان غ��ذا و دارو دو نهاد مس��وول در نظارت 
بر تولي��د و كيفيت آب هاي آش��اميدني و آب هاي 
معدني هس��تند. فروهر با اشاره به توليدات صنعت 
بسته بندي آب در كشور، گفت: دو محصول جداگانه 
به نام آب آش��اميدني و آب معدني توليد مي شود. 
كارخانه ه��اي توليدكننده آب معدن��ي از آب هاي 
زيرزمين��ي و چش��مه ب��راي تهيه محص��ول خود 

استفاده مي كنند.
وي با بي��ان اينكه آب معدني تعري��ف خاصي دارد، 
افزود: آب معدني بسته بندي شده بايد آناليز 4 فصل را 
داشته باشد. عالوه بر اين آزمايش هاي صورت گرفته 

در آنها بايد نشان دهنده ثبات و پايداري در كاتيون ها 
و امالح باش��ند. اين فعال اقتصادي مكان استخراج 
آب معدن��ي را مهم عنوان كرد و اف��زود: مناطق بكر 
كه آلوده به آالينده هاي ش��هري و روستايي نباشد 
اولويت اس��تخراج آب معدني هستند. اين در حالي 
است كه مي توان براي بسته بندي آب آشاميدني از 
هر آب زيرزميني برداشت كرد اما بايد اصول تصفيه 
به گون��ه اي در آن صورت بگيرد كه ايمن به دس��ت 

مصرف كنندگان برسد.
وي بابي��ان اينكه در تهيه آب معدن��ي نوع تصفيه 
داراي اهميت است، خاطرنشان كرد: بايد تصفيه ها 
به صورت فيزيكي باش��د اين درحالي اس��ت كه در 
آب هاي آش��اميدني جغرافيا مهم نيست و مي توان 
وسط ش��هر از چاه آب استخراج كرد در تصفيه آب 
آش��اميدني مي توان از آخرين تكنولوژي استفاده 
كرد ت��ا در نهايت محص��ول ايمن ش��ود. به گفته 
فروهر، آب آشاميدني نيازمند داشتن آناليز 4 فصل 
نيست. وي با اشاره به ممنوعيت واردات آب معدني 
و آشاميدني، گفت: كش��ورهاي عراق و افغانستان 
بازارهاي هدف صادراتي ما در صنعت بسته بندي آب 
بودند كه متاسفانه چالش هاي امنيتي اين كشورها 
بازار آنها را روي توليدات ما بس��ت و در حال حاضر 

آمار صادراتي ما صفر است.
فروهر در پايان درباره داليل گراني آب بسته بندي، 
گفت: بايد بگويم كه توليدكنندگان آب  بسته بندي 
به هيچ عنوان مايل به افزايش نرخ محصول نيستند 
چ��را كه در 9۰ درصد ش��هرهاي ايران آب ش��رب 
شهري جايگزين محصول ما موجود است اما هزينه 
مواد اوليه و حمل و نقل چاره اي جز افزايش نرخ را 

براي ما نگذاشت.
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خبرروز

۱۹۷ فوتي و ۱۱۸۵۷ بيمار جديد كرونا
بناب��ر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداش��ت، ۱۹۷ بيمار كرونايي جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۲۳ هزار و ۶۹۵ نفر رس��يد. بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱ هزار و ۸۵۷ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۱۵۹۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و 
۷۶۵ هزار و ۹۰۴ نفر رسيد. ۴۹۲۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۳۳ ميليون و ۷۸۷ هزار و ۹۵۲ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر هفت 

شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۰۸ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۸ شهر در وضعيت زرد و ۸۵ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

گليماندگار|
 اميد اس��دبيگي و مهرداد رستمي، دو 
متهم پرونده هفت تپه هر يك به ۲۰ سال 
زندان، رد اموال و جزاي نقدي محكوم ش��دند. براي 
شمار ديگري از متهمان اين پرونده نيز مجازاتي بين 
۵ تا ۱۵ سال حبس پيش بيني شده است. اين احكام 
قطعي هستند. اينها احكامي است كه سخنگوي قوه 
قضاييه در نشس��ت خبري خود با خبرنگاران درباره 
وضعيت پرونده هفت تپه اع��الم كرد. بنا بر اظهارات 
او بخش نخست آن مربوط به ابطال تصميم پيشين 
مبني بر واگذاري شركت هفت تپه به بخش خصوصي 
بوده اس��ت كه حدود دو ماه پيش اتخاذ و اعالم شده 
بود. بر اساس حكم قوه قضاييه، مالكيت اين شركت 
مجددا به دولت جمهوري اسالمي منتقل شده است. 
حدود ۹۵ درصد از س��هام شركت »كشت و صنعت 
نيش��كر هفت تپه« در س��ال ۱۳۹۴ در مزايده اي با 
شرايط پرداخت پنج درصد نقدي و اقساط هشت ساله 
به كنسرسيومي متشكل از اميد اسدبيگي و مهرداد 
رستمي واگذار شده بود. اين دو مالكيت هفت تپه را به 

بهاي ۲۲۲ ميليارد تومان خريداري كردند.

     ۲۲   متهم پرونده هفت تپه
بخش دوم پرونده نيشكر هفت تپه مربوط به متهمان 
پرون��ده سوءاس��تفاده مالي از اين ش��ركت اس��ت. 
س��خنگوي قوه قضاييه اتهامات اين افراد را »اخالل 
عمده و كالن در نظ��ام ارزي« و »قاچاق عمده ارز به 

صورت سازمان يافته«اعالم كرده است.
ذبيح اهلل خداييان ضمن تاكيد بر قطعي بودن احكام 
صادره درباره متهمان اين پرونده گفت »تعداد زيادي« 
محكوم شده اند. بنا به گفته سخنگوي قوه قضاييه در 
همين رابطه، ۲۲ نفر ديگ��ر نيز در ارتباط با اتهامات 
پيش گفته به پنج تا ۱۵ سال زندان محكوم شده اند. 
خداييان در مورد اتهام متهم اصلي اين پرونده، اميد 
اسدبيگي گفته است كه او در »قاچاق يك ميليارد و 
۳۹۶ ميليون يورو و مباشرت در قاچاق دو ميليون و 

۸۹۴ هزار يورو« مشاركت داشته است. 
آنچه مس��لم اس��ت باالخره بعد از ماه ها كش و قوس 

و اعتراض كارگران هفت تپ��ه راي نهايي و قطعي در 
خصوص اين پرونده و مالكان نيش��كر هفت تپه كه به 
قول خودشان مي خواستند در چرخه اقتصادي كشور 
نقشي داشته باش��ند و گويا به دريافت سود بيشتر از 
جيب كارگران فكر كرده بودند، صادر ش��د. اما خيلي 
از كارگران در راه رس��يدن به حق و حقوق خود بهاي 
زيادي پرداختند، بسياري از آنها بارها مورد بازداشت 
ق��رار گرفتند، وضعي��ت اقتص��ادي و خانوادگي اين 
كارگران به مرز نابودي كش��يده شد، كارخانه نيشكر 
هفت تپه كه روزي يك از كارخانه هاي فعال كشور بود 
به ناگهان به مشكلي براي چرخه اقتصادي بدل گشت 

و همه چيز رنگ و بوي نيستي گرفت. 

     پرداخت نخستين حقوق معوقه
كارگران هفت تپه

حاال خبرهاي خوش��ي در راه است، شايد قرار است 
كارگران هفت تپه بعد از مدت ه��ا دوباره به زندگي 
عادي خود بازگردند، به آنچه داشتند و از دست دادند 
و براي به دس��ت آوردنش از هيچ تالش��ي فروگذار 
نكردند. مديرعامل ش��ركت توس��عه نيشكر گفت: 
كارگران شركت كشت و صنعت هفت تپه، ماه هاي 
تير، مرداد و شهريور ۱۴۰۰ حقوق دريافت نكرده اند 
كه تا ۱۰ روز آينده و بر اساس هماهنگي هاي انجام 
شده نخستين معوقه حقوق اين كارگران پرداخت 
خواهد ش��د. عبد علي ناصري با بيان اينكه شركت 
كش��ت و صنعت هفت تپه حدود ۴۵۰۰ نفر كارگر 
دارد، گف��ت: كارگ��ران ش��ركت كش��ت و صنعت 
هفت تپه، ماه هاي تير، مرداد و شهريور ۱۴۰۰ حقوق 
دريافت نكرده اند ك��ه تا ۱۰ روز آينده و بر اس��اس 
هماهنگي هاي انجام ش��ده نخستين معوقه حقوق 
اين كارگران پرداخت خواهد ش��د. او افزود: با بانك 
ملي خوزستان هماهنگي به عمل آمده تا در شعبه 
هفت تپه اين بانك، حسابي براي جذب منابع و تامين 
مالي از سوي شركت توسعه نيشكر و بانك ها افتتاح 
شود. ناصري با بيان اينكه بانك هاي ملي و صادرات 
هر كدام ۴۰ درصد و وزارت جهاد كش��اورزي بيست 
درصد سهام شركت توسعه نيش��كر را دارا هستند، 

گفت: اين سهامداران با همين نسبت، سهام شركت 
كشت و صنعت هفت تپه را نيز بر عهده خواهند داشت.

     خطر بازگشت به گذشته
بايد منتظر بود و ديد كه آيا با بازگش��ت شركت به يك 
مجموعه دولتي، مش��كالت كارگري آن حل  مي شود 
يا اينكه مانند گذش��ته كه ش��ركت دولتي بود، بازهم 
ش��اهد تكرار تاريخ خواهي��م بود. زماني كه س��ازمان 
خصوصي س��ازي قصد واگذاري ش��ركت هفت تپه را 
داش��ت، گزارش داده ب��ود كه زيان اين ش��ركت ۳۴۵ 
ميليارد تومان بود و تنها بابت معوقات بيمه كارگران، ۱۵۰ 
ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهي داشت.

با اينكه مديرعامل ش��ركت توس��عه، قول داده كه 
منابع الزم براي پرداخت دس��تمزدهاي كارگران و 
هزينه هاي شركت تامين شده اند و دستمزدها، ظرف 
چند روز آينده پرداخت مي ش��وند اما يادآور ش��ده 
كه حساب هاي هفت تپه، مس��دود است و بايد يك 
حساب واسط ايجاد شود. به همين داليل، هفت تپه را 
نمي توان از مشكالتش جدا دانست و در هر تحليلي، 
بايد مشكالِت گذش��ته را هم در نظر گرفت؛ به ويژه 
اينكه هفت تپه در زماني كه به شكل »سهامي عام« 
فعاليت مي كرد، در برهه هايي با مشكالت كارگري 
و اعتراض ه��اي اينچنيني دس��ت به گريب��ان بود؛ 
مشكالتي كه كارگران آن را به اعتراض هاي طوالني 
واداش��ت. از اين رو، اگر ش��ركت نتواند از مشكالت 
س��اختاري كه در آن زمان پديد آمده بودند، جدا و با 
مديريت اصولي اداره شود، بايد مجدد به چرخه بحران 
بازگردد. در اين شرايط با توجه به بحران خشكسالي 
و اُفت سطح توليد ش��ركت به ۱۰ هزار تن در سال، 

بحران هايي به مراتب، عميق تر خلق مي شوند.

     مشكالت موجود و خواسته كارگران
درحال حاضر شركت توس��عه، براي افزايش سطح 
توليد ب��ه ۱۰۰ هزار تن در س��ال هدفگذاري كرده 
اس��ت اما از ۷ هزار هكتار س��طح زير كشت حدود 
۴ هزار هكتار قابل برداشت است كه بايد ديد براي 
سال ۱۴۰۰ چه ميزان از آن زيركشت مي رود. با اين 

ظرفيت كشت در كوتاه مدت امكان دست يافتن به 
۱۰۰ هزار تن توليد در س��ال وجود ندارد.  يوس��ف 
بهمني از كارگران شركت هفت تپه در مورد مشكالت 
اين شركت در زمينه زير كشت بردن سطح مورد نياز براي 
افزايش توليد به »تعادل« مي گويد: نبايد از ياد ببريم كه 
براي كشت از مرداد تا اواخر مهر ماه فرصت وجود دارد. 
بايد تا پيش از سررسيدن سرما جوانه ها درآيند؛ در غير 
اين صورت نمي توانيم محصول مرغوبي را برداشت كنيم. 
جدا از اين مورد، امسال ظرفيت زير كشت بردن ۳۵۰۰ 
هكتار از اراضي وجود دارد اما بعيد است كه بتوانيم بيشتر 
از ۵۰۰ هكتار را زير كشت ببريم. متاسفانه در خريدهاي 
الزم براي اُورهال و قراردادهايي كه بر اساس آنها سطح 
زير كشت، تضمين ش��وند، مشكل داريم و مديريت در 
زماني كه ش��ركت هنوز به دولت برنگشته بود، چاره اي 
براي كشت امسال نينديشيده بود. از طرفي سطح توليد 
شكر در آخرين سال فعاليت اين آقايان، به ۱۰ هزار تن 
در سال رس��يد؛ در حالي كه هفت تپه در سال هاي دور 
به ۱۱۸ هزار تن هم رس��يده بود. شايد براي سال آينده 

همين ميزان توليد را هم نداشته باشيم.
جدا از حواشي پيش آمده براي كارگران، بايد منتظر بود 
و ديد كه آيا با بازگشت شركت به يك مجموعه دولتي، 
مش��كالت كارگري آن حل شود يا اينكه مانند گذشته 
كه شركت دولتي بود، بازهم شاهد تكرار تاريخ خواهيم 
بود. زماني كه س��ازمان خصوصي سازي قصد واگذاري 

شركت هفت تپه را داشت، گزارش داده بود كه زيان اين 
شركت ۳۴۵ ميليارد تومان بود و تنها بابت معوقات بيمه 
كارگران، ۱۵۰ ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي 
بدهي داشت. دولت همچنين سطح توليد شكر را از ۱۰۰ 
هزار تن به ۳۵ هزار تن كاه��ش داده بود. يك بخش از 

بدهي هاي شركت هفت تپه مربوط بانك ها بود.

      زيان هاي دولت هاي سابق به هفت تپه
فريدون نكوفر بازنشسته  شركت هفت تپه، و از اعضاي 
تش��كل كارگري س��ابق اين مجموعه ك��ه در قالب 
»س��نديكا« فعاليت مي كرد، نيز با اشاره به عملكرد 
مديريت ش��ركت در دوران پيش از واگذاري، گفت: 
در زمان شكوفايي ش��ركت و توليد محصول بيش از 
ظرفيت اسمي، هفت طرح توسعه نيشكر خوزستان 
درحال احداث بودند، و دولت و مديريت وقت شركت 
نيشكر هفت تپه، بجاي بازسازي هفت تپه، مبِلغ ۲۸ 
ميليارد تومان از درآمدهاي هفت تپه را جهت احداث 
اين طرح ها واگذار كردند. هم��ان زمان تحت عنوان 
بازس��ازي، مبلغ ۱۸ ميليارد توم��ان را براي تعدادي 
لوله مسير آب و… به پيمانكار پرداخت كردند؛ كه در 
نهايت كارگران شركت آن را تكميل كردند اما پولش 
نصيب پيمانكار شد؛ در حالي كه هزينه هاي واجب تري 
مانند تعمير ماشين آالت وجود داشت. در اين زمان، 
مدير شركت كه كارگران از او ناراضي بودند، به شركت 

توسعه منتقل و به عنوان مسوول بازرگاني مشغول به 
كار شد؛ البته شركت به او مسووليت فني نداد؛ چراكه 
مي دانست رش��د توليد در زمان او مربوط به مديريت 
سال هاي گذشته و زمان آقايان نبوي و بخشي زاده بود.

او افزود: مديريت ش��ركت اگر مجدد بخواهد به همان 
سمت برگردد، نش��ان خواهد داد كه در عمل برنامه اي 
براي رش��د و توليد ندارند؛ به ويژه حاال كه قرار اس��ت، 
معوقات كارگران با كمك تسهيالت بانكي پرداخت شود. 
وام هايي كه اگر بي جهت و صرفا به جهت شكل نگرفتن 
سرمايه گذاري مستقيم، دريافت شوند، با در نظر گرفتن 
بهره هايشان به رقم هاي كالني از بدهي منجر مي شوند. 
خطر اينجاست كه بدهي هاي شركت به سرعت گذشته 
انباشته شوند. به جاي استقراض بانكي، شركت توسعه 
نيشكر بايد مسووليت هاي خود را در جهت بازسازي و 
توسعه شركت متمركز كند. زماني كه شركت دولتي بود، 
آسيب هايي به آن وارد شد كه به اعتراض هاي كارگري 
منجر شدند. بايد از اين تجربيات درس بگيرند. براي 
مثال، تعرفه واردات شكرس��فيد و شكرخام از ۱۵۰ 
و ۱۳۰ درص��د در نيم��ه اول س��ال ۱۳۸۴ به ۱۰ و 
۴ درصد در فروردين م��اه ۱۳۸۵ تا آذر ماه ۱۳۸۶ 
كاهش يافت و شكر توليد هفت تپه در انبارها باقي 
ماند و ضرر و زيان زيادي به بار آمد، در حالي كه دولت 
آقاي احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت، بايد جلوي 

ضرر و زيان صنايع داخلي را مي گرفت.

گزارش

نيشكر هفت تپه؛ از خلع يد بخش خصوصي تا صدور حكم متهمان

مشكالت كارگران هفت تپه هنوز باقي است

يادداشت

اتفاق هايي ك��ه در هفت تپه 
رخ داد، مي توانس��ت ت��ا اين 
ح��د دردناك و تلخ نباش��د، 
از پرداخت نش��دن دستمزد 
كارگ��ران، ت��ا په��ن كردن 
س��فره هاي خالي در مقابل 
كارخانه. اعتصاب هاي متوالي 
و اعتراضاتي كه اگر تدبيري 
براي بهب��ود وضعيت كارگران بود ت��ا اين حد عميق و 
طوالني نمي شد. براي نخستين بار در يك اقدام بي سابقه، 
اعتراض هاي كارگران به شهرس��تان ش��وش و مقابل 
فرمانداري كش��يد كه تا آن زم��ان در تاريِخ اعتاضات 
كارگري بي سابقه بود. هفت تپه براي حل بحران هاي خود 
نيازمند آينده نگري است. حاال ديگر وقت وعده و وعيد 
نيست، شركت نبايد سعي كند تا فقط با وعده دادن صرفا 
كارگران را بر سر كار بازگرداند و به اعتراض ها پايان دهد. 
هفت تپه به كار زيربنايي نياز دارد و با وعده و دور شدن از 
واقعيات، اداره شدني نيست. وام گرفتن و استقراض بيش 
از توان اقتصادي شركت هم مي تواند آن را مانند گذشته 
زمين گير كند. اگر زمان سررسيد وام ها وسود هنگفت 
آنها، شركت نتواند بدهي اش را تسويه كند، بانك هاي 
سهامدار شركت توسعه وارد عمل شده و هفت تپه را فقط 

به ازاي سود وام هايي كه پرداخت شده اند، در كمتر از سه 
سال تصاحب مي كنند كه اين اصال به نفع مجموعه اي كه 
با نيروهاي فصلي اش حدود ۶ هزار كارگر مستقيم دارد، 
نيست. با در نظر گرفتن چنين شرايطي دولت، مجلس 
و قوه قضاييه كه پيگير بازگشت شركت بودند بايد جهت 
تنوير افكار عمومي و كارگران توضيح دهند تا چه زماني 
شركت در مالكيت سازمان گسترش مي ماند بدون اينكه 
اين س��ازمان در آن سرمايه گذاري كند. بايد پرسيد كه 
اگر اهداف موردنظرمحقق نش��دند و كمر هفت تپه زير 
اينهمه تسهيالت بانكي شكست و كارگران آن مجدد 
دچار بالتكليفي شدند، چه كساني پاسخگو خواهند بود؟
با اين وصف، بايد ديد كه دولت چگونه مي خواهد هفت تپه 
را در گذار از بحران، پله پله هدايت كند و به سطح توليد 
۱۰۰ هزار تن در سال برساند؛ شركتي كه حداقل از دهه 
۸۰ ت��ا امروز به صورت ابزاري و مانند كودك س��رراهي 
با آن برخورد كردند و هرجا كه مي توانس��تند اراضي و 
دارايي هايش را خرج كردند يا به مصرِف مديران دولتي 
رس��اندند و پس از آن هم به قيمتي كه ادعا مي شود زير 
ارزش واقعي ب��وده واگذارش كردند. هيچ كس از آينده 
هفت تپه خبر ندارد و چشم اندازش را نمي خواند؛ حتي 
نمي توان تصور كرد كه طالع بينان و پيشگويان پرمدعا 
هم بتوانند، س��ال آين��ده را تصوير كنن��د. در اين بين 

كارگران هفت تپه هس��تند كه از اين بالتكليفي ها رنج 
مي برند و زندگي شان با سامان نمي شود، اين كارگران 
سال ها زحمت كش��يده اند، آنها اين كارخانه را با خون 
دل نگه داش��ته اند و در تمام اين سال ها با همه كمي و 
كاستي هايش كنار آمده اند. اما دولتمردان به جاي اينكه 
چاره اي براي مشكل آن پيدا كنند، با دست زدن به كاري 
كه مانند واگذاري هفت تپه به بخش خصوصي تيشه به 
ريش��ه اين كارخانه زدند. حاال وضعيت تا حدودي فرق 
كرده، از بخش خصوصي خلع يد ش��ده، متهمان حكم 
قطعي گرفته اند و كارگران دلشان مي خواهد كه به آينده 
خود و كارخانه اي كه در آن كار مي كنند اميدوار باشند. 
چه كسي مي خواهد اين اميد را به آنها بدهد. مشكالت 
هفت تپه تنها اعتراضات كارگري در يك محدوده خاص 
به شمار نمي رود، اقتصاد در هم شكسته خانواده هايي 
است كه تا قبل از اين بي تدبيري ها چرخ زندگي شان 
هر چند آهسته اما مي چرخيد. آنها مجبور نبودند نان 
خانه شان را هم نس��يه بگيرند. آنها در مقابل همسر 
و فرزندانشان ش��رمنده نبودند. كار مي كردند و نان 
بازويش��ان را مي بردند. اما ناگهان يك اش��تباه يك 
تصميم نادرس��ت و رانتي كه معلوم نشد از كجا آمد 
زندگي همه اين كارگران را دستخوش توفاني كرد كه 

رد شدن از آن هنوز هم راحت به نظر نمي رسد.

زندگي كارگران هفت تپه دستخوش توفان بي تدبيري

مريمشاهسمندي

رويخطخبر

 رييس پليس آگاهي ناج��ا از برنامه ريزي براي ورود 
بان��وان به چرخه كارآگاهي خبر داد. س��ردار محمد 
قنبري در اين باره گفت: قصد داريم در آينده نزديك 
آموزش ه��اي الزم كارآگاه��ي را به بان��وان بدهيم، 
آزمون هاي علمي الزم گرفته و نش��ان كارگاهي به 
آنها اعطا شود تا در حوزه كشف جرم در زمينه هايي 
كه بانوان مي توانند كمك كنند، ياري رسان مجموعه 
پليس آگاهي باشند. او افزود: بانوان شّم پليسي شان 
قوي است، در دانشكده در علوم مختلفي تحصيل كرده 
و مجهز ند، از لحاظ علم��ي داراي توان قابل توجهي 
هس��تند و تفاوت آنچناني با كارآگاهان مرد ندارند. 

تفاوتي را در آموزش ها و طي مراحل نمي بينيم. رييس 
پليس آگاهي ناجا درباره »پليس من« گفت: »پليس 
من« را براي كاهش بروكراسي هاي اداري در مجموعه 

پليس آگاهي راه اندازي كردي��م كه اكنون در بحث 
سرقت خودرو فعال شده است و با نصب يك اپليكيشن 
در تلفن همراه، فرد ديگر نيازي به مراجعه به پليس 
ندارد و به محض اينكه خودروي فردي س��رقت شد، 
مي تواند با مراجعه به اپليكيشن مشخصات خودرويش 
را ثبت كند. قنبري افزود: به اين ترتيب مشخصات 
خودرو در سامانه هاي سراسر كشور مي نشيند و اگر 
خودروي سرقتي ترددي داشته باشد  مي توانند سريعا 
شناسايي و برخورد كنند. با اين اقدام افراد نيازي به 
مراجعه ندارند تا زمان تش��كيل پرونده كه شماره 

پرونده رابراي پيگيري هاي بعدي مي دهند.

ورود افسران زن به چرخه »كارآگاهي«

رييس س��ازمان اورژانس كش��ور از خروج قدم به قدم و 
تدريجي اورژانس از امر واكسيناس��يون كرونا خبر داد. 
دكتر جعفر ميعادفر گفت: جايگاه ها را در اختيار بسيج و 
معاونت درماني دانشگاه ها قرار مي دهيم. او درباره آخرين 
وضعيت پايگاه هاي واكسيناس��يون س��ازمان اورژانس 
كش��ور و برنامه اي كه در انتظار اين پايگاه هاست، اظهار 
كرد: واكسيناسيون در ش��رح وظايف اورژانس نيست و 
سازمان اورژانس با توجه به اينكه حركت جهادي از طرف 
مقام عالي وزارت شروع ش��د، در واقع به كمك معاونت 
بهداشتي وزارت خانه آمده بود. دكتر جعفر ميعادفر ادامه 

داد: همانطور كه نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه و بسيج به 
كمك آمدند ما نيز در اين وضعيت واكسيناسيون كه از دنيا 

نيز عقب هستيم احساس كمك كرده و حدود ۲۷ ايستگاه 
واكسيناس��يون را در تهران راه اندازي كرديم. همچنين 
در هر استان يك ايستگاه راه اندازي شد. رييس سازمان 
اورژانس كشور اظهار كرد: حاال كه واكسيناسيون سبك 
شده و تعداد مراكز زيادتر شده است، كم كم قصد داريم كه 
به وظايف ذاتي خود بپردازيم و جايگاه ها را در اختيار بسيج 
و معاونت درماني دانشگاه ها قرار دهيم تا بازگرديم و كار 
خودمان را انجام دهيم. ميعادفر افزود: البته پايگاه ها را حذف 
نمي كنيم اما در اختيار معاونت بهداشتي قرار مي دهيم. آنها 
با تشخيص خودشان براي آن تصميم گيري خواهند كرد.

خروج تدريجي اورژانس از واكسيناسيون كرونا
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