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يادداشت- 1

 زمينه سازي 
براي اجراي طرح صيانت؟

يكي از مصوبات بحث برانگيز 
مجل��س در روزه��اي پاياني 
خردادماه، مصوبه نمايندگان 
در خص��وص ط��رح »اصالح 
قان��ون تش��كيالت و آيي��ن 
دادرسي ديوان عدالت اداري« 
ب��ود. طرح��ي ك��ه هرچند 
نمايندگان ت��الش كردند به 
صورت چراغ خاموش روند تصويب آن را نهايي كنند، اما 
نهايتا با روشنگري برخي اساتيد دانشگاهي و تحليلگران، 
بازتاب هاي فراواني در ش��بكه هاي اجتماعي پيدا كرد و 
بازار گمانه زني در خصوص ابع��اد و زواياي گوناگون آن 
گرم شد. بر اساس محتواي اين طرح، نمايندگان مجلس 
يازده��م، زمينه نظارت ه��اي ديوان عدال��ت اداري در 
خصوص نهادهايي چون ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و... را محدود ساختند. اين 
در حالي است كه بر اساس قانون، هر شهروند ايراني حق 
دارد، حقوق مد نظ��ر خود را از طريق نهادهاي نظارتي و 
قانوني پيگيري كند. بالفاصله پس از تصويب اين طرح 
برخي از كارشناسان اعالم كردند در صورت اجرايي شدن 
اين قانون، زمين��ه اجراي طرح صيانت از فضاي مجازي 
بدون نياز به قانون مجلس فراهم خواهد شد؛ موضوعي 
كه در فضاي عمومي جامعه باعث حساسيت هاي فراواني 
شده بود و مخالفت هاي فراواني با آن صورت گرفته بود. 
از س��وي ديگر پس از تصويب اين طرح، احتماال امكان 
اخراج و پايان كار اس��اتيد دانش��گاهي به راحتي فراهم 
خواهد شد و مبتني بر اين تصميم، اساتيد معترض ديگر 
قادر به پيگيري پرون��ده خود از طريق نهادهاي نظارتي 
مانند ديوان عدالت اداري نخواهند بود. اما آيا يك چنين 
مصوباتي با روح مردمساالري و توسعه خواهي در جهان 
امروز سازگاري دارد؟ يكي از مهم ترين گزاره ها در بحث 
»توسعه« جوامع و بهبود زيست همگاني، »تكثرگرايي« 
و افزايش مشاركت هاي عمومي و تخصصي در بخش هاي 
گوناگون است. بر اس��اس اين مدل فكري كه در دوران 
مدرنيسم تثبيت و به اجرا درآمد، اصل تفكيك قوا شكل 
گرفت تا هيچ ساختار متمركزي نتواند سايه سنگين خود 
را بر ساير قوا و گزاره هاي مديريتي و تصميم سازي بيندازد. 
بر اين اساس ساختارهاي مجزاي »اجرايي«، »تقنيني« 
و »قضايي« به عنوان 3ركن اصلي مردمساالري در دنياي 
جديد ايجاد شد تا هر كدام از قوا، وظيفه نظارت بر قواي 
ديگر را بر عهده بگيرد و از اين طريق امكان تمركز قدرت به 
نفع برخي اقشار و طبقات خاص از ميان برود. اما اين روند 
رشد به همين نقطه و همين اركان ختم نشد، دموكراسي 
در دنياي جديد، نيازمند ركن كليدي و سرنوشت س��از 
ديگري نيز بود كه بتواند نظارت هاي عاليه و ش��فافي را 
بر عملكرد اين قوا و س��اير بخش هاي ذي نفوذ در قدرت 
اعمال كند. مطبوعات )و رسانه ها( به عنوان ركن چهارم 
مردمساالري در يك چنين شرايطي وارد ميدان زيست در 
دوران جديد حيات بشر شدند. چهارمين ركن و مهم ترين 
ركن ايجاد شد تا نهايتا بتواند نظارت هايي شفاف و كامل 
را در همه شؤون و ابعاد مديريتي و سياست گذاري اعمال 
كند. بنابراين الزمه توسعه، رشد، پيشرفت و دستيابي به 
رفاه عمومي، بهره من��دي از اين مدل از حكمراني خوب 
اس��ت كه مبتني بر تكثرگرايي و افزايش مشاركت هاي 
عمومي ش��كل گرفته اس��ت. قانون اساسي جمهوري 
اسالمي نيز در سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي با هدف گذاري دستيابي به توسعه، رفاه و ترويج 
اخالقيات فرهنگي )مبتني بر گزاره هاي انساني و ديني( 
تدوين ش��د. مردم ايران در سال 57 به دنبال آن بودند تا 
س��اختاري را ايجاد كنند ك��ه از دل آن، زمينه افزايش 
مشاركت هاي عمومي، توسعه اقتصادي، رفاه، استقالل 
و آزادي هاي تصريح ش��ده در قانون محقق شوند. بر اين 
اساس اصل تفكيك قوا و به رسميت شناختن نظارت هاي 
عمومي در كشور شكل گرفت. مبتني بر اين مدل فكري 
كه امام)ره( و چهره هاي شاخص انقالب از دل همراهي 
با مردم جست وجو كرده بودند، هيچ مسير بن بستي در 
روند اجرايي، تقنيني و قضايي كش��ور وجود نداش��ت و 
هر شهروندي مي توانس��ت، پيگير حقوق خود از طريق 
نهادهاي مسوول باشد. اين رويكرد اما در برخي برهه ها 
و توس��ط برخي جريانات به انحراف كشيده شد. نمونه 
بارز ي��ك چنين صف كش��ي هايي را در ماجراي »طرح 
صيانت از فضاي مجازي« به عينه مي شد مشاهده كرد. 
در يك طرف، برخي افراد و جريانات قرار داشتند كه تصور 
مي كردند، مي توانند براي مردم نسخه بپيچند و گردش 
آزاد اطالعات در كشور را بر اساس منويات خود محدود 
)اگر نگوييم مسدود( س��ازند. در نقطه مقابل نيز مردم، 
كارشناسان و اساتيدي قرار دارند كه خواستار حفاظت 
از حقوق ملت در اس��تفاده از ابزاره��اي نوين ارتباطي و 
دسترسي آزاد به اطالعات هستند. اين رويارويي در واقع، 
رويارويي دو تفكر در كشور است. تفكري كه معتقد است، 
مردم به آن درجه از آگاهي و دانايي رسيده اند كه بتوانند، 
خوب و بد خود را تشخيص دهند و جماعتي كه به دنبال 
تمركزگرايي و محدودسازي هستند.معتقدم چشم انداز 
پيش روي طرح مجلس در خصوص ديوان عدالت اداري 
روشن نيست و ضروري است، ش��وراي نگهبان در برابر 
ايده هايي كه اصل شفاف س��ازي و تكثرگرايي در كشور 
را مخدوش مي كند، ايس��تادگي كرده و اج��ازه ندهد، 
آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي مورد تاخت و تاز 

برخي رويكردهاي تند و افراطي قرار بگيرد.

علي قنبري

تمديد »اجباري« قراردادهاي اجاره »اتوماتيك« شد

بخشش از »موجر«  به »مستاجر«

يادداشت-2

يادداشت-4 يادداشت-3

سلبريتيسم اقتصادي

افزايش مستمري بگيران و كاهش شاغالن بحران منابع انساني در شركت هاي نرم افزاري

سلبريتيسم اقتصادي پديده اي 
نوظهور در رسانه هاي اجتماعي 
اس��ت كه باعث نارسايي هايي 
در كس��ب و كاره��اي مرتبط 

مي گردد.
ت��الش س��اختار يافت��ه براي 
»جلب توجه« اگ��ر چه پديده 
نوظهوري نيس��ت و مي توان 
نمونه هاي اوليه آن را در حدود سيصد سال قبل از ميالد و 
در مانور هاي پيروزمندانه گالدياتورها پس از پايان مبارزات 
سختش��ان، مش��اهده كرد اما امروزه با تولد شبكه هاي 
اجتماع��ي، اين پديده ابعاد تازه اي به خود گرفته اس��ت. 
به طور تقريبي با ش��روع قرن دوازده��م، كالن رويدادي 
به نام »رس��انه هاي اجتماعي« سرعت تحوالت تاريخي 
را دس��تخوش تغييرات عظيمي كرد. ش��ايد مهم ترين 
فرايندي كه رس��انه هاي اجتماعي يا ب��ه تعبير دقيق تر 
فناوري Web2.0 را از نسخه اوليه اش متمايز مي سازد، 
شكل گيري ارتباطات دوطرفه در اين بستر است كه سرمنشأ 
تحولي شگرف در حوزه رسانه گرديده است. تا پيش از اين 
تمامي محتوا ها به صورت يكجانبه و از طريق وب سايت ها و 
فضاي مجازي قابل رويت بود اما با شكل گيري اين فناوري، 
كاربران نيز اين امكان را يافتند كه محتواي مورد نظر خود 
را توليد يا از طريق ابراز عالقه، نظردهي و اشتراك گذاري 
مجدد، نسبت به محتواي توليد شده ساير كاربران واكنش 
  UGC )1(نشان دهند. محتواي ايجاد شده توسط كاربر
منجر به شكل گيري زيرساختي اساسي با عنوان»توليد 
محتوا« شده كه امروزه در بس��ياري از دانشگاه ها معتبر 
به عنوان يكي از مواد درسي تدريس مي شود. حال سوال 
اينجاست كه»هدف نهايي از توليد محتوا چيست؟« در 
پاسخ به اين پرسش ش��ايد بتوان موضوع »برند سازي« 
از نوع تجاري يا ش��خصي را يكي از مهم ترين اولويت هاي 
هر مجموع��ه در توليد محتوا دانس��ت. وقتي صحبت از 
برند سازي به ميان مي آيد رس��انه هاي اجتماعي يكي از 
مهم ترين ابزار ها در جهت تحقق اين امر به شمار مي روند. 
افراد به منظور كسب شهرت در محتوايي خاص، ابتدا سعي 
مي كنند جايگاه خود را در ذهن مخاطب تثبيت كنند. از 
آنجا كه شاخص »تعداد دنبال كننده« به پررنگ ترين معيار 
موفقيت يا عدم موفقيت در هر برند بدل شده است، رويكرد 
جذب حداكثري مخاطب دستور كار اصلي توليد كنندگان 
محتواست. »سلبريتيس��م اقتصادي «را مي توان يكي از 
زيرش��اخه هاي اين حوزه قلمداد كرد. اگرچه بدون شك 
بسياري از افراد به گونه اي شرافتمندانه و بر پايه تخصص 
خود اقدام به جذب مخاطب مي كنند اما در اين ميان، كم 
نيستند افرادي كه ديده شدن از مسير هاي غيرمتعارف و 
جلب توجه به هر قيمت را مسير س��اده تري در راه جذب 
مخاطبان يافته اند. جمالت پر طمطراقي چون »با خريد 
بسته هاي آموزش��ي ما به راحتي آب خوردن درآمدزايي 
كنيد« يا »با آموزش هاي من نفر اول پيش بيني بازار هاي 
مالي شويد« و... به جمالت آشناي اين روزهاي رسانه هاي 
ادامه در صفحه 5 اجتماعي بدل شده است كه... 

صندوق تامين اجتماعي به 
تدريج ب��ه ارث برنده حجم 
زيادي از مشكالت ساختاري 
و بدهي از گذشته است اين 
مس��اله هم تنها ب��ه دوران 
انقالب مربوط نمي شود، بلكه 
پيش از انق��الب هم به دليل 
جابه جايي ه��اي س��ازماني 
مكرر بي��ن وزارتخانه هاي مختل��ف در بحث تامين 
اجتماعي باعث شده بود كه صندوق با توجه به حجم 
تعهدات خود و بحران تورمي آن دوران دچار مشكل 
ش��ود. اما در حال حاضر طبق قانوني ك��ه ما در ايران 
داريم، 30 درصد از حقوق و دس��تمزد نيروي كار در 
بخش خصوصي يا شركت هاي دولتي كه تابع قانون 
كار هس��تند، ماهانه وارد اين صندوق مي شود. از اين 
30 درص��د، هفت درصدش را خود ني��روي كار و 23 
درصدش را كارفرما مي پ��ردازد. البته كارفرما طبق 
قانون حق دارد پولي را كه از اين بابت مي پردازد روي 
قيمت تمام ش��ده كاال و خدماتي ك��ه ارايه مي كند، 

بكش��د. يعني درواقع آحاد جامعه هم در تأمين اين 
هزينه مشاركت دارد و اين موجب برخي آثار تورمي 
شده است. قانون تأمين اجتماعي كه االن مبناي كار 
در سازمان تأمين اجتماعي است، در سال 1354 در 
دوره وزارت شيخ االسالم زاده بر وزارت رفاه تصويب شد 
و در آن همكاري كارفرما، كارگر و دولت و نقش هريك 
در تداوم كار صندوق بيمه اجتماعي كارگران در قالب 
سازمان تأمين اجتماعي تثبيت شد و از آن زمان اين 
نسبت تغيير خاصي نكرد. برداشت از صندوق تامين 
اجتماعي و همچنين مداخله دولت براي دولتي سازي 
صندوق در زمان پيش از انقالب نيز سابقه داشته است. 
اتفاقا در اسناد مربوط به مباحث تدوين قانون تأمين 
اجتماعي آمده است كه ش��اه دنبال اين بود كه سهم 
دول��ت در حق بيمه ها را 10 درصد كند به جاي س��ه 
درصد؛ ولي پيش��نهاددهندگان قانون كه اين الگو را 
از قوانين مشابه دنيا گرفته بودند، گفتند ما نبايد يك 
تشكيالت متكي به منابع دولتي درست كنيم؛ بلكه 
بايد يك سهم حداقلي براي دولت قائل شويم. آمارها 
ادامه در صفحه 8 اما از چيز ديگري نيز مي گويند.  

كمبود نيروي انساني آماده  به 
كار در اث��ر تش��ديد مهاجرت، 
كاهش سطح كيفي و شايستگي 
نيروهاي جوي��اي كار، افزايش 
بي رويه دس��تمزدها و افزايش 
تح��رك ش��غلي و كاهش نرخ 
مان��دگاري ني��روي انس��اني 
از مهم تري��ن عوامل فش��ار بر 
ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط نرم افزاري است. وجود 
مشكالت جدي در زمينه تامين و نگهداري نيروي انساني 
در ش��ركت  هاي نرم  افزاري قابل انكار نيس��ت، البته اين 
مشكالت از قديم هم وجود داشته ولي به نظر مي  رسد در 
يكي، دو ساله گذشته شدت و جديت اين مشكالت خيلي 
بيشتر شده است. شايد دليل اينكه بعضي همكاران از لفظ 
»بحران« براي توصيف اين وضعيت استفاده مي كنند، اين 
باشد. بايد توجه كرد كه در دنيا هم وضعيت بازار كار در دو 
سال گذشته تغييرات زيادي كرده است. اخيرا آماري منتشر 
شد كه نشان مي داد در ژانويه 2022 در امريكا حدود 25.4 
ميليون نفر شغل شان يا محل كارشان را تغيير داده  اند كه 

نسبت به سال گذش��ته حدود 2۸ درصد افزايش را نشان 
مي دهد. گارتنر پيش  بيني كرده كه امسال نرخ جابه  جايي 
نيروي انساني نسبت به سال گذشته ميالدي در حدود 20 
درصد افزايش پيدا كند كه جهش قابل مالحظه اي است. 
به تناسب اين روند، ميزان افزايش دستمزدها هم به  طور 
ميانگين 20 درصد بيش��تر از ميزان افزايش سال گذشته 
تخمين زده مي شود كه طبعا فشار زيادي روي بنگاه هاي 
كارفرمايي وارد مي كند. در داخل هرچند آمار و اطالعات 
دقيقي در دس��ترس نيس��ت ولي اين وضعيت با افزايش 
مشكالت اقتصادي و وضعيت تورم تش��ديد شده و براي 
خيلي از شركت هاي نرم  افزاري به  ويژه شركت  هاي كوچك 
و متوس��ط، حالت بحراني ايجاد كرده است. البته در ساير 
بخش ها و صنايع هم ممكن است اين مشكالت به شكل 
بحراني يا خيلي شديد وجود داشته باشد. در كشور ما چند 
روند در ايجاد اين وضعيت موثر بوده است، كه در چند سال 
اخير به علت توسعه دوركاري، آسان شدن تبادل هاي ملي و 
بين المللي، تغيير سياست ها و قوانين مهاجرت در كشورهاي 
غربي، تسهيل و تسريع شده و ابعاد خارق  العاده  اي پيدا كرده 
ادامه در صفحه 7 است.  

اميرحسين زراندوز

ابراهيم رستميان رضا كرمي

 موافقت عجيب مجلس
 با دور زدن نظارت

 بر مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
و شوراي عالي انقالب فرهنگي

صفحه 5    

فراتر از قانون؟
»تعادل« بررسي مي كند

خزانه  داري امريكا از وضع تحريم هاي جديدي 
عليه ايران خب��ر داد، اين تحريم ها روي بورس و 
اقتصاد كشور تاثير منفي دارد. بر همين اساس 
دو شخص حقيقي و ۹ شخص حقوقي مرتبط با   
ايران تحريم شده است. در ليست اين شركت هاي 
تحريم ش��ده، نام دو پتروشيمي فعال در بورس 
ديده مي شود. پتروشيمي خارك و پتروشيمي 
مارون دو شركتي هستند كه روز پنجشنبه توسط 
امريكا تحريم شدند. از سوي ديگر دو شهروند هند و 
چين به دليل ارتباط با شركت نفت ايران »تريليانس 
 )Triliance Petrochemical( »پتروشيمي
كه از پيش��تر تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد...  
صفحه 4 را بخوانيد  

 تحريم ها 
 چه تاثيري 

بر اقتصاد ايران 
دارند؟

بررسي طرح اصالح قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري تكلي��ف دو ماده از اين قانون كه 
در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد، در جلسه 
روز يك ش��نبه پارلمان به اصالحيه عجيبي رسيد؛ 
اصالحيه اي كه عمال راه نظارت ديوان عدالت اداري 

را مي بندد.
قان��ون دي��وان عدال��ت اداري در 25 آذر 13۸5 در 
مجلس هفتم شوراي اس��المي به رياست غالمعلي 
حدادع��ادل و اصالحات بعدي آن و آيين دادرس��ي 
ديوان عدالت اداري در 2۶ ارديبهشت 137۹ در قوه 
قضاييه به رياست س��يد محمود هاشمي شاهرودي 
تصويب ش��د. پس از آن و در مجلس هشتم شوراي 
اسالمي به رياست علي الريجاني و در 22 آذر 13۹0 
قوانين گذشته لغو و قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري تصويب ش��د. مواد اين قانون در 
30 آذر 13۹0 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و مواد 
اختالف��ي 10، 12، ۸۹، ۹0 و ۹4 اي��ن قانون در 25 
خرداد 13۹2 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
به رياست اكبر هاشمي رفسنجاني موافق با مصلحت 
نظام تش���خيص داده ش��د. ح��اال و در يازدهمين 
دوره مجلس شوراي اس��المي طرح »اصالح قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري« در 
حال بررسي است. اما تصويب اصالحيه ماده 12 اين 

قانون انتقاداتي را ايجاد كرده است.
در مت��ن قان��ون به طور خ��اص به وظاي��ف و حوزه 
مسووليت هاي هيات عمومي ديوان اشاره شده است. 
در ماده 12 آمده: »رسيدگي به ش�كايات، تظّلمات و 
اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها 
و س��اير نظامات و مقررات دولتي و ش��هرداري ها و 
موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات 

مذك��ور به عل��ت مغايرت با ش��رع يا قان��ون يا عدم 
صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاس��تفاده از 
اختيارات ي��ا تخلف در اجراي قواني��ن و مقررات يا 
خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق 
اشخاص مي شود. رسيدگي به تصميمات قضايي قوه 
قضاييه و صرفا آيين نامه ها، بخشنامه ها و تصميمات 
رييس قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات ش��وراي 
نگهبان، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، مجلس 
خبرگان و ش��وراي عالي امنيت ملي از ش��مول اين 

ماده خارج است.«
بر اساس تبصره ماده 12 اين قانون تصميمات شوراي 
نگهبان، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، مجلس 
خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده 
خارج بودند و در واقع هي��ات عمومي ديوان عدالت 
اداري در صورت شكايت يا اعتراض اشخاص حقيقي 
و حقوقي صالحيت رسيدگي به آن را نداشت. البته 
اينكه چرا بايد چني��ن معافيتي به نهادهاي فوق در 
قانون داده ش��ود جاي بحث دارد؛ چرا كه طبق اصل 
73 قانون اساسي، »به منظور رسيدگي به شكايات، 
تظلم��ات و اعتراضات مردم نس��بت ب��ه ماموران يا 
واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، 
ديواني ب��ه نام »ديوان عدالت اداري« زيرنظر رييس 
قوه قضاييه تاسيس مي گردد. حدود اختيارات و نحوه 

عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
آنچه نمايندگان مجلس در روزهاي گذش��ته تغيير 
داده اند اما افزايش تعداد نهادهايي اس��ت كه شامل 
اين استثنا مي شوند. بر اساس اصالحات انجام شده 
از س��وي مجلس، عالوه بر نهادهاي فوق )ش��وراي 
نگهبان، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، مجلس 
خبرگان و ش��وراي عالي امنيت ملي(، شوراي عالي 

انقالب فرهنگي و ش��وراي عالي فض��اي مجازي را 
هم از ش��مول اي��ن قانون خارج كرده اس��ت. خارج 
شدن اين دو شوراي عالي )انقالب فرهنگي و فضاي 
مجازي( از حدود صالحيت و وظايف هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري به اين معناست كه هيچ شخص 
حقيقي يا حقوقي نمي تواند به مصوبات اين دو شورا 
در ديوان اعتراض كند و عمال نظارت بر اين دو شورا 
غيرممكن مي ش��ود. اين اتفاق در حالي رخ داده كه 
مجلس شوراي اسالمي كه خود يكي از نهادهاي ناظر 
بر قوانين و مقررات كش��ور از سوي مردم به حساب 
مي آيد، حق نظارت يا اعتراض ب��ه مصوبات اين دو 

شوراي عالي را سلب كرده است.
در چنين فضايي اين سوال به وجود مي آيد كه آيا اين 
دو شورا نيز مانند شوراي عالي امنيت ملي مصوباتي 
غير قاب��ل كنكاش و نظارت دارن��د؟ توجيه مجلس 
ب��راي اتخاذ اين تصميم چه بوده اس��ت؟ با توجه به 
نگراني هايي كه در ماه هاي گذش��ته درباره تصويب 
طرح صيانت وجود داش��ت، آيا چنين امكان قانوني 
نمي تواند منجر به افزايش محدوديت هاي مردم در 

فضاي مجازي بشود؟
نايب  رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به 
ارايه توضيحات��ي درباره مصوبه مجلس پرداخت كه 
طبق آن رس��يدگي به مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي و شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول حكم 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 

خارج مي شود.
حس��ن نوروزي اظهار كرد: اين مصوبه مجلس ناظر 
به بندهاي 1 و 2 اصل 110 قانون اساسي به تصويب 
رسيده اس��ت كه در اين دو بند تعيين سياست هاي 
كل��ي نظام پ��س از مش��ورت با مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام و همچنين نظارت بر حس��ن اجراي 
سياس��ت هاي كلي نظام از وظايف و اختيارات مقام 

معظم رهبري است.
وي اف��زود: با توج��ه به اينكه اعضاي ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي و ش��وراي عالي فض��اي مجازي را 
رهبري تعيي��ن مي كنند، نظارت بر آنها هم بر عهده 
خودشان است. لذا طبق اصل 110 قانون اساسي ما 

حق ورود به جايي كه وراي مجلس است را نداريم.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت : 
وقتي رهبري ش��وراي عالي فضاي مجازي و شوراي 
عالي انقالب فرهنگي را تعيين مي كنند ما حق ورود 
نداش��تيم كه به يك قاضي اج��ازه دهيم به مصوبات 
اين دو ش��ورا ورود كند. همين موضوع هم در جلسه 
روز گذشته مجلس در قالب اخطاري مورد بحث قرار 
گرفت و رييس مجلس هم بر آن صحه گذاشت كه ما 
طبق اصل 110 قانون اساسي حق ورود به آن نداريم.

نوروزي در پاي��ان و در جمع بندي توضيح داد: پيش 
از اين هم رس��يدگي به مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي و شوراي عالي انقالب فرهنگي تحت صالحيت 
ديوان عدال��ت اداري نبود. ما اكنون اين موضوع را در 
جريان بررس��ي طرح اصالح قانون تشكيالت و آيين 
دادرس��ي ديوان عدالت اداري ب��ه صورت مكتوب در 

قانون آورديم.
با وجود توضيحاتي كه از س��وي نمايندگان مجلس 
ارائه ش��ده همچنان اين نگراني وج��ود دارد كه آيا 
حكم قانوني جديد مجلس نهايي خواهد شد و آيا اين 
موض��وع به محدويت ابزاره��اي قانوني بر نظارت بر 
ارگان هايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي منجر 
خواهد شد يا اين برنامه در روزهاي آتي اصالح شده 

و تغيير خواهد كرد؟ 

 فرشاد مومني از ريشه هاي فساد 
و ناكارآمدي ساختاري مي گويد 

صفحه     3

دست هاي نامريي 
زورمدار

گزارش خاندوزي از يك سالگي اقتصاد 
دولت سيزدهم

رونمايي از اولويت 
اقتصاد ايران در 1401 

صفحه 2



يك س��ال پس از انتخاب ابراهيم رييسي به عنوان 
رييس دولت س��يزدهم، مدي��ران اقتصادي دولت 
در ارايه گزارش هايي از وضعيت كش��ور در ماه هاي 
گذش��ته، همچنان رويه اي ثابت را دنبال مي كنند. 
رويه اي كه يك س��وي آن انتقاد از شيوه حكمراني 
اقتصادي در س��ال هاي گذش��ته و ابراز اميدواري 

نسبت به سال هاي پيش رو است.
هرچند دولت جديد در حالي كار خود را آغاز كرد كه 
بس��ياري از وزرا، وعده اصالح��ات و تغييرات كالن را 
مي دادند اما با گذش��ت ماه هاي گذشته هنوز تكليف 
بس��ياري از طرح ها و برنامه ها مش��خص نيست. در 
روزهاي گذشته حجت عبدالملكي به عنوان يكي از پر 
سر و صداترين وزرا از تيم دولت جدا شد و اخيرا شايعات 
زيادي درباره امكان استعفا يا استيضاح فاطمي امين 
مطرح شده كه البته هنوز خبر قطعي درباره آن وجود 
ندارد. احسان خاندوزي وزير اقتصاد نيز در اين مدت از 

انتقادها در امان نبوده است.
يكي از مهم ترين اقداماتي كه در دوره خاندوزي اجرايي 
شده، بحث حذف ارز 4200 توماني بوده است. او كه 
در ماه هاي ابتدايي دولت وعده كاه��ش تورم را داده 
بود، سرانجام در ارديبهشت امس��ال موافقت خود را 
با حذف ارز دولتي اعالم كرد تا نه تنها روند كاهش��ي 
تورم ادامه پيدا نكند ك��ه حتي اين نرخ در هفته هاي 
گذشته بار ديگر نيز صعودي شده است. با اين وجود 
وزير اقتصاد دولت رييسي همچنان از پيگيري اهداف 
كالن مي گويد و معتقد اس��ت كه همانطور كه دولت 
در ش��ش ماهه نخس��ت فعاليت خود به سمت ثبات 
اقتصادي رفته، حاال زمان آن را دارد كه به اصالحات 

اقتصادي بپردازد.
احسان خاندوزي در همايش »حكمراني مردمي در 
گفتمان عدالت و جمهوريت« كه در دانشكده مديريت 
دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار كرد: مفهوم اقتصاد 
مردمي به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به اين 
معنا كه بسته به رويكرد نظام اقتصادي مطلوب مدنظر 
سياست گذاران، تعريف مي ش��ود. وي افزود: در نگاه 
اقتصاد سرمايه داري، از آنجا كه امكان ها و آزادي هاي 
ويژه اي براي مردم فراهم كرده است، مي تواند ادعاي 
سردمداري اقتصاد مردمي داشته باشد. همچنين، در 
نگاه اقتصاد چپ گرايانه نيز فراهم كردن شرايط براي 
طبقات مختلف در جهت بهره مندي از حداقل امكانات 
و مالكيت براي هر فرد، مي توان ادعاي اقتصاد مردمي را 
داشت. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در اقتصاد 
ايران زماني مي توان گفت كه به سمت اقتصاد مردمي 
حركت شده كه دسترسي بيشتر طبقات مختلف مردم 
به سرمايه ها و مواهب اقتصادي محقق شود، مردم از 
منافع توليد و درآمدهاي كشور بيشتر بهره مند شوند 
و بتوانند نقش آفريني بيشتري در توليد و فعاليت هاي 

اقتصادي داشته باشند.
وي گفت: در س��ال هاي پس از انقالب اسالمي بحث 
دسترسي به منابع و نقش آفريني مردم در توليد مجال 
بيشتري پيدا كرد اما در دهه ۷0 و بعد از آن از اقتصاد 
مردمي دور ش��ديم. در پايان دهه ۹0 به موقعيتي در 
اقتصاد رسيديم كه بس��ياري از مناسبات عمومي و 

دولتي كه گمان مي ش��د گره گشاي مسائل باشد، به 
دليل ناكارآم��دي داخلي و تنگناهاي خارجي امكان 
نقش آفريني نداش��تند. خاندوزي ادام��ه داد: دولت 
سيزدهم در شرايطي روي كار آمد كه به دنبال انتخاب 
مديراني خارج از كلوني اقتصاد ب��ود تا چاره اي براي 
اقتصاد انديشيده شود و دوباره گرفتار مسير طي شده 
قبلي نباشيم و براي مسير نو نيازمند افرادي بود كه به 
نظامات و پيراستگي از منفعت هاي فردي مسلح باشد. 
وزير اقتصاد با بيان اينكه اجراي سياس��ت حذف ارز 
4200 توماني اقدامي در مسير رساندن منفعت به عامه 
مردم بود، گفت: شروع به كار دولت سيزدهم در شش 
ماه نخست ثبات اقتصادي بود كه تا پايان اسفندماه سال 
گذشته در دستور كار بود. در سال جديد سياست حذف 
ارز ترجيحي در دستور كار قرار گرفت و اين سياست 

اقدامي در مسير رساندن منفعت به عامه مردم بود. 
وي تصريح كرد: برخي كه در دوره تخصيص ارز 4200 
توماني فربه شده بودند با مراجعه به مسووالن تاكيد 
داش��تند كه امكان حذف اين ارز وج��ود ندارد و براي 
اجراي اين سياست مقاومت مي كردند اما اين سياست 
اجرا شد. رويكرد اصلي در حذف ارز 4200 تغيير است 
و اقليت هايي كه مديريت جامعه را برعهده دارند و براي 
منافع خود بيكار نشستند سرانجام ناكام ماندند. وي 
درباره مدل اقتصادي مدنظر دولت سيزدهم گفت: در 
دولت سيزدهم قصد داريم تا آسيب پذيري و وابستگي 
اقتصادي را كم كنيم. به عنوان مثال، س��فره مردم به 
واردات و اقتصاد به نفت وابسته است كه ما مي خواهيم 
اقتصاد را متكي بر ماليات اداره و وابستگي سفره مردم 
به واردات را كم كنيم.  وزير اقتصاد با بيان اينكه دهه 

۸0 دهه از دست رفته اقتصاد ايران است، گفت: در اين 
زمينه، درسي كه بايد از سال ۱۳۹0 و دهه ۹0 بگيريم 
اين است كه ديگر به س��فره مردم هزينه اي تحميل 
نشود. در دهه ۹0 فرصت رشدهاي باالي اقتصادي و 
تورم پايين را از دست داديم و در حال حاضر با تورم هاي 
باال و رشد اقتصادي پايين تحت تاثير سياست هاي دهه 
۹0 مواجه هستيم. خاندوزي افزود: اولويت اصلي دولت 
سيزدهم در زمينه اقتصادي اين است كه تجربه هاي 
دهه ۹0 تكرار نش��ود و ديگر از بعد داخلي و خارجي 
اقتصاد ايران با وابستگي و آسيب پذيري مواجه نباشد.

وزير اقتصاد درب��اره طرح ماليات بر عايدي و تصويب 
آن در مجلس گف��ت: در اين زمينه براس��اس قانون 
اساسي، دولت نمي تواند اقدامي انجام داد تا زماني كه 
مجلس اليحه ماليات بر عايدي سرمايه را تصويب كند 
تا قابليت اجرا ياب��د. در دولت قبل، مخالف ماليات بر 
عايدي سرمايه بودند اما در دولت سيزدهم، ما خواهان 
اين هس��تيم تا هر چه سريع تر اين موضوع تصويب و 
اجرا ش��ود كه به رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ني��ز تاكيد كردم ت��ا اين اليحه به س��رعت در صحن 
مجلس مورد بررس��ي قرار گيرد. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر ۶0 سال از اجراي ماليات بر عايدي سرمايه 
عقب هس��تيم، ادامه داد: درباره نظارت بر بانك هاي 
خصوصي، بانك مركزي متولي اين امر است و بسياري 
از بي قانوني ها در اين بانك ها ناشي از نبود اقتدار نظارتي 
بانك مركزي است كه اميدواريم با تقويت اين موضوع، 

وضعيت بانك هاي خصوصي بهبود پيدا كند. 
خان��دوزي گفت: پي��ش از اي��ن، نقش آفريني مردم 
در ش��ركت هاي بورس��ي فقط به دريافت سود سهام 

عدالت منتهي مي شد اما با مصوبه شوراي عالي بورس، 
گروه هايي از مردم كه سهامدار اين شركت ها هستند، 
مي توانند در ش��ركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت 
با رعايت تخصص و صالحيت هاي حرفه اي نماينده 
باشند و در حوزه مديريت اين شركت ها فعاليت كنند 
كه اين موضوع در سال جاري محقق خواهد شد. وي 
افزود: مديراني در وزارتخانه ها و دستگاه ها هستند كه 
احتماال با اين مصوبه مخالف��ت كنند تا بتوانند خود 

صندلي مديريت اين شركت ها را برعهده بگيرند. 
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه بيان كرد: اين نگاه 
در بين مردم و فعاالن اقتصادي وجود دارد كه گمرك 
هر روز و هفته يكسري بخشنامه هاي جديد تدوين و 
ابالغ مي كند تا پيش بيني پذيري اقتصاد را براي آنها 
سخت كند اما بايد گفته شود كه گمرك فقط مجري 
سياست هاي تجاري است و دستگاه ها و وزارتخانه هاي 
تصميم گيرنده در تدوين سياست هاي تجاري هستند 
كه اين سياست ها را براي اجرا به گمرك ابالغ مي كنند.

در شرايطي كه هنوز دولت نتوانسته تكليف برجام 
و سياست هاي كالن اقتصادي را روشن كند، تاكيد 
ب��ر جلوگي��ري از تجربيات دهه ۹0، خود س��والي 
اساس��ي را به وجود مي آورد. اينكه دولت روحاني 
در سال هاي برجام توانست رشد و ثبات اقتصادي 
قابل قبولي را به وجود آورد اما با بازگشت تحريم ها 
ش��رايط تغيير كرد موضوعي اس��ت كه بسياري از 
كارشناس��ان در رابطه با آن اتفاق نظر دارند. از اين 
رو بايد ديد آيا دولت رييسي مي تواند بدون احياي 
برجام از تكرار تجربيات تلخ جلوگيري كند يا دوگانه 
تالطم و ثبات در سال جاري نيز ادامه خواهد يافت.
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رجز خواني وزير جنگ اسراييل 
عليه ايران

وزير جنگ رژيم صهيونيستي با تكرار ادعاي قصد 
ايران براي هدف قرار دادن ش��هروندان اس��راييلي، 
گفت كه در صورت انجام شدن چنين اقدامي، اين 
رژيم در زمان و مكان انتخابي خود پاس��خي قاطع 

خواهد داد.
به گزارش روزنامه يديعوت آحارانوت، بني گانتس، 
وزير جنگ رژيم صهيونيس��تي، امروز دوشنبه در 
جلسه كنس��ت گفت كه اين رژيم در حال تشكيل 
يك »ائتالف دفاع هوايي در خاورميانه« تحت رهبري 

امريكاست.
گانتس به كنست گفت كه به نهادهاي امنيتي رژيم 
صهيونيس��تي هشدار داده اس��ت در صورت حمله 
به اس��راييلي ها از س��وي ايران در تركيه، »پاسخي 

قاطعانه« بدهند.
او در كميته روابط خارجي و دفاعي كنست مدعي 
شد، برخي پاسخ هاي احتمالي پيش روي اسراييل 

قرار دارند، از جمله اهدافي بالقوه براي حمله.
وزير جنگ رژيم صهيونيستي در ادامه گفت: ما در 
صورت وقوع حمله اي از س��وي ايران در هر سطح و 
هر جايي، در زمان و مكان انتخابي خودمان پاس��خ 

خواهيم داد، هم فيزيكي و هم سايبري.
گانتس با مطرح كردن اظهاراتي درباره همكاري هاي 
ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي، مدعي ش��د: 
خودداري ايران از همكاري با آژانس ثابت مي كند كه 
نمي تواند شريكي براي يك توافق هسته اي جديد 
باشد كه آن را از دس��تيابي به تسليحات هسته اي 

دور مي كند.
او در ادامه اظهارات ضدايراني اش مطرح كرد: تمام 
جهان، تحت رهبري امريكا، دوس��ت ما بايد فش��ار 

اقتصادي و حتي نظامي بر ايران اعمال كند.
گانتس افزود: من موض��وع برنامه اقدام جامع را كه 
با حمايت امريكا براي تقويت همكاري اس��راييل با 
بقيه در منطقه در حال آماده س��ازي آن هستيم، با 
همكاران مان در پنتاگون مط��رح كرده ام. اميدوارم 
در طي سفر مهم جو بايدن، رييس جمهور امريكا به 

خاورميانه بيشتر پيش برود.
اظهارات وزير جنگ رژيم صهيونيس��تي درحالي 
مطرح مي شود كه مقام هاي رژيم صهيونيستي طي 
هفته اخير مدعي شده اند كه شهروندان اسراييلي 
در تركيه در معرض تهديد جدي از جانب جمهوري 
اس��المي ايران قرار دارند و از آنها خواس��ته اند اين 
كش��ور را ت��رك كنند و اگ��ر در اس��تانبول و ديگر 
ش��هرهاي تركيه حضور دارند، توصيه هاي امنيتي 

را رعايت كنند.
مقامات ارشد صهيونيس��تي روز جمعه نيز هشدار 
دادن��د كه »تهديدات ملموس��ي « از س��وي ايران 

وجود دارد.
اين مقامات سياسي و امنيتي كه نخواستند نام شان 
فاش شود، مدعي شدند كه ايران قصد دارد در انتهاي 
هفته حمالتي در اس��تانبول انجام دهد و از تمامي 
شهروندان شان خواستند تا هرچه فوري خاك تركيه 
را ترك كنند و اگر توانايي خروج از تركيه را ندارند، 
خود را درون اتاق ه��اي هتل محبوس كنند و هيچ 

نشاني از اينكه اسراييلي هستند بروز ندهند.
سعيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اس��المي نيز پيش از اي��ن در واكنش به 
هشدار اسراييل به شهروندانش براي سفر به تركيه 
از بيم اقدامات تروريستي جمهوري اسالمي در اين 
كشور، گفت مقام هاي اسراييلي »در رختخواب هاي 

خود نگران باشند و جاي ديگر نگران نباشند.«
اين اب��راز نگراني مقام��ات رژيم صهيونيس��تي و 
تاكيدش��ان بر بي پاس��خ نماندن حمله اي از سوي 
ايران، در پي ترور ش��هيد سرهنگ پاسدار حسين 
صياد خدايي به دس��ت عوامل تروريستي و هشدار 
مقامات ارش��د نظامي ايران به مس��ببان اين اقدام 

مطرح مي شود.
اوايل خرداد دو عنصر تروريستي موتور سوار با شليك 
به سرهنگ پاس��دار حسين صياد خدايي در تهران 

هنگام ورود به منزلش وي را به شهادت رساندند.
سردار سرلشكر حسين سالمي، فرمانده كل سپاه 
پاس��داران با اش��اره به جنايت اخير ترور ش��هيد 
صي��اد خدايي، تاكي��د كرد: خون ش��هيد صياد 
خدايي بي پاس��خ نخواهد ماند. سرلشكر سالمي 
در گفت وگويي با ش��بكه المسيره يمن گفت: هر 
اقدامي از سوي دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد 
ش��د. ما دش��من را به حال خود رها نمي كنيم و 
همواره به دنبال آنها هستيم. حساب ما با دشمنان 
پابرجاست و قوي تر و مستحكم تر مي شود. خون 

شهيد صياد خدايي بي پاسخ نخواهد ماند.

اتهام اتحاديه اروپا عليه ايران
وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امروز 
در نشس��تي ايران را به ايجاد بي ثباتي در منطقه 

متهم كردند.
وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا روز 
)دوشنبه( سند ش��راكت راهبردي با كشورهاي 
حوزه خليج ف��ارس را تصوي��ب كردند.اتحاديه 
اروپا در اين جلسه با متهم كردن ايران به ارسال 
موشك به شبه نظاميان مسلح اعالم كرد كه اين 
مساله موجب نگراني ما شده است. اين اتحاديه 
همچنين مدعي ش��د كه ايران به طور مستقيم 
يا از طريق نمايندگانش ثب��ات منطقه را تهديد 

مي كند.
وزراي خارجه كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا در 
جريان تصويب سند شراكت راهبردي همچنين 
تاكيد كردند كه كشورهاي عربي خليج )فارس( 
شركايي مورد اعتماد در زمينه انرژي و تضمين 
تعادل بازار جهاني هستند. ادعاهاي اتحاديه اروپا 
درحالي مطرح مي ش��ود كه جمهوري اسالمي 
ايران همواره تالش هاي فراواني براي ايجاد ثبات 

در منطقه و حل بحران هاي آن كرده است.

جزيياتي از اجراي طرح
كارت هوشمند نان

ب��ا توجه ب��ه اينك��ه از ام��روز مرحله نخس��ت طرح 
هوشمندسازي يارانه آرد و نان در استان تهران آغاز شده 
است، مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره گفت: 
در مرحله اوليه اين طرح فقط كارتخوان هاي هوشمند 
در نانوايي ها نصب مي ش��ود و تغييري در روند فروش 
و قيمت نان ص��ورت نخواهد گرفت. همزمان با تغيير 
سياست دولت در پرداخت يارانه ها، وزارت امور اقتصادي 
و دارايي طرح هوشمندسازي يارانه آرد و نان را مطرح 
و اجرا كرد. اين طرح ابتدا در اس��تان زنجان به صورت 
آزمايشي اجرا شد و سپس به استان هاي قم، گلستان، 
فارس، كرمان و... رس��يد. اكنون نيز، استانداري تهران 
امروز اعالم كرد كه مرحله اول طرح هوشمندس��ازي 
يارانه آرد و نان در استان تهران آغاز شده است. طبق گفته 
معاون اقتصادي استانداري تهران، در مرحله نخست 
اجراي طرح هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان در سطح 
نانوايي هاي اس��تان تهران، ۶۸00 دستگاه كارتخوان 
آماده شده و تحويل داده خواهد شد. در اين زمينه، محمد 
جالل - مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي - درباره طرح 
هوشمندسازي توزيع نان اظهار كرد: فعال روند اجراي 
اين طرح فقط شامل نصب كارتخوان هاي هوشمند در 
نانوايي هاست و تغييري در قيمت و روند فروش نان براي 
مردم ايجاد نخواهد شد. فروش كيلويي نان از موضوع 
هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان متفاوت است. البته، 
ممكن اس��ت كه در آينده اين دو طرح تركيب شوند. 
وي افزود: ايده فروش كيلويي نان در رابطه با برخورد با 
كم فروشي نانواهاست كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي 
مطرح شده اس��ت و فعال ايده محوري دولت نيست. با 
نصب كارتخوان هاي هوشمند در نانوايي ها، عملكرد 
نانواي��ان در فروش نان به مردم به صورت سيس��تمي 
سنجيده مي شود و داده هاي مربوط به اين موضوع ثبت 
مي شود. مشاور خاندوزي با بيان اينكه فاز بعدي طرح 
هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان به نظام آرد يارانه اي و 
عملكرد نانوايان مرتبط مي ش��ود، ادامه داد: با اجراي 
اين طرح عملكرد نانوايان در تعداد ناني كه فروخته اند، 
سنجيده مي شود. اين بررسي و سنجش اينگونه است كه 
هزينه تبديل آرد به نان و ما به التفاوت آن براي نانوا لحاظ 
خواهد شد. پيش از اين، عملكرد نانوايان اينگونه بود كه 
آرد ارزان دريافت مي كردند اما محاسبات و نظارتي بر 
خروجي عملكرد نانوايي ها وجود نداشت. جالل با بيان 
اينكه با نصب كارتخوان هاي هوشمند عمليات توليد 
نانوايي ها نيز قابليت اندازه گيري پيدا مي كند، گفت: در 
پي اجراي اين طرح، ورودي نانوا به صورت آرد و خروجي 
آن در قالب فروش نان به مردم مرتبط و متناسب سازي 
مي ش��ود. اين طرح س��ازوكار مالي نيز دارد كه بعد از 
استقرار كامل كارتخوان هاي هوشمند در آينده مطرح 
خواهد شد. وي افزود: با نصب كارتخوان هاي هوشمند، 
خريد نان براي مردم تغييري نمي كند و به جاي ورود 
مبلغ، تعداد نان خريداري شده در اين كارتخوان ها وارد 
مي شود و مبلغ نان به صورت سيستمي اعمال مي شود 
تا اعمال قيمت هاي سليقه اي از سوي نانوايان از بين برود 
و مديريت قيمت نيز صورت بگيرد. مشاور وزير در پايان 
خاطرنشان كرد: مبناي عمل نانوايان نيز همين مبلغ 
فعلي نان است و در صورت تغيير قيمت نان نيز، مبلغ 
موردنظر را استانداري با تاييد سازمان حمايت در شهر 
تهران و ساير شهرها نهايي مي كند و به صورت خودكار 

روي ساختار كارتخوان هاي هوشمند اعمال مي شود.

مردم رييس جمهور را
از خود مي دانند

نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه اولين نش��انه حكمراني بر محوريت مردم، 
اعتماد واقعي به مردم اس��ت، گفت: صبوري هاي مردم 
به علت اين اس��ت كه آنها رييس دولت را از جنس خود 
مي بينند. محسن زنگنه در همايش »حكمراني مردمي 
در گفتمان عدال��ت و جمهوريت« كه از س��وي مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري برگزار شده 
است، با اشاره به اينكه واژگان در كشور ما درست تببين 
نمي شود، بنابراين يك تلقي ديگري از برخي واژگان در 
جامعه شكل مي گيرد و يك امر خوب، مذموم مي شود، 
اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي متناسب با واقعيات جامعه بود 
اما درست در جامعه نخبگي تعريف نشد و بنابراين جامعه 
نخبگي با آن اخت نش��د و بعد حدود ۱0 سال از مطرح 
شدن آن، ثمراتش را به طور كامل نديديم. وي ادامه داد: 
اگر حكمراني مردمي درست تعريف نشود، ممكن است 
به سرنوشت تعريف واژه اقتصاد مقاومتي دچار شود. يك 
تعريف حاكميت مردمي يعني كه حاكمان سلوك مردمي 
داشته باشند يعني حاكمان زي مردمي داشته باشند و از 
مردم عادي باشند. مردم، سلوك مردمي حاكمان را در 
رييس دولت دنبال مي كنند. در دولت سيزدهم ارتقاي 
بسيار خوبي در اين زمينه داشته ايم. صبوري هاي مردم 
به علت اين است كه مردم رييس دولت را از جنس خود 
مي بينند. سلوك مردمي حاكمان يك امر ذاتي است و 
يك حاكم نمي تواند يك شبه مردمي شود. در سطح وزرا 
هم ش��اهد رعايت سلوك مردمي هستيم. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه تعريف ديگري از حاكميت مردمي 
يعني حكمراني بر محوريت مردم، اظهار كرد: اولين نشانه 
حكمراني بر محوريت مردم، اعتماد واقعي به مردم است. 
در اين بين بايد بررسي شود تلقي ما از مردم چيست؟ در 
اينجا مهم است كه نخبه دانشگاهي يا بخش خصوصي در 
تعريف از مردم جا مي گيرند يا خير؟ منظور از مردم، هر آن 
كس غير از دولت است. اعتماد به مردم هم يعني اجراي 
اصل44 قانون اساسي، اما ما چقدر حاضريم مديريت 
كشور را به مردم بدهيم؟ در واگذاري ها ۵ يا۱0 درصد 
را به مردم واگذار مي كنيم و مي گوييم نبايد همه چيز 
را به مردم داد چون مش��كل امنيتي ايجاد مي شود. 
زنگنه خاطرنشان كرد: از دهه ۶0 با مطرح شدن افكار 
سوسياليستي در كشور و طرح شعار مردمي، طبقه اي 
ميلياردر ايجاد ش��د و از طرفي هر روز به تعداد افراد 
تحت پوشش كميته امداد افزوده شد. افراد با دمپايي 
براي خدمت وارد ش��دند و اكنون ميلياردر شده اند. 

مبناي ارز4200 توماني هم همين است.

گزارشخاندوزيازيكسالگياقتصاددولتسيزدهم

سخنگويوزارتخارجه:

رونمايي از اولويت اقتصاد ايران درسال 1401

قطار مذاكرات از ريل خارج نشده است
س��خنگوي وزارت امور خارجه در مورد مذاكرات وين 
گفت: ما همچنان در مسير ديپلماسي حركت مي كنيم 
و اين قطار علي رغم بدعهدي امريكا از ريل خود خارج 
نشده اس��ت. خطيب زاده همچنين در اين نشست در 
پاسخ به س��وال خبرنگار ديگري در ارتباط با شايعات 
مطرح شده در فضاي مجازي مبني بر استعفاي علي 
باقري مذاكره كننده ارش��د ايران در جريان مذاكرات 
وين اظهار كرد: كليه كارها و اقدامات در درون وزارت 
خارجه در حال انجام است و مذاكره كنندگان ما بي توجه 
به برخي از شايعات كه با هدف ساخته مي شود كار خود 
را مي كنند. خطيب زاده همچنين در پاسخ به پرسش 
ديگري در مورد آخرين روند مذاكرات وين با توجه به 
گفت وگوي تلفني حس��ين اميرعبداللهيان و جوزپ 
بورل مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا در روز شنبه 
گفت: ما همچنان در مسير ديپلماسي حركت مي كنيم 
و به رغ��م تمامي بدعهدي هاي امريكا و ادامه مس��ير 
ترامپ از سوي دولت امريكا اين قطار هنوز از ريل خود 
خارج نشده است و اگر اكنون در اين نقطه قرار داريم به 
خاطر اين است كه امريكا در سال 20۱۸ به صورت يك 
طرفه و غيرقانوني از برجام خارج شد و سياست فشار 
حداكثري را اعمال كرد. سياستي كه به تعبير خودشان 
به يك شكست مفتضحانه منجر شده است. وي با بيان 
اينكه اميدواريم طرف امريكايي به مسيري كه نتيجه 
آن امضاي توافق است برگردد، خاطرنشان كرد: ما براي 
حصول يك توافق خوب، پايدار و موثر آمادگي داريم و 
همه زمينه ها را نيز براي رسيدن به آن آماده مي دانيم.

سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در خصوص تحريم هاي تازه امريكا عليه ايران 
عليرغم ادعاهاي مقامات اين كش��ور مبني بر تالش 
جهت رسيدن به توافق با ايران و رفع تحريم ها گفت: 
سياست يك بام و دو هواي واشنگتن سال هاست براي 
همه روشن شده است. از يك طرف اظهارات مقامات 
كنوني امريكا را مي شنويم كه مي گويند مي خواهند 
خطا و اشتباهات دولت ترامپ را جبران كنند، حقوق 
بين الملل را رعايت كنند و كنش��گر مسوولي در نظام 
بين الملل باش��ند ولي از طرف ديگ��ر در عمل همان 
سياست هاي شكس��ت خورده دولت ترامپ را شاهد 

هس��تيم و آن رفتاره��اي قانون گريزانه ادام��ه دارد. 
تنها چيزي ك��ه مي توان در اي��ن ارتباط گفت همان 
ضرب المثل معروف فارس��ي اس��ت كه قسم حضرت 
عباس را ب��اور كنيم ي��ا دم خ��روس را؟ خطيب زاده 
خاطرنشان كرد: اينگونه رفتارها از سوي امريكا باعث 
افزايش بي اعتمادي جامعه جهاني به اين كشور شده و 
ما هم به خاطر همه اين داليل بايد مراقب منافع و حقوق 
مردم بزرگ ايران باش��يم. س��خنگوي وزارت خارجه 
همچنين در پاسخ به سوال ديگر ايسنا در ارتباط با نتايج 
سفرهاي اخير روساي جمهور تركمنستان و قزاقستان 
به ايران و پيگيري سياس��ت ديپلماسي منطقه اي از 
سوي دولت سيزدهم افزود: ايران اكنون دارد جايگاه 
خود را به عنوان هاب ترانزيتي منطقه مجددا به دست 
مي آورد. اولين انتقال محموله ريلي قزاقستان از طريق 
ايران و با قرار گرفتن تركمنستان و تركيه در مسير اين 
خط ريلي عملياتي شده و كاالها مي تواند از قزاقستان در 
اين مسير تمام ريلي منتقل شوند، اولين محموله هاي 
كريدور ش��مال-جنوب از طريق دري��ا و خط راه آهن 
منتقل شده است. كريدور شمال-جنوب و شرق-غرب 
و س��اير مس��يرهاي جانبي ديگر در حال فعال سازي 
اس��ت. اينها از س��فرهايي كه انجام ش��ده به امضاي 
قرارداد رسيده يا در حال پيگيري است. در جريان سفر 
رييس جمهور قزاقستان و همچنين سفر چندي پيش 
روس��اي جمهوري تاجيكستان و تركمستان به ايران 
تالش كرديم حلقه اتصاالت منطقه اي را تكميل كنيم.

وي با بيان اينكه ما در تالش هستيم كه سطح تجارت 
خود را با قزاقس��تان از نيم ميليارد دالر به سه ميليارد 
دالر برسانيم كه اين موضوع پويايي خاصي را در حوزه 
ديپلماسي اقتصادي و منطقه اي ايران طلب مي كند، 
افزود: ما در تالش هس��تيم همكاري ه��اي خود را در 
حوزه هاي سياس��ي و اقتص��ادي در مناطق مختلف 
جغرافيايي پيرامون خود از جمله حوزه قفقاز و آس��يا 
گس��ترش دهي��م و در همين چارچ��وب آخر هفته 
جاري ميزب��ان آقاي الوروف وزير خارجه روس��يه در 
تهران خواهيم بود. سخنگوي وزارت خارجه در ادامه 
گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري 
در ارتباط با پيشرفت مذاكرات بين ايران و عربستان و 

همچنين زمان برقراري روابط ديپلماتيك بين تهران 
و ري��اض گفت: االن خيلي زود اس��ت كه در خصوص 
مرحله پاياني برقراري روابط ديپلماتيك بين دو كشور 
اظهارنظ��ر كنيم. اكن��ون تمركز ما بر موض��وع اعزام 
حجاج است و ما از مساعدت هايي كه مراكز ذيربط در 
اين ارتباط انجام دادند تشكر مي كنيم. ما تمركز بر اين 
داريم كه امنيت و آرامش حجاج ايراني فراهم شود و حج 
در فضاي آرامي برگزار شود. تعدادي از حجاج ما وارد 
عربستان شده اند و گزارشاتي كه در اين زمينه دريافت 

كرده ايم گزارش هاي اميدواركننده اي است.
وي خاطرنشان كرد: قطعا ميزباني مناسب از حجاج 
ايراني زمينه ساز براي پيگيري ادامه توافقات و ابعاد 
ديگر روابط بين دو كشور اس��ت. سخنگوي وزارت 
امور خارجه همچنين اعالم ك��رد كه بدهي وزارت 
برق عراق به وزارت نيروي ايران پرداخت شده است. 
خطيب زاده همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري 
مبني بر اينكه شما اشاره كرديد كه عراق بدهي خود 
را به ايران پرداخت كرده اس��ت و آيا خبر جديدي از 
اقدام كره جنوبي ب��راي پرداخت بدهي اش به ايران 
وج��ود دارد، تصريح ك��رد: دولت جدي��دي در كره 
جنوبي سر كار آمده است. آنها حرف ها و وعده هايي 
داده ان��د از جمله اينكه مي خواهن��د بدهي خود به 
ايران را پرداخت كنن��د ولي تاكنون حركتي در اين 
زمينه انجام نداده اند و ما منتظر هستيم كه ببينيم 
كه تفاوت دولت جديد كره با دولت عهدشكن قبلي 
در اين زمينه چيست.وي افزود: به دولت جديد كره 
جنوبي فرصت مي دهيم كه به صورت عملي نش��ان 
دهد كه مثل دوستان مان در منطقه چه اقدام عملي 
براي پرداخت بدهي خود ب��ه ايران انجام مي دهند. 
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري در 
مورد زمان سفر آقاي اميرعبداللهيان به تركيه افزود: 
ما يكي از مهم ترين پرونده هايي كه در منطقه داريم 
ادامه همكاري ها با تركيه است. طي سال هاي گذشته 
يكي از باثبات ترين روابط را با تركيه داش��ته ايم. در 
مورد زمان انجام اين س��فر دو طرف در حال رايزني 
و گفت وگو هس��تند تا تاريخ مناس��بي را پيدا كنند 
و ان ش��اءاهلل به زودي اين س��فر انجام خواهد ش��د. 

خطيب زاده همچنين در پاسخ به پرسش ديگري در 
مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با عمليات گسترده 
تركيه در شمال سوريه و عراق و اينكه به نظر مي رسد 
كه تركيه به دنبال اين است كه تصرفاتي در حلب و 
موصل انجام دهد و از طرف ديگر برخي از رسانه هاي 
تركيه اين ادعا را مطرح مي كنن��د كه ايران مصمم 
است با همكاري با پ ك ك به نوعي جلوي اقدامات 
تركي��ه را بگيرد، تصريح كرد: اي��ن اتهامات واهي و 
پراكنده كه بعضا رسانه ها در حوزه هاي مختلف مطرح 

مي كنند ارزش پاسخگويي ندارد.
وي اف��زود: روابط ايران و تركي��ه روابطي خوب، چند 
اليه و راهبردي است. نگاه ايران در مورد پرونده سوريه 
روشن است و پرونده سوريه يكي از پرونده هاي اختالفي 
بين ايران و تركيه است و در همين چارچوب ما تالش 
كرده ايم كه به عنوان دو كنشگر از طريق فرآيندهاي 
ديپلماتيك از جمله روند آستانه اختالفات را مديريت 
و حل و فصل كنيم. خطيب زاده با اش��اره به برگزاري 
هجدهمين نشست آس��تانه در نورسلطان قزاقستان 
و ديدار هيات هاي ايراني و تركيه اي در اين نشست با 
يكديگر افزود: ما در اين نشست بار ديگر تأكيد كرديم 
كه جنگ به عنوان راه حل نيست و بايد تماميت ارضي 
و حاكميت س��وريه به صورت كامل حفظ ش��ود و ما 
اين موضوع را به صورت مش��خص به دوس��تان خود 
در تركي��ه اعالم كرده ايم. وي همچنين در پاس��خ به 
س��وال ديگري در مورد اظهارات خاجي دستيار ارشد 
وزير خارجه در امور سوريه مبني بر اينكه تحريم هاي 
اعمال شده عليه سوريه و مردم اين كشور بايد هر چه 
زودتر برطرف شود، افزود: تحريم هاي امريكا تروريسم 
اقتصادي عليه ملت هاست. سخنگوي وزارت خارجه 
افزود: در خصوص مردم س��وريه اي��ن ظلم به صورت 
مضاعف صورت گرفته است. در طي سال هاي گذشته 
امريكايي ها و متحدانشان در منطقه و بيرون از منطقه 
تالش كردند كه به واس��طه مزدوران اجاره اي ش��ان 
تروريس��ت ها را در سوريه سكني دهند و از اين طريق 
دولت مركزي سوريه را ساقط كنند ولي اين هدف شان 
با مقاومت مردم سوريه با شكست روبرو شد و اكنون وارد 

فاز ديگري از ظلم عليه ملت سوريه شده اند.



  در زمان آقاي خاتمي از اعضاي حزب مشاركت 
خواسته بودند كه از يك تشكل سياسي انتقاد 
كنند. اصالح طلبان در پاسخ گفته بودند هيچ 
گروهي به اندازه جناح راست وحشي خطرناك 
نيس�ت، گروهي كه از نردبان ق�درت به ثروت 
و ثروت به قدرت رس�يده است. اين مطالب در 
سرمقاله اي در روزنامه مشاركت منعكس شد. 
فرداي آن روز آقاي سعيد مرتضوي، دادستان 
وقت، هم روزنامه مشاركت و هم روزنامه صبح 
امروز را تعطيل كرد. آن ايام اين روزنامه ها حدود 
يك ميليون خواننده داش�تند. ببينيد چقدر 
نسبت به اين واژه حساس بودند. مدتي نگذشت 
كه آقاي كروبي از بنادر نامريي خبر داد. بعد آقاي 
خاتمي در مقام رياست جمهوري گفت اين بنادر 
نامريي در مقابل فرودگاه پيام چيزي نيس�ت. 
در آن فرودگاه چه مي گذشت خدا مي داند. در 
دوره شاه، گروه هاي اختاپوسي پورسانتاژبگير 
نفت و كاال وجود داشتند. واردات هم زياد بود و 
درآمد زيادي به جيب مي زدند كه اين روند پس 
از انقالب نيز ادامه داشته است. اوايل انقالب به 
گروه هاي شناس�نامه دار گروهك مي گفتند و 
موانع زيادي بر سر راه آنها قرار داشت. عده اي 
تصميم گرفتن�د بدون اعالم مواض�ع به اركان 
نظام نفوذ كنند. پيش بيني مي ش�د اين دسته 
به صورت گروهي مافيايي درآيند و راه توسعه 
را بر نظام مس�دود كنند. مس�اله ديگر قاچاق 
مواد مخدر و كاال در كشور است. كاالي قاچاق 
25 درصد از واردات كش�ور را شامل مي شود. 
هم اكنون نيز مسووالن اعتراف كرده اند اگر ارز 
ترجيحي باشد، سود آن به جيب مافيا خواهد 
رفت؛ يعني قبول كرده اند كه اواًل مافيايي وجود 
دارد، ثاني�ًا قب�ول كرده اند كه نمي ش�ود با آن 
مبارزه كرد و انتقامش را از محرومان مي گيرند. 
هستند كساني كه در تحليل هايشان مي گويند 
اگر برجام امضا ش�ود س�ودي براي م�ا ندارد، 
س�ودش را مافيا مي بلعد و بهتر است ما امتياز 
ندهيم و برجامي نباش�د. نگاه كنيد فقط فساد 
بانك س�رمايه چهارصد متهم دارد و اينها مثل 
قارچ پيچيده شده اند، حتي از يك اقتصاددانان 
مطرح كشور كه براي بانك مركزي كانديدا شده 
بودند پرسيدم چه بايد كنيم. گفت خود من در 
آن مانده ام، بهتر است بگوييم گذشته ها گذشته 
و از حاال به بعد با فس�اد مب�ارزه كنيم. درواقع 
مي گفت نمي ش�ود مبارزه كرد. حال سوال اين 
است با چه مكانيسمي اين باندها به سرعت زياد 
شدند كه نمي شود با آنها مقابله كرد؟ به نظر شما 

چه بايد كرد؟
خيلي ممنونم از اين دقت نظر شما كه قادر هستيد به سهم 
خودتان مسائل كليدي و حياتي كشور را از مسائل حاشيه اي 
جدا كنيد. در انديشه توسعه مي گويند فساد راديكال ترين 
ش��يوه تعرض به حقوق مالكيت مردم است و تا زماني كه 
يك حكومت تكليف خود را با فساد به صورت يك برنامه 
انديشيده و مبتني بر پيشگيري فساد حل وفصل نكرده 
باشد آن جامعه روي خوش نخواهد ديد. فرض كنيد االن 
شاهد اين هستيم كه ده ها مساله كوچك و بزرگ نسبت به 
مواجهه خردورزانه مبتني بر برنامه و با محوريت پيشگيري 
اولويت پيدا مي كند. خب اين معنايش اين است كه پس 
نظام تصميم گيري هاي كشور قادر به اولويت سنجي درست 
نيست، مسائل كم اهميت را مهم مي شمارد و مسائل بسيار 
مهم را به حاشيه مي راند. در تمام دنيا در طول تاريخ انديشه 
توسعه گفته مي شود وقتي ش��ما با مساله فساد برخورد 
انفعالي مي كنيد همه كاركردهاي سوء فساد  افزايش پيدا 
مي كند، ضمن آنكه آن شيوه مبارزه منفعالنه با فساد براي 
حكومت مش��روعيت هم ايجاد نمي كند. غرض اينكه در 
اينجا دو نكته حياتي وج��ود دارد: يكي اينكه تا زماني كه 
فكري براي مبارزه پيشگيرانه با فساد نشده است ما بايد 
پيامدهاي خطرناكي چون وابس��تگي ذلت آور به دنياي 
خارج، مشروعيت س��وزي در ميان م��ردم، نابرابري هاي 
ناموجه و سلطه غيرمولدها بر اقتصاد ملي را به جان بخريم؛ 
بنابراين يك وجه اين بحث اين است كه از نظر دانايي هاي 
سطح توسعه، اهميت اين مس��اله را درك بكنيم. بعد از 
اينكه اهميت مساله را درك كرديم نوبت به شيوه مواجهه 
مي رس��د. در تعيين شيوه مواجهه در دانش توسعه گفته 
مي شود اگر حكومتي خودش سالم باشد و توسعه خواه و 
به فكر مردمش باشد، مافياها هرچقدر هم قدرتمند باشند 
قادر نيستند جلوي حكومت بايستند. گرچه اين يك مبارزه 
سخت و جان فرساس��ت، اما اين طور نيست ما فكر كنيم 
هيچ كاري نمي شود كرد و مقامات كشور هم هيچ كاري 
از دستشان برنمي آيد، اينها نسبتي با هم ندارد. تجربه هاي 
پرشماري را چه در قرن بيستم و چه حتي در قرن نوزدهم 
شاهد هس��تيم كه مافياهاي قدرتمندي وجود داشتند 
و حكمراني مي كردند ولي وقتي يك حاك��م بااراده پيدا 
مي شد به اعتبار اينكه مواجهه خردورزانه با اين مساله در 
تسخير علم قرار دارد اينها به روش علمي برخورد و مساله 

را حل مي كردند.
  مانند غازان خان و رشيدالدين فضل اهلل

مي خواستم همين را بگويم. استاد فقيد مرحوم رضاقلي 
كه نزديك ده س��ال از عمر ش��ريف خودش را به واكاوي 
كتاب ش��ريف تاريخ مبارك غازاني اختصاص داد در آن 
كتاب نشان مي داد با سطح ذخيره دانايي آن روز و با سطح 
خرد و تدبيرگرايي، مغول ها وقتي فهميدند تا فساد هست 
سنگي روي سنگ نخواهد ماند يك وزير خردورز را به كار 
گرفتند: خواجه رشيدالدين فضل اهلل و او آمد با سرپنجه 
تدبير ماجراي فساد را مهار كرد و آن بحران ها كه به صورت 
قحطي، اپيدمي، خشونت و ترور داشت ريشه اين مملكت 
را مي س��وزاند حل وفصل كرد. نمونه هاي دم دس��تي تر و 

نزديك تر به ما هم تجربه ميرزا تقي خان اميركبير و تجربه 
زنده ياد دكتر مصدق و تجربه آقاي مهندس موسوي است. 
يك مواقعي ما اين حرف را مي زنيم براي زنده باد و مرده باد 
گفتن و يك موقعي اين حرف ه��ا را مي زنيم براي اينكه 
بگوييم تجربه هاي پرشمار تاريخي به ما مي گويد اين مساله 
در تسخير علم قرار دارد؛ بنابراين اگر به دانايان مجال داده 
شود و با داناياني كه اراده دارند و مي توانند برنامه طراحي 
كنند مي توان كشور را نجات داد. مي خواهم درباره هر سه 
تجربه اخيري كه نام بردم؛ يعني هم تجربه اميركبير، هم 

تجربه مصدق و هم تجربه مهندس موسوي صحبت كنم.
  در مورد دكتر مصدق با دش�مناني كه داشت 
حت�ي نتوانس�تند ثاب�ت كنن�د يك وزي�ر او 

كوچك ترين فسادي داشته است.
بله. همه چيز حساب وكتاب دارد. معلوم است كه هركدام از 
آنها در شيوه حكمراني چه كارهايي كردند و چه كارهايي 
نكردند و هم در تجربه تاريخي وجود دارد كه وقتي بعد از 
آنها اين واژگوني اتفاق افتاده يعني كارهايي كه آن بزرگان 
انجام ندادند بعدي ها كردند و بالعكس چقدر بر گس��تره 
و عمق فساد افزوده شده اس��ت. حال مساله اساسي اين 
اس��ت كه اگر بخواهيم به آنها كمك كنيم و توجه دهيم، 
حكومتي كه تحت تأثير اراده فاسدها و مفت خورها باشد 
ناگزير بايد تحت الحمايه خارجي ها ش��ود؛ چراكه مردم 
چنين حكومتي را در طول تاريخ نخواس��ته اند. دليل هم 
اين است كه در چارچوب مناسبات تحت فساد بزرگ ترين 
بازنده مردم و آينده كشور است. يك وجه اين است كه در 
اين زمينه حكومتگران را كمك كنيم و در وجه بسيار مهم 
ديگر بيايم اين تجربه هاي تاريخي را زير ذره بين بگذاريم. 
بزرگ ترين هنر علم اين اس��ت كه ما را سراغ متغيرهاي 
تعيين كننده مي برد. ش��ما االن يك فهرست بلندباال از 
گونه هاي پرتنوع فساد را مطرح كرديد، مي خواهم بگويم 
از دريچه علم اينها معلول اند، علت كجاس��ت؟ علت را در 
تحليل هاي سطح توسعه اين طور صورت بندي مفهومي 
كرده اند كه وقتي مي بينيد كار كشور جلو نمي رود و فساد و 
ناكارآمدي بيداد مي كند سراغ نهادها برويد. تجلي نهادها را 
كجا مي بينيد؟ يكي در سازه هاي ذهني كه ترويج مي شود 
و يكي در نظام قاعده گذاري و يكي هم در نظام پاداش دهي. 
در اين سه مورد مي توانيد متمركز شويد و از دل آن درياي 
معرفت هاي نجات بخش را بيرون بكشيد. آن سازه ذهني 
كه يك كساني ترويج مي كنند و اين بزرگ ترين مروج فساد 
است چيست؟ پاسخ اين است كه آن سازه ذهني كه مسائل 
پيچيده را به شدت دم دستي و ساده مي كند اين است كه اگر 
حكومت، ارز و ريال در اختيار داشته باشد ديگر هيچ مشكلي 
جلودارش نخواهد بود. كمر محمدرضا پهلوي را همين سازه 
ذهني شكست؛ يعني چه؟ يعني اينها مي گفتند اگر ارز و 
ريال داشته باشيم، باقي ماجرا اهميت ندارد، يعني به جاي 
اينكه خرد در كشورداري مبنا باشد يا مشاركت مردم و علم 
مبنا باش��د بگوييم همه چيز را با ارز و ريال حل مي كنيم. 
جهانگير آموزگار از صاحب منصبان متفكر اقتصادي دوره 
پهلوي بود و تا آخر عمر هم تعصب سلطنت طلبانه اش را 
حفظ كرد. ايشان در كتاب اقتصاد ايران در دوران جمهوري 
اسالمي مي گويد وقتي اينها همه چيز را بر مبناي ارز و ريال 
سامان دادند و از خرد و قاعده گذاري جدا كردند، در تجربه 
برنامه پنجم قبل از انقالب و بعد از شوك نفتي، فراواني نفت 
اركان حكومت پهلوي را شروع به لرزاندن كرد و مي گويد ما 
ديديم اگر اين مساله ادامه پيدا بكند امكان بقا وجود ندارد. 
اين خيلي عبرت آموز است. من مي گويم اگر فقط تاريخ 
پهلوي را بخوانيد صد تجربه مشابه مي توانيد پيدا كنيد 
كه اگر علم فصل الخطاب باشد و منطق و علم و با شواهد 
غيرقابل انكار مي توانيم حكومتگران محترم را سوق دهيم 
به اينكه به حاشيه ها و آلت دست شدن ها و منفعل شدن ها 
و درگير شدن ها خاتمه دهند و سراغ سرچشمه هاي اصلي 
بروند. جهانگير آموزگار مي گويد ما گفتيم بر اساس تجربه 
برنامه پنج��م ارز و ريال به جاي اينكه مش��كالت را حل 
كند خودش فاجعه ايجاد كرد و فساد را بيشتر كرد. ما به 
دستگاه ها گفتيم براي برنامه ششم بر محور كمترين نياز 
ارزي برنامه بريزيد و به ش��ركت نفت هم گفتيم باالترين 
چش��م انداز درآمد نفتي ممكن در دوره سال هاي برنامه 
ششم قبل از انقالب را به ما بگوييد. شركت نفت مي گويد 
در عالي ترين و خوش بينانه ترين حالت ها ممكن است كه 
130 ميليارد دالر در سال هاي برنامه ششم ارز داشته باشيم. 
وقتي تقاضاي ارزي به اصطالح حداقل دستگاه ها بيرون 
آمد ديديم اينها درمجموع 500 ميليارد دالر تقاضاي ارز 
دادند. اين در چه كشوري در حال اتفاق افتادن است؟ در 
كشوري كه تا ده سال قبل ساالنه با زير 1 ميليارد دالر ارز 
اداره مي شد. مي خواهم بگويم نقش حكومت پاك دامن 
و بااراده در اينجا چقدر حياتي اس��ت. مساله دامن زدن به 
مسابقه رانتي براي ارز و ريال حد يقف ندارد و اين را تجربه 
دوره پهلوي مي گويد. آموزگار مي گويد وقتي ديديم بساط 
اينگونه است و يقينًا با اين بهانه جويي ها سازمان برنامه را 
به انحالل خواهند كشاند، چون در همه جاي دنيا سازمان 
برنامه مي گويد منطق تخصيص بايد روشن باشد و بنابراين 
همه رانت جوها با سازمان برنامه سالم درمي افتند. پس فكر 
كرديم چطور جلوي اينكه ذهن شاه را نسبت به سازمان 
برنامه خراب مي كنند بگيريم. در اين تصورات بوديم كه 
ناگهان يك روز از دفتر مخصوص ش��اه يك نامه فوري و 
به كلي س��ري آمد، شاه 21 پروژه معرفي كرده بود و گفته 
بود در برنامه ششم اولويت را به اين 21 پروژه بدهيد. ما هم 
يك تيم كارشناسي تشكيل داديم و گفتيم ابتدا ارزبري اين 
21 پروژه را بسنجيم. به پروژه هفتم مدنظر شاه كه رسيديم 
ديديم از آن 130 ميليارد دالر عبور كرده ايم. پس همه كارها 
را متوقف كرديم و مطالبات دستگاه ها را كنار گذاشتيم و 
پيش شاه رفتيم. طبيعتاً اينها با صراحت نمي توانستند با شاه 
صحبت كنند، حتي در مورد تقاضاي 500 ميليارد دالري 
دستگاه هاي اجرايي هم حرف نزده بودند. به شاه گفته بودند 
چون    اوامر شما مطاع است ما همه كارها را كنار گذاشتيم، 
مهم ترين قيدمان هم ارز است از آن 21 پروژه كه فرموديد به 

نياز ارزي پروژه هفتم كه رسيديم ديديم از خوش بينانه ترين 
برآوردها از كل عايدي ارزي كشور در سال هاي برنامه ششم 
باالتر زده است، شما رهنمود بفرماييد ما چه كار كنيم؟ شاه 
مي گويد برويد و سازمان برنامه را تعطيل كنيد. آموزگار 
مي گويد ما مبهوت شديم، ما به او چه مي گوييم او به ما چه 
مي گويد. گفته بودند فرمان شما مطاع است، اما اگر مردم و 
روشنفكران پرسيدند چرا سازمان برنامه را تعطيل كرديد به 
آنها چه بگوييم. شاه مي گويد پاسخ اين است به آنها بگوييد 
سازمان برنامه براي دوراني است كه ما كمبود ارز داريم، در 

دوران وفور ارز ما به سازمان برنامه نياز نداريم.
مي خواهم بگويم آنها كه ذهن حكومتگرها را تك سببي 
و تك ساحتي انگارانه مي كنند، ذهن حكومتگر را آشفته 
مي كنند تا ابتدايي ترين لوازم بقا خودش را هم نفهمد. پس 
يك وجه سازه ذهني »ارز« و »ريال« محوري است كه بايد 
درمان و اصالح شود. اگر اين طور شد، آن وقت سياست ها 
مهم مي شود استراتژي ها مهم مي شود. نگاه كنيد در كل 
برنامه هاي شش گانه بعد از انقالب و در كل بودجه هاي پس 
از جنگ شما يك بار نمي بينيد در دولت و مجلس درباره 
سياست ها صحبت شود، حتي افشاگرها هم وقتي افشاگري 
مي كنند تمركزشان اين است چرا به فالني اينقدر ارز رسيده 
و به كس ديگر آنقدر. اين را در تئوري مي گويند رانتي شدن 
دولت به رانتي شدن ملت منجر مي شود؛ يعني ذهن همه 
تك سببي و تك ساحت انگارانه مي شود و اين فاجعه ايجاد 
مي كند. پس گام بعدي اين اس��ت كه جهت گيري هاي 
سياستي سرنوش��ت سازند. انتخاب اس��تراتژي درست 
سرنوشت ساز است. اگر در اين زمينه ها سهل انگاري كنيد 
فاجعه ايجاد مي شود. در اينجا مي گويند بزرگ ترين فاجعه 
ازنظر جهت گيري هاي سياستي اين است اگر سياست گذار 
كه ذهنش معطوف به ارز و ريال است و دچار توهم بيماري 
پولداري و توهم سياست هاي جاه طلبانه است براي اينكه 
ره صدس��اله را با ارز و ريال يك ش��به طي كند متمايل به 
سياست هاي شوك درماني مي شود. شما كتاب هاي ممتاز 
توسعه را نگاه كنيد مي گويند چرا شوك درماني بالي جان 
كشورهاي درحال توسعه مي شود. پرسش اين است چرا 
شوك درماني براي انديشه توسعه اهميت دارد؟ براي اينكه 
جامعه اي كه دچار ش��وك مي شود موقعيت و جهت را از 
دست مي دهد، يك احساس گسستگي از هويت را تجربه 
مي كند و در حالت بحران زده تصميم گيري هاي كوته فكرانه 
مي كند و حكومتي كه به جاي دورنگري سراغ كوته نگري 
برود و بگويد همين امروز را به فردا برسانيم، دم غنيمت است، 
آن حكومت با انواع بحران هايي كه ايجاد مي كند بالي جان 

خودش خواهد.
 در ح�ال حاض�ر در وضعيتي ق�رار داريم كه 
بحران هايي به وجود آمده. راهكارهايي كه بايد 

با اين وضعيت مقابله شود چيست؟   
االن در ادبيات توسعه مي گويند اول مشكل را شناسايي كن. 
مي گويند وقتي كه حكومت به سراغ شوك درماني مي رود 
توليدكننده ها را ورشكس��ته و مردم را بيكار و فالكت زده 
و مفت خورها را چاق مي كند. بعد حكومتي كه پش��توانه 
مردمي اش را از دست داد به تسخير مفت خورها درمي آيد.

)1( االن مي گوين��د اين بازارگراها در صندوق بين المللي 
پول و بانك جهاني به كش��ورهاي درحال توسعه آدرس 
غلط مي دادند كه مي گفتند يا سراغ بازارگرايي برو يا سراغ 
دولت گرايي برو. وقتي دولت سراغ شوك درماني مي رود 
اين شوك درماني دولت را از نظر پايگاه اقتصادي اجتماعي 
ضعيف مي كند و وقتي كه بنيه توليد كشور هم ضعيف شد، 
مردمش احساس نارضايتي كرده از نظر داخلي حكومت به 
تسخير مفت خورها و غيرمولدها درمي آيد و ازنظر مناسبات 
بين المللي هم به س��مت دست نشاندگي مي رود. همين 
سال گذشته به همت دكتر ميكاييل عظيمي در انتشارات  
نهادگرا كتابي را منتش��ر كرديم تحت عنوان؛ ماليه روح 
مشروطه اس��ت: بازخواني نقش مستشاران امريكايي در 
اصالح نظام مالي ايران. اينكه ش��ما مي فرماييد راه نجات 
چيست؟ نقطه شروع براي اصالح اين است كه  حكومت 
براي اينكه از چنبره آن اختاپوس، از آن مافيا و رانت جوها 
دربيايد اول بايد رفتارهاي مالي خود را اصالح كند. ببينيد 
اين با تعاليم ديني هم جور درمي آيد مي گويند تو نمي تواني 
انتظار داشته باشي كه مردم را موعظه كني كه مثاًل رياضت 
بكشند و س��ختي تحمل كنند، اما خودت در رفتارهاي 
مالي ات مثل دوران سرخوشي هزينه كني. در آن زمينه 
اگر مردم ديدند كه اينها صادقانه عمل مي كنند آن وقت 
همراهي مي كنند. در كتاب ماليه روح مشروطه است خطر 
بزرگي به ما گوشزد شده است و ما اين خطر را براي شرايط 
فعلي كش��ور جدي مي ديديم اين كتاب را چاپ كرديم. 
اس��اس ماجرا اين است كه سر آن بزنگاهي كه شما توليد 
را ضعيف مي كنيد و پايگاه مردمي تان هم ضعيف مي شود 
بحران مالي پيدا مي كنيد. وقتي كه حكومت بحران مالي 
پيدا كرد يك راه نجات اين است كه ساختار هزينه هايش 
را اص��الح كند و ش��يوه هايي كه به م��ردم همين طور به 
توليدكننده ها ضربه مالي و اقتصادي مي زند متوقف كند و 
بعد از طريق ايجاد  ثبات اقتصاد كالن و بازگرداندن اعتماد به 
توليدكنندگان با درآمدهاي مالياتي از طريق ماليات گيري 
شرافتمندانه مش��كالتش را حل وفصل كند، ولي چه در 
تجربه دوره قاجار و چه در تجربه دوره پهلوي مي بينيم اينها 

زير بار اين ماجرا نرفتند. گرفتاري االن 
ما اين است كه تا وقتي كه دولت به عنوان قوه مجريه حتي 
در يك سطح اندك و ناكافي مي خواهد خود را جمع وجور 
كند مجلس مي آيد آن را بسط مي دهد و معناي اين ماجرا 
اين است كه فقط نمي شود قوه مجريه را ديد، ما نمي توانيم 
نماينده بي كيفيت را به مجلس بفرستيم و انتظار داشته 
باشيم از دل مجلس باكيفيت ناكافي، قاعده و قانون باكيفيت 
بيرون دربيايد. اين طور است كه مي گويند مسائل سطح 
توس��عه را بايد سيس��تمي ديد. در تجربه قاجار و پهلوي 
ديديم كه حكومت ها به جاي اينكه رفتارهاي مالي خود 
را اصالح كنند س��راغ وام گيري خارجي و در ظاهر تحت 
عنوان جذب سرمايه خارجي رفتند. منتها سرمايه خارجي 

كه جذب مي كردند به نام توليد وارد كشور مي شد، اما به 
كام حكومتگران فاسد، اين به  صورت غيرشفاف و عمدتا 
غيرقانوني به اسم افراد حكومتي از كشورها خارج مي شد. 
وقتي  كه شهريور 1320 رضاشاه از ايران رفت دربار اقدام 
كرد كه مايملك رضاش��اه را به خانواده اش منتقل كند؛ 
البته مدت ها قبل از اين تاريخ درباره مشروعيت آن اموال 
زنده ياد سيدحسن مدرس اين مورد را فتح باب كرده بود 
و دكتر محمد مصدق در مجلس نطق كردند كه اين اموال 
متعلق به رضاشاه نيس��ت، چون مصدق به لحاظ تجربه 
و دانش در باالترين س��طح يك متخصص امور مالي بود 
دهان سلطنت طلبان را بست. يك سناريوي مالي را با ذوق 
خودش طراحي كرد و گفت ما مي دانيم كه رضاشاه از 1304 
پادشاه شده. مستنداتي رو كرد كه اسفند 1299 كه رضاشاه 
تهران آمده حتي يك مترمربع زمين ندارد. مصدق گفت 
اگر از اسفند 1299 كه او به تهران آمده حقوق پادشاهي 
دريافت كرده و از همان لحظه خودش و خانواده اش تا لحظه 
بيرون رفتش از ايران مهمان ملت ايران بوده باشند، بيست 
سال و يك ماه حقوق پادش��اه را ضربدر 12 و 20 كرد بعد 
گفت حفظ دارايي هاي نقدي اين آدم را ببينيد كه بيش 
از 100 برابر اين حقوق اس��ت. مي دانيد كه مصدق كتاب 
اصول قواعد و قوانين ماليه در ممالك خارجه و ايران قبل از 
مشروطيت و دوره مشروطه را در سال 1304 نوشته كه از 
نظر كيفيت هنوز نظير ندارد. وقتي مصدق آن نطق را كرد 
دربار مجبور شد عقب نشيني كند. از 1320 تا 1332، ده 
بار اموال رضاشاه بين دولت و مجلس جابه جا شده كه شرح 
مبسوط آن در كتاب گذشته چراغ راه آينده است مطرح 
شده است. حكمت آن امتيازهاي غيرمتعارفي كه در دوره 
قاجاريه و در دوره رضاشاه به خارجي ها داده شد و كمر ايران 
را شكست اين بود كه حكومتگر حاضر به اصالح رفتارهاي 
مالي خود نشد. پس بنابراين باب نجات فرعي اين است. 
باب نجات اصلي چيست؟ به محض اينكه حكومت خودش 
را جمع  و جور كرد بايد آن كانون هاي اصلي تسخير دولت 
يعني آن كانون هايي را كه از طريق آنها دولت به دس��ت 
مفت خورها مي افتد، ببندد. شما در اين زمينه كتاب از بحران 
تا فروپاشي حسين بشيريه را بخوانيد. ايشان با يك ادبيات 
بسيار معتبر و مستند درباره منطق هاي رفتاري براي نجات 
حكومت تسخير شده صحبت كرده، اصال هم درباره ايران 
بحث نكرده اس��ت. او مي گويد اگر مي خواهي از بحران به 
فروپاشي درنغلتي، چهار كانون وجود دارد كه از طريق آنها 
حكومت به تسخير غيرمولدها درمي آيد، حاال مي خواهد 
اين غيرمولدها، رانتخواره��ا و رباخوارها يا وارداتچي ها و 
زمين خوارها باش��ند. اين چهار كانوني كه بشيريه در اين 
كتاب توضيح مي دهد يكي خزانه دولت است، آن جايي 
كه دولت براي كساني كه وجود يا نبودشان براي توسعه 
و رفاه مردم خيري ندارد پول ه��اي گزاف خرج مي كند، 
اما براي بديهي ترين نيازهاي حياتي مردم كم مي گذارد. 
مي گويد اين  طور به تس��خير آنها درمي آيي، وقتي  كه به 
تسخير درآمدي سراغ شيوه هاي نابهنجار كسب درآمد 
مي روي؛ يعني به جاي اينكه توليد را توسعه بدهي و مانند 
يك دولت توسعه گرا از طريق ماليات ستاني شرافتمندانه 
نيازهاي مالي دولت را تأمين كني س��راغ سياس��ت هاي 
تورم زا مي روي؛ يك روز شوك نرخ ارز، يك روز شوك نرخ 
حامل هاي انرژي، يك روز افزايش قيمت كاالها و خدماتي 
كه دولت عرضه مي كند. كانون دوم بانك  مركزي اس��ت. 
در كش��وري كه بانكداري خصوصي وجود دارد، اگر بانك 
مركزي با يك تيم صاحب صالحيت و پاكدامن و سالم و 
توانا اداره نشود قادر به كنترل زياده خواهي هاي مافياهاي 
سوداگر بزرگ پولي نيست و در چنين شرايطي از يك طرف 
تجارت پول تبديل به موتور ارزش پول از هيچ مي ش��ود و 
از طرف ديگر توليدكننده ها دچار بحران كسري سرمايه 
در گردش مي شوند، مردم به اعتبار بانكي دسترسي پيدا 
نمي كنند و از همه مهم تر اينكه آن بانك هاي خصوصي به 
جاي اينكه در خدمت اقتصاد ملي باشند به تب سوداگري 
دامن مي زنند. اين هم فرمول دوم كه مي گويد بايد بانك 
مركزي يك سازمان مستقلي باشد كه كل ساختار قدرت 
به خصوص نهادهاي نظامي و امنيتي و قضايي از آن در برابر 
قدرت مافياها پشتيباني كند. االن خيلي ها از ترس برچسب 
خوردن جرات ندارند اين ح��رف را بزنند كه تا زماني كه 
قادر نيستي بانك هاي خصوصي را كنترل كني بايد آنها 
را تعطيل كني. چند وقت پيش دوستي كتابي براي من 
آورد كه مقدمه اي بر آن بنويسم: باريكه راه اميد؛ مسيري 

كه پيمودنش را بايد بياموزيم.)2( نويسنده هاي كتاب هم 
از برجسته ترين متفكران فعلي فرانسه هستند: ادگار مورن 
و استفان هس��ل. در آنجا مي گويد به محض اينكه جنگ 
جهاني دوم تمام ش��د حكومتگران فرانسه و به خصوص 
ژنرال دوگل فهميدند تا بانك هاي خصوصي وجود دارند و از 
ضعف بانك مركزي سوءاستفاده مي كنند محال است بتوان 
خرابي ها را جبران كرد و فرانسه دوباره سر بلند كند، بنابراين 
ژنرال دوگل با پشتيباني مديريت اقتصادي اولين كاري كه 
كرد ملي كردن بانك ه��اي خصوصي بود. عين اين كار را 
انگليس هم پس از جنگ دوم جهاني كرده است. اگر كتاب 
صنعتي شدن و توسعه)3( نوشته تام هيويت و همكاران 
را بخوانيد. مي گوي��د در كره جنوبي به محض اينكه اراده 
توسعه پيدا كردند اولين كارشان اين بود كه در بانك هاي 
خصوصي را بستند. در آنجا گفتند اگر از طريق سوداگري 
بتوان پول مفت درآورد، ديگر كس��ي س��راغ كار توليدي 
نمي رود؛ بنابراين آنجا هم اين  طور مقابله كردند. مثال سوم 
شيلي دوره پينوشه است پس از اينكه آلنده را كشتند كل 
اقتصادشان را به بچه هاي شيكاگو سپردند؛ يعني آنهايي كه 
مي خواستند بازارگرايي افراطي را در دستور كار قرار بدهند. 
به محض اينكه آن بازارگرايي افراطي، شيلي پينوشه را دچار 
بحران كرد در مسير مهار بحران اولين كاري كه كردند ملي 

كردن بانك هاي خصوصي بود.
مي خواهم بگويم اگر واقعا در كشور ما اصل با علم باشد و 
علم فصل الخطاب باشد، مي توانيم اين پرسش را مطرح 
كنيم كه از وقتي كه بانك هاي خصوصي در ايران مجاز به 
فعاليت شدند مسير چطور بوده؟ پاسخ به اين سوال از دو 
زاويه است: يكي اينكه به محض پيروزي انقالب اسالمي 
در ايران، جزو اولين تصميم هاي كليدي كه شوراي انقالب 
و دولت موقت مانند همه تجربه هاي موفق توس��عه، ملي 
كردن بانك هاي خصوصي بود و برآوردها نشان مي دهد 
اگر اين كار را نمي كردند در شرايط جنگ و تحريم نمي شد 
كش��ور را ش��رافتمندانه و آبرومندانه اداره كرد. در دوره 
بعدي كه در مسير خالف جهت گيري هاي دهه اول تن به 
خواسته هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني دادند 
مساله از اين تكان دهنده تر اس��ت. در ارديبهشت 1400 
كميسيون اقتصادي مجلس گزارشي منتشر كرد كه نشان 
مي دهد از نقطه عطف فعال شدن بانك هاي خصوصي در 
ايران در يك دوره 20  س��اله؛ يعني از آغاز 1380 تا پايان 
1399 درحالي كه طي اين دوره رشد توليد طي 20 سال 
36 درصد بوده است؛ يعني س��الي كمتر از 1.5 درصد. از 
آن طرف رش��د نقدينگي 10250 درصد بوده. اين يعني 
چه؟ يعني بانك هاي خصوصي چون تب س��وداگري در 
دالر و سكه و مسكن و مستغالت و خودرو داشتند هر چه 
شد به آتش كش��يدند و شكاف بين عرضه و تقاضاي كل 
در ايران فقط از اين ناحيه به  ان��دازه فاصله 36 تا 10250 
اس��ت. بعد اين شكاف ش��ما را دچار كابوس نااطميناني 
كرده اس��ت، كابوس نااطميناني باعث مي شود كسي به 
دنبال س��رمايه گذاري توليدي نرود و چون كسي سراغ 
س��رمايه گذاري توليدي نرفته است االن چندمين سال 
را تجربه مي كنيم كه كل س��رمايه گذاري هايي كه انجام 
مي شود قادر به جبران استهالك هم نيست. اين يك روند 
سرازيري خطرناك به سمت فروپاشي است. سومين مورد 
از عناصر مورد اشاره حسين بشيريه كنترل موسسه هاي 
بانكي و مالي است. شما نگاه كنيد به دوره رياست جمهوري 
آقاي روحاني. به صورت نمادين عرض مي كنم، در حالي 
كه متعلق به تقريبا به  طور هم زمان كارگران كارخانه هاي 
توليد دولت و شبه دولت بيرون ريختند و گفتند بين شش 
تا هجده ماه است كه حقوق نگرفته ايم و نمي توانيم ادامه 
بدهيم. همزمان سپرده گذاران موسسه هاي غيرمجاز هم به 
خيابان ريختند و گفتند تكليف سپرده هاي ما چه مي شود؟ 
پاس��خ سران س��ه قوه و دولت اين بود: به كارگران گفتند 
برويد سر جايتان بنشينيد، اوضاع ما خراب است، ولي براي 
سپرده گذاران موسسات مالي غيرمجاز به قيمت هاي آن 
روز 35 هزار ميليارد تومان از منابع بين نسلي كشور هزينه 
كردند. طنز تلخ ماجرا اين بود كه آقاي روحاني كه مي گفتند 
حقوقدان هستند با افتخار در تلويزيون گفتند ما توانستيم 
موسسات مالي غيرمجاز را از اين طريق ساماندهي كنيم. 
اين س��اماندهي براي ملت 35 هزار ميليارد تومان هزينه 
داشت. اسمش گذاشته شد ساماندهي؟! درحالي كه اگر 
يك نفر حقوقدان باشد مي داند به موسسات غيرمجاز باج 

كه نمي دهند، تعطيل و تنبيهش مي كنند.

  حكم يك قاضي بود كه اين 35 هزار ميليارد 
پرداخت شود.

بله، وليكن آن رقم يك جوري بود كه اگر پشتوانه مصوبه 
سران قوا را نداشت نمي دانم چند قاضي قادر بودند چنين 
حكمي بدهند. مي خواهم ذهن تان را ببرم به سمتي كه 
اگر بخواهيم كانال هاي اصلي آسيب پذيري را شناسايي 
كنيم، يكي از آنها همين موسسات مالي و بانكي هستند. 
چهارمين كانال بازار بورس اس��ت. من فكر مي كنم آنچه 
در سه چهار سال گذشته در بازار بورس ايران شكل گرفته 
اگر به  صورت كارشناسي و عالمانه زير ذره بين قرار گيرد، 
مي توانيم مسير طي  شده و چشم اندازهاي آن را ببينيم. در 
آن مس��ير دو اتفاق بزرگ را بايد زير ذره بين قرار داد: يكي 
اينكه بازار بورس هرگز يك شاخص و گواه مناسب براي فهم 
واقعيت هاي اقتصاد ايران نبوده است؛ حاال رمزگشايي از اين 
مي تواند موضوع يك جلسه سه  ساعته باشد تا ببينيم چرا 
اين  طور است؛ يعني در دوره هايي كه كشور فاجعه آميزترين 
بحران هاي اقتصادي و اجتماعي را تجربه مي كرده بورس 
بزرگ ترين جهش هاي تاريخ خود را به نمايش گذاش��ته 
است. پس يك ركن ماجرا اين است، چرا؟ براي اينكه اينها 
مي آيند حكومتگر غيرحرفه اي و فاقد ظرفيت كارشناسي 
و مشاوره اي باكيفيت را مي ترسانند، مي گويند بورس فرو 
ريخت. نه اين فرو ريختن ربطي به مسائل بنيادي اقتصاد 
كش��ور دارد و نه جهش پيدا كردنش چيزي براي توسعه 
ملي دارد. در كل دو دهه گذش��ته شما مي توانيد اين را به  
وضوح مش��اهده كنيد؛ و نكته دوم ماجراي بورس با اين 
ويژگي هايش از اينجا شروع شد كه اينها براي اينكه منافع 
خودشان را تضمين كنند و بتوانند از حكومت باج بگيرند 
يك بساطي پهن كردند كه صاحبان سهام خرد به يك شكل 
غيرمتعارفي به اين بازار هجوم آورند، چرا؟ براي اينكه آن 
موقعي كه الزم شد منافع حقوقي هاي عمده و سهامداران 
عمده بورس تأمين شود اينها پشت مردم آسيب ديده بروند 
و پنهان شوند. عمده اين ماجرا در سال 1399 مشاهده شد 
و االن در 1401 به كجا رسيدند؟ يكي از استثنايي ترين و 
شگفت انگيزترين پديده هاي تاريخ بشر اتفاق افتاد و آن هم 
اينكه براي سرپا نگه داشتن دوپينگي بورس رديف بودجه اي 
گذاشته ش��د؛ يعني براي اولين  بار در تاريخ اقتصاد ايران 

شاهد چنين پديده اي هستيم.
 به نظر ش�ما اين كار عملي اس�ت؟ مكانيسم 

اجراي آن در اين شرايط چيست؟
در اين زمينه هم تجربه هاي ايراني و هم تجربه هاي جهاني 
كافي وجود دارد. من يك تجربه ايراني را براي ش��ما مثال 
مي زنم. در دوره جنگ خود من در نخست وزيري بودم. ما 
مي ديديم كه فشارهايي براي گرفتن ارز از دولت در شرايط 
جنگي وارد مي شود كه از حدود طاقت مصالح توسعه كشور 
خارج اس��ت. در عين حال تحليل مان هم اين بود در برابر 
زياده خواهي هاي ارزي مقابله كنيم، چراكه رانت جويان 
نه مايل و نه قادر به فهم شرايط اضطراري جنگي نبودند و 
مي خواستند از اين و آن امتياز بگيرند كه مثال در بهترين 
حالت يك سرمايه گذاري هاي ارزبر غير اولويت دار بكنند. 
استاد فقيد آقاي عالي نسب يك راه حلي پيدا كردند كه به 
نظر من بزرگ ترين افتخار نهادسازي كشور بعد از انقالب 
است. ايشان با درايت و با كمك زنده ياد ابراهيم عرب زاده 
كه شاگرد قبل از انقالب شان بود و در آن زمان هم معاون 
اقتصادي سازمان برنامه بود راه حلي ارايه دادند. مهندس 
موسوي هم همكاري كرد و اين تجربه تاريخي عملياتي شد. 
براي اولين  بار در تاريخ اقتصادي نفتي ايران آقاي مهندس 
موسوي رسما به مجلس نامه نوشت و از رييس وقت مجلس 
خواهش كرد تصميم گيري درباره نحوه تخصيص دالرهاي 
نفتي به جاي اينكه در اختيار دولت باشد در اختيار مجلس 
باشد. منطق آن چه بود؟ از ديدگاه تحليل هاي سطح توسعه 
حداقل براي اين كار چند منطق وجود داشت كه اگر اينها 
به كمك ايران نمي آمدند، محال بود ايران بتواند جنگ را 
آنقدر آبرومندانه و شرافتمندانه اداره كند. بيان تئوريك آن، 
اين است: اولين پيامد اين تصميم اين بود كه هزينه فرصت 
رانت جويي را افزايش داد. تفاوت است بين اينكه به  صورت 
غيرشفاف با يك تلفن يا توصيه به يك وزير يا معاون وزير 
او را تحت فشار قرار دهي با وقتي  كه تصميم گيري درباره 
تخصيص دالرهاي نفتي به عهده مجلس گذاشته مي شود؛ 
با ابتكاري كه شهيد آيت اهلل بهشتي انجام داده بود كه هر 
تصميمي كه از كانال مجلس عبور مي كرد به وضوح شفاف 
ادامه در صفحه 6 مي شد و...  
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خزانه  داري امري��كا از وضع تحريم هاي جديدي عليه 
ايران خبر داد، اين تحريم ها روي بورس و اقتصاد كشور 
تاثير منفي دارد. بر همين اساس دو شخص حقيقي و ۹ 
شخص حقوقي مرتبط با ايران را تحريم شده است. در 
ليست اين شركت هاي تحريم شده، نام دو پتروشيمي 
فعال در بورس ديده مي ش��ود. پتروش��يمي خارك و 
پتروشيمي مارون دو شركتي هستند كه روز پنجشنبه 
توسط امريكا تحريم شدند. از سوي ديگر دو شهروند هند 
و چين به دليل ارتباط با شركت نفت ايران »تريليانس 
پتروشيمي« )Triliance Petrochemical( كه از 
پيشتر تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد، تحريم شده اند. 
پتروشيمي فن آوران و چهار شركت نفتي از امارات و دو 
ش��ركت از هنگ  كنگ در ليست اين تحريم ها حضور 
دارند. بررسي تجربه ايران و ديگر كشورها نشان مي دهد 
لغو يا اجراي يك تحريم جديد حداقل يك الي دو سال 
زمان ني��از دارد و نمي توان گفت بالفاصله پس از اعالم 
يك تحريم جديد اقتصاد كشور نزولي مي شود. در اغلب 
اوقات پس از اعالم تحريم هاي جديد اقتصاد كش��ور و 
بازارهاي مالي آن به علت جو رواني موجود تغيير روند 
مي دهند و پس از گذش��ت مدتي به مدار معمول خود 
بازمي گردند. همچنين افزايش تحريم ها مي تواند اميدها 
نسبت به مذاكرات نتيجه بخش هسته اي كاهش دهد و 
اين يعني تورم بيش از پيش. بايد منتظر ماند و ديد كه 
طي ماه هاي آينده ايران به توافقي دست مي يابد يا خير!

فردين آقابزرگي نيز درخص��وص تحريم ها مي گويد: 
تحريم پتروش��يمي ها مي تواند دو اثر منفي روي بازار 
بگذارد. در وهله نخس��ت روال گذشته مبني بر توافق 
وين برهم مي خورد و اين دومين س��ري تحريم ها در 
دو ماه گذشته است و خبر از جبهه ناماليم براي حل و 
فصل مسائل برجامي و هسته اي مي دهد. تحريم هاي 
جديد براي اين سه شركت و صنايع پتروشيمي مي تواند 
يك تهديد محسوب شود. اما اثر رواني تحريم ها تاثير 
بيش��تري روي بازار سرمايه خواهد گذاشت. البته اين 
نكته را نبايد فراموش ك��رد كه وضع تحريم ها تا زمان 
اجرايي ش��دن آن به يك الي دو س��ال زمان نياز دارد. 
تحريم  جديد امريكا را مي توان يك نمايش سياس��ي 
در بازار سرمايه دانست و قطعا اثر منفي در بورس دارد.

   تحريم چه اثري روي پتروشيمي ها دارد؟
اعمال تحريم ها بر صنعت پتروشيمي ايران، اولين بار در 
سال ۱۳۹۸ و با تحريم صادرات محصوالت شيميايي 
از سوي شوراي امنيت سازمان ملل آغاز و در دوره هاي 
متفاوت، تشديد شد. اما تاثير اين تحريم ها بر صنعت 
پتروشيمي كشور چيس��ت و سهام اين شركت ها در 

بورس را در چه شرايطي قرار مي دهد؟
بر اس��اس گزارش اقتصادآنالين، شركت پتروشيمي 
مارون با بازيافت اتان از گاز طبيعي، آن را براي توليد 
محصوالت ش��يميايي و پليمري ب��ه كار مي برد. اين 
شركت با توانايي توليد ساالنه يك ميليون و ۱۰۰هزار 
اتيلن، ۲۰۰هزار تن پروپيلن، ۳۰۰هزار تن پلي اتيلن 
سنگين، ۳۰۰هزار تن پلي پروپيلن و بيش از ۴۴۳هزار 
تن انواع گاليكول، يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي 
پتروشيمي ايران است. اين شركت در مهرماه ۱۳۹۰ 
در فرابورس ايران پذيرفته شد و از ابتداي سال ۱۴۰۰ 

تاكنون، با رشد ۱۸درصدي سهام همراه بوده است.
شركت پتروش��يمي  خارك به صورت شركت سهامي  
خاص و وابسته به شركت ملي ص�نايع پتروش�يمي،  در 
سال ۱۳۴۶ تاسيس، در شهريورماه ۱۳۷۵ به شركت 
سهامي  عام تبديل و در دي ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق 
بهادار تهران پذيرفته شد. ايتن شركت در زمينه توليد 
و فروش محصوالت پتروشيمي با ظرفيت اسمي توليد 
۶۶۰هزار تن متانول، ۱۲۰هزار تن بوتان، ۱۱۵هزار تن 
پروپان، ۷۰هزار تن پنتان و ۱۷۰هزار تن گوگرد فعاليت 
دارد. سهام اين شركت از ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون، 
با دو درصد افت همراه بوده است.ش��ركت پتروشيمي 
فن آوران، در بهمن  ماه ۱۳۸۶ در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران پذيرفته شد. اين ش��ركت، واحد تجاري فرعي 
شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 
»تاپيكو« است. اين شركت، ظرفيت اسمي توليد يك 
ميليون تن متانول، ۱۵۰هزار اسيد استيك، ۱۴۰هزار 
منواكسيد كربن، ۵۰هزار دي اكتيل فتاالت و ۱۰هزار 

انيدريدفتاليك را دارد. سهام اين شركت از ابتداي سال 
۱۴۰۰ تاكنون، ۲۷درصد رشد را به ثبت رسانده است.

شركت هاي پتروشيمي از ابتداي س��ال، ۳ ميليارد و 
۲۷۰ ميليون دالر در س��امانه نيما عرضه داش��ته اند و 
پيش بيني مي شود امسال درمجموع حداقل ۱۵ ميليارد 
دالر ارز توسط پتروشيمي ها به كشور وارد شود. بيستم 
ارديبهشت ماه سال جاري نيز، حسن عباس زاده، مدير 
برنامه ريزي و توس��عه شركت ملي صنايع پتروشيمي 
ايران، با اشاره به مهم ترين برنامه هاي صنعت پتروشيمي 
در برنامه هفتم و هش��تم توسعه، از رسيدن درآمد كل 
صنعت پتروش��يمي از ۲۳ ميليارد دالر به ۲۷ ميليارد 
دالر خبر داد. با اين حال، بايد اين نكته را مدنظر قرار داد 
كه تحريم هاي جديد تنها اين سه شركت پتروشيمي 
را تحت تاثير قرار نمي دهد، بلكه ش��ركت هايي را كه 
خريدار و حمل كننده محصوالت آنها هستند نيز، هدف 
مي گيرد. درواقع، كل زنجيره پتروشيمي، به نوعي تحت 
تاثير اين تحريم ها خواهد بود. اما به گفته بس��ياري از 
كارشناسان حوزه انرژي، صنعت پتروشيمي پيش از اين 
موضوع نيز، تحريم بوده است و اعمال تحريم هاي جديد، 
اثر چنداني بر سودآوري اين شركت ها نخواهد داشت. 
به زعم كارشناس��ان، اين امكان وج��ود دارد كه وضع 
اين تحريم ها، جو رواني بازار سرمايه را در كوتاه مدت، 
منفي كند. اما در بلندمدت، اثري بر وضعيت بنيادي و 
سودسازي شركت هاي پتروشيمي ندارد. از سوي ديگر، 
پس از خروج امريكا از برجام و تحريم صنعت پتروشيمي 
ايران، مشكالتي براي اين صنعت ايجاد شد. اما صادرات 
محصوالت پتروشيمي در سال هاي اخير ادامه داشته 
است و اگر مذاكرات برجامي كنوني نيز به نتيجه برسد، 
اثر تحريم ها كاهش مي يابد.الزم به ذكر است كه رشد 
ساالنه سود عملياتي سه شركت مورد بررسي )مارون، 
خارك و فن آوران(، روند نزولي داشته است. به نحوي 
كه افزايش سود سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ در شركت 
پتروشيمي فن آوران، ۳۰۰درصد بوده كه در سه سال 

بعد، ميانگيني كمتر از ۱۵۰درصد داشته است.

   تحريم هاي جديد براي پتروشيمي ها
س��يدرضا حس��يني، كارش��ناس اقتصادي نوشت: 
پتروش��يمي ايران، تا پايان س��ال گذشته، با سهمي 
۵۵ درص��دي از كل ص��ادرات، آورده اي ۱۲ ميليارد 
دالري براي كشور داش��ت. در فروردين امسال، رشد 
۷۵۱ ميليون دالري را تجربه كرد. بزرگ ترين س��هم 
از ارزآوري بخش صنعت در همين م��اه، به زيرگروه 
محصوالت پليمري اختصاص و ت��ا ۷۶ ميليون دالر 
افزايش يافت. تاكنون شركت هاي پيشران آن، عرضه 
۳ ميليارد و ۲۷۰ ميليون دالري در سامانه نيما داشتند.

پيش بيني ش��ده بود تا آخر سال حداقل ۱۵ ميليارد 

دالر ارز توسط پتروشيمي ها به كشور وارد شود، اين 
صنعت س��االنه ۳۰۰ ميليارد دالر درآمد و ميليون ها 
فرصت شغلي ايجاد كند و درآمد ناشي از توسعه صنايع 
پتروشيمي تا س��ال ۱۴۰۶ س��االنه به رقمي معادل 
۵۰ ميليارد دالر برس��د، اما دفتر كنترل دارايي هاي 
خارجي وزارت خزانه داري امري��كا، با تحريم دو فرد 
و ۹ ش��ركت عمدتًا چيني و اماراتي به بهانه دور زدن 
تحريم ها و حمايت از صادرات محصوالت پتروشيمي 
ايران، شرايط را براي تحقق اهداف نامبرده و توسعه به 
خصوص در صنايع پايين دستي سخت تر كرد. هرچند 
بسياري اعتقاد دارند كه اين دوره از تحريم ها بر خالف 
تحريم و فش��ار امريكا عليه بخش انرژي ايران در دو 
مقطع زمان��ي، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷، نمي تواند تكانه هاي 
شديدي بر سودآوري  شركت هاي پتروشيمي داشته 
باشد. در حالي كه واقعيت چيز ديگري را نشان مي دهد.

اين تحريم ها حتي اگر سويه اي منفي بر شركت هاي 
پتروشيمي نداش��ته باش��ند، اما هزينه هاي مربوط 
به فعالي��ت در بازارهاي بين المل��ل و به  اصطالح دور 
زدن تحريم ها توس��ط اين ش��ركت ها را باال مي برد، 
قدرت چانه زني آنها براي ف��روش محصوالت خود با 
قيمت هاي جهاني را پايي��ن مي آورد و هزينه هايي از 
بابت جايگزيني كانال هاي فروش را براي اين شركت ها 
به وجود خواهد آورد كه بي اهميت نيستند. كمااينكه، 
تحريم هاي وضع شده در گذشته به طور كلي پنج حوزه 
صنعت پتروشيمي شامل بخش صادرات محصوالت 
پتروش��يمي  )تحريم فروش محصول(، بخش مالي و 
بانكي براي تراكنش هاي مربوط به صادرات محصوالت، 
بخش كش��تيراني و بيمه حمل و نق��ل، بخش دانش 
فني، تجهيزات و كاتاليست ها و بخش تأمين مالي و 
سرمايه گذاري در ايجاد يا توسعه واحدهاي پتروشيمي 
را تحت تأثي��ر قرار داده اس��ت. در كن��ار اين عوامل، 
تغييرات محيط داخلي صنعت پتروش��يمي كشور 
شامل تغييرات در نرخ خوراك و مشكالت تأمين آن، 
افزايش نرخ تسعير ارز، مقررات داخلي منع صادرات 
محصوالت پتروش��يمي، تغييرات قواع��د مالياتي و 
افزايش هزينه هاي ريالي شركت هاي پتروشيمي نيز 

بر جريان مالي اين صنعت تاثيرگذار بوده اند.
عالوه بر آن صنعت فرآوري پالس��تيك، بسته بندي 
و ليبل اي��ران دچار زيان ، افِت س��ود، رك��وِد توليد و 
ورشكستگي ش��ده و اين تحريم هاي جديد، در كنار 
افزايش هزينه هاي جهاني انرژي و مواد اوليه اي چون 
پلي پروپيلن تبعات تحريم را شدت خواهد داد. طبق 
آخرين آمار موجود تا ارديبهش��ت امس��ال، ظرفيت 
اسمي توليد پلي پروپيلن در كشور حدود يك ميليون 
و ۹۵ هزار تن در سال بوده و شركت پلي پروپيلن  جم با 
ظرفيت ۳۰۰ هزار تن و سهم بازار ۲۷  درصدي در كنار 

پتروشيمي مارون بزرگ ترين توليدكنندگان ايراني 
اين محصول بوده اند. از طرفي قرار بود حدود ۱۴طرح 
توسعه اي در حوزه توليد پلي پروپيلن با ظرفيتي بيش 
از ۴ميليون و ۳۰۰ هزار تن در كشور تكميل شوند تا با 
بهره برداري از آنها طي پنج سال آينده شاهد افزايش 
ظرفيت توليد به بيش از پنج ميليون تن باشيم كه با اين 
شرايط، اهداف نزديك به تحققي نخواهند بود. اين بار كه 
تحريم ها به سه  شركت پتروشيمي فن آوران، خارك و 
مارون رسيده است، به يقين بخش عمده تقاضا و مصرف 
پلي پروپيلن صنايع بسته بندي و ليبل - سهمي بيش از 

۳۰درصد- دچار اختالل هاي جدي خواهد شد.
 Markets and« مضاف بر آن چون بر اس��اس برآورد
markets«، تبديل متانول به الفين و پلي پروپيلن قرار 
است امسال سريع ترين رشد را در بازار جهاني داشته باشد 
و طبق پيش بيني ها آسيا-پاسيفيك كه بزرگ ترين بازار 
متانول را دارد، شاهد افزايش باالي تقاضاي اين محصول 
و مشتقات آن شود، با اين تحريم ها، ما نه تنها در مصرف 
داخلي ممكن است با مشكل مواجه شويم كه سهم ما از 
بازارهاي جهاني كم و كشورهايي چون چين، ژاپن، هند، 
كره جنوبي و استراليا پيشران بازار خواهند شد. كمااينكه 
در دو دوره قبل��ي تحريم، توليدكنن��دگان محصوالت 
پتروش��يمي به دليل محدود ب��ودن بازاره��اي هدف 
)كشورهاي همسايه، جنوب و شرق آسيا( و البته آگاهي 
خريداران از اين محدوديت ها، در برخي مواقع مجبور به 
فروش محصوالت خود، پايين تر از قيمت هاي منطقه اي 
شده اند و كشورهايي چون چين چند ۱۰ دالر پايين تر از 
قيمت جهاني، محصوالت با كيفيت ما را خريده و پس از 
بسته بندي به هند  فروخته  است. همچنين، به غيِر از دست 
دادن سهم در بازار تجاري جهان، تحريم هاي بخش مالي و 
بانكي به دليل اينكه همه تراكنش هاي مالي ايران با ديگر 
كشورها را هدف قرار مي دهد و عماًل باعث اختالل در نظام 
تجارت خارجي كشور مي ش��ود يكي ديگر از مهم ترين 
تبعات اين دور از تحريم ها خواهد بود و باعث مي ش��ود 
شركت هاي پتروشيمي باز هم نتوانند ارز صادراتي خود 
را به راحت��ي منتقل كنند. به نحوي كه اگ��ر ناتواني در 
آزادسازي منابع مالي بلوكه شده در بانك هاي كشورهاي 
خارجي، بهبود عملكرد اعتبارات اسنادي »LC« و افزايش 
سرمايه گذاري خارجي، تقويت سرمايه گذاري هاي داخلي 
و امكان شكل گيري سرمايه گذاري هاي مشترك را بدان 
اضافه كنيم، سطح آس��يب زايي اين تحريم ها روشن تر 
خواهد ش��د. از اين حيث نياز است در هنگامه اي كه 
امي��د به احياي برجام رنگ باخته، در پاس��خ به اين 
س��وال كه تحريم هاي جديد امريكا با پتروشيمي   ها 
و صنايع وابسته بدان چه خواهد كرد؟ خيلي جدي 
به همه آن چه كه ركود و بحران را نش��انگر هستند، 

بينديشيم و براي چاره به آنها منطقي تر فكر كنيم.
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 التهابات سال گذشته 
بازار سيمان تكرار مي شود؟

سال گذش��ته بود كه قطعي برق كارخانجات سيمان، 
موجب افزايش قيمت ش��ديد اين محصول شد و نرخ 
آن به پاكتي ١٠٠هزار تومان نيز رسيد. از سوي ديگر، 
با رسيدن فصل گرما و اطالعيه شركت توانير مبني بر 
قطع برق واحدهاي توليدكننده فوالد و س��يمان )اول 
خردادماه، شركت توانير طي ابالغيه اي به توليدكنندگان 
صنايع فوالدي اعالم كرد از ۱۵ خردادماه سال جاري، 
محدوديت هاي مصرف برق و ان��رژي براي واحدهاي 
توليدكننده محص��والت فوالدي و فوالدس��ازان آغاز 
خواهد شد. طبق اين اطالعيه، فوالدسازان و شركت هاي 
توليدكننده از نيمه خرداد به بعد به مدت دو هفته تعطيل 
خواهند ش��د و پس از آن به مدت دو هفته با ۵۰درصد 
ظرفيت مصرفي، برق خواهند داش��ت( احتمال تكرار 
التهاب��ات در ب��ازار اين محصوالت وج��ود دارد. هفته 
گذشته نيز، محدوديت مصرف برق براي صنايع منجر به 
افزايش قيمت سيمان شد. به نحوي كه قيمت سيمان 
در خرده فروش��ي ها از حدود پاكتي ۵۰هزار تومان به 
۶۵ هزار تومان رس��يد.همچنين ١٩ خردادماه بود كه 
عبدالرضا ش��يخان، دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
سيمان در گفت وگو با اقتصادآنالين اعالم كرد كه قطع 
برق كارخانجات سيماني و رقابتي شدن فروش سيمان 
در بورس كاالي ايران، احتمال  افزايش سيمان و التهاب 
در بازار اين محص��ول را افزايش مي دهد.اين در حالي 
است كه ارديبهشت ماه امسال بود كه مصطفي رجبي 
مشهدي، مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران 
اعالم كرد كه سال جاري، قطعي برق صنايع نخواهيم 
داشت! بايد توجه داشت كه به دليل كمبود برق در كشور، 
قطع نشدن برق صنايع، موضوعي بعيد به نظر مي رسد.

با اين وجود، ٢۵ خردادماه، مشهدي رجبي اعالم كرد 
كه صنايع فوالد و سيمان، تعطيالت تابستاني خود را 
به ساعت هاي اوج مصرف و اوج بار ماه هاي گرم موكول 
كردند. بنابراين در ساير س��اعت ها، انرژي را به صورت 
كامل براي اين صنايع تامين خواهيم كرد. به گفته وي، 
انرژي مورد نياز براي توليد پنج ميليون تن س��يمان را 
تامين خواهيم كرد و از ش��ب گذشته در بخش فوالد 
نيز گشايش هاي ديگري را براي آنان عملياتي كرديم. 
در دو سال گذشته، قطعي برق در فصل گرما، به يكي از 
اصلي ترين مشكالت واحدهاي توليدي و صنعتي كشور 
تبديل شده است. مش��كلي كه نتيجه آن، خسارت 
توليدكنندگان، آس��يب به م��واد اوليه و تجهيزات 
صنعتي، افزايش قيمت نهايي محصوالت و... بوده و از 
سوي ديگر، ضرر و زيان ناشي از قطعي بدون برنامه برق 
بسياري از واحدهاي توليدي نيز، جبران نشده است.

نرخ بهره بين بانكي
بي ارتباط با نوسانات بازار

س�نا| احمد مجته��د، اقتصاددان به بي��ان رابطه 
نرخ بهره بين بانكي و شاخص هاي بورس پرداخت 
گفت: برخي از كارشناسان، كاهش شاخص بورس 
را به اش��تباه با افزايش نرخ بهره بين بانكي مرتبط 
مي دانند؛ در حالي كه اين مس��اله ريشه در شرايط 
اقتصادي-سياسي كش��ور و انتظارات سهامداران 
دارد.احمد مجتهد در اين باره افزود: اظهارنظر برخي 
كارشناسان در مورد تأثير افزايش نرخ بهره بين  بانكي 
بر كاهش شاخص بورس و خروج منابع از بورس اوراق 
بهادار، جاي تأمل و بررس��ي كارشناسي دارد. نرخ 
بهره بين  بانكي در حقيقت براساس عرضه و تقاضا از 
طرف بانك ها براي تأمين نقدينگي كوتاه مدت تعيين 
مي شود.وي عنوان كرد: بانك مركزي نبايد به صورت 
دستوري در مورد تعيين نرخ بهره بين بانكي دخالت 
كند. در كش��ورهاي ديگر، بانك مرك��زي فقط در 
صورتي كه همه يا بخش عمده بانك ها دچار كسري يا 
مازاد نقدينگي شدند، آن هم به صورت غيرمستقيم، 
از طريق خريد يا فروش اوراق بدهي )عمليات بازار 
باز( و در شرايط خاص از طريق پرداخت وام يك شبه 
)over night( تع��ادل را برقرار مي كند.به گفته 
مجتهد؛ بانك ها به داليل مختلف و تحت تأثير شرايط 
اقتصادي-سياس��ي، عرضه و تقاض��اي پول، تغيير 
نرخ سود تسهيالت يا س��ود سپرده ها ممكن است 
به صورت كوتاه مدت دچار كمبود نقدينگي يا مازاد 
نقدينگي شوند. به عبارتي در صورت كمبود نقدينگي 
از منابع مازاد س��اير بانك ها استفاده مي كنند و در 
صورت مازاد نقدينگي، منابع خود را به ساير بانك ها 
قرض مي دهند. اين نوع تبادالت بين بانكي معمواًل 
خيلي كوتاه مدت و در بيشتر مواقع به صورت يك شبه 
براي تسويه مطالبات بانك مركزي بوده و اغلب روز 
بعد تسويه مي شود.وي اظهار كرد: بانك مركزي به 
عنوان مركزي براي تسويه و نقل و انتقال هاي پولي 
بين بانك ها و پرداخت مطالبات بانك ها از يكديگر 
عمل كرده و در پايان هر روز، كسري يا مازاد بانك ها 
را اعالم مي كند كه در صورت كسري بانك ها با بانك 
مركزي، بانك ها به بانك مركزي بدهكار مي شوند.

اين اقتصاددان ادامه داد: در مرحله نخست، از طريق 
وام بين بانكي، كسري خود را تأمين و در صورت عدم 
امكان، به بانك مركزي بدهكار )يا قرمز( مي ش��وند 
كه بايد با نرخ جريمه بانك مركزي، كس��ري خود 
را بپردازند كه به مراتب باالتر از نرخ بهره بين بانكي 
اس��ت. اين نرخ به عنوان نرخ پايه تلقي ش��ده و نرخ 
تسهيالت بانك ها باالتر از آن است.وي توضيح داد: 
به همين دليل در ادبيات بانكي، از بانك مركزي به 
عنوان آخرين پناهگاه ي��ا )last Resort( نام برده 
مي شود. در صورت افزايش نرخ بهره بين بانكي كه 
نشانه كمبود نقدينگي است، بانك ها سه راه حل براي 
ادامه فعاليت هاي خود دارند كه اس��تقراض از بانك 
مركزي با نرخ هاي باالتر، افزايش نرخ سپرده ها براي 
جذب نقدينگي و ف��روش دارايي هاي خود از جمله 
سهام شركت هاي وابسته است.مجتهد گفت: البته 
راه حل چهارمي چون كاهش پرداخت تس��هيالت 
هم وجود دارد كه منجر به كاهش سرمايه گذاري يا 
كاهش توليد در واحدهاي صنعتي و خدماتي و رشد 

اقتصادي شده و در كاهش نرخ تورم تأثير بگذارد.

بورس انرژي مكاني مناسب 
براي عرضه مازاد برق صنايع

صداوسيما| مصطفي طاهري، نماينده مجلس با 
اشاره به عرضه برق توليدي نيروگاه هاي فوالدسازان 
به بورس انرژي اظهار كرد: افزايش توليد برق و فروش 
آن با قيمت و سود خوب مي تواند صنعت برق كشور را 
شكوفا و از حمايت دولت نيز برخوردار شود. نماينده 
مردم زنجان و طارم در مجلس ش��وراي اسالمي با 
بيان اينكه عرضه برق روش خوبي براي توسعه اين 
صنعت اس��ت، گفت: تالش هاي ساالنه وزارت نيرو 
براي تامين برق، واردات و خريد برق از كش��ورهاي 
منطق��ه در هن��گام پيك مصرف و س��هميه بندي 
هوش��مند مهم ترين فعاليت ه��اي وزارت نيرو در 
تامين برق صنايع بوده است تا در هنگام قطعي برق 
كمترين آسيب ممكن به توليدات صنايع وارد شود. 
طاهري در با بيان اينكه هيچ صنعتي در كشور نبايد 
به خاطر قطعي برق تعطيل شود، افزود: امسال هم 
به علت كمبود حجم سرمايه گذاري دولت متاسفانه 
نتوانست در صنعت برق سرمايه گذاري كند. با اين 
حال در نشس��ت هاي متعدد مقامات وزارت نيرو با 
وزير صمت قرار ش��د برق هيچيك از صنايع كشور 
قطع نشده و با روش هاي متعدد برق صنايع، تامين 
شود. وي ادامه داد: امسال براي قطع و سهميه بندي 
برق شهرك هاي صنعتي برنامه ريزي مناسبي انجام 
شده و همانند سال قبل نيست كه قطعي برق روزانه 
باش��د اين برنامه ريزي به ويژه براي ۴۵۰ ش��ركت 
بزرگ فوالدي ترتيب داده شده است تا مجموعه هاي 
بزرگ صنعت��ي كه مصرف برق زي��ادي دارند مثل 
كارخانه هاي توليد س��يمان و ف��والد از بي برقي ها 
آسيب كمتري ببينند. اين نماينده مجلس تصريح 
كرد: در اين واحدها قرار شد براي اينكه قطعي برق 
صدمه زيادي ب��ه توليد آنه��ا وارد نكند، واحدهاي 
توليد كننده روز و زمان قطعي برق را خود مشخص 
كنند و در طول س��ه ماه تابستان كه مشكل قطعي 
ب��رق براي واحده��اي فوالدي وج��ود دارد صنايع 
مرتبط خود تصميم بگيرند چ��ه روز و زماني از برق 
تخصيصي خود استفاده كنند. طاهري گفت: توافق با 
واحدهاي توليدي براي قطعي برق، چون با مشورت 
خود مجموعه هاي توليدي انجام شد عمال كمترين 
آس��يب را به صنايع خواهد زد، البته اين آس��يب به 
صفر نمي رس��د، ولي به حداقل ترين ميزان ممكن 
خواهد رسيد. وي افزود: مجموعه هاي بزرگ توليد 
محصوالت فوالدي كه هر سال تعطيالت دو هفته 
تابستانه داشتند با قطعي برق مي توانند تعطيالت 
خود را دراين بازه زماني داشته باشند و اگر جمعه ها 
تعطيل بودند، مي توانند در روز جمعه فعال شوند و 
روز شنبه را تعطيل كنند. وي با اشاره به تامين برق 
صنايع از طريق واردات برق نيز گفت: براي تامين برق 
صنايع با تمام ظرفيت از تمام كشورهاي منطقه براي 
واردات برق درخواست كرده ايم تا بتوانيم درهنگام 
پيك مصرف برق از اين كش��ورها برق وارد كنيم و 
صنايع تعطيل نشوند كه اقدامات مثبتي براي احياي 

صنايع و جلوگيري از توقف فعاليت آنها است.

نمادهاي پرسپوليس و استقالل 
در آستانه بازگشايي

حسين قربانزاده، رييس خصوصي سازي در گفت وگو 
با برنامه س��الم صبح بخي��ر درباره باز ش��دن نماد 
استقالل گفت: نماد استقالل هفته آينده در فرابورس 
بازگشايي مي ش��ود تا مردم بتوانند خريدوفروش 
كنند.او در خصوص تاخير بازگش��ايي اين دو نماد 
در بازار س��رمايه تصريح كرد: تاخير به دليل اين بود 
كه وضعيت بازار سرمايه مناسب نبود؛ اين بازگشايي 
بايد زماني اتفاق مي افتاد كه سهام دار ُخرد هم متضرر 
نش��ود.قربانزاده اظهار كرد: درباره نماد اس��تقالل 
منتظر تاييد صورت مالي ۶ ماهه از س��وي سازمان 
حسابرس��ي بوديم كه انجام ش��ده و در هفته آينده 
نماد استقالل در فرابورس براي خريد و فروش مردم 
بازگشايي مي ش��ود. رييس خصوصي سازي درباره 
بازگشايي نماد پرس��پوليس در بازار سرمايه گفت: 

نماد پرسپوليس هم تا ۳ هفته آينده باز خواهد شد.

نامه مهم سازمان خصوصي سازي 
در خصوص فروش بلوك هاي 

ايران خودرو و سايپا
»حسين قربان زاده«، رييس سازمان خصوصي سازي 
در نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
عرضه سهام دولت در ش��ركت هاي ايران خودرو و 
س��ايپا اعالم كرد: طبق دستور رييس جمهوري در 
خصوص ضرورت عرضه مجموع س��هام متعلق به 
دولت در ۲ ش��ركت ايران خودرو )س��هامي عام( و 
سايپا )سهامي عام( به اطالع مي رسد كه به استناد 
مصوب��ه ۵ ارديبهش��ت ۱۴۰۱ هي��ات واگذاري به 
ترتيب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق 
به دولت )سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران( 
در ش��ركت هاي ايران خودرو )سهامي عام( و سايپا 
)س��هامي عام( در فهرست ش��ركت هاي مشمول 
واگذاري س��ال ۱۴۰۱ اين سازمان درج شده است. 
در ادامه اين نامه آمده است: سهام باقيمانده دولت 
در اين دو ش��ركت بس��يار ارزنده و طاليي است و 
قطعًا براي واگذاري آن به صورت بلوكي بايد ارزش 
مديريتي اين سهام نيز ارزش گذاري و لحاظ شود 
كه مطابق برآوردهاي اوليه با محاسبه اضافه ارزش 
بلوكي سهام دولت قيمت پايه اين بلوك ها بسيار 
بيش��تر از قيمت هاي فعلي روي تابلو خواهد بود. 
قربان زاده در بخش ديگر اين نامه گفته اس��ت: از 
سوي ديگر فروش سهام تودلي اين شركت ها اخيراً 
در دستور كار وزارت صمت قرار گرفته است؛ اين 
در حالي است كه مي توان سهام باقيمانده دولت و 
سهام تودلي اين شركت ها را با هم به صورت بلوك 

واحد عرضه كرد كه ارزندگي آن هم حفظ شود.

»تعادل«بررسيميكند

تحريم ها چه تاثيري بر اقتصاد ايران دارند؟

استيضاح وزير صمت به سود بورس است؟
ب��ورس تهران معام��الت روز دوش��نبه را در حالي با 
تابلوهاي سبز به پايان رساند كه روز گذشته استيضاح 
وزير صمت در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد. 
سهام خودروسازان با جهشي قابل توجه و معني دار در 
طول معامالت پيشتازي خود را در بازار تثبيت كردند. 
به باور بسياري از سهامداران، اين اتفاق واكنشي مثبت 
به انتش��ار خبر استيضاح س��يدرضا فاطمي امين در 
مجلس است. بورس تهران ديروز دوشنبه ۳۰ خرداد 
م��اه ۱۴۰۱ با تابلوهاي س��بز به كار خ��ود پايان داد. 
ش��اخص كل بورس با رش��دي بالغ بر ۱۲۸۶ همراه 
ش��د و در محدوده يك ميليون و ۵۴۷ هزار واحدي 
معامالت را به پايان رساند. ش��اخص هم وزن نيز به 
تبعيت از شاخص كل رشدي ۱۲۲۳ واحدي را تجربه 
كرد و در محدوده ۴۲۶ هزار واحد تثبيت شد. ارزش 
معامالت خرد بورس و فرابورس نيز تفاوت چنداني 
نس��بت به روز گذشته نداش��ت و در همان محدوده 

چهار هزار ميليارد توماني به كار خود پايان داد.

    از استيضاح وزير صمت 
تا نامه نگاري قربانزاده

همانطور كه پيش بيني مي ش��د واكنش بازار سهام 

نسبت به انتش��ار خبر اعالم وصول اس��تيضاح وزير 
صمت مثبت بود. روند نوس��انات ش��اخص بورس در 
طول روز حاكي از وجود جو خوشبيني در بين اهالي 
بازار اس��ت. بسياري از س��هامداران خودرويي ديروز 
شاهد ميدان داري سهام خود در بازار بودند. به اعتقاد 
كارشناسان، اين اتفاق به دليل قوت گرفتن احتمال 
استيضاح وزير صمت در مجلس شوراي اسالمي رقم 
خورده است. بورس تهران معامالت ديروز را در حالي با 
تابلوهاي سبز به پايان رساند كه روز گذشته استيضاح 
س��يدرضا فاطمي امين در مجلس اعالم وصول شد. 
بورس تهران معامالت دي��روز را در حالي با تابلوهاي 
س��بز به پايان رساند كه روز گذش��ته استيضاح وزير 
صمت در مجلس شوراي اس��المي اعالم وصول شد. 
سهام خودروسازان با جهشي قابل توجه و معني دار در 
طول معامالت پيشتازي خود را در بازار تثبيت كردند. 
به باور بس��ياري از س��هامداران، اين اتفاق واكنشي 
مثبت به انتشار خبر استيضاح سيدرضا فاطمي امين 
در مجلس است. بر اساس گزارش تجارت نيوز، بورس 
تهران ديروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ با تابلوهاي 
سبز به كار خود پايان داد. شاخص كل بورس با رشدي 
بالغ بر ۱۲۸۶ همراه ش��د و در محدوده يك ميليون و 

۵۴۷ هزار واحدي معامالت را به پايان رساند. شاخص 
هم وزن نيز به تبعيت از ش��اخص كل رشدي ۱۲۲۳ 
واحدي را تجربه كرد و در مح��دوده ۴۲۶ هزار واحد 
تثبيت ش��د. ارزش معامالت خرد بورس و فرابورس 
نيز تفاوت چنداني نسبت به روز گذشته نداشت و در 
همان محدوده چهار هزار ميليارد توماني به كار خود 
پايان داد.همانطور كه پيش بيني مي شد واكنش بازار 
سهام نسبت به انتشار خبر اعالم وصول استيضاح وزير 
صمت مثبت بود. روند نوسانات شاخص بورس در طول 
روز حاكي از وجود جو خوش��بيني در بين اهالي بازار 
است. بسياري از س��هامداران خودرويي روز گذشته 
شاهد ميدان داري سهام خود در بازار بودند. به اعتقاد 
كارشناسان، اين اتفاق به دليل قوت گرفتن احتمال 
استيضاح وزير صمت در مجلس شوراي اسالمي رقم 
خورده است.البته عده زيادي از ناظران حوزه صنعت 
كش��ور اعتقاد دارند فاطمي امين پيش از آنكه موعد 
جلسه استيضاح فرا برسد، وزارت را ترك مي كند. اما 
يافته هاي تجارت نيوز از مجلس نيز حاكي از باال بودن 
احتمال استيضاح ش��دن وزير صمت در موعد مقرر 
است. در واقع اگر فاطمي امين پيش از استيضاح هم 
استعفاي خود را تقديم رييس جمهوري نكند، احتماال 

بايد بزودي با پست فعلي خود وداع كند.اين استيضاح 
در حالي رخ مي دهد كه سياس��ت هاي اتخاذ ش��ده 
توسط وزير صمت در حوزه خودرو، موجبات نارضايتي 
سهامداران را فراهم كرده بود. موضوع ممانعت از عرضه 
خودرو در بورس و قيمت گذاري دستوري توسط وزير 

صمت از جمله موارد اعتراضي بوده است.
البته پيشتازي ديروز خودرويي ها فقط به دليل خبر 
استيضاح فاطمي  امين نبود، چراكه نامه رييس سازمان 
خصوصي س��ازي هم تاثير زيادي در تقويت اين روند 
داش��ت. در اين نامه كه حس��ين قربانزاده خطاب به 
فاطمي امين نوشته، بر ارزنده بودن سهام خودرويي 
دولت تاكيد كرده اس��ت. بس��ياري از س��هامداران 
بر اين باورند ك��ه اين نامه در آس��تانه خداحافظي 
فاطمي امين با وزارت، س��يگنالي قوي براي جهش 
ارزش سهام خودرويي ها خواهد بود. در واقع مي توان 
گفت بورس��ي ها نه تنها از اين اس��تيضاح استقبال 
مي كنند بلكه بازار نيز نشانه هاي مثبتي از اين اتفاق 
را بروز مي دهد. هرچند اينكه چه كس��ي جايگزين 
س��يدرضا فاطمي امين مي ش��ود نيز از جمله نكات 
تعيين كننده اس��ت. اما به نظر مي رسد فعال تغيير 

وزير صمت براي سهامداران اولويت باالتري دارد.



گروه راه و شهرسازي|
طي دو سال گذش��ته دولت همزمان با تعيين سقف 
افزاي��ش اجاره بها به بهان��ه »كرونا« و ل��زوم پرهيز 
از جابه جاي��ي و امتناع از ش��يوع بيش��تر آن ويروس 
منحوس، از »تمديد اجباري« قراردادهاي اجاره ميان 
موجر و مستاجر سخن به ميان مي آورد، امسال اما اگر 
چه »كرونا« از جامعه رخت بربسته است اما به دليل 
»تورم« فزاينده و از دست خارج شدن اجاره بها، با هدف 
»حمايت از مستاجران« بسته سياستي مشابهي در 
جلسه سران قوا به تصويب رسيده است كه بر اساس آن 
تمديد اجاره نامه »خودكار« بوده و سقف هاي افزايش 
اجاره بهاي 25 درصد براي پايتخت، 20 درصد براي 
كالن شهرها و 15 درصد براي ساير شهرها در دو دسته 
25 درص��دي براي تهران و 20 درصدي براي س��اير 
شهرها خالصه شده است. طراح اين بسته سياستي 
»ناكارآمد« وزارت راه و شهرس��ازي بوده است كه در 
دولت تصويب و در نهايت در جلسه سران قوا مصوب 
شده است. اگرچه همواره دولت هاي جديد، رويكردها 
و سياست هاي دولت قبل از خود را نكوهش مي كنند 
و اين رويه كم و بيش در دولت جديد نيز وجود دارد، اما 
نكته جالب آنجا است كه سياست ِ به گفته كارشناسان 
»شكست خوردِه« دولت قبل از سوي دولت جديد مهر 

تاييد خورده و عينا تصويب شده است. 

    چرا »ناكارآمد« و »شكست خورده«؟
چرا تعيين سقف افزايش اجاره بها و تمديد »اجباري« 
يا »اتوماتيك« اجاره نامه از سوي حاكميت »ناكارآمد« 
است و كارشناسان مي گويند، »شكست خورده« است؟ 
ناكارآمدي اين سياست، طي 8 فصل گذشته در آمارهاي 
رس��مي مركز آمار ايران از تحوالت فصلي بازار مسكن 
به صراحت اعالم ش��ده است. در تمام 8 فصل گذشته، 
يعني دو سالي كه از اجراي اين سياست گذشته است، 
ميانگين سقف افزايش اجاره بها در تمام اجاره نامه هاي 
تمديد شده، چه در تهران و چه در ساير شهرها، بسيار 
باالتر از س��قف هاي مصوب بوده است. از اين رو، به باور 
برخي از كارشناسان مسكن و از جمله برخي از اعضاي 
هيات مديره اتحاديه امالك، تعيين سقف اجاربها طي 
دو سال گذشته نه تنها منجر به كاهش اجاره بها نشده 
است كه در برخي موارد، منجر به رشد آن نيز شده است، 
چه آنكه سقف هاي اعالمي به عنوان مالكي حداقلي از 
سوي هم موجر و هم مستاجر به رسميت شناخته شده 
بوده است. از سوي ديگر، اگر قرار است، دولت حمايتي از 
مستاجران انجام دهد، بايد هزينه اين حمايت را خودش 
بپردازد نه اينك��ه از جيب موجران خرده پا تامين كند. 
موجراني كه در تامين هزين��ه معاش خود وامانده اند و 
چشم به دريافت اجاره بيشتر و متناسب با »تورم« دارند 

تا بلكه رفاه اندك خود را حفظ كنند.

    هدف گيري »معلول« به جاي »علت«
در رويكرد دولت هاي دوازدهم و سيزدهم در حمايت 
از مس��تاجران خطاي هدف گيري »معلول« به جاي 
»علت« واضح و روشن است و بارها از سوي اقتصاددانان 
و كارشناسان مستقل مسكن تشريح شده است. رشد 
اجاره بها تابعي از قيمت مس��كن و هزينه معيش��ت 
خانوار و در يك كالم تابعي از تورم عمومي در جامعه 
اس��ت. به عبارتي، اجاره بها همچون نرخ ساير كاالها 
و خدمات متاثر از رش��د افسارگس��يخته نقدينگي و 
افزايش قابل توجه حجم پول اس��ت. مساله اي كه به 
گفته اقتصاددانان در كس��ري بودج��ه دولت و خلق 
پول براي جبران اين كسري ريشه دارد. پس هر گونه 
رشد قيمت هاي كاال و خدمات و از جمله اجاره بها، به 
ويژه طي 4 سال اخير، »معلول« اقتصادي بيماري و 
ضعيف است و »علت« غايي تمام نوسان هاي قيمتي 
در بازارهاي مختلف و از جمله بازار اجاره، »كس��ري 
بودجه« و ايجاد تورم از طريق چاپ بدون پش��توانه 
پول توس��ط دولت بوده اس��ت. در چنين شرايطي، 
دولت ها به جاي آنكه به »علت« بپردازند به »معلول« 
پرداخته اند. از همين رو، به خطا رفتن تير سياستي 
آنها نه تنها دور از ذهن نيست كه كامال آشكار است.

    تمديد اتوماتيك
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي ديروز با حضور در 
شبكه خبر با اش��اره به نگراني مستأجران در موضوع 
تامين مسكن گفت: امسال به داليل متعدد نرخ اجاره 
افزايش قابل توجهي يافته كه ما به منظور ساماندهي 
اين مساله بسته پيشنهادي را                            براي حل مساله به سران 

قوا و هيات دولت ارايه كرديم.
وزير راه و شهرسازي در بيان شاه كليد بسته پيشنهادي 

وزارت راه گف��ت: بر اس��اس مصوب��ات قراردادهاي 
مستأجران و موجران به طور اتوماتيك تمديد مي شود 
و سقف نرخ افزايش در تهران و كالن شهرها 25 درصد 

و در ساير شهرها 20 درصد خواهد بود.
وي ادامه داد: هيچ مستأجري واحد مسكوني خود را                            
تخليه نمي كند و قراردادها به طور كلي تمديد خواهد 
شد. قاسمي با اش��اره به اينكه ابزار نظارتي براي اين 
بازار در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: از موجراني 
كه پيش از مصوبه دولت نس��بت ب��ه تمديد قرارداد 
مستاجران خود در س��قف اعالم شده اقدام كردند، 
تش��كر مي كنم و به عنوان خدمتگزار مردم از ساير 
موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را                            اجرا كنند. وزير 
راه و شهرسازي اظهار كرد: البته استثنائاتي براي اين 
منظور در نظر گرفته شده اس��ت، مثال اگر موجري 
بخواه��د فرزند ت��ازه ازدواج كرده خ��ود را                            در واحد 
مسكوني ساكن كند با مراجعه به شوراي حل اختالف 
اين مسائل رفع خواهد شد. قاسمي گفت: ابزارهاي 
مهمي طراحي كرديم تا ضمان��ت اجراي اين قانون 

ارتقا يابد كه در روزهاي آتي رسانه اي خواهد شد.

     جزييات بسته حمايتي سران قوا 
از مستاجران

سران قوا شنبه ش��ب هفته جاري بسته اي حمايتي 
از مس��تاجران را به تصويب رس��اندند. بس��ته اي كه 
طراح اصلي آن دولت بوده است. ديروز جزييات بسته 
سياستي مصوب ش��ده در جلسه شوراي عالي سران 
قوا اعالم ش��د. بر همين اساس افزايش سقف تمديد 
قراردادهاي اجاره بها در سال 1401 در شهر تهران و 
ساير كالن شهرها 25 درصد و در ساير شهرها حداكثر 
20 درصد است. بر اساس اين گزارش، در جلسه سران 
قوا كه روز شنبه 28 خردادماه با حضور سران قوا و به 
رياست سيدابراهيم رييسي برگزار شد، بسته سياستي 
مصوب شده در جلسه ش��وراي عالي سران قوان كه 
شامل تعيين افزايش سقف تمديد قراردادهاي اجاره بها 
در س��ال 1401 مورد تصويب قرار گرفت. در نشست 
فوق، سران سه قوه تاكيد كردند، سياست ها و اقدامات 
الزم براي مديريت حوزه مس��كن سريع تر اجرايي و 
همزمان طرح دو فوريتي مطرح در مجلس ش��وراي 

اسالمي نيز در اولويت تصويب قرار گيرد.
بر همين اس��اس، با توجه به افزايش قابل توجه رشد 
اجاره واحدهاي مسكوني در بهار 1401 و چشم انداز 
رشد آن در ادامه س��ال جاري و با توجه به فرارسيدن 
فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمكن مالي كافي 
جامعه مستاجران در شرايط بحراني اقتصادي كشور، 
تعيين سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به 

شرح ذيل پيشنهاد مي شود.
ماده 1- كليه قراردادهاي اجاره واحدهاي مس��كوني 
در سال 1401 پس از تاريخ ابالغ اين مصوبه به صورت 
خودكار و به مدت يكس��ال و حداكثر با نرخ هاي زير 

نسبت به قرادادهاي موجود تمديد مي شود.
شهر تهران و سايركالن شهرها 25 درصد، ساير نقاط 
شهري 20 درصد كه در تبصره اين ماده نيز آمده است 
كه توافق مالك و مس��تاجر با نرخ هاي كمتر از موارد 

فوق بالمانع است.
در ماده 2 نيز آمده است: موارد استثناء شده از تمديد 

خودكار اجاره نامه ها به اين شرح تعيين مي شود: 
1-درصورتي كه مالك، ملك يا واحد مورداجاره را به 
فروش رسانيده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت 
معامالت امالك ثبت نم��وده و كد رهگيري دريافت 
كرده باشد و همچنين عالوه بر اين اطالعات ملك را 

در سامانه امالك و اسكان ثبت كرده باشد.

2-اگر مالك براي تخريب، بازسازي يا تعمير نسبت 
ب��ه اخذ پروانه س��اختماني از مراج��ع ذي ربط اقدام 

كرده باشد.
۳- درصورت��ي كه مس��تاجر در دوره اج��اره قبلي با 
تشخيص مرجع قضايي )شوراي حل اختالف( نسبت 

به انجام به موقع تكاليف اقدام نكرده باشد.
4- ع��دم پذي��رش افزايش مبل��غ اجاره به��ا معادل 

درصدهاي مصوب توسط مستاجر.
5-درصورتي كه فرزند مالك ازدواج رس��مي انجام و 
براي سكونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخيص 

مرجع قضايي نياز داشته باشد.
۶- در صورتي كه مالك صرفا داراي همين يك واحد 
مسكوني در همان شهر موردنظر باشد و نياز به سكونت 
وي در آن ملك به تاييد مراجع قضايي )ش��وراي حل 
اختالف( رس��يده باش��د. در مواردي كه مالك داراي 
چند واحد مسكوني در همان شهر باشد صرفا مي تواند 
تقاضاي سكونت خود را براي يكي از واحدهاي مسكوني 
در اختيار ارايه كرده و راي مراجع قضايي )شوراي حل 
اختالف( صرفا براي همان واحد مسكوني موردتقاضا 

صادر خواهد شد.
در تبصره يك نيز آمده است: مالك رسيدگي و بررسي 
حقوقي اختالفات اجاره بين موجر و مستاجر در مراجع 
قضايي )شوراي حل اختالف( اطالعات ثبت شده در 

سامانه كد رهگيري و امالك و اسكان است.
در تبصره 2 نيز تاكيد ش��ده اس��ت: مراجع قضايي 

)ش��وراي حل اخت��الف( مكلفن��د در كوتاه ترين 
زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت يك ماه نس��بت 

به بررسي موارد اختالف و صدور راي اقدام كنند.

     سياست شكست خورده 
س��عيد لطفي، عضو هيات مديره اتحاديه مش��اوران 
امالك اظهار داش��ت: راهكار ارايه وام وديعه مسكن 
هم ب��ه دليل باال بودن نرخ س��ود بانكي و محدوديت 
منابع بي اثر اس��ت. اين وام بيش از آنكه حافظ منافع 
اجاره نشين ها باشد در جهت منافع سيستم بانكي است 
و استقبال صورت گرفته براي دريافت اين وام هم از سر 

استيصال اجاره نشين ها است.
سعيد لطفي در گفت وگو با ايلنا درباره بسته پيشنهادي 
وزارت راه وشهرس��ازي ب��راي س��اماندهي و كنترل 
بازار اجاره اظهار داش��ت: محتواي بسته پيشنهادي 
دولت براي كنترل بازار اجاره به هيچ وجه در بردارنده 
راهكاري اثربخش براي كنترل اين بازار در كوتاه مدت 
نيست. اصوال مشكالت بازار اجاره يك شبه به وجود 
نيامده اند كه با يك نس��خه دستوري و ضرب االجلي 

بتوان اين مشكالت فعلي را حل كرد.
وي با تاكيد بر اينكه نابس��اماني بازار اجاره در شرايط 
فعل��ي كه ب��ه باالترين حد آن رس��يده كه ناش��ي از 
ناكارآمدي و مفغول ماندن از اين حوزه در دولت هاي 
گذشته است گفت: هر چند نمي توان تمام آشفتگي 
بازار اج��اره را متوج��ه اين دول��ت كرد، ام��ا از بابت 
راهكارهاي اتخاذ شده براي كنترل بازار اجاره به دولت 
نقد وارد است. لطفي با بيان اينكه تعيين دستوري سقف 
اجاره بها سياستي شكست خورده است كه امتحان خود 
را طي اين چند س��ال پس داده است گفت: بازار اجاره 
بازاري نيست كه با اتكا به روش هاي دستوري بتوان آن 
را كنترل كرد چراكه نرخ اجاره ناشي از متوسط قيمت 
مسكن و شرايط كالن اقتصادي و تورم عمومي است. 
عضو هيات مديره اتحاديه مش��اوران امالك افزود: در 
سال هاي اخير قيمت مسكن به شدت افزايش يافته و 
با توجه به اين مساله، نرخ اجاره هم افزايش پيدا كرده 
است. وقتي قيمت مسكن افزايش پيدا مي كند و تورم 
در جامعه هم به باالترين حد ممكن مي رس��د، بازار 
اجاره هم خود به خود تحت تاثير مولفه هاي اقتصادي 
افزايش پيدا مي كند. در چنين شرايطي ممكن است 
درصدي از افزايش نرخ اجاره بها نشات گرفته از رفتار 
مالكان باشد، اما نمي توان اين موضوع را عموميت داد 

چراكه فرمول تعيين بازار اجاره كامال مشخص است.

در شهر 

ادامه در صفحه اول
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سروري: عدم قطعي آب و برق 
شدني نيست

نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: ايستگاه هاي 
مترو پايتخت از برق اضطراري برخوردار هستند و تالش 
بر اين است كه مشكلي در تأمين برق صورت نگيرد اما در 
مجموع بايد گفت كه قطعي برق اختاللي را در حركت 
قطارهاي مترو ايجاد نكرده است. به گزارش ايلنا، پرويز 
سروري، با اشاره به تصميمات خوب دولت براي مديريت 
مصرف، اظهار كرد: كاهش ساعت كاري در دستگاه هاي 
اداري و به دنبال آن كاهش استفاده از تجهيزات سرمايشي 
قطعا در مديريت مصرف اثرگذار است. نايب رييس شوراي 
شهر تهران با بيان اينكه خشكسالي و وضعيت آبي كشور 
در سال جاري، آينده نگران كننده اي را هشدار مي دهد، 
يادآور شد: دولت بايد از اين دست اقدامات و تصميمات 
را به صورت جدي تر اتخاذ و دنبال كند. وي تصريح كرد: 
نمي توانيم هم تمام امور خود را انجام دهيم و هم قطعي 
آب و برق نداشته باشيم؛ مردم نمي توانند بگويند كه دولت 
تمهيداتي بينديشد و خودشان مصرف آب و برق را كاهش 
ندهند؛ هيچ راه ديگري جز كاهش مصرف نداريم چون از 
سبدي برداشت مي كنيم كه قابل توسعه نيست. سروري 
با بيان اينكه در مناطق جنوبي كشور بايد به سمت استفاده 
از انرژي خورشيدي برويم، اظهار كرد: با اين روند مي توانيم 
باري از مصرف برق را از دوش كشور برداريم؛ انرژي بادي و 
خورشيدي و همچنين توسعه انرژي هسته اي مي توانند 
زمينه ساز مديريت در حوزه توليد برق باشند. وي با اشاره به 
اينكه با وجود آسيب رسيدن به ماموريت ها، دولت كاهش 
مص��رف را از خودش آغاز كرده اس��ت، گفت: دولت اين 
اقدام را انجام داده تا در مرحله بعد بتواند از مردم جدي تر 
بخواهد كه در كاهش مصرف، توجه الزم را داشته باشند. 
سروري با تأكيد بر همكاري مردم و ايجاد الزام و اجبار از 
س��وي دولت براي كاهش مصرف انرژي، تصريح كرد: با 
اين اقدام مي توان اميدوار بود كه در شرايط فعلي، وضعيت 
مصرف مديريت شود و شاهد خاموشي ها نباشيم. وي با 
بيان اينكه ايستگاه هاي مترو پايتخت از برق اضطراري 
برخوردار هستند، يادآور شد: تالش مي شود كه قطعي 
برق، مترو را با چال��ش روبرو نكند و تا آنجا كه در جريان 
هستم برق، اختاللي در حركت قطارها ايجاد نكرده است؛ 
به دنبال اين هستند كه مصرف برق را به حداقل برسانند 

كه بتوانند خدمات رساني مطلوبي در مترو داشته باشند.

تعداد خانه هاي خالي با افزايش 
قيمت مسكن كاهش يافت

مقام مس��وول وزارت راه و شهرس��ازي با بيان اينكه 
»افزايش قيمت مسكن، تعداد خانه هاي خالي را كاهش 
داد«، گفت: 80 درصد اطالعات حساب هاي بانكي براي 
شناسايي خانه هاي خالي غلط بود. به گزارش تسنيم، 
پروانه اصالني در برنام��ه تلويزيوني با يادآوري اينكه 
بر اس��اس آمار مركز آمار ايران در سال 95 در مناطق 
ش��هري 2 ميليون و 12۳ هزار واحد مسكوني خالي 
داريم. وي ادامه داد: همچنين 4۶۳ هزار خانه خالي در 
روستا داريم كه عموما در روستاهاي خالي از سكنه قرار 
دارد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن افزود: بعد از سال 95 
پروانه هاي صادره ساختماني و واحدهاي تكميل شده 
تقريبا 50 درصد و بيشتر كاهش يافته است. اصالني 
بيان كرد: از سوي ديگر به دليل افزايش قيمت مسكن، 
تعداد خانه هاي خالي در كشور )مناطق شهري( كاهش 
يافته است. وي با بيان اينكه در سامانه راه اندازي شده از 
سوي وزارت راه و شهرسازي يك ميليون و ۳00 هزار 
واحد مشكوك به خالي بودن وجود دارد، اضافه كرد: 
اطالعات خانه هاي خالي را از 15 پايگاه داده احصا و آن 
را تبادل كرده ايم كه عموما مخدوش بوده است.  وي 
توضيح داد: به  عنوان مثال 80 درصد كد ملي مربوط به 

اطالعات حساب هاي بانكي غلط بوده است.

سلبريتيسم اقتصادي
 با ساده س��ازي خارج از قاعده اصول اساسي، سعي در 
جلب نظر مخاطب دارند. اكنون اين سوال مطرح است 
كه آيا آگاهي و دانش مود نياز در مس��ائل اقتصادي كه 
شالوده هر كسب و كاري است، تنها با خريد چند بسته 
آموزشي مرتفع مي گردد؟ آيا اعتماد به افرادي با سوابق 

ناشناخته در زمينه مورد ادعا، تصميمي عاقالنه است؟
ترديدي نيست كه موضوع آموزش از مهم ترين عوامل 
پيشران هر كسب و كاري است و هر شخص يا سازمان 
براي پيشرفت و بهبود مداوم عملكرد نيازمند آموزش 
مستمر است. ولي آنچه در رسانه هاي اجتماعي در حال 
وقوع است صرفا در موضوع آموزش نيست، بلكه نوعي 
نسخه پيچي براي تعداد قابل توجهي از مخاطبين است. 
ادعاهايي كه در خوش بينانه ترين حالت تنها مي تواند 
پاسخگوي گروه اندكي از افراد باشد. متاسفانه ميزان 
بزرگنمايي دستورالعمل هاي ابداعي از يك سو و اطمينان 
بخشي هاي كاذب به مخاطب از سويي ديگر به گونه اي 
است كه درستي اين راهكار هاي غالبا بي پشتوانه را، در 
ذهن مخاطب القا كند و چنانچه اين نسخه ها دردي را 

دوا نكنند، البد اشكال از خود مخاطب است!
يكي از خطرات با لقوه سلبريتيسم اقتصادي گره خوردن 
موضوعات مربوط به كسب و كار با روانشناسي زرد است. 
افرادي كه با رويكردي شبه روانشناسانه سعي در تهييج 
مخاطب داشته و ادعا مي كنند كه با فرمول خاص خود 
در ي��ك مقطع زماني كوتاه صاحب چندين كس��ب و 
كار بزرگ شده اند و چنانچه ما نيز رويه آنها را در پيش 

بگيريم، دستاورد هاي مشابهي خواهيم داشت. 
شرط اساسي در موفقيت هر كسب و كار، پياده سازي 
الگوريتم هاي خاص آن كسب و كار است و چنانچه افراد 
يا سازمان ها نتوانند به درستي از الگوريتم هاي مشخص 
و مرتبط با تخصص خود پيروي كنند دير يا زود طعم 
شكست را تجربه خواهند كرد. شكست در روانشناسي 
زرد به »بي عرضگي« تعبير مي ش��ود در حالي كه در 
ادبيات كارآفرينان موفق و مطرح دنيا-كه حداقل يك 

بار خود را در اين نقطه يافته اند- معنايي متفاوت دارد.
جامعه شناسي رس��انه هاي اجتماعي موضوع نسبتا 
جديدي اس��ت كه اميد مي رود ب��ا پرداختن دقيق و 
علمي به جنبه هاي گوناگون آن به ابزاري قدرتمند در 
جهت سره از ناسره كردن محتوا هاي ارايه شده در سطح 

رسانه هاي اجتماعي بدل شود.

وعده تحويل ۶۰ هزار واحد 
مسكن مهر تا پايان سال

مديرعامل ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد با اعالم 
تكميل ۶0 هزار واحد مسكن مهر نيمه كاره تا پايان سال، 
گفت: با دستور رييس جمهوري مبني بر رفع مشكالت 
مس��كن مهر، تمامي قراردادهاي پيمانكاري مسكن 
مهر بازنگري و با ضرايب جبراني، تعديل و كارگاه هاي 
مس��كن مهر بعد از يك دوره توقف، مجدداً فعال شد. 
عليرضا جعفري در گفت وگو با ايرنا، از تكميل ۶0 هزار 
واحد مسكن مهر تا پايان سال خبر داد و اظهار كرد: از 
متقاضيان مسكن مهر كه بعد از بيش از 10 سال هنوز 
نتوانستند خانه هاي خود را تحويل بگيرند، عذرخواهي 
مي كنيم و اعالم مي كنم كه در آستانه يك سالگي دولت 
سيزدهم با دس��تور رييس جمهوري مبني بر تعيين 
تكليف و رفع مشكالت مسكن مهر، تمامي قراردادهاي 
پيمانكاري مسكن مهر با ضرايِب جديد تعديل شد. وي 
توضيح داد: 400 هزار واحد مسكن مهر تكليف شهرهاي 
جديد بود كه از اين ميزان تقريبًا حدود ۶0 هزار واحد 
تحويل داده نشده باقي مانده يا به دليل وجود نواقص 
در پروژه ها متقاضيان نتوانستند از آن استفاده كنند.  به 
گفته معاون وزير راه و شهرسازي در راستاي رفع نواقص 
واحدهاي مسكن مهر با تشكيل يك كميته اختصاصي، 
حل تم��ام موضوعات مربوط به »ام��ور پيمانكاري« و 
»تامين منابع« موردنياز پروژه ها در دستور كار قرار گرفت.

تمديد»اجباري«قراردادهاياجاره»اتوماتيك«شد

بخشش از »موجر« به »مستاجر«

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس�تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل : پرونده 
کالسه۱۴۰۰۱۱۴۴۲5۰۰۱۰۰۱۳58  و رای شماره۱۴۰۱۶۰۳۲5۰۰۱۰۰۰۴5۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰8 به تقاضای   عبدالمحمدرستمی 
نژاد فرزند شیر محمد نسبت  به  ششدانگ  یکباب  ساختمان بمساحت ۱۴5.۹۳ متر مربع  مجزی شده از  پالک شماره ۴۲ 
اصلی  واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت  مالک اولیه  سبزعلی باژدان رسیدگی و تائید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی می گردد 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 تس�لیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۶ / ۰۳ /۱۴۰۱       تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۱ / ۰۳/ ۱۴۰۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئين نامه تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

صید آقا نجفوند دریکوندی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد 

 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 مقررات بند ۲ ماده یك قانون و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایي قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه 
مسكن روس�تاها و ش�هرهاي زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت مصوب ۱۳88 آراء صادره و آگهي تحدید حدود 
الصاقي موادي به قانون ساماندهي و حمایت از تولید عرضه مسكن مصوب ۱۳88 نظر به اینكه در اجراي 
ماده ۱۰ آیین نامه قانون مذكور تحدید حدود قطعات مورد تصرف آقایان و خانم هاي مشروحه ذیل واقع 
در حوزه ثبتي شبانكاره در تاریخ ذیل بعمل خواهد آمد و برابر مقررات و آیین نامه جهت اطالع متقاضیان 

و عموم آگهي مي شود.
۱- ششدانگ یكباب خانه پالك ۷۶۴ فرعي مجزاش�ده از پالك۷۳۳۹/۱۶۰  اصلي به مساحت5۱۱/۴۳  

مترمربع ملكي خانم آزیتا صداقت واقع در حوزه ثبتي شبانكاره )چهاربرج شهر آبپخش( 
تاریخ تحدید حدود ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

لذا كلیه مالكین و اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي كه نسبت به اصل ملك ادعا و اعتراض داشته باشند 
مي توانند به استناد ماده ۱۰ آیین نامه از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت ۲۰ روز كساني كه نسبت به تحدید 
حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت ۲۰روز اعتراض 
كتبي خود را به اداره ثبت اس�ناد و امالك شبانكاره تسلیم و رس�ید اخذ نمایند و ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتي، دادخواست خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم و گواهي تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك شبانكاره تسلیم نمایند در غیر اینصورت آراء صادره به مرحله 
اجراء در آمده و عملیات ثبتي با رعایت مقررات ادامه خواهد یافت. بدیهي است صدور سند مالكیت مانع 

از مراجعه متضرر جهت احقاق حق به مرجع قضایي نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

داریوش جالل منش- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك واحد شبانكارهم الف ۱۴۷

 آگهي ابالغ مفاد آراء هيات )قانون الحاق موادي
 به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن(

»توليد،دانشبنيان،اشتغالآفرين«

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر



ردياب هاي متا در ميليون ها وب سايت اينترنتي جاي 
گرفته اند و داده هاي ش��ما را جمع آوري و به متا ارسال 
مي كنند. يك بررسي تازه نشان مي دهد اين ردياب ها 
در وب سايت هايي قرار گرفته اند كه حتي محتاط ترين 
كاربران هم از آنها در امان نيستند. اين ردياب ها حتي 
وب سايت بيمارستان ها از جمله درگاه هاي بيماراني را 
كه بايد بر اساس قوانين حريم خصوصي محافظت شوند 

نيز دربر مي گيرند.
پورتال خب��ري ماركاپ كه آس��يب هاي تكنولوژي را 
پوشش مي دهد تازه ترين يافته هاي خود درمورد رديابي 
به نام »پيكسل« از شركت متا را منتشر كرد. پيكسل هاي 
متا در واقع كد هايي هستند كه توسعه دهندگان براي 
رديابي مالقات كنندگان در داخل دستگاه قرار مي دهند. 
طبق بررسي ها، وب سايت هاي متعلق به دولت، مراكز 
مشاوره بارداري و بيمارس��تان ها از طريق پيكسل ها، 
داده هايي را به متا ارس��ال مي كنند كه از نگاه كاربران 
حساس محسوب مي شود. با توجه به آوازه متا در حوزه 
حريم خصوصي، مقصر دانس��تن اين شركت ساده و 
قابل درك است. متا به واس��طه پيكسل و ردياب هاي 
ديگري كه دارد، يكي از سازندگان جهاني عاري از حريم 
خصوصي و مملو از نشت داده اي محسوب مي شود كه 

ما هرروز در آن گشت و گذار مي كنيم.
اين شركت عرضه كننده سيستمي است كه داده هاي 
كاربران را از ميليون ها وب سايت جمع آوري و آنها را به 
طالي تبليغاتي تبديل مي كند و به خوبي نس��بت به 
استفاده ناامن و حتي سوءاستفاده احتمالي از آن آگاه 
است. اما اين مساله يكي از معدود مواردي است كه در 
آن نمي توان تقصير را به طور كامل گردن متا انداخت، 
زيرا متا تمام تالش خود را كرده تا تقصير را گردن ديگري 
بيندازد. زك ادواردز، تحليلگر امنيتي، شرايط را اينگونه 
توصيف مي كند: »فيس بوك مي خواهد كيك داده ها 
را بخورد اما با نقض قوانين درگير نشود.« كسب وكار ها 
ردياب هاي متا را به صورت داوطلبانه در وب سايت ها و 
اپليكيشن هاي خود استفاده مي كنند و اينكه كدام داده 
به اين غول شبكه اجتماعي ارسال شود از تصميمات 

آنها است.
در عصر حاضر بهانه اي براي توس��عه دهندگان وجود 
ن��دارد و آنها از كارك��رد و داده هاي ارس��الي مطلع اند. 
توس��عه دهندگان حداقل نبايد اين كد را در صفحات 
تنظيم قرار مالقات درماني يا پورتال بيماران قرار دهند؛ 
جايي ك��ه بيماران انتظار حريم خصوص��ي دارند. متا 
سازنده هيوالست اما اين وب سايت ها هستند كه آن را 

تغذيه مي كنند.

پيكسلچطوررديابيراآسانميكند
»متا« پيكسل را به صورت رايگان در اختيار كسب وكارها 
قرار مي دهد. پيكس��ل داده ه��اي بازديدكنندگان را 
جمع آوري و براي متا ارس��ال مي كند و اين ش��ركت 
مي تواند داده ها را با پروفايل فيس بوك و اينس��تاگرام 
كارب��ران مطابقت ده��د و اطالعات مفي��دي را از آن 
اس��تخراج كند )در برخي موارد اطالعات كساني كه 

در هيچ كدام از پلتفرم هاي متا حساب كاربري ندارند 
ه��م در اختيار اين ش��ركت قرار مي گي��رد.( برخي از 
داده ها، از جمله آدرس IP، به صورت خودكار توس��ط 
متا جمع آوري مي شود. اما توسعه دهندگان مي توانند 
پيكسل را براي رديابي »رخداد ها« )اقدامات مختلف 
كاربران در وب سايت( تنظيم كنند. اين رخداد ها ممكن 
است كليك يا پاسخ هاي ش��ما به فرم ها را شامل شود 
و كس��ب وكارها از طريق آن، درك بهتري از رفتارها و 
اقدامات تان پيدا مي كنند. تمام اين داده ها را مي توان براي 
هدف گيري تبليغاتي كاربران يا ساخت يك دسته بندي 
به نام »مخاطبان مشابه« اس��تفاده كرد. براساس اين 
فرايند، كسب وكارها از متا مي خواهند تا تبليغات را به 
كساني نمايش دهد كه از نگاه متا به مشتريان فعلي آنها 
ش��باهت دارند. هرچه متا داده هاي بيشتري از طريق 
رديابي دريافت كند، تبليغات هدفمند ساده تر مي شود.

اين داده ها براي بهبود محص��والت و خدمات متا هم 
به كار گرفته مي ش��وند. كس��ب وكارها هم مي توانند 
از داده هاي پيكس��ل براي تحليل و در نتيجه تقويت 
محصوالت و خدمات خود استفاده كنند. كسب وكارها 
)يا فروشندگان شخص ثالثي كه ساخت وب سايت يا 
مديريت آن را بر عهده مي گيرند( داده هايي كه در اختيار 
متا قرار مي گي��رد را كنترل مي كنند. طبق يافته هاي 
ماركاپ، برخي از وب س��ايت هاي بررسي شده در اين 
گزارش، پيكس��ل را در صفحه هاي ثبت قرار مالقات 
پزش��كي قرار داده و نام، تاريخ، زمان مالقات و پزشك 
مورد نظر را براي متا ارس��ال مي كنند. ب��راي اين كار، 
افرادي از جانب بيمارستان بايد پيكسل  را براي اين كار 
تنظيم كنند. درنتيجه، بيمارستان يا وظيفه محافظت 
از داده ها را به درس��تي انجام نمي دهد يا اين داده ها را 
مستحق محافظت نمي داند. ش��ايد هم فرض آنها بر 
اين بوده كه ابزارهاي متا امكان جمع آوري يا استفاده 
از داده هاي حس��اس را ندارند. م��اركاپ در تازه ترين 
بررسي خود درباره بيمارستان ها متوجه شده است كه 
يك سوم از بيمارستان هاي بررسي شده، كه جزو 100 

بيمارستان برتر امريكا محسوب مي شوند، در صفحات 
تنظيم قرار مالقات از پيكسل استفاده كرده اند و هفت 
سيستم درماني هم اين ردياب را در پورتال بيماران به كار 
برده اند. با اين حال چندين وب سايت پس از اطالع رساني 

ماركاپ، پيكسل را از وب سايت  خود حذف كردند.

بيمارستانهااينرفتاررا
چطورتوجيهميكنند؟

بيمارستان هاستون متوديست تنها بيمارستاني بود 
كه پاسخ دقيقي به ماركاپ داد. آنها دليل چنين اتفاقي 
را بي اطالعي اعالم كردند و گفتند از ارس��ال اطالعات 
محافظت شده درماني به متا اطالعي نداشتند. يافته هاي 
ماركاپ نش��ان مي دهد، هر بار كه ف��ردي روي گزينه 
»تنظيم قرار مالقات« در اين وب سايت كليك مي كند، 
وب س��ايت اين بيمارس��تان به متا اطالع مي دهد. اما 
طبق اعالم آنها، درخواست به معناي تاييد قرار مالقات 
نيست و هميشه تنظيم كننده قرار، فرد حاضر در مالقات 
نخواهد بود. ش��ايد از نگاه اين بيمارستان اقدام آنها به 
معني نقض حريم خصوصي بيمار نباش��د اما بيماران 
نظر ديگ��ري دارند. با اين حال بيماران هيچ اطالعي از 
اين روند ندارند و براي كس��ب اطالع، بايد از ابزارهاي 
خاصي استفاده كنند كه نيازمند سطح قابل توجهي از 
دانش فني است. هاستون متوديست در حال حاضر اين 
پيكسل را از وب سايت خود حذف كرده است. نووات هلث 
سيستم درماني ديگري است كه ماركاپ نگاهي به آن 
انداخت است. اين سيس��تم درماني در بيانيه اي اعالم 
كرد پيكسل از سوي يك فروشنده شخص ثالث براي 
كمپيني در وب سايت اين س��ازمان قرار گرفته است. 
هدف جذب افراد بيشتر بوده و به گفته آنها فقط براي 
ش��مارش تعداد افراد ثبت نام كرده از آن استفاده شده 
است. اما يافته هاي ماركاپ نشان مي دهد كه اطالعاتي 
فراتر از تعداد ثبت نامي ها براي متا ارس��ال مي شود و 
موضوعاتي مثل دارو  و گرايش جنسي بيماران را هم در 
بر مي گيرد. به نظر مي رسد كه اشتباه از سمت فروشنده 

شخص ثالث اين پروژه باش��د، اما وظيفه محافظت از 
داده هاي مش��تريان بر عهده نووات است و فروشنده و 
متا هيچ كدام مس��ووليتي در اين باره ندارند. البته اين 
به معناي تبرئه كامل متا نيست. اين شركت سيستم 
رديابي پيكس��ل را طراحي كرده و با وجود يك سري 
قوانين و ابزارهايي كه جمع آوري اطالعات حس��اس، 
مثل اطالعات پزشكي، را محدود مي كند تدابير كافي 
براي جلوگيري از اين موضوع اتخاذ نش��ده است. متا 
در بياني��ه اي به ريكود گفت: »سيس��تم ما به گونه اي 
طراحي ش��ده كه داده هاي حساس را فيلتر كند.« اما 
ماركاپ دريافته است كه اين فيلتر ها، حداقل در رابطه با 
داده هاي وب سايت مراكز بارداري بحراني، درست عمل 
نمي كنند. متا به سواالت ريكود در مورد نقض احتمالي 
مقررات اين شركت از سوي كسب وكارها پاسخي نداد. 
ادوارد، محقق امنيتي، رويكرد سخت گيرانه تري نسبت 
به مسووليت متا در اين رابطه دارد. او مي گويد: »به نظر 
من 100 درصد اشتباه از سوي فيس بوك است.« متا 
به درخواست ريكود كه پرسيده بود اين شركت چطور 
اجراي سياست هاي خود توسط كسب وكارها را تضمين 
مي كند يا اينكه كسب وكارها چه اطالعات حساسي را 
نبايد براي آنها ارسال كنند پاسخي نداد. به نظر مي رسد 
ماجرا از اين قرار است كه متا سازنده ابزاري براي رديابي 
است كه به نفع اين شركت كار مي كند،  اما اگر از اين ابزار 
به اشتباه استفاده شود، مسووليتش با فرد ديگري است. 
گويا قربانيان نهايي، بازديدكنندگاني هستند كه حريم 

خصوصي شان نقض مي شود.

چگونهازپيكسلدوريكنيم؟
ب��راي محافظ��ت از خودت��ان چند گزين��ه داريد؛ 
مرورگرهايي مثل سافاري، فايرفاكس و بريو، ابزاري 
)tracker blockers( براي جلوگيري از رديابي 
ارايه مي دهند. تاد فيترز، يكي از خبرنگاران گزارش 
ماركاپ، در مصاحبه با ريك��ود گفت كه آنها در اين 
بررس��ي از مرورگر، با غيرفعال كردن تمام افزونه ها، 
استفاده كردند. افزونه هاي حريم خصوصي هم گزينه 

مناسبي براي جلوگيري از رديابي هستند.
وي پي ان ه��ا و رله )relay( خصوص��ي اپل، هنگام 
بازديد از وب سايت ها IP شما را مخفي مي كنند اما 
براي استفاده از آنها بايد هزينه  اي پرداخت كنيد. متا 
هم در پلتفرم هاي خود امكاناتي براي محدود كردن 
رديابي و تبليغ��ات هدفمند ارايه كرده اس��ت. اين 
 data« شركت مدعي است با غيرفعال كردن گزينه
 »about your activity from partners
)داده هاي فعاليت ش��ما بر اس��اس هم��كاران( يا » 
»off-facebook activity  )فعالي��ت خارج از 
فيس بوك(، داده هاي به دست آمده از پيكسل براي 
ارايه تبليغات هدفمند به شما استفاده نمي شود. البته 
كه با اين كار ش��ما به ابزارهاي حريم خصوصي متا و 
ادعاي اين ش��ركت اعتماد مي كنيد. راهكار نهايي 
هم البته درخواس��ت براي تصوي��ب قوانين حريم 

خصوصي است. 
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افزايشرتبهفايلهايمخرب
درنتايجگوگل

تالش هكرها براي فيشينگ در حال تحول و رشد است 
و اكنون نه تنها كارمندان را از طريق ايميل مورد هدف 
قرار مي دهند، بلكه حتي كاربران معمولي نيز هنگام 
استفاده از موتورهاي جس��ت وجوي محبوبي مانند 
گوگل، ممكن است مورد حمله قرار بگيرند. به گزارش 
 Netskope ايسنا، محققان شركت امنيتي امريكايي
گزارش جدي��د خود را منتش��ر كرده اند كه نش��ان 
مي دهد تعداد دانلودهاي انجام شده به منظور اهداف 
فيش��ينگ در 1۲ ماه گذش��ته، ۴۵0 درصد افزايش 
يافته اس��ت. در اين گزارش همچنين تاكيد شده كه 
هكرها با استفاده از اصول سئو )SEO( براي افزايش 
رتبه فايل هاي PDF مخرب در موتورهاي جست وجو 
اس��تفاده مي كنند. نكته مهم ديگري كه همزمان با 
افزايش حمالت فيشينگ، كاربران اينترنت را تهديد 
مي كند، محبوبيت بس��يار زياد تكنيك هاي سئو در 
بين هكرها است كه از آنها براي بهينه سازي وب سايت 
در موتور جست وجو اس��تفاده مي شود. با اين وجود، 
هكرها مي توانند فايل هاي پ��ي دي اف مخرب خود 
را به نتايج اول جست وجوهاي كاربران تبديل كنند. 
اين گزارش در حالي منتشر شده كه تيم هاي امنيتي 
با استفاده از ابزارهاي سنتي خود معموال در مقابله با 
حمالت فيشينگ شكست خورده اند. طبق تحقيقات 
انجام شده، در سال ۲0۲1، ۸۳ درصد از سازمان ها يك 
حمله فيشينگ مبتني بر ايميل را تجربه كرده اند كه 
در آنها كاربران روي يك لينك مخرب كليك مي كند، 
بدافزاري را دانلود كرده و باعث نفود هكر به سيس��تم 
مي شود. حاال با وجود استفاده هكرها از تكنيك هاي 
سئو، تعداد كل حمالت فيش��ينگ موفق نيز بسيار 
افزايش يافته اس��ت و پتانسيل رشد بسيار بيشتر نيز 
در آن دي��ده مي ش��ود. در رابطه با دف��اع در برابر اين 
نوع حمالت، ري كانزانز، مدير آزمايش��گاه تهديدات 
Netskope چندين روش پيشنهاد كرده است، اما 
موثرترين آنها، اس��تفاده از رويكردي است كه بتواند 
ترافيك وب محتواي مخرب را رمزگشايي و اسكن كند. 
او همچنين پيش��نهاد كرده كه امكاني براي كاربران 
فراهم شود تا بتوانند URLهاي مخرب مهمي كه در 

موتورهاي جست وجو وجود دارند را گزارش كنند.

مرورگرهارمزهاواطالعاتحساس
رابهطورمتنسادهذخيرهميكنند

يك محقق امنيتي مي گويد بررس��ي هاي او نشان 
داده كه مرورگر شما ممكن است داده هاي حساس 
از جمل��ه نام كاربري، گذرواژه و كوكي هاي جلس��ه 
را به ص��ورت مت��ن س��اده در حافظه ذخي��ره كند. 
اين اتفاق مي تواند مش��كل امنيت��ي بزرگي را براي 
اطالعات كاربران به وج��ود بياورد. به گفته »زيو بن 
پورات«، محقق امنيتي شركت CyberArk اكثر 
مرورگرهاي مبتني بر كروميوم مثل گوگل كروم و 
مايكروسافت اج با اين مشكل روبرو هستند. بررسي ها 
نش��ان داده ك��ه مرورگرهاي ديگ��ري مثل موزيال 
فايرفاكس و Brave هم از آس��يب پذيري مشابهي 
رنج مي برند. براي اس��تفاده از اين مشكل نيازي به 
دسترسي فيزيكي به دستگاه قرباني نيست. مهاجم 
مي تواند به صورت از راه دور هم به سيستم دسترسي 
پيدا كند و اين اطالعات را اس��تخراج نمايد. در اين 
صورت، حتي احراز هويت دو مرحله اي هم نمي تواند 
براي محافظت از حس��اب كاربران كافي باشد چون 
اگر كوكي هاي جلسه در حافظه وجود داشته باشد، 
با دسترسي به آنها مي تواند جلسه تحت وب كاربر را 
هايجك كرد. ين محقق مي گويد انواع داده هايي كه به 
شكل ساده در حافظه قرار مي گيرند و قابل استخراج 
هستند به چند دسته تقسيم مي شوند: »نام كاربري 
و گذرواژه اي كه در هنگام ورود به وب اپليكيشن ها 
اس��تفاده مي ش��ود؛ آدرس اينترنتي، نام كاربري و 
گذرواژه اي كه در هنگام باال آم��دن مرورگر به طور 
خودكار وارد حافظه مي شود؛ همه داده هاي مربوط به 
آدرس هاي اينترنتي، نام هاي كاربري و گذرواژه هايي 
كه در بخش Login Data ذخيره مي شوند؛ همه 
كوكي هاي متعلق به وب اپليكيش��ن هاي خاص.« 
اين مش��كل به گوگل گزارش ش��ده اما به سرعت 
با برچس��ب »رفع نمي ش��ود« مواجه شده است، 
ظاهرا چون كروميوم مشكالت مربوط به حمالت 
دسترسي به حافظه فيزيكي محلي را حل نمي كند. 

قابليتهايجديدواتساپ
برايتماسهايگروهياضافهشد

واتس اپ قابليت جديدي اضافه كرده كه به افراد 
اجازه مي دهد حين تماس ويدئويي پيام ارس��ال 
كنند يا صداي برخي ديگر از كاربران را قطع كنند. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، واتس اپ به تازگي 
چند ويژگي جديد اضاف��ه كرده تا قابليت كنترل 
تماس ه��اي گروهي را ارتقا ده��د. از هفته جاري 
افراد مي توانند در تماس هاي گروهي افراد خاصي 
را بي صدا )ميوت( كنند و براي برخي پيام ارس��ال 
كنند. بي صدا كردن افراد در تماس هاي گروهي به 
خصوص در مواردي كارآمد است كه فرد نمي داند 
ديگران س��روصداي پ��س زمينه خان��ه يا محل 
كارش را مي ش��نوند. اين شركت همچنين بنري 
اضافه كرده كه پيوستن فردي به تماس گروهي را 
اطالع رساني مي كند. اخيرا واتس اپ ويژگي هاي 
مختلفي را عرضه كرده اس��ت. اين پيام رسان در 
كن��ار قابليت هاي مختلف ب��راي تماس گروهي، 
ويژگي هاي حريم خصوصي جديدي افزوده كه به 
افراد امكان مي دهد تصاوير پروفايل، آخريد بازديد 

و استاتوس خود را از كاربران ديگر مخفي كنند.

تعدادكاربرانتلگرام
بهبيشاز۷۰۰ميليوننفررسيد

تلگ��رام بي��ش از ۷00 ميليون كاربر فع��ال ماهانه 
جذب كرده و حاال قرار است با عرضه اشتراك پولي، 
قابليت هاي خاصي را در اختيار دسته اي از كاربران 
قرار دهد و از حجم ب��االي كاربران خود درآمدزايي 
كند. اين شركت هنوز قيمت اشتراك پريميوم خود 
را مشخص نكرده اما به نظر مي رسد كه اين اشتراك 
ماهيانه بين ۴.۹۹ تا ۶ دالر هزينه خواهد داش��ت. 
به گزارش پيوس��ت، به نقل از تكرانچ، اين اشتراك 
پريميوم قابليت هاي تازه و خاصي را به اين اپليكيشن 
كه ژانويه ۲0۲1 تعداد كاربرانش از ۵00 ميليون نفر 
در ماه عبور كرد، اضافه مي كند. كاربران با استفاده 
از اش��تراك پريميوم تلگرام مي توانند فايل هايي تا 
س��رحد ۴ گيگابايت را براي ديگران ارس��ال كنند 
)حجم فايل هاي ارسال در حال حاضر به ۲ گيگابايت 
محدود شده اس��ت( و از جمله ديگر امتيازهاي اين 
اش��تراك مي توان به افزايش س��رعت دانلود اشاره 
كرد. مشترياني كه اين اش��تراك پولي را خريداري 
كنند مي توانند تا س��رحد 1000 كان��ال را دنبال و 
۲0 فولدر چت با حداقل ۲00 چت در هركدام ايجاد 
كنند. كاربران پريميوم تلگرام همچنين مي توانند 
تا ۴ حس��اب كاربري را به اين اپليكيشن اضافه و تا 
10 چت را در اين اپليكيش��ن پي��ن كنند. به گفته 
تلگرام اين ش��ركت قصد دارد توس��عه خود را »به 
جاي تبليغ كنندگان، روي كاربران متمركز كند.« 
اين اولين باري اس��ت كه يك اپليكيشن پيام رسان 
لحظه اي با صدها ميليون كاربر، اشتراكي پريميوم 
براي كاربران عرضه كرده است. سيگنال، واتساپ، 
فيسبوك مسنجر، اپل مس��يجز و گوگل مسيجز، 
برخ��ي از رقباي اصلي تلگرام هس��تند و هيچ كدام 
چيزي به نام اشتراك پريميوم ندارند. پاول دوروف، 
بنيان گ��ذار و مديرعامل تلگرام پيش��تر از ارايه اين 
اشتراك پولي در پاسخ به تقاضا براي فضاي ذخيره 
و پهن باند بيشتر از س��وي كاربران خبر داده بود. او 
گفت: »پس از كمي بررس��ي م��ا دريافتيم كه تنها 
راه براي پاس��خ به تقاضاي طرفداران و رايگان نگه 
داشتن قابليت هاي فعلي، ارايه قابليت هاي اضافي 
با اس��تفاده از يك گزينه پولي اس��ت.« پيش از اين 
برخي از تحليلگران اميدوار بودند كه تلگرام بتواند 
از طريق پروژه توكن بالكچيني خود به درآمدزايي 
برس��د. اما پس از چندين مرتبه تاخير و مشكالت 
رگوالتوري، تلگرام در س��ال ۲0۲0 اين پروژه را رها 
كرد و 1.۲ ميليارد دالر سرمايه جذب شده براي اين 
پروژه را به س��رمايه گذاران پ��س داد. در ماه مارس 
۲0۲1، تلگرام از طريق چندين سرمايه گذار، شامل 
شركت سرمايه گذاري مبادله و شركاي ابوظبي خود با 
فروش سهام هاي پنج ساله و پيش از عرضه اوليه، يك 
ميليارد دالر سرمايه جذب كرد. اين نسخه پريميوم، 
براي كاربران آيفون هند ۶ دالر قيمت گذاري شده 
است. الكس باردو، منتقد تكنولوژي اهل اسپانيا هم 
قيمت ۵.۴۹ يورو )۵.۷۷ دالر( را گزارش كرده است. 
س��خنگوي تلگرام فعال درمورد قيم��ت نهايي اين 
طرح اظهارنظر نكرده است. كاربران پريميوم تلگرام 
همچنين مي توانند پيام هاي صوتي را به متن تبديل 
كنند، به استيكرها و واكنش هاي ويژه دسترسي دارند 
و مي توانند از تصاوير متح��رك براي پروفايل خود 
استفاده كنند. همچنين در اين نسخه از تلگرام ديگر 
خبري از تبليغات نخواهد بود. )در برخي از بازارها، 
پيام هاي تبليغاتي به صورت گروهي و در بسياري از 
كانال ها نمايش داده مي شود.( دوروف متعهد شده 
كه قابليت هاي پايه اين اپليكيش��ن را همچنان به 
صورت رايگان به كاربران ارايه كند. به گفته او تلگرام 
همچنان به ساخت قابليت هاي جديد براي كاربران 
رايگان نيز ادامه مي دهد. اين شركت روز يكشنبه از 
عرضه قابليت تازه اي به نام درخواست هاي مشترك 
خبر داد كه كاربران از طريق آن مي توانند بدون نياز 
به يك لينك دعوت به گروه��ي عمومي بپيوندند. 
قابليت جديد ديگري كه ب��راي كاربران رايگان در 
نظر گرفته شده به گروه هاي كانال هاي وريفاي شده 
اجازه مي دهد تا نشان خود را در باالي چت به نمايش 
بگذارند. اين به روزرس��اني جديد همچنين از رندر 
انيميش��ن هايي با 1۲0 فريم در ثانيه براي آي پد و 
آيفون هاي جديد پشتيباني مي كنند. تحليلگران 
استنفورد در ماه مه ۲0۲۲ خطاب به مشتريان خود 
نوشتند كه قابليت هاي تلگرام »قدرت رقابتي بااليي« 
پيدا كرده است. براساس اين نوشته: »با اينكه واتساپ 
و مسنجر همچنان بيشتر دانلود هاي پيام رسان را در 
گروه منتخب ما در اختي��ار دارند، اما تلگرام بخش 
مهمي از سهم كاربران آنها را از آن خود كرده است.« 

»متا«دادههايشخصيكاربرانراازسراسراينترنتجمعآوريميكند

زنگ خطر حريم خصوصي

دستهاينامرييزورمدار
 همه مي فهميدند چه كسي چقدر و به چه منظور دالر 
مي گيرد؛ نكته دوم اين است كه خيلي از رانت جوهاي ما 
فقط اگر رانت جويي پنهان بماند حاضرند افتخار بدهند 
رانت بخورند و اگر قرار باشد رانت جويي آنها شفاف شود 
منصرف مي شوند؛ نكته سومي كه به اندازه دو نكته قبل 
مهم است اين است كه وقتي  كه تخصيص دالرهاي نفتي 
شفاف مي شود امكان نظارت هاي تخصصي مدني فراهم 
مي شود يعني اگر به هر كارخانه يا مجموعه اي هر ميزان 
ارز داده ش��ود همه آنهايي ك��ه مي توانند با منطق ثابت 
كنند كه اولويت شان بيشتر اس��ت سروصدا مي كنند. 
اينكه مي گويند شفافيت باطل السحر مناسبات فاسد و 
رانتي است براي همين است كه آنهايي كه سالم هستند 
مي توانند كل ملت را به يك ناظر امين تبديل كنند كه 

دارد در سرنوشت خود مشاركت و نظارت تخصصي مدني 
مي كند و اين در شرايط جنگي در ايران تجربه شده است. 
االن اگر در ايران بگويي شفاف كن، رانت جوها مي گويند 
استكبار جهاني سوءاستفاده مي كند. اگر قرار بود استكبار 
جهاني سوءاس��تفاده كند در شرايط جنگي ضربه هاي 
مهلك تري مي توانست به ما وارد كند. شما ديديد در آن 
دوره اين را شفاف كردند و هيچ ضربه اي هم به ما وارد نشد 
كه هيچ، جلوي بي ش��مار ضربه هم گرفته شد. چرا اين  
طوري است؟ به خاطر اينكه ما سرمان را در برف كرديم 
و فكر مي كنيم فعل  و انفعاالت دالري ما معلوم نيس��ت 
چطوري است. همه حساب و كتابش را بيروني ها مي دانند، 
مهم اين است كه ما مردم خودمان را محرم بدانيم يا ندانيم. 
نكته چهارم اينكه براي دولت الزام قانوني ايجاد مي كرد 

كه اگر خالف كند تنبيه مي ش��ود. در دوره احمدي نژاد 
ماجراي خانم دكتر وحيد دستجردي را به خاطر داريد؟ 
در سال 1۳۹1 ايشان خودشان فايل تصويري پخش كرد 
و گفت فكر مي كنم اين مساله بايد علني شود؛ من در شش 
 ماهه اول سال ۹1 مدام به بانك مركزي مراجعه مي كردم 
كه براي واردات داروهاي حياتي مورد نياز كشور به ما ارز 
تخصيص بدهيد، اما به من حمله مي كردند و مي گفتند 
مگر نمي فهمي ما االن در شرايط خاص تحريم و جنگ 
اقتصادي هستيم؟ گزارش شش  ماهه گمرك كه درآمد 
ما ديدي��م دالرها به واردات خودروه��اي لوكس و لوازم 
آرايشي تخصيص داده شده اس��ت! اگر يادتان باشد در 
آن شرايط، هم سخنگوي قوه قضاييه هم نماينده هاي 
مجلس ادعا كردند كه برخ��ورد خواهند كرد، اما نه تنها 
اين كار را نكردند، بلكه خانم دكتر وحيد دستجردي به 
خاطر برمال كردن اين مساله عزل شد و همه دوستاني كه 
خودشان را اصولگرا مي دانند مماشات و سكوت كردند. 
چرا قوه قضاييه نتوانس��ت با آن متخلفان برخورد كند؟ 
براي اينكه اينها خالف قانون كاري نكرده بودند. تا زماني 
كه تخصيص دالرهاي نفتي پشتوانه الزام و مبناي قانوني 
ندارد، مبنايش صالحديد مقامات اجرايي است؛ بنابراين 
حداكثر كاري كه مي توانيم بكنيم اين است كه شخص را 
بركنار كنيم، اما نمي توانيم مواخذه و تنبيه قانوني كنيم. 
درحالي كه در ابتكاري كه در دوره جنگ به كار گرفته شد 
اگر يك مقام دولتي در تخصيص ها خالف مي كرد شايسته 

مجازات مي شد. 
پنجمين نكته كه باعث نجات كشور در آن دوره شد اين 
بود كه وقتي كانون اصلي توزيع رانت شفاف شد پيامي 
كه به همه بازيگران اقتصادي م��ي داد اين بود كه دوران 
مفت خوارگي به سر آمده اگر كسي مي خواهد برخوردار 
شود بايد استعدادهاي خود را در كانال توليد بيندازد. اين  
طور ش��د كه كشور نجات پيدا كرد. اگر شما بپرسيد كه 
آيا راه نجات براي كش��ور هست؟ من مي گويم آري. گام 
نخست شفافيت مربوط مي شود به شفافيت تخصيص 
دالرهاي نفتي، گام بعدي شفاف سازي تخصيص اعتبارات 
بانكي است. آيا نهادهاي نظارتي ما مي دانند كه از نقطه 
عطف 1۳۸۵ كه تحريم گران ايران به سمت تحريم هاي 
سيستمي رفتند تا اقتصاد ايران را دچار فلج كامل كند 
سيستم بانكي ما با تحريم كنندگان هم راستا عمل كرده؛ از 
1۳۸۵ تا 1۳۹۵ سهم توليدكنندگان صنعتي و كشاورزي 
از مانده تس��هيالت بانكي ۵0 درصد سقوط كرده است 

يعني به جاي اينكه در شرايط تحريم سيستم بانكي به 
توليدكننده ها كمك كند كه بحران هايشان را باكيفيت تر 
مديريت كنند دقيقا هم راستا با اهداف تحريم كنندگان 
به توليدكننده ها فش��ار و مضيقه بيشتر وارد كردند پس 
بنابراين گام بعدي اين اس��ت كه قاعده گذاري هاي ضد 
توسعه اي و سوداگر پرور و تشويق كننده مافياي واردات 
در سيس��تم بانكي هم زمان با تخصيص هاي دالري بايد 
شفاف ش��ود. گام بعدي نحوه قاعده گذاري و نحوه اداره 
گمركات كشور است؛ يعني سومين رتبه از آن كانون هاي 
ضد توس��عه اي و رانت زا و فسادزا نقص هايي است كه در 
قاعده گذاري و اجراي گمركات كشور وجود دارد. ما االن 
كارشناسان بسيار باشرافت و مسلمان و ميهن دوستي داريم 
كه حتي برنامه هاي اجرايي و عملياتي شفاف سازي گمرك 
را هم طراحي كردند، سوابق شفاف سازي قاعده گذاري در 
دوره گمركات كشور در دوره جنگ هم بوده يعني تجربه 
همه اين چيزهايي كه گفتم در دوره جنگ موجود است 
و حساب و كتاب ها و عدد و رقم هايش هم كامال مشخص 
است. گام بعدي شفاف سازي مناقصه هاي دولتي است؛ 
در تمام دنيا گفته مي شود كه آسيب پذيري مناقصه هاي 
دولتي از فس��اد با كل آس��يب پذيري هاي ديگر در بدنه 
حكومت در برابر فساد برابري مي كند. فقط براي اينكه طول 
و عرض اين مساله براي شما آشكار شود من عرض كنم 
كه طي سي سال گذشته اندازه مناقصه هاي دولتي به طور 
متوس��ط 1۵ درصد GDP بوده است يعني تقريبا بيش 
از ارزش  افزوده بخش صنعت و به  مراتب بيش��تر از ارزش 
 افزوده بخش كشاورزي. ما با چنين پديده اي روبرو هستيم. 
همين االن تحت عنوان مشاركت عمومي و خصوصي دارند 
اين شفافيت مناقصه هاي دولتي را مخدوش مي كنند يعني 
ما داريم به دس��ت خودمان، خودمان را در اين زمينه ها 
آسيب پذير مي كنيم. االن اجمااًل خدمتتان مي گويم كه 
بله راه نجات براي كش��ور وجود دارد، اين راه نجات هم از 
يك ادبيات نظري بسيار معتبر در انديشه توسعه برخوردار 
است و هم بي شمار تجربه هاي ايراني و جهاني در اين زمينه 

وجود دارد كه مي تواند به كمك كشور بيايد.

فرش�ادمومنی  مصاحب�ه  کام�ل  مت�ن 
بادوماهنام�ه راهب�ردی»  چش�م اندازایران«  
باعنوان»  دس�ت های نامرئی زورمدار: ریش�ه 
ه�ای فس�ادوناکارامدی س�اختاری« ک�ه 
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تعادل |
بنابر اظهارات وزير صمت، آيين نامه واردات خودرو 
در نوبت بررس��ي در هيات دولت اس��ت اما تاكيد بر 
واردات خودروهاي اقتصادي تا جايگزين خودروهاي 
ارزان داخلي كه حذف شده، مثل تيبا و سمند شود. 
به گفته سيدرضا فاطمي امين، خودروهاي وارداتي 
تنها خودروه��اي چين��ي نيس��تند و خودروهاي 
اقتص��ادي اروپايي زير 10 هزار دالر نيز وجود دارد و 
گفت وگوهايي نيز براي انجام اين كار آغازشده است. 
فاطمي امين همچنين در جديدترين اظهارنظر خود 
ش��ركت هاي زيرمجموعه س��ايپا و ايران خودرو كه 

آماده واگذاري هستند را نيز اعالم كرد. 

   آيين نامه واردات خودرو در صف ورود 
به هيات دولت

س��يدرضا فاطمي امين افزود: مسائل صنعت خودرو 
كش��ور مربوط به امروز و ديروز نيست و شايد بيش از 
پنجاه س��ال است كه اين مس��ائل وجود دارد، اما اين 
موارد يك بار براي هميشه بايد حل وفصل شوند. وي 
عنوان كرد: بنده از سال 1۳۸۶ مجري طرح خودروهاي 
فرسوده بودم، بنابراين به طور مستقيم با صنعت خودرو 
ارتباط داش��تم و در آن زمان براي نخستين بار طرح 
فروش خودروهاي فرس��وده به طور جدي و عملياتي 
اجرا شد و در طول يك سال بيش از ۲۲۵ هزار خودرو 
فرسوده از رده خارج شد درحالي كه تا آن زمان تنها ۴۵ 
هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده بود. وزير صنعت 
در ادامه در خص��وص واردات خودرو نيز توضيح داد: 
آيين نامه واردات خودرو در دولت مطرح شده و داراي 
10 بند است، در خصوص يكي از بندهاي آن در هيات 
دولت ابهاماتي وجود داش��ت و الزم بود به كميسيون 
اقتصادي برگردد و براي بازگشت دوباره به دولت بايد 
۳ را مرحله طي مي كرد؛ اكنون طرح آماده اين است كه 
در دولت مطرح و بررسي شود. وي در پاسخ به پرسشي 
مبني بر واردات خودرو از شهريورماه بيان كرد: از زماني 
كه اين طرح تصويب شود، دو تا سه ماه بعد عملياتي 

خواهد شد و زمان زيادي نخواهد برد.

   كاهش 65  درصدي 
خودروهاي ناقص كف

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين برنامه دوساله 
تا اواخر س��ال 1۴0۴ ادامه دارد، يعني از سال 1۴0۲ 
اين موض��وع تغيير پيدا خواهد ك��رد و در واقع نقطه 
عطف همين بازه زماني است و در اين دوسال با تمركز، 
مسائل عمده رفع خواهد شد و اين صنعت براي مردم 
به يك حوزه رو به رشد و قابل افتخار تبديل خواهد شد.

فاطمي امين اضافه كرد: از ابتداي امسال تا 1۸خردادماه 
تع��داد خودروهاي ناقص كف حدود ۴۷ هزار دس��تگاه 
بوده كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 1۳۷ هزار 
دستگاه بوده است، يعني ۶۵ درصد كاهش خودروهاي 
كف را ش��اهد بوديم و كاهش توليد خودروهاي كف به 
معني نظم يافتن توليد و زنجيره توليد است. وي عنوان 
كرد: در ماه هاي آبان و آذر سال گذشته، تعداد خودروهاي 
كف 1۷0 هزار دستگاه بود و به يك مساله ملي تبديل شده 
بود به طوري كه نهادهاي نظارتي نس��بت به اين مساله 
اخطار دادند و پيگي��ري كردند.وزير صمت در ارتباط با 
آمار خودروهاي كامل نيز گفت: امس��ال در اين مقطع 
توليد 1۴۴ هزار دستگاه خودرو كامل شده است درحالي 
كه سال گذشته به آمار به ۳۸ هزار دستگاه خودرو رسيد.

   خودروهاي وارداتي زير10هزار دالر
فاطمي امين در خصوص مش��خصات خودروهاي 
واردات��ي گفت: ما ب��ر واردات خ��ودروي اقتصادي 
تأكيد داريم يعني خودروهايي كه زير ده هزار دالر 
باشند؛ زيرا مي خواهيم پژو، س��مند و تيبا را از رده 
خ��ارج كرده و خودروهايي مانند تارا و ش��اهين كه 
قيمت هاي باالتري نسبت به خودروهاي اقتصادي 
دارند را جايگزين كنيم، پس الزم است براي قشري 
از جامعه ك��ه خودروهاي��ي ارزان ت��ر مي خواهند 
محصول داشته باش��يم؛ بنابراين در اين آيين نامه 
تمركز ويژه كرديم كه خودروهاي اقتصادي ارزان تر 
وارد ش��ود تا هم ني��از مردم را پوش��ش دهند و هم 
به تدريج به س��مت س��اخت داخل بروي��م و نقص 
تركيب محصوالت داخلي را ب��ا از رده خارج كردن 
خودروهايي باقيمت پايين اما بي كيفيت و جايگزين 
كردن يك خودروي اقتص��ادي باكيفيت، برطرف 
كرده و س��بد محصوالت را كامل كنيم. وي افزود: 
خودروهاي وارداتي تنها خودروهاي چيني نيستند 
و خودروه��اي اقتصادي اروپايي زي��ر 10 هزار دالر 
نيز وج��ود دارد و گفت وگوهايي نيز براي انجام اين 
كار آغازشده است.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر 
واردات خودرو از شهريورماه بيان كرد: از زماني كه 
اين طرح تصويب ش��ود، دو تا سه ماه بعد عملياتي 
خواهد ش��د و زمان زيادي نخواهد برد.وزير صمت 
ادامه داد: پس از تحريم هايي كه بر روس��يه اعمال 
شد، جلساتي با شركت هاي روسي برگزار شد و آنان 
به شدت عالقه مند به واردات قطعه از ايران هستند؛ 
گفت وگوها بين شركت هاي ايراني و روسي در حال 
انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تس��هيلگري 
است. وي اضافه كرد: وضعيت امروز صنعت خودرو 
آن چيزي نيس��ت كه بنده ب��ه عنوان وزي��ر آن را 
تايي��د كنم، اما حركت در مس��يري كه آغازش��ده 

پيشرفت هاي قابل مالحظه اي داشته است.

    عصاي موسي نداريم
وزير صمت با اش��اره به برنامه دوساله براي حل مشكالت 
صنعت خودرو گفت: بخش��ي از اين برنامه از مهرماه سال 
گذشته آغازشده و تا پايان سال 1۴01 ادامه خواهد يافت و 
در اين مرحله به دنبال اصالح ساختار صنعت خودرو و ثبات 
بخشي در توليد هستيم، البته اكنون به ثبات بخشي در توليد 
خودرو رسيده ايم و اين روند تداوم خواهد يافت. وي عنوان 
كرد: از نيمه دوم امس��ال بيشترين تمركز درباره كيفيت 
خودرو خواهد بود؛ البته اكنون كيفيت در حال بهبود است، 
اما آمار ملموس نيست، يعني بر اساس حركت و گزارش هاي 
رسمي كه متعلق به وزارت صمت اس��ت، اعالم نشده و از 
سوي بخش خصوصي بوده است. فاطمي امين اضافه كرد: 
نمودار هاي كيفيت رو به رشد هستند، اما نمي توان آن را 
بيان كرد، زيرا قابل لمس نيست؛ اما از آذر و دي ماه امسال 
اين تغيير كيفيت براي مردم ملموس تر خواهد بود، بنابراين 
هيچ كسي داراي عصاي موسي نيست كه مسائل چهل ساله 
يك صنعت را يك شبه حل كند و ناگزير هستيم كه مسائل 

را اولويت بندي كرده و به ترتيب روبه جلو حركت كنيم. 

    شركت هاي آماده واگذاري 
مشخص شدند

فاطمي امين، همچنين دراظهارات يكش��نبه شب خود 
اعالم كرد كه صحبت مردم در خصوص تعلق خودروسازان 
به دولت هم مي تواند درست باشد و هم مي توان گفت كه 
اين طور نيس��ت، اما براي از بين رفتن اين شائبه از اسفند 
سال گذش��ته )1۴00( اقدامي انجام شد كه بر اساس آن 
مركز كانون وكال و كارشناس رس��مي قوه قضاييه تمام 
اموال مربوط به ايران خودرو و سايپا را قيمت گذاري كردند 
و نزديك به ۷00 ابالغ در سايپا و ۶00 ابالغ در ايران خودرو 
براي كارهاي مختلف صادر شد. اميدواريم در هفته آينده 
قيمت گذاري تمام اموال اين دو ش��ركت به پايان برس��د 
تا بالفاصله واگ��ذاري را آغاز كنيم، به طوري كه در مرحله 
نخست شركت هاي پارس خودرو، موندرو، سايپا سيترون 

و ايران خودرو خراس��ان خواهند بود و سهام مديريتي 
واگذار خواهد ش��د. در اصل به سمتي خواهيم رفت تا 
اصالح ساختار مديريتي در صنعت خودرو محقق شود.

   اتصال گمرك به سامانه تجاري 
انجام مي شود

وي اف��زود: س��امانه جامع تج��ارت يك��ي از مهم ترين 
سامانه هاي اقتصادي كشور اس��ت، از سال گذشته ۵0 
ميليون س��ند )انواع فاكتورها و رسيدهاي تراكنش( در 
اين سامانه ثبت شده درحالي كه از اول ايجاد اين سامانه تا 
سال قبل، ۳0 ميليون سند ثبت شده بود، يعني ما در يك 
سال يك و نيم برابر سال هاي گذشته سند ثبت كرديم، 
اين سامانه روزانه ۵ ميليون تراكنش دارد كه كار بسيار 
گسترده اي است؛ همه دستگاه ها به غيراز گمرك كه داراي 
يك مشكل داخلي است به اين سامانه متصل هستند و ما 
به جد پيگير هستيم داده ها تبادل شوند، اما هنوز به سطح 
مورد انتظار نرسيده ايم.وي در ادامه در خصوص پنجره 
واحد نيز عنوان كرد: همه خدمات صنعت معدن تجارت در 
درگاه ملي مجوزها به پنجره واحد متصل هستند، مصوبه 
قانون بودجه امس��ال اين است كه تا شهريورماه فرصت 
داريم تا با تعريف رمز واحد به سيستم ها وارد شويم.فاطمي 
امين ادامه داد: س��امانه جامع تجارت يكي از مهم ترين 
سامانه هاي كشور است، فقط در طول سال گذشته بيش از 
۵0 ميليون سند در اين سامانه ثبت شده كه با توجه به رقم 
ثبت حدود ۳0 ميليون سند درگذشته، بيش از يك و نيم 
برابر سال هاي گذشته بوده است.وزير صمت تصريح كرد: 
روزانه حدود ۵ ميليون تراكنش در سامانه جامع تجارت 
انجام مي شود و تمامي دستگاه ها به جز گمرك به آن وصل 
است كه در حال پيگيري هستيم تا گمرك نيز به صورت 
كامل به اين سامانه متصل شده و اطالعات الزم ردوبدل 
شود. فاطمي امين گفت: با توجه به مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص ايجاد پنجره واحد خدمات حداكثر 

تا شهريورماه اين موضوع عملياتي مي شود.

خبراخبار

ادامه از صفحه اول
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چرا ماده 65 احكام دايمي
اجرا نمي شود؟ 

مشاور رييس جمهور در نشست شوراي مديران 
كل ام��ور مجل��س وزارتخانه ها، س��ازمان ها و 
دس��تگاه هاي اجرايي كه با حضور س��يد محمد 
حسيني معاون امور مجلس رييس جمهور برگزار 
ش��د با تاكيد بر ضرورت تقويت تيم هاي اجرايي 
دولت گفت: براي پيش��برد اهداف بايد اقداماتي 
انجام شود كه يكي از آنها تقويت تيم هاي اجرايي 
در دستگاها است.به گزارش فرينا، سعيد محمد 
با تاكيد بر اينكه براي تحقق اين هدف به همدلي 
مجلس ب��ا دولت ني��از داريم اظهار داش��ت: در 
دولت گذش��ته هم تصميمات مهم گرفته نش��د 
و اج��راي تصميمات مهم را به دولت س��يزدهم 
منتقل كردند و در ش��رايط اخذ اين تصميمات 
مهم اقتصادي وضعيت معيشت مردم به گونه اي 
است كه اجراي اين تصميمات شايد قابل تحمل 
نباش��د. اما تمام تالش دولت با همكاري مجلس 
و سران قوا اين است كه اين مشكالت به حداقل 
برسد و دولت سيزدهم راهي جز موفقيت ندارد. 
مش��اور رييس جمهور با اش��اره به تعامل باالي 
مجلس ب��ا دولت و ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
افزود: در سند تحول دولت س��يزدهم اشاره اي 
به مناطق آزاد نشده كه بايد هر چه سريع تر اين 

ابهام رفع شود.
سعيد محمد در ادامه ادعاي تبديل شدن مناطق 
آزاد به محلي براي واردات كاال را رد كرد و گفت: 
سال گذش��ته براي اولين بار تراز تجاري مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي مجموعًا مثبت 11 ميليارد 
دالر شد. رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
كه تفاهم نامه اي با ش��وراي عالي به امضا رساند 
اعالم ك��رده هيچ نگراني بابت قاچاق كاال و ارز از 
مناطق آزاد نداريم. قاچاق كاال در جاهاي ديگري 
مانند كوله بري و ته لنجي اس��ت كه بايد به آنها 
رس��يدگي ش��ود. وي ادامه داد: موضوع واردات 
به مناط��ق آزاد با واردات از مس��ير مناطق آزاد 
فرق دارد. در بس��ياري از موارد واردات كاال براي 
س��رزمين اصلي اس��ت اما از درگاه مناطق آزاد 
رخ مي دهد و ارتباطي ب��ه مناطق آزاد ندارد كه 
نبايد به پاي مناطق آزاد نوش��ته شود. اين جمله 
كه مناطق آزاد درگاه واردات است اشتباه است.

دبيرش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و ويژه اقتصادي به عملكرد مناطق آزاد ايران در 
مقايسه با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دنيا اشاره 
ك��رد و گفت: در دنيا ۵ هزار و ۴00 منطقه آزاد و 
ويژه اقتص��ادي در دنيا وجود دارد كه ۷۵ درصد 
آنه��ا موفق بودند .س��عيد محمد اظهارداش��ت: 
موضوع بس��يار مهم ديگر اين اس��ت كه قوانين 
مربوط به مناطق آزاد به اجرا نرسيده است. ماده 
۶۵ احكام دايمي برنامه توس��عه كشور مي گويد 
كه تمام امورات اجرايي به جزو موضوعات امنيتي 
و انتظامي در مناطق آزاد بايد به روساي مناطق 
آزاد واگذار شود اما اين قانون اجرا نشده است . 

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تج��اري � صنعتي و وي��ژه اقتصادي گفت: 
بايد فرمايشات مقام معظم رهبري درباره تعامل 
مجلس و دولت س��رلوحه كار قرار گيرد چراكه 
رهبري با هوشياري اين پيام را به مجلس و دولت 
ارايه داده اس��ت. البته بحث مش��ورت گرفتن از 

نمايندگان مجلس بسيار مهم است . 

سهم 15 درصدي عراق
از صادرات غيرنفتي كشور 

عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني ايران و عراق با 
بيان اينكه با ح��ذف ارز ترجيحي مزيت رقابتي 
ص��ادرات محصوالت صنايع غذايي را از دس��ت 
داده ايم، گفت: اين موضوع چندان جدي نيست و 
به زودي با توجه به ساير مزيت ها شرايط صادرات 

در اين بخش عادي مي شود. 
سيد حميد حس��يني در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس در رابط��ه با آخرين وضعيت تجارت ايران 
و عراق، گفت: آمار س��ه ماهه تج��ارت خارجي 
كشور هنوز منتشر نشده، اما بررسي آمار تجارت 
فروردين و ارديبهشت ماه امسال نشان مي دهد 
كه كاهش ص��ادرات فروردين ماه ب��ه عراق در 
ارديبهش��ت جبران ش��د و در ماه گذشته بيش 

از ۸00 ميليون دالر به عراق صادرات داشتيم. 
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگان��ي ايران و عراق 
بيان داش��ت: عراق بعد از چين و امارات در رتبه 
س��وم صادرات كشور قرار دارد و اين كشور سهم 

1۵ درصدي در صادرات غيرنفتي دارد. 
وي افزود: براس��اس آمار صادراتي كه از مرزهاي 
مختلف به دس��ت آمده پيش بيني مي شود كه 
صادرات ما به عراق در خرداد ماه نسبت به دو ماه 

ابتداي سال افزايش يافته است. 
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگان��ي ايران و عراق 
اظهار داشت: صادرات فرآورده هاي نفتي دوباره 
به عراق آغاز شده است و افزايش قيمت گاز يكي 
از عوامل اثرگذار بر افزايش صادرات اس��ت.  وي 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا حذف ارز ترجيحي 
كاالهاي اساسي بر صادرات مواد غذايي به عراق 
تاثيرگذاشته است، گفت: به گفته دست اندركاران 
صنايع غذايي )ش��يريني، ش��كالت، بيسكويت 
و ...( اي��ن موض��وع بر ص��ادرات صناي��ع غذايي 
تاثيرگذاشته است و مزيت رقابتي خود را از دست 
داده ايم. حس��يني بيان داش��ت: هنوز عراقي ها 
خود را با قيمت ه��اي جديد تطبيق نداده اند، اما 
پيش بيني مي شود با توجه به مزيت هايي كه در 
بخش هاي ديگر وجود دارد و افزايش قيمت دالر، 
افزايش قيمت كاالهاي صادراتي در بخش صنايع 
غذايي براي عراقي ها نيز عادي ش��ود و مس��اله 

جدي در اين زمينه وجود ندارد. 

 جزييات مذاكره بار روسيه 
درباره همكاري مشترك خودرويي 
معاون وزير صنعت،  معدن و تجارت با اشاره به امكان 
برقراري همكاري  خودرويي بين ايران و روس��يه، 
گفت: با توجه به اينكه هر دو كشور در توليد رنو كار 
كرده اند، مي توان امكان راه اندازي پلت فرم  ال نود و 
ساندرو در ايران را بررسي  كرد.  عليرضا پيمان پاك 
در گفت وگو با خبرگزاري فارس در رابطه با همكاري 
مشترك ايران و روسيه در حوزه خودروسازي، گفت: 
ايران و روس��يه درباره همكاري مشترك صنعتي، 
تجاري، اقتصادي فصل مشتركي را در حوزه هاي 
مختلف كشتي س��ازي، تجهيزات پزشكي، دارو، 
ساختمان سازي تش��كيل داده اند و براي همه اين 
گروه ها كارگروهي ايجاد ش��ده از در بين تمام اين 
كارگروه ه��ا كارگروه دارو و تجهيزات پزش��كي از 
همه پيشرفته تر است.  معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت، افزود: با توجه به توانمندي هاي دو كشور در 
حوزه هاي صنعتي ياد شده در بخش هايي از صنعت 
ما مي توانيم تكنولوژي خود را در اختيار روس��يه 
قرار مي دهيم و در بخش هاي��ي نيز آنها مي توانند 
تكنولوژي خود را در اختي��ار ما قرار مي دهند و در 
بخش هاي��ي مانند خودرو كه هر دو كش��ور دچار 
محدوديت هس��تند، به عنوان برنام��ه جايگزين 
واردات كار مشترك از قبيل تحقيق، توسعه، ارتقاي 
فناوري، همكاري مشترك و تجاري سازي فناوري 
را مي توانيم انجام دهيم. رييس س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران بيان داشت: بنابراين در حوزه خودرو 
نشست هاي مختلفي در زمينه خودروهاي سنگين، 
ون، ميني بوس بين دو كشور برگزار شده است و به 
اين نتيجه رسيده ايم كه در بخش هايي ما خريدار 
كاال از آنها باش��يم و در بخش هايي نيز آنها خريدار 
قطعات مورد نياز از ما باشند.  وي اظهار داشت: در 
حوزه خودروهاي سبك، موضوعات مختلفي وجود 
دارد كه يكي صادرات قطعات خودرويي اس��ت كه 
در ايران توليد مي شود. وضعيت ما در زمينه ساخت 
قطعات خودرويي خوب است بنابراين قطعه سازان 
را به روس ها معرف��ي كرده ايم و مذاكراتي نيز بين 
طرفين براي صادرات قطعات خودرو انجام ش��ده 
است البته يك سري از قطعات مورد نياز ما نيز در 
زمينه خودروهاي سبك توسط روس ها قابل توليد 
است.  پيمان پاك با بيان اينكه موضوع دوم در حوزه 
خودروهاي سبك، پلتفرم ها اس��ت، گفت: هر دو 
كشور در زمينه توليد خودروهاي رنو كار كرده اند 
ضمن اينكه ما داراي دو پلتفرم خوب ال نود و ساندرو 
هستيم كه امكان دارد در بررسي ها مشترك به اين 
نتيجه رس��د كه بتوان آن را دوب��اره احيا كرد.  وي 
اظهار داش��ت: البته احيا اين دو پلتفرم بايد توسط 
تيم هاي فني بررسي شود اما به هر حال ممكن است 
دو كشور بتوانند بر روي پلتفرم مشترك كار كنند. لذا 
گروه هاي فني مي توانند اين مساله را بررسي كنند 

تا در آينده نزديك در اين زمينه به نتيجه برسيم.

بحران منابع انساني
 در شركت هاي نرم افزاري

وقتي مي  گوييم مهاجرت، منظورم هم مهاجرت فيزيكي 
اس��ت يعني ترك كش��ور و اقامت و كار در كشورهاي 
ديگ��ر و هم مهاجرت مج��ازي، يعني اش��تغال براي 
كارفرمايان خارجي در عين اقامت در كشور خودمان. اين 
مهاجرت مجازي هم به صورت انفرادي و هم به صورت 
سازمان يافته يعني تش��كيل تيم  هاي كاري كه براي 
كارفرمايان خارجي كار مي كنند، دارد اتفاق مي  افتد. 
دومين عامل اين است كه به دنبال خروج بخش زيادي 
از ني��روي كار از بازار داخلي كه عمدتا بخش باكيفيت 
نيروي كار هم است، فشار تقاضا باعث شده تحرك نيروي 
انساني در شركت هاي داخلي به   نحو بي  سابقه  اي افزايش 
پيدا كند. چون سطح مورد انتظار دستمزدها افزايش 
يافته و ش��ركت  هاي كوچك و متوسط از عهده تامين 
دستمزدها برنمي  آيند. در مقابل شركت  هاي بزرگ تر كه 
نوعا حساسيت چنداني نسبت به هزينه ها و حاشيه سود 
اقتصادي خود ندارند، مثل شركت هاي وابسته به بانك ها 
و گروه هاي اقتصادي بزرگ، با افزايش حقوق  ها، نيروها 
را از شركت  هاي SME جمع مي كنند و مسائلي مثل 
دوركاري، تغييرات فرهنگي و نسلي، افزايش شركت  هاي 
نوپا )استارت  آپ( هم در افزايش تحرك نيروي انساني 
و كاهش ماندگاري نيروها اثر مضاعف داشته  اند. گاهي 
مي  شنويم وضعيت كاركنان شركت  هاي نرم  افزاري را با 
مثال بازيكنان تيم  هاي فوتبال مقايسه مي كنند و اينكه 
جابه جايي اين افراد منوط به رضايتنامه ش��ود. البته از 
قديم همچنين نظراتي در بين بعضي همكاران وجود 
داشته است. اما  طرح اين طور راه  حل  ها ناشي از غفلت 
نسبت به ماهيت اقتصادي بازار كار است. واقعيت اين 
است كه بازار كار و اشتغال در همه بخش ها از جمله در 
صنعت نرم  افزار، تابع منطق عرضه و تقاضاست. بديهي 
است كه كاركنان و نيروي انساني به   دنبال بيشينه كردن 
مجموع منافع خود اع��م از مادي يا غيرمادي و به طور 
كلي كيفيت زندگي خودشان هستند و به همين دليل 
مدام در جس��ت وجوي شرايط بهتر اشتغال مي روند و 
محل كارشان را عوض مي كنند. نه مي شود كسي را از 
مهاجرت )اعم از فيزيكي يا مجازي( منع كرد و نه كسي را 
به ادامه كار در يك شركت خاص مجبور كرد. ضمن اينكه 
قوانين و مقررات همچنين اجازه  اي نمي دهد. البته ترويج 
ميثاق  هاي اخالقي و حرفه  اي براي هماهنگ  س��ازي 
كارفرمايان يا تنظيم روابط حرفه  اي بين نيروي كار و 
كارفرمايان اقدام بدي نيست، ولي اين اقدامات جلوي 
تحرك نيروي كار را نمي گيرد، چون اين تحرك ناشي 
از الزامات عيني و اقتصادي است. البته عوامل ذهني هم 
بي  تاثير نيست. به عنوان مثال ذهنيت مديران دولتي 
و همين  طور همكاران در ش��ركت هاي بزرگ در مورد 

نيروي كار با ذهنيت اكوسيستمي فاصله دارد.

وزيرصمتتشريحكرد

قيمتنانتغييرميكند؟

جزييات تازه  از خودروهاي وارداتي 

»نان كارتي« به تهران رسيد
باالخره طرح هوشمندسازي يارانه آرد و نان به تهران رسيد؛ 
طرحي كه يك ماه قبل اجراي آن در استان زنجان آغاز شد 
و در حال حاضر بنا به اعالم وزير اقتصاد، نان در بيش از 10 
استان كارتي شده است. در قالب اين طرح قرار است تمامي 
نانوايي ها به دس��تگاه هاي كارت خوان مخصوص مجهز 
شوند. به اين شكل كه مردم بعد از خريد نان كارت مي كشند 
و پول نان يارانه اي را پرداخت مي كنند و از آن جا كه نانوايي 
آرد را به قيمت آزاد خريده است، دولت مابه التفاوت مبلغ نان 
يارانه اي تا قيمت اصلي نان را به حساب نانوايي واريز مي كند. 
در همين راستا، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار 
تهران در تازه ترين اظهارنظ��ر، از اجراي مرحله اول طرح 
هوشمندسازي يارانه آرد و نان از امروز در استان تهران خبر 
داد. حشمت اهلل عسگري با اشاره به نصب ۶۸00 كارتخوان 
در نانوايي هاي استان تهران، اعالم كرد: اجراي اين طرح در 
كشور، از هدررفت ساالنه بيش از حدود چهار ميليون تن نان 
در كشور و قاچاق گسترده آرد يارانه اي جلوگيري خواهد 
كرد. به دنبال انتشار اين خبر، رييس اتحاديه نانوايان سنتي 
تهران در تشريح اجراي اين طرح توضيح داد: در جلسه اي در 
استانداري تهران با رياست حشمت اهلل عسگري، معاونت 
هماهنگي امور اقتصادي استانداري تهران، اعالم شد كه 
۶۸00 دستگاه كارت خوان هوشمند در نانوايي هاي تهران 
نصب مي شود. اتحاديه نيز اعالم كرد كه آمادگي الزم براي 
نصب دستگاه ها را دارد و براي اين اقدام ملي همكاري هاي 
الزم را دارد. بيژن نوروزمقدم در همين رابطه گفت: به ۹ هزار 
واحد نانوايي كشور آرد يارانه اي پرداخت مي شود، اما فعال به 
تعداد ۶۸00 واحد، دستگاه كارتخوان هوشمند آماده براي 
نصب وجود دارد. براس��اس اعالم استانداري براي مابقي 
واحدهاي نانوايي نيز اين كارتخوان نصب مي شود. به گفته 
وي، بعد از نصب كارتخوان هاي هوشمند، فروش نان با اين 
دستگاه ها انجام مي شود، اما با توجه به اينكه فعال آرد يارانه اي 
به واحدهاي نانوايي پرداخت مي شود، شكل پرداخت يارانه 
نان تغييري نخواهد داشت. نوروزمقدم متذكر شد: بعد از 

اينكه آرد نانوايي ها آزاد شود نيز دولت مابه التفاوت قيمت 
نان را به حساب نانوايان واريز مي كند تا مردم كماكان نان 
را به قيمت قبل خريداري كنند.رييس اتحاديه نانوايان 
سنتي تهران در پاسخ به اينكه آيا قيمت نان برمبناي آرد 
يارانه اي تغييري نخواهد داشت، تاكيد كرد: نرخ نان براي 
1۴00 است و قرار بود كه نرخ جديد به نانوايان ارايه شود، 
اما با اين وجود ب��ا افزايش قيمت در اين مقطع موافقت 

نشده است و نرخ هاي سال گذشته اعمال مي شود.

    مردم نان را گران تر نمي خرند
البته پيش از اين، ميثم جعفري، دبير اطالع رساني ستاد 
نان درباره سازوكار و ماموريت ستاد ويژه نان اعالم كرده 
بود: ستاد نان براي راهبري هوشمندسازي نان در وزارت 
اقتصاد راه اندازي ش��ده  اس��ت و توزيع آرد را مديريت 
مي كند. به گفته او، زنجي��ره آرد از زماني كه خريداري 

مي شود در وزارت كشاورزي مديريت مي شود تا زماني 
كه در اختيار نانوا قرار مي گيرد، اما موضوع اين است كه 
بخش��ي از آرد از چرخه پخت نان مردم خارج مي شود. 
پژوهش ها نشان مي دهد كه ميانگين حدود ٣٠ درصد 
ميزان آردي كه توسط دولت بين نانواها توزيع مي شود، از 
چرخه توليد و پخت نان خارج به سمت پخت نان فانتزي 
و شيريني ها و قنادي ها مي رود يا به دامداري ها مي رسد. 
بر همين اساس، براي مديريت اين فضا و شرايط مدلي 
در حال اجرا است كه بر پخت نان نظارت دارد تا آرد نان 
در نهايت به مردم برسد. جعفري با اشاره به حضور بانك ها 
در اين طرح توضيح داده بود: بانك مركزي و چند بانك 
در حال طراحي مدلي هس��تند و ١۵ استان پايلوت اين 
طرح شدند كه از طريق پوز و پايانه فروش نصب شده در 
نانواها مشخص مي شود كه مردم چقدر نان خريده اند تا 
به همان ميزان آرد به آنها اختصاص پيدا كند و اضافه تر از 

آن، آردي به نانواها اختصاص پيدا نمي كند. همچنين اين 
موضوع مورد بررسي قرار مي گيرد كه چقدر آرد به نانواها 
اختصاص پيدا كرده و چقدر نان پخته شده و در اختيار 
مردم قرار گرفته اس��ت. بنا به تاكي��د جعفري، موضوع 
مهم اين اس��ت كه مردم نان را با قيمت باالتر خريداري 
نمي كنند و به هيچ وجه قيمت نان باال نمي رود، اما دولت 
در اين طرح نظارت مي كند كه اين آرد فقط به پخت نان 
اختصاص پيدا كند. همچنين مابه التفاوت هزينه هاي اين 

فرآيند به حساب نانوا واريز مي شود.

   آرد را چند نرخي كرديم
اما در حالي طرح هوشمندس��ازي يارانه آرد و نان يك 
ماهي است كه مرحله به مرحله در استان هاي مختلف 
اجرايي مي شود كه برخي كارشناس��ان و تحليلگران 
اقتصادي، چند ايراد را به اين طرح وارد مي دانند. ايراد 
اولي كه س��يد كاظم دلخوش، نماين��ده مجلس وارد 
كرده، اين بوده كه آرد را سه نرخي كرده است؛ فانتزي و 
شيريني پزي، آزاد و تعاوني؛ اتفاقي كه به اعتقاد دلخوش، 
فس��اد به بار مي آورد و راه دزدي را هم باز مي كند. ايراد 
دومي كه دلخوش گرفته، اين اس��ت كه ب��راي اداره و 
مديريت اين دستگاه ها كه به نانوايان مي دهند، در كل 
كشور نزديك به 10 هزار نفر كارمند در بانك ها درگير 
مي ش��وند كه اين عدد را اگر در هزينه ها، ماليات، بيمه 
و امكاناتي كه بايد ايجاد شود، ضرب كنيم، هزينه هاي 
بااليي را ايجاد مي كند. حاال بماند كه ۴، ۵ هزار نفر هم 
از بازرس��ي، وزارت جهادكشاورزي و وزارت صمت بايد 
درگير نظارت بر اجراي اين كار شوند. دلخوش در عين 
حال عنوان كرده؛ يارانه مابه التفاوت قيمت  را مي خواهند 
به نانوا بدهند و مردم بايد كارت بكش��ند. از كجا معلوم 
كه چند كارت بايد بكشند؟ از كجا مشخص مي شود كه 
مردم چقدر مصرف دارند؟ بايد يارانه نان را مستقيم به 

حساب مردم مي ريختند تا مردم آن را برداشت كنند.
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خبرروز

افزايش ۲۳ درصدي جمعيت هوبره در كشور
بر اساس سرشماري سال ۱۴۰۰ جمعيت هوبره در كشور ۲۳ درصد افزايش داشته است. برنامه سرشماري و پايش جمعيت گونه 
هوبره به طور همزمان با همكاري محيطبانان و كارشناسان ادارات كل حفاظت محيط زيست استان هاي حوزه پراكنش در بازه زماني 
۱۵ تا ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۰ اجرا شد. بر اساس آخرين اطالعات دريافتي از ۱۶ استان كه در برنامه ملي سرشماري هوبره در سال 
۱۴۰۰ مشاركت داشته اند تعداد ۳۴۲۲ قطعه هوبره در ۳۳۰ منطقه مشاهده و گزارش شده است كه نسبت به تعداد ۲۷۸۱ قطعه 
هوبره شمارش شده در سال ۱۳۹۸، ميزان ۲۳ درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، استان هاي يزد با تعداد ۷۵۴ قطعه، 

فارس با تعداد ۶۴۹ قطعه و اصفهان با تعداد ۴۹۳ به ترتيب بيشترين آمار مشاهدات هوبره را به خود اختصاص داده اند. 

ادامهازصفحهاول

 افزايش مستمري بگيران
و كاهش شاغالن

براساس آمارهاي موجود، يكي از مزيت هاي صندوق 
در دهه پاياني حكومت س��ابق اين بود كه نس��بت 
پش��تيباني به دليل افزايش بس��يار باالي ناگهاني 
جمعيت شاغل در صندوق و رشد جمعيت كشور، 
نسبتي بسيار مناسب بوده است. اين درحالي است كه 
دخالت هاي دولت در صندوق و تورم لجام گسيخته 
به منابع س��ازمان آسيب زده بود، با اين حال نسبت 
باالي ميان ش��اغالن حق بيمه پ��رداز به صندوق و 
بيمه شدگان داراي ش��غل با بيمه، به بازنشستگان 
چنان باال بود كه سازمان تا مدت ها مشكلي در اين 
زمينه نداش��ت. البته نبايد از نظر دور داشت كه اين 
مساله بيشتر ناشي از آن است كه در دوره هاي قبل 
تعداد بيمه شدگاني كه بازنشسته بودند، بسيار كم 
بوده و به دليل جواني اين صن��دوق، هنوز فرهنگ 
دريافت حقوق بازنشستگي و دريافت و پرداخت حق 
بيمه به سازمان رواج نيافته بود. از سوي ديگر آمارهاي 
دوران دهه جنگ و همان س��ال ۵۹ تا ۶۹، نش��ان 
مي دهد كه پس از سه سال نخست انقالب كه همراه 
با بازنشسته سازي تعداد زيادي از نيروي انساني دوران 
شاهنشاهي كه منجر به افزايش تعداد بازنشستگان 
به صورت جهشي ش��د، و همچنين كاهش تعداد 
ش��اغلين به دليل فلج ش��دن اقتصاد در سال هاي 
۵۷ و ۵۸، ش��د. اما با آغاز رونق نسبي دوباره اقتصاد 
و افزايش استخدام ها، به مرور شاهد افزايش دوباره  
جمعيت بيمه شدگان شاغل بوديم.در سال ۱۳۶۱ 
باالخره بعد از سه سال تعداد شاغلين كشور به ميزان 
تعداد شاغالن سال ۱۳۵۷ رس��يد و در تمام دوران 
دهه ۶۰، نسبت قابل قبولي ميان تعداد بازنشستگان 
و شاغالن برقرار شد. هرچند آمار بسيار خوب پيش از 
انقالب در شاخِص »نسبت شاغالن و بازنشستگان« 
تنها به علت اندك بودن تعداد بازنشس��تگان نسل 
اوليه تاسيس سازمان تامين اجتماعي، بوده است. 
بازنشستگان پيش از انقالب به نسبت انبوه شاغلين 
جديد، جمعيت اندكي را تشكيل مي دادند زيرا تعداد 
كمي از مردم شاغل توانسته بودند در دهه سي و چهل 
در ذيل مشموالن دريافت مستمري بوده و بيش از 
سي سال س��ابقه خود را پر كنند. به اين ترتيب در 
نيمه اول دهه پنجاه تا قبل از انقالب، نسبت پشتيباني 
صندوق تامين اجتماعي معم��وال بيش از عدد ۲۰ 
)يعني بيست ش��اغل به ازاي يك بازنشسته( بوده 
است. در حال حاضر اما شرايط كامال متفاوت است 
از آنجايي كه جمعيت ايران رو به ميانسالي مي رود، 
تعداد افراد بازنشسته نس��بت به شاغل بيش از آن 
چيزي است كه صندوق بتواند به راحتي مستمري 
آنها را تامين كند. اين مشكالت عالوه بر بدهي هاي 
ميلياردي كه دولت به صندوق تامين اجتماعي دارد. 
از سوي ديگر مشكالت اقتصادي و تورم موجود باعث 
شده تا مستمري دريافتي بازنشستگان پاسخگوي 
هزينه هاي معيشتي آنها نباشد. به هر حال دولت بايد 

براي رفع اين مشكالت چاره اي بينديشد.

رويداد

افزايشتعدادمعتادانمتجاهروكودكانكارتهراننسبتبهساليانگذشته

همزمان با برگزاري سومين جلسه كارگروه هاي ويژه 
كودكان كار و كارگروه ويژه حماي��ت از خانواده هاي 
مددجويان ماده ۱۶، اولين نشس��ت كارگ��روه ويژه 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي قرارگاه اجتماعي 
شهر تهران با حضور دستگاه هاي ذيربط تشكيل شد. 
احمد احمدي صدر دبير قرارگاه اجتماعي تهران با ذكر 
اين مطلب افزود: اين نشس��ت در راستاي برنامه هاي 
قرارگاه اجتماعي ش��هر ته��ران و ت��دوام رويكرد دو 
كارگروه تخصص��ي با تاكيد بر مقوله ك��ودكان كار و 
معتادين متجاهر با حضور مديران و نمايندگان ارگان ها 
و دس��تگاه هاي متولي و تش��كل هاي مردمي برگزار 
شد. او با اشاره به رويكرد قرارگاه اجتماعي و نهادهاي 
متول��ي در امر برطرف نمودن معض��ل كودكان كار و 
معتادان متجاهر شهر تهران و نقش پيشگيري همگام 
با اقدامات اجرايي در حل اين معضالت تشريح كرد: با 
تمامي تالش ها در برطرف نمودن معضل كودكان كار 
و معتادان متجاهر، اگر در حوزه پيشگيري ورود جدي 
نكنيم، تمامي تالش ها در تمامي اين حوزه ها بي نتيجه 
خواهد بود و آس��يب ها تداوم يافته و به ش��كلي ديگر 
جلوه مي كند. احمدي صدر افزود: شهرداري تهران در 
اين دوره مديريت شهري از كارهاي كالبدي، عمراني 
و شهرسازي به س��مت رويكرد اجتماعي گام نهاده و 
آمادگ��ي دارد در حوزه اجتماع��ي ورود جدي نمايد 
و با زيرس��اخت هايي كه دارد مي تواند در كنار س��اير 
دس��تگاه هاي متولي، گامي اجرايي درحوزه كودكان 
كار و خانواده مددجويان ماده ۱۶ طي كند. اوبا اشاره به 
افزايش تعداد معتادان متجاهر و كودكان كار در تهران 
نسبت به ساليان گذشته و نياز به رويكردي اساسي در 
عدم افزايش اين تعداد، استفاده از مدل مردمي سازي 
با تاكيد بر محالت و محله محوري و اس��تفاده از توان 
درحوزه پيش��گيري با تش��كيل قرارگاه هاي محلي، 

شوراي تحول محله در محالت و استفاده از گروه هاي 
مردمي، خيرين، هيات در كنار حمايت توسط حاكميت 
را گام مهم در رفع و پيش��گيري معضل كودكان كار و 

حمايت از خانواده هاي مددجويان ماده ۱۶ برشمرد.

     رفع موانع قانوني
 جمع آوري معتادان متجاهر

از سوي ديگر معاون سياس��ي - اجتماعي استانداري 
تهران ب��ا بيان رفع موانع قانوني جم��ع آوري معتادان 
متجاهر باالي ۶۵ س��ال و زير ۱۸ سال، گفت: با اضافه 
شدن ظرفيت ۳۰۰۰ نفري جمع آوري معتادين متجاهر 
ظرف ۲ ماه آينده در استان تهران مجموع ظرفيت حوزه 
جمع آوري معتادين متجاهر به ۱۷ هزار نفر مي رسد. 
جوهري در پايان جلسه قرارگاه اجتماعي استان تهران 
در جمع خبرنگاران، گفت: بيش از شش ماه است كه 
با دستور استاندار تهران قرارگاه اجتماعي شكل گرفته 
است و جلسات مكرري با موضوعات مختلف و بررسي 
اقدامات در حوزه اولويت بندي رسيدگي به معضالت 
اجتماعي انجام شده است. او افزود: موضوع كودكان كار 
و معتادان متجاهر از جمله مواردي بوده اس��ت كه در 
سطح استان تهران اقدامات خوبي توسط دستگاه هاي 
مختلف انجام شده، البته برخي موانع قانوني نيز بر سر 
انجام اين اقدامات وجود داشت كه رفع شده است كه 
از جمله آنها مي توان ب��ه جمع آوري معتادان متجاهر 
باالي ۶۵ س��ال و معتادان متجاهر زير ۱۸ سال اشاره 
كرد. معاون سياس��ي- اجتماعي استانداري تهران در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود با اش��اره به افزايش 
ظرفيت جمع آوري معتادين متجاهر در سطح استان 
تهران، گفت: ۳۰۰۰ نفر ظرفيت ظ��رف دو ماه آينده 
در اس��تان تهران ايجاد خواهد شد و پيشتر نيز ۴۰۰۰ 
نفر ب��ه ظرفيت جمع آوري معتادي��ن متجاهر افزوده 

ش��ده بود كه به اين ترتيب ظرف دو ماه آينده ظرفيت 
جمع آوري معتادين متجاهر در استان تهران به حدود 
۱۷ هزار نفر مي رسد. او ادامه داد: در حوزه كودكان كار 
ورود بسيار موثري داشتيم به شكلي كه در جلسه امروز 
دبيرخانه مس��ووليت اجتماعي مقرر شد شكل بگيرد 
تا از ظرفيت گروه هاي مردم��ي، اصناف، كارخانه ها و 
گروه هاي جهادي در حوزه مسووليت اجتماعي بهره 
بگيريم و گام هاي موثري در حوزه كودكان كار برداريم. 
جوهري تاكيد كرد: در حال حاضر ظرفيت نگهداري 
معتادان متجاهر در استان تهران ۱۴ هزار نفر است كه 
اين ظرفيت شش ماه پيش حدود ۱۰ هزار نفر بود. در 
اين شش ماه ۴۰۰۰ نفر افزايش پيدا كرد و ظرف دو ماه 
آينده ۳۰۰۰ نفر ديگر افزايش مي يابد و در مجموع به 
۱۷ هزار نفر مي رسد. اميدواريم با همدلي و هم افزايي 
كه ميان دستگاه هاي مرتبط ايجاد شده است در آينده 
نزديك به پيش بيني ظرفيت ۲۵ هزار نفري برسيم. او 
در خصوص موضوع اتباع خارجي در حوزه كودكان 
كار نيز گفت: تصميمات بس��يار خوبي گرفته شده 
اما در حوزه معت��ادان اتباع، جمع آوري آنها در حال 
انجام اس��ت كه يك ماه س��م زدايي براي آنها انجام 
مي شود و پس از آن مس��ووليت ترد آنها با اداره كل 
امور اتباع خواهد بود. معاون اس��تاندار تهران ادامه 
داد: مس��ووليت كودكان كار با بهزيس��تي است اما 
۱۶ دستگاه ديگر در اين حوزه با بهزيستي همكاري 
مي كنند و تكاليف و وظايفي ب��ر عهده دارند كه در 
جلسات قرارگاه اجتماعي مسووليت دستگاه هاي 
مختلف مورد بررسي قرار گرفت تا هر يك در حوزه 
كودكان كار در بخش هاي جذب، آموزش و نگهداري، 
مسووليت هاي خود را به خوبي ايفا كنند. بي ترديد در 
اين حوزه بايد اقدامي جهادي شكل بگيرد تا موضوع 

كودكان كار و خيابان در تهران حل و فصل شود.

تعادل|
 هيچ چي��ز مانند هزينه هاي معيش��تي 
نمي تواند يك خانواده را مس��تاصل كند. 
هزينه هايي كه براي گرس��نه نماندن صرف مي ش��ود 
حذف شدني نيست. اينكه طي ماه هاي گذشته شايعه 
حذف شدن يارانه و بازگشت كاال برگ يا همان كوپن بر 
سر زبان ها افتاد باعث شد تا خيلي ها به اين فكر كنند كه 
آيا از پس هزينه هاي زندگي برخواهند آمد. آيا واقعا خريد 
كردن با كاال برگ مي تواند به سفره معيشتي آنها رونقي 
دوباره بدهد. يارانه ها كه بر خالف ادعاهاي مطرح شده 
چندان هم گره از مشكالت مردم باز نكرده و تنها هزينه 
خريد ۵ كيلو روغن و سه كيلو برنج است كه البته شايد 
براي يك خانواده دو نفره كفاف يك ماه را بدهد اما... حال 
با نگاه به اين شرايط تنها مي توان گفت »دست ما كوتاه 
و خرما بر نخيل«. مساله اينجاست كه با وجود تورم و باال 
رفتن بي حساب و كتاب قيمت ها اما هنوز مساله افزايش 
دستمزد كارگران و بازنشستگان در هاله اي از ابهام قرار 
دارد. اينكه چه وقت قرار است سازمان تامين اجتماعي و 
البته كارفرمايان به مصوبه اي كه تاييد شده عمل كنند 
هيچ چيز معلوم نيس��ت. خيلي ها به اين فكر مي كنند 
كه ادامه اين روند مي تواند براي مردم مشكالت بيشتري 
را به وجود بياورد و اين در حالي اس��ت كه مساله هزينه 
اجاره بهاي مسكن و افزايش سرسام آور آن نيز يكي ديگر 
از معضالتي است كه امروز بسياري از خانواده ها به خصوص 
در شهرهاي بزرگ با آن دست به گريبان هستند و همين 
معضل منجر به افزايش حاشيه نشيني شده است. يعني 
بمب ساعتي آسيب هاي اجتماعي هر لحظه ممكن است 

منفجر شود و جامعه را با خطر جدي رو به رو كند. 

      خوش بيني هايي كه پايان يافت
در اسفند ۱۴۰۰ وقتي سر چندوچون افزايش دستمزد 
صحبت مي شد و دولتي ها و كارفرمايان با افزايش۵۷/۴ 
درصدي م��زد كارگران حداقل بگي��ر موافقت كردند، 
آورده دو ميليون توماني مصوب��ه مزدي، »تا حدودي« 
رضايت بخش بود؛ به گونه اي كه مي توانس��ت كاهش 

ق��درت خريد كارگران در طول س��ال ۱۴۰۰ را جبران 
كند و سطح پوش��ش را در حد فروردين سال قبل نگه 
دارد. ورود به سال جديد با خوشبيني نسبي همراه بود؛ 
افزايش حداقل دستمزد براي اولين بار »قدري« از نرخ 
تورم رس��مي جلو زده بود و اين مي توانست در صورت 
تثبيت بازار و قيمت ها، از سقوط كارگران به پايين نردبان 

دهك هاي اقتصادي تا اندازه اي جلوگيري كند.

     كاالبرگ در كار نيست!
فروردين با همين خوش بيني نسبي به پايان رسيد تا 
اينكه در ارديبهشت موج آزادسازي و حذف يارانه ها از 
راه رس��يد؛ ابتدا يارانه دولتي آرد و سپس چهار كاالي 
اساس��ي )روغن، مرغ، لبنيات و تخم مرغ( حذف شد؛ 
موج گراني حاصل از اين آزادسازي به كاالها و خدمات 
س��رايت كرد؛ به گونه اي كه قيمت ساندويچ و فست 
فود چند برابر ش��د، كاالهايي از قبيِل س��س مايونز و 
تركيبات روغن گران ش��دند و حتي كراي��ه خانه در 
تهران و شهرستان ها باال رفت. در اين ميان، سياست 
يارانه پردازي دولت، قرار بود اثرات تورمي آزادسازي ها 
را بپوش��اند و قدرت خريد از دست رفته را براي مدت 
مح��دودي احيا كند؛ ابت��دا از يارانه نق��دي به عنوان 
سياس��تي موقت ياد كردند و در خبرها آمد كه يارانه 
نقدي ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني فقط دو ماه يعني تا پايان 
خرداد پرداخت مي شود و بعد از آن كاالبرگ الكترونيك 
به مردم داده خواهد شد؛ اما وقتي نيمه هاي خرداد را 
پشت سر گذاشتيم خبر آمد كه »فعاًل كاالبرگ در كار 
نيست و قرار اس��ت يارانه نقدي تا اطالع ثانوني تداوم 
داشته باشد.« بيس��ت و دوم خرداد، احمد اميرآبادي 
فراهاني عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اسالمي 
گفت: زيرساخت هاي بانك مركزي براي ارايه خدمات 
كارت الكترونيكي به عنوان كاال برگ فراهم نيس��ت 
فعال پرداخت يارانه نقدي ادامه پيدا مي كند، احتماال 
بعد از شهريور ماه تكليف اين موضوع روشن مي شود. 
با اين حس��اب، الاقل براي دو ماه ديگر پرداخت يارانه 
نقدي با همه  مختصات و كاستي هاي آن ادامه خواهد 

داشت. در عين حال، تثبيت قيمت ها در حد شهريور 
۱۴۰۰ و دادن كاالبرگ الكترونيك به مردم براي تهيه 
تمام اقالم اساسي، پيش فرض ايجابي و الزام آور حذف 
ارز ترجيحي در قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده است؛ اما حاال 
چون زيرساخت ها فراهم نيست، فقط نيمي از نقشه راِه 
حذف ارز ترجيحي اجرا شده است: آزادسازي صورت 
گرفته اما كاالبرگي كه بت��وان با آن كاالها را به قيمت 
ش��هريور ۱۴۰۰ خريداري كرد، هنوز در كار نيست. 
اميرآبادي فراهاني همان بيست و دوم خرداد در اين رابطه 
گفته است: براساس قانون بودجه دولت بايد قيمت ها را بر 
اساس سهمي كه تعيين مي كند قيمت شهريور ۱۴۰۰ 
باشد و مابه التفاوت آن را هم بر اساس كاالبرگ پرداخت 
كند و اين مصوبه مجلس اس��ت. او تاكي��د كرده بعد از 
شهريور تكليف اين موضوع مشخص مي شود. بنابراين 
تقريباً نيمي از سال، يك بخش مهم از الزامات قانون بودجه 
برزمين مي ماند و تازه بعد از شهريور قرار است تكليف 

كاالبرگ و زيرساخت هاي احتمالي آن روشن شود.

      مزدي كه كفاف هزينه ها را نمي دهد
به اين ترتيب، فعاًل مي توانيم روي همين »يارانه نقدي« 
حس��اب بازكنيم؛ ببينيم در اين چندماه، با واريز يارانه 
نقدي، سطح پوشِش »عايدي كلي يك خانواده متوسط 
حداقل بگير« به كجا رسيده است؛ يك كارگر حداقل بگير 
با احتس��اب تمام مزايا و حق اوالد، در بهترين حالت ۷ 
ميليون تومان مي گيرد؛ اگر خانواده متوسط را ۳/۳ درنظر 
بگيريم، س��ه يارانه نقدي به اين خانواده تعلق مي گيرد 
)اگر خط نخورده باشند و كنار گذاشته نشده باشند(، در 
بهترين حالت، ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان يارانه هر ماه به حساب 
اين خانواده واريز مي ش��ود؛ در نهايت عايدي كلي اين 
خانواده، در بهترين حالت، ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
است و اين در حالي است كه هزينه هاي حداقلي شايد 
دوبرابر اين رقم باشد. اين در حالي است كه مسووالن به 
خوبي مي دانند تامين هزينه هاي معيشتي و اجاره بها 
مس��كن براي يك خانواده ۳/۳ نفري خيلي بيش��تر از 
مبلغي مي شود كه با حقوق و يارانه نصيب آنها خواهد شد. 

      دستمزدي كه پاي معيشت مي رود
اجاره بهاي مسكن به قدري افسارگسيخته افزايش پيدا 
كرده اس��ت كه بسياري از افراد مجبور شده اند به حاشيه 
شهرها مهاجرت كنند، اين در حالي است كه هر روز بايد 
مسافت طوالني را براي رسيدن به محل كار خود طي كنند. 
فرامرز توفيقي، نماينده كارگري در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: مساله اينجاس��ت كه آزاد سازي قيمت ها هيچ 
همخواني با دريافتي كارگران ندارد. از سوي ديگر هزينه 
مسكن بس��يار باال تر از آن چيزي اس��ت كه در دستمزد 
كارگران محاسبه ش��ده است. در اين ش��رايط اگر سبد 
خوراكي خانوار را بر اساس معيارهاي تقليلي مورد استفاده 
شوراي عالي كار محاسبه كنيم يعني فقط اقالم خوراكي 
بدون اجاره بها مسكن سبد خوراكي براي يك خانواده ۳/۳ 
نفره مبلغي معادل ۶ ميليون ۳۰۰ هزار تومان مي شود، در 
واقع اين مبلغ با دستمزد كارگر حداقل بگير برابري مي كند. 
حال سوال اينجاس��ت كه آيا زندگي يك خانواده تنها به 
سبد خوراكي ها ختم مي شود.  او مي افزايد: هيچ وقت در 
 هزينه هاي معيشتي و زندگي افراد سهم درمان، تحصيل و ... 
محاسبه نمي شود، در حالي كه امروز هزينه هاي درماني و 
تحصيلي هم بسيار زياد شده اند. حاال ديگر مدارس دولتي 
هم به هر بهانه اي از اوليا طلب پول مي كنند. عليرغم تمام 
هش��دارهايي كه مس��ووالن مي دهند و اعالم مي كنند 
مدارس دولتي حق دريافت هيچ وجهي را از والدين ندارند 

اما در نهايت هيچ نظارتي بر آنها صورت نمي گيرد.  توفيقي 
مي گويد: اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم تامين 
مايحتاج اساسي زندگي به خصوص براي حداقل بگيران 
ودهك هاي زير خط فقر، تقريباً ناممكن شده است و در اين 
شرايط بايد هرچه سريع تر مقدمات اجراي الزامات قانون 
بودجه يا همان دادن كاالبرگ به مردم و تثبيت قيمت ها 
در حد ش��هريور ۱۴۰۰ فراهم ش��ود؛ راه ديگري وجود 
ندارد؛ يارانه نقدي نمي تواند اين شكاف عميق را ُپر كند.

     كاالبرگ و تعاوني
در اين ش��رايط، وقتي كارگران بايد تمام دستمزد خود 
را پاي م��واد خوراكي بدهند، تامين اي��ن كاالها نه تنها 
به وس��يله الزامات قانون بودجه ۱۴۰۱ بلكه با توسل به 
راهكارهاي تعبيه شده در قانون اساسي، يك اولويت است. 
»تعاوني هاي مصرف كارگري و ش��هري« و احياي آنها 
مي تواند فرصتي مناسب براي به كارگيري در شرايط فعلي 
باشد؛ فرصتي كه در دهه هاي گذشته هرگز جدي گرفته 
نشده است. ابراهيم رزاقي )استاد اقتصاد دانشگاه تهران( 
در ارتباط با نقش بي بديل تعاوني ها در قانون اساس��ي و 
غفلت از اين نقش موثر مي گويد: يكي از سياس��ت هايي 
كه دولت مي تواند در اين ش��رايط اجرا كند نظام توزيع 
كاالبرگ است و دقيقًا همان سياستي كه در زمان دفاع 
مقدس پيگيري شد اكنون نيز اين سياست بايد در دستور 

كار دولت قرار گيرد. به طوري كه كاالها از طريق تعاوني ها 
و بر اساس نظام عرضه كاالبرگي در اختيار اقشار آسيب 
پذير جامعه قرار گيرد. احياي مجدد تعاوني ها مي تواند 
كمك موثري به اقتصاد كند و دست دولت را در خصوص 
كنترل قيمت ها باز بگذارد. زيرا قطعاً كنترل و نظارت روي 
تعاوني ها بسيار راحت تر از كنترل روي بخش خصوصي 
است زيرا تعاوني يك نظام خودكنترلي هم دارد به طوري 
كه اعضا حتماً روي مديريت تعاوني ها نيز نظارت مي كنند 
تا تعاوني ها به س��مت فس��اد اقتصادي حركت نكنند. 
»تعاوني هاي مصرف« گزينه بسيار مناسبي در اين شرايط 
است به خصوص به اين دليل كه بيشترين بحران تورمي، 
متوجه اقالم خوراكي و اساسي خانوار است؛ اين تعاوني ها 
مي تواند بازه  بسيار گسترده  اي داشته باشد و الاقل تمام 
جامعه  هدِف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از كارگران 
شاغل و بازنشسته گرفته تا افراد تحت پوشش نهادهاي 
حمايتي مانند كميته ام��داد را دربربگيرد. يادمان نرود 
كه نه تنها در دوران جنگ تحميلي، خودمان از فرصت 
تعاوني هاي مصرف به خوبي بهره گرفته ايم، بلكه پارادايم 
»تعاوني« توانسته نجات بخش بسياري از كشورهاي در 
حال توسعه در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم باشد؛ 
كشورهاي امريكاي التين در دهه هاي اخير بيشترين 
استفاده را از تعاوني ها برده اند به طوري كه در كتاب ها از 
اقتصادهاي آنها به عنواِن »اقتصاد تعاوني« ياد شده است.

مردمتوانتامينهزينههايمعيشتيومسكنرابهطورهمزمانندارند

»اقتصادتعاوني«ميتواندنجاتبخشباشد؟

دست ما كوتاه و خرما بر نخيل

گزارش

شناسايي۲۳۱بيمارجديدكوويد۱۹دركشور
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي در اطالعيه اي از شناسايي 
۲۳۱ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور 
خبر داد. اساس اعالم وزارت بهداشت 
تاكنون ۶۴ ميليون و ۶۱۰ هزار و ۸۴۴ 
نف��ر ُدز اول، ۵۷ ميليون و ۹۵۳ هزار 
و ۱۲ نفر ُدز دوم و ۲۷ ميليون و ۶۷۷ 
هزار و ۵۰۲ نفر، ُدز سوم واكسن كرونا 

را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق 
ش��ده در كش��ور به ۱۵۰ ميليون و ۲۴۱ هزار و 
۳۵۸ ُدز رس��يد. همچنين بر اس��اس معيارهاي 
قطعي تش��خيصي، ۲۳۱ بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي و ۴۳ نفر از آنها 
بس��تري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 

كشور به ۷ ميليون و ۲۳۴ هزار و ۹۸۸ 
نفر رسيد. ۳ بيمار مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري، 
به ۱۴۱ هزار و ۳۶۶ نفر رس��يد. ۲۷۸ 
نفر از بيم��اران مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در بخش ه��اي مراقبت ه��اي وي��ژه 
بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۵۲ ميليون و ۵۱۹ هزار و ۳۰۱ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
 در حال حاضر صفر شهرستان در وضعيت قرمز، 
صف��ر شهرس��تان در وضعي��ت نارنج��ي، ۱۰۶ 
شهرستان در وضعيت زرد و ۳۴۲ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

انهدام۲۶فقرهباندكالهبرداريرايانهاي
ريي��س مركز مبارزه ب��ا جرايم ملي و 
سازمان يافته پليس فتا فراجا خبرداد: 
طي ي��ك ماه اخي��ر تع��داد ۲۶ فقره 
پرونده مربوط ب��ه مجرمان حرفه اي 
فعال در زمينه كالهبرداري رايانه اي 
در بستربازارهاي آنالين و شبكه هاي 
اجتماع��ي و پلتفرم ه��اي خارجي با 
ارزش ريال��ي بي��ش از ۶۰۷ ميليارد 

ريال شناسايي و منهدم شدند. سرهنگ مصطفي 
ن��وروزي، اظهار داش��ت: با وص��ول پرونده هاي 
متعددي ب��ه پليس فت��ا در يكي از اس��تان هاي 
ش��مالي كش��ور با موضوع كالهبرداري در قالب 
درج آگهي هاي جعلي در سايت هاي آگهي محور، 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارشناسان 
پليس فت��ا قرار گرفت. اين مق��ام انتظامي گفت: 
متهم پرونده با درج و انتشار آگهي هاي جعلي در 
قالب كار در منزل، بسته بندي، محصوالت آرايشي 

و بهداشتي، فروش امالك و غيره اقدام 
به كالهبرداري از شهروندان مي كرده 
است. س��رهنگ نوروزي ادامه داد: با 
بررسي هاي تخصصي و اقدامات فني 
صورت گرفته توس��ط كارشناس��ان 
پلي��س فتا در نهاي��ت متهمان اصلي 
پرونده در يكي از اس��تان هاي شمال 
شرق كشور شناس��ايي و پس از اخذ 
مجوزهاي قضايي دستگير شدند. او گفت: متهمان 
دستگير ش��ده در بازجويي هاي صورت گرفته به 
كالهبرداري با شيوه ذكر شده اعتراف كردند و در 
بررسي مخفيگاهشان، ادله مرتبط با پرونده شامل 
۱۴ عدد سيم كارت مجرمانه، ۶۳ عدد كارت بانكي 
و ۳ دس��تگاه تلفن همراه هوشمند كشف و ضبط 
ش��د و در بررس��ي تجهيزات رايانه اي و هوشمند 
ايش��ان تعداد قريب به ۵۰۰ فقره س��ابقه تماس 

شهروندان استخراج شد. 

شليكمرگباردرخيابانپاسداران
دو مرد به دليل اختالف مالي يكشنبه 
شب با شليك مس��تقيم به سمت سر 
يك مرد ۶۴ ساله او را به قتل رساندند 
و از محل جرم متواري شدند. ماموران 
پلي��س پ��س از اط��الع از موضوع در 
صحنه جرم حاضر ش��ده و مش��اهده 
كردن��د م��رد ۶۴ س��اله اي در داخل 
خودروي پ��ژو ۲۰۷ به ض��رب گلوله 

به قتل رسيده اس��ت. با توجه به احراز وقوع قتل، 
مام��وران اداره دهم پليس آگاه��ي تهران همراه 
بازپ��رس ويژه قتل در صحنه جرم حاضر ش��دند 
و تحقيق��ات ب��ه ص��ورت تخصصي دنبال ش��د. 
تحقيقات پليسي و بررسي دوربين هاي مداربسته 

صحنه جرم حكايت از اين داش��ت كه 
ضاربان دو نفر بودند كه با ش��ليك به 
س��ر مقتول، اين جنايت را رقم زده و 
سپس به صورت پياده از صحنه جرم 
گريخته اند. بازرسي صحنه جرم حاكي 
از اين بود كه گلوله شليك شده سبب 
تخريب شيش��ه جلوي سمت راننده 
شده و پوكه گلوله شليك شده كه در 
داخل خودرو كش��ف ش��د، متعلق به سالح كلت 
بوده است. تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي از 
دوس��تان و نزديكان مقتول حكايت از اين داشت 
كه مقتول با فردي كه تبع��ه افغان بوده، اختالف 

حساب داشته است. 

رويخطخبر
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