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يادداشت- 1

ميوه تلخ! 
»اينكه بگوييم سياست ها 
درس�ت بودند ولي بد اجرا 
ش�دند، ح�رف بي معنايي 
است. سياس�ت اقتصادي 
نبايد طوري تنظيم شود كه 
فقط در يك دنياي آرماني 
قابل اطالق باشد. بلكه بايد 
به همان ترتيب كه هس�ت 

قابل اجرا باشد.« )جوزف استيگليتز( 
ظاهرا همان باليي كه بر سر صنعت خودرو سازي آمد اين  بار 
قرار است بر صنعت لوازم خانگي آوار شود. بالي خودكفايي 
و ممنوعيت واردات و ايجاد انحصار به بهانه حمايت از توليد 
داخلي. از رييس و نمايندگان مجلس و باالترين مقامات و 
مديران اجرايي كش��ور تا كارگران و مهندسان بنگاه هاي 
توليد كننده لوازم خانگي همه يك صدا خواهان ممنوعيت 
واردات اين محصوالتند و... از اين رفت��ار و آزمون دوباره، 
دو فرض بيش��تر قابل تصور نيست. يا مقام سياست گذار 
وضعيت امروز صنعت »خ��ودرو« را به عنوان نماد كامل 
الگوي خودكفايي، خوب و مناس��ب ارزيابي مي كند كه 
قصد آزمون همان مدل توسعه اي در صنعت لوازم خانگي 
را دارد ي��ا اينكه چنين تصور باطلي ن��دارد اما باورش اين 
است كه درخت »خودكفايي« اين  بار با تغيير مجريان و 
نحوه اجرا، حاصل ديگري را به بار خواهد نشست!   واقعيت 
آن اس��ت و اظهر من الشمس اس��ت كه بيش از پنج دهه 
حمايت از صنعت خودرو اين صنعت موفق در ابتداي كار 
را، به صنعتي عقب مانده به لحاظ فناوري و قيمت و كيفيت 
مب��دل كرده و حاصلي جز نارضايتي ش��ديد و بي چون و 
چراي مصرف كنندگان، چند ده هزار ميليارد تومان بدهي 
دو بنگاه اصلي خودرو ساز و تحميل هزينه هاي هنگفت 
به اقتصاد ملي در بر نداشته است. راهي كه ظاهرا متوليان 
جديد صنعت كشور نه فقط قصد تغيير و پايان دادن به آن را 
ندارند بلكه وعده توليد سه ميليوني همين خودروها  گيريم 
با تغييراتي در چراغ و بوق و... را مي دهند و عزم آن را دارند كه 
چرخ صنعت لوازم خانگي را نيز در همين سنگالخ به حركت 
درآورند. چنانكه در برنامه وزير جديد صنعت به جز وعده 
توليد سه ميليون دستگاه خودرو، وعده توليد 24 ميليون 
دستگاه لوازم خانگي )بزرگ( نيز داده شده است.  متاسفانه 
ظاه��را آنچه در اين ميان هي��چ جايگاهي ندارد، منفعت 
همگاني و حقوق مصرف كنندگان است. گويي اين جامعه 
هشتاد و چند ميليوني بنده و برده حضرات سياستگذار و 
مجريان بروكرات و كارگاه ها و كارخانه هاي توليد كننده اند.   
البته اين آخري يعني توليدكنندگان و بنگاهداران خود 
قربانيان اين وضعيت و بي سياستي سياستگذارانند. چرا 
كه فضاي به  شدت نامناسب كس��ب و كار )رتبه ۱2۰ در 
شاخص سهولت انجام كسب و كار، رتبه 99 رقابت پذيري، 
رتبه ۱6۱ آزادي اقتص��اد و...( و عدم ثبات در مولفه هاي 
اقتصاد كالن و ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور شرايطي 
را رقم زده است كه اين بنگاه ها متاسفانه حتي با دالر باالي 
25 هزارتوماني هم نمي توانند با رقباي خارجي رقابت كنند 
و امكاني براي ادامه حيات جز نبود رقيب خارجي در بازار 
كوچك و محدود داخلي و اندك صادرات منطقه اي ندارند.   
در طول دهه ها متاسفانه دولت ها با سوءسياست ها و ايجاد 
فضاي تورمي، س��عي كرده اند با باال بردن ديوار تعرفه ها و 
ممنوعيت و محدوديت هاي تجاري و همچنين پايين نگه 
داش��تن نرخ ارز و اعطاي تسهيالت كم بهره )پول پاشي( 
و توزيع ان��رژي ارزان و انواع حمايت ه��اي ديگر، ترازوي 
داده - س��تاده توليد و صنعت را تراز كنند و سياست هاي 
پراشتباه خود را بپوشانند و حتي نقش دايه مهربان تر از مادر 
را براي صنعت ايفا كنند. دولت هايي كه به جاي ارايه پاسخ 
قانع كننده درباره چگونگي امكانپذيري رقابت بنگاه هاي 
داخلي با مثال برندهاي بزرگ كره اي در شرايط تورم يكي، 
دو درصدي آن كشور و 3۰ و 4۰ درصدي كشورمان، سعي 
مي كنند با ممنوعيت واردات، نقش منجي و رابين هود را 
براي توليد كننده لوازم خانگي بازي كنند. اينكه در اين ميان 
چه باليي بر سر اقتصاد ملي و رقابت پذيري بنگاه ها و نيز 
ميليون ها مصرف كننده مي آيد كه با هزار بدبختي پولي را 
براي خريد اين كاالها فراهم مي كنند، اصال مهم نيست و در 
محاسبات نمي آيد.  به  قول اقتصاددان برجسته دكتر نيلي، 
وقتي سياسيون در كشورمان به توليد به عنوان يك مولفه 
سياس��ي مي نگرند و واردات را پيشروي دشمن در خاك 
اقتصاد ما و صادرات را پيشروي ما در خاك آنها و توليد داخل 
را سنگر و مانع پيشروي كشورهاي بيگانه تصور مي كنند، جز 
اين رفتار انتظار ديگري نمي توان داشت. در چارچوب اين 
نگرش كيفيت و كارامدي محصول توليدي محلي از اعراب 
ندارد و مثال »خودرو« وسيله اي معنا مي شود كه چهار چرخ 
دارد و مي توان در آن بنزين ريخت تا حركت كند و ايمني و 
آسايش و زيبايي و رضايت مصرف كننده، موضوعاتي فرعي 
است.  صنعت لوازم خانگي به سبب وجود چند دهه تجربه، 
نيروي انساني جوان و تحصيلكرده و متخصص، بازار داخلي و 
منطقه اي و... بي شك جايگاه خاص و ويژه اي در روند توسعه 
صنعتي كشورمان دارد و مي تواند پيشران اين روند باشد. 
مشروط بر آنكه بپذيريم اين رشته صنعتي حلقه اي مهم در 
زنجيره توليد و صنايع باال و پايين دستي و حوزه خدمات 
و ارتباطات بين بنگاهي اس��ت و در آن توليد در مقياس 
بزرگ براي كس��ب قدرت رقابتي اهميت تعيين كننده 
دارد و پيوند آن با برندهاي مطرح جهاني و توليد مشترك 
ضرورتي حياتي است. صنعتي كه با بستن درهاي كشور 
به روي دانش فني و سرمايه و كاالهاي رقيب، آن را هر چه 
بيشتر آسيب پذير مي كند و سبب كاهش كيفيت و خروج 
گروه هاي بزرگي از جامعه از بازار مصرف و روي آوري آنها به 
كاالهاي قاچاق و... مي شود.   ادامه در صفحه 6
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فرصت بازار سرمايه به توليد كشورسفر گروسي و ماجراي برگزيت

حلقه تحريم هاي فناوري هر روز  تنگ تر مي شودبازدهي بورس ادامه دارد

سيگنال فعاالن مسكن
اگر در خاطرتان مانده باشد در 
ماجراي برگزيت )سال 2۰۱6( 
كه دول��ت انگليس مبتني بر 
آن تصميم گرف��ت از اتحاديه 
اروپا خارج ش��ود، اقتصاد اين 
كش��ور تا مدتي در تب و تاب 
برخي نوس��انات اقتصادي به 
خصوص كاهش قيمت پوند 
مي س��وخت. نمونه اي كه نش��ان دهنده اثرات تحوالت 
سياسي و ديپلماسي در حوزه اقتصاد است و تصويري از 
واقعيت هايي كه در اثر اين نوع تصميم سازي ها در اتمسفر 
اقتصادي كشورها نمايان مي شود، ارايه مي كند. در واقع 
اقتصاد كش��ورها همان طور كه متاثر از عوامل داخلي و 
دروني هس��تند از تحوالت بيروني و تصميم سازي هاي 
خارجي نيز تاثير مي گيرند. اين روند در خصوص اغلب 
كشورها نيز صدق مي كند و تاثيرات خاص خود را دارد. 
اين مكانيسم در اقتصاد ايران نيز منشأ اثرات فراواني بوده 
است، طي روزهاي اخير نيز اين موضوع كه مراودات ايران 
با آژانس ممكن است با برخي وقفه ها همراه شود، باعث شد 
تا نرخ ارز در بازارهاي ايران در داالن صعودي قرار بگيرد. 
اين وضعيت اما بعد از سفر رافائل گروسي به كشورمان و 
بهبود مناسبات ارتباطي دو طرف در مسير معكوس قرار 
گرفت و بازار ارز كشورمان روند صعودي قبلي را متوقف و 
در وضعيت با ثبات تري قرار گرفت. با اين مقدمات ممكن 
است اين پرسش مطرح شود كه كشورهاي مختلف چگونه 
مي توانند قلمروي اقتصادي خود را از نوسانات و تحوالت 
بيروني حفظ كنن��د؟ در مثالي كه در خصوص ماجراي 
برگزيت و خروج انگليس از اتحاديه اروپا مطرح شد، آنچه 
باعث شد اقتصاد انگليس به سرعت بتواند تبعات منفي 
خروج از يك بلوك اقتصادي قوي مانند اتحاديه اروپا را 
پشت سر بگذارد، قوام اقتصاد اين كشور و بنيه مطلوبي بود 
كه اقتصاد انگليس طي دهه هاي متمادي روي آن كار و 
سرمايه گذاري كرده بود. اقتصاد ايران هم براي اينكه بتواند 
خود را از گرند نوسانات برآمده از عوامل بيروني حفظ كند 
)يا حداقل اين نوسانات را كمتر كند( بايد به فكر نهادسازي 
و ساختارسازي هاي محكم تر باشد. زماني مي توان اقتصاد 
كشور را از نوسانات ارزي و ساير نوسانات موجود در بازارها 
دور داشت كه بنيه اقتصادي ملي در كشور قوي تر شود. 
بنيه اقتصادي كشور نيز در اثر سرمايه گذاري، استفاده از 
رويكردهاي كارشناسي و افزايش مشاركت هاي عمومي 
قوام و دوام پيدا مي كند. علت اينكه امروز سفر مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي يا خبر انجام گرفتن مذاكرات 
هسته اي و... نرخ ارز در ايران را دچار نوسان مي كند آن است 
كه عرضه ارز در كشورمان داراي مشكل است. اين مشكل 
كليدي كه در اثر تحريم ها ايجاد ش��ده، اقتصاد كشور را 
در برابر عوامل بيروني آسيب پذير ساخته است. چنانچه 
فردا اعالم شود مشكالت تحريمي ايران رفع شده و ايران 
توانسته با كشورهاي مقابل به يك تفاهم سياسي دست 
پيدا كند، شك نكنيد كه شاخص هاي اقتصادي در مسير 
بهبود قرار خواهند گرفت.  ادامه در صفحه 6

»معادله رشد« يكي از مهم ترين 
مفاهيم و دستاوردهايي است 
كه هر بنگاه اقتص��ادي در هر 
سطح و اِِشلي براي دستيابي به 
آن تالش مي كن��د و روياي آن 
را در سر دارد. نه تنها رشد براي 
بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي 
صنعتي اهميت دارد، بلكه حتي 
كشورهاي مختلف نيز در مسير دستيابي به رشد اقتصادي 
افزون ت��ر با هم به رقابت نشس��ته اند و ت��الش مي كنند 
دس��تاوردهاي افزون تري در زمينه رش��د كسب كنند. 
اخيرا اعالم شد كه تركيه رش��د اقتصادي 27درصدي را 
تجربه مي كند، خبري كه بازتاب هاي فراواني در اتمسفر 
اقتصادي پيدا كرد و روند جذب س��رمايه در اين كشور را 
تسريع بخشيد. همين اعداد و ارقام درخصوص شركت هاي 
بزرگ چند مليتي و كارتل ها نيز حاكم است، شركت هاي 
عظيم تالش مي كنند، سهم افزون تري از بازارهاي داخلي 
و بين المللي را با هدف رشد افزون تر در دست بگيرند. در 
سال هاي گذشته رشد شركت  هاي توليدي منوط به ايجاد 
ظرفيت هاي جديد، ايجاد زيرس��اخت ها و خطوط توليد 
جديد يا توسعه  بخش بازرگاني و علي الخصوص بازاريابي 
بود. طبيعي هم ب��ود، هم اكنون نيز كم و بيش توس��عه 
ش��ركت  ها از طريق گسترش خطوط توليد فعاليت  هاي 
فعلي و با اخذ تسهيالت بانكي صورت مي گيرد. تسهيالتي 
كه گاها باعث ورشكستگي شركت ها نيز مي شود. به عنوان 

فردي كه تعداد زيادي نهاد مالي و هلدينگ  هاي مختلف 
مالي براي شركت  هاي توليدي، هلدينگ هاي چندرشته اي 
و بانكي و... تاس��يس كرده ام، ش��اهد رشد چشمگير اين 
ش��ركت  ها و هلدينگ ها در كنار ش��ركت هاي اصلي آن 
مجموعه بوده  ام. ش��ركت  هايي كه آن روزه��ا بايد براي 
تاسيس شان سراغ توجيه سرمايه گذاران مي  رفتم و فوايد 
بلندمدت ايجاد شركت هاي خدمات دهنده  بازار سرمايه و 
هلدينگ مالي را براي شان توضيح مي دادم حاال تبديل به 
يك ابرهلدينگ شده اند. به نظر من فرصتي كه بازار سرمايه 
به بخش توليد داده است بي نظير است و شركت هاي بورسي 
و غيربورسي كه قصد دارند در بلندمدت رشد كنند و به منابع 
مالي و روش هاي نوين تامين مالي دسترسي داشته باشند 
بايد زودتر سراغ راه اندازي نهادهاي مالي و هلدينگ  هاي 
خدم��ات مالي حركت كنند. هم اين��ك مبلغي كه براي 
تاسيس اين شركت  ها نياز است در مقايسه با فعاليت هاي 
اصلي شركت تقريبا هيچ است اما نقشي كه اين شركت  ها 
مي توانند در رشد و توسعه  شركت ها داشته باشند بسيار 
فراتر از تصور اس��ت. ورود دانش مالي و سرمايه گذاري به 
شركت ها باعث تغيير تفكر سرمايه گذاري و تامين مالي 
اين شركت  ها مي ش��ود و روح سرمايه به تمام بخش هاي 
اين ش��ركت ها دميده مي ش��ود. بخش زيادي از رشد و 
توسعه  شركت  ها با بهبود سبد تامين مالي و سرمايه گذاري 
شركت ها اتفاق مي  افتد و بستري كه فضاي بازار سرمايه 
براي رشد مهيا مي كند تكميل كننده و كاتاليزور رشد بخش 
توليد و بازرگاني است.   ادامه در صفحه 6

انتظار مي رود كه بازارسهام روند 
معقولي را پشت س��ر بگذارد، 
با توجه به اينكه بازار س��رمايه 
اكن��ون در موقعيت مناس��ب 
سرمايه گذاري قرار گرفته است؛ 
اما همچنان برخي از ريسك ها، 
تهديدكننده معامالت اين بازار 
هس��تند كه مي توان از آنها به 
عنوان عامل تغيير مس��ير اين ب��ازار از روند صعودي ياد 
كرد. در همه دوره هاي معامالتي بازار سهام، شاهد وجود 
ريسك هاي متعدد در بازار هستيم و نمي توان آن را به عنوان 
موضوعي موقتي تلقي كرد. ميزان اثرگذاري ريسك در بازار 
در دوره هاي مختلف متفاوت است؛ بنابراين سهامداران 
نبايد از وجود ريس��ك هاي بازار ترسي داشته باشند و با 
ايجاد كوچك ترين تغييري در روند معامالت بورس اقدام 
به فروش س��هام و رفتارهاي هيجاني كنند.ريسك هاي 
تهديدكننده معامالت كه اكن��ون روند اين بازار را تحت 
تاثير خود قرار داده، ابهامات موجود در چند حوزه است كه 
با رفع آنها مي توانيم شاهد افزايش سرعت در روند صعودي 
معامالت بورس باشيم. يكي از مهم ترين ريسك هاي بازار 
سياست خارجي درخصوص موضوع برجام و مذاكرات وين 

است و بايد ديد نتيجه مذاكرات وين به چه صورتي خواهد 
بود زيرا نتيجه نهايي آن مي تواند با تاثير متفاوت در روند بازار 
همراه باشد. مباحثي كه در روزهاي گذشته به نقل از آژانس 
بين المللي هسته اي در رابطه با فعاليت هاي صلح آميز كشور 
مطرح شده است، اثرات مذاكرات وين را نسبت به گذشته 
بسيار بيشتر كرده است. برخي چنين تصوري را دارند كه 
مذاكرات برجام باعث كاهش قيمت ارز مي شود و به مراتب 
بر روند بازار تاثيرگذار خواهد بود، اين موضوع بايد مدنظر 
سهامداران حاضر در بازار باشد كه روند اصالحي بازار تحت 
تاثير اتفاقات رخ داده موقتي خواهد بود و بازار دوباره بعد از 
مدتي به مسير اصلي معامالت خود باز مي گردد. در مقابل 
برخي معتقدند كه ممكن است توقف در مذاكرات ادامه دار 
باشد كه اين امر منجر به افزايش قيمت دالر و تاثير مثبت بر 
روند بازار مي شود. بازار سرمايه خوش بيني زيادي را نسبت 
به انتخابات رياست جمهوري ايران داشت كه همين امر 
منجر به رشد 4۰ درصدي شاخص بورس از زمان انتخابات 
تاكنون شد، از اينجا به بعد بازار در انتظار اقداماتي خواهد بود 
كه قرار است تيم جديد اقتصادي كشور در دستور كار خود 
قرار دهند، چراكه اتفاقاتي مانند قيمت گذاري دستوري 
از جمله مسائلي است كه به شدت بر روند بازار تاثيرگذار 
خواهد بود.   ادامه در صفحه 6

اگرچ��ه ح��وزه ارتباط��ات و 
فناوري اطالعات به واس��طه 
امريكاي��ي ب��ودن بيش��تر 
شركت هاي اين حوزه از همان 
ابت��داي انقالب اس��المي در 
ايران، طعم تحريم را چشيده 
اس��ت، اما در س��ال هايي كه 
ترامپ رياست جمهوري اياالت 
متحده را بر عهده داشت و به واسطه تغييرات روزافزون 
فناوري، تحريم ها روي پررنگ تري از خود را به كاربران 
نشان دادند. فناتحريم يا همان تحريم هاي حوزه فناوري، 
شايد در روزهايي كه اينترنت هنوز بخش جدايي ناپذير 
از زندگي مردم نش��ده بود، معنايي نداشتند، هرچند از 
همان ابتدا به واسطه منع تعامالت با ايران از سوي امريكا، 
بسياري از محصوالت تكنولوژيكي در ايران ساخته شدند 
و عدو سبب خير شد، اما امروز كه ديگر نمي توان جامعيت 
و جهان محوري فناوري و در صدر آن اينترنت به عنوان 
وب جهان گس��تر را ناديده گرفت، صداي كسب وكارها 
بلند شده كه اين ديگر چه جور جهان گستري است كه يا 
در ايران بعضي از سايت ها و اپليكيشن ها مشمول فيلتر 
مي شوند، يا جامعه جهاني، به تبعيت از امريكا، درهاي 

س��رويس هاي خود را به روي ما مي بندد. اين تحريم ها 
خصوصا در پنج سال اخير بيشترين نمود را داشته است. 
از زمان��ي كه دونالد ترامپ در امريكا به قدرت رس��يد تا 
امروز كه جو بايدن رييس جمهور است اما با خط بطالن 
كشيدن به اميدواري ها نسبت به تغيير رويه همتاي قبلي 
خود، رويه تحريمي را ادامه داده، شركت هاي فناوري به 
ندرت آب خوشي از گلويشان پايين رفته است. سرآغاز 
تحريم شركت هاي فناوري، در سپتامبر 2۰۱6، دقيقا 
پنج سال پيش و زماني بود كه برخي از اپليكيشن هاي 
ايران��ي به فرمان ترامپ از فروش��گاه آنالين اپ اس��تور 
حذف ش��دند و به فاصله دو هفته ه��م گوگل پلي اقدام 
به حذف برخي اپليكيش��ن هاي ايراني كرد. هرچند آن 
زمان مسووالن وقت ارتباطات و فناوري اطالعات عنوان 
كردند كه اين مساله از مجاري حقوقي پيگيري مي شود، 
اما در نهايت هيچ تغييري در رويه حذف اپليكيش��ن ها 
رخ نداد و تنها برخي از ش��ركت ها با ايجاد شركت هاي 
واس��ط يا اكانت هاي اينترپرايز، مخاطب��ان خود را در 
گوشي هاي آي اواس و اندرويدي حفظ كردند. به تازگي 
هم خبر حذف چند اپليكيشن ديگر از گوگل پلي به  دليل 
تحريم ها منتشر شد كه نشان داد اگرچه ترامپ رفته، اما 
آثار تحريم هاي او همچنان پابرجاست.  ادامه در صفحه 6

۱- رك��ورد نزول��ي ش��امخ 
س��اختمان در مردادم��اه كه 
گزارش آن هفته گذشته از سوي 
اتاق اصناف منتشر شد، برخي از 
كارشناسان مسكن را غافلگير 
كرد. به ويژه آنكه در مردادماه، 
دولتي بر سر كار آمد كه يكي از 
مهم ترين شعارها و وعده هايش 
ساخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال پيش رو است. ضمن 
اينكه مجلس يازدهم نيز از مرداد سال گذشته، كار تدوين 
قانون جهش توليد و تامين مس��كن )ساخت ساالنه يك 
ميليون مسكن( را در دس��تور كار خود قرار داده بود و اين 
كار پس از چند بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي 
نگهبان، در مردادماه سال جاري در فاز آخر قرار داشت و در 
آستانه تاييد نهايي از سوي شوراي نگهبان بود، مساله اي كه 
سرانجام در 6 شهريور جاري تحقق يافت و مصوبه مجلس 
به قانون تبديل ش��د. از اين رو، در ذهن برخي از افراد اين 
سوال شكل گرفت كه چرا برخالف سياست دولت و مصوبه 
مجلس، شامخ كل »مديران خريد ساختمان« در تير و به 
ويژه در مرداد ماه سال جاري ركورد بسيار پاييني را از خود 
برجاي گذاشت و با قرارگيري در نقطه 3۸.57 )از ۱۰۰( از 
كاهش قابل توجه فعاليت هاي ساختماني پرده برداشت؟ 

2- براي پاسخ به اين سوال دست كم 4 دليل عمده مي توان 
اقامه كرد. اگر از دو دليل س��نگين بودن بازار مس��كن و 
ديرواكنشي آن نسبت به سياست هاي اعالمي و همچنين 

ترديد عمومي نسبت به تحقق سياست اعالمي ساخت يك 
ميليون مسكن در سال بگذريم، به عوامل دروني و بيروني 
اثرگذار بر بازار مسكن مي رسيم كه در هر دو مورد، روند طي 
شده در سال هاي اخير و به ويژه در 5 ماهه گذشته، آينده 

روشني را پيش روي جامعه ترسيم نمي كنند. 
3- در تازه تري��ن دور از بي ثبات��ي اقتصادي كه با رش��د 
جهش وار نرخ ارز در ابتداي سال 97 استارت خورد، قيمت 
مس��كن هم دچار جهش شد و طبيعتا، قيمت مهم ترين 
نهاده هاي توليد مس��كن- زمين- ني��ز به طور جهش وار 
افزايش يافت. قيمت ساير نهاده ها و مصالح ساختماني نيز 
طي سه سال گذشته، متناسب با اوج و فرود نرخ ارز، دچار 
نوسان شد. با اين حال، قيمت نهاده هاي توليد مسكن و به 
ويژه سيمان و آهن طي چند ماه گذشته، به واسطه قطعي 
برق و تعطيلي كارخانجات توليد سيمان و آهن، رشد هاي 
جهشي مضاعفي را متحمل شدند. از همين رو، طي تير و 
مرداد سال جاري، فعاليت هاي ساختماني به شدت از تورم 

مصالح ساختماني آسيب ديد.
4- از برخي جهات، وضعيت اقتصاد ايران در تابستان 
92 و تابس��تان ۱4۰۰ به هم ش��باهت دارند. در هر 
دو تابستان يادش��ده، اقتصاد ايران تحت شديدترين 
تحريم ها بود. اما در تابس��تان 92 با انتخاب حس��ن 
روحاني، فردي كه معتقد به مذاكره و رفع تحريم ها بود 
و اين كار را اولويت برتر خود مي دانست، جامعه نسبت 
به آينده اميدوار شد و انتظارات تورمي خود به خود رو 
به افول رفت.   ادامه در صفحه 2

محسن عباسيهادي حق شناس

فائزه طاهريپيمان حدادي

مجيد اعزازي

 وزيرارتباطاتروزهسكوتخودرا
دربارهطرح»حمايتازحقوقكاربران«شكست

 رييسيدرديدارنخستوزيرعراق
تاكيدكرد

 معنايريزشقيمت
 مسكندرمحلههايهدف
سفتهبازانچيست؟

هشدارآردسازانبهدولت:
مسوولهرگونهاختالل

درتامينآردوزارتجهاداست

گروه راه و شهرس�ازي| در حالي كه برخالف 
روند سه سال گذش��ته بازار مسكن شهر تهران، 
بازده اين بازار در مناطق ش��مالي پايتخت منفي 
شده و در مناطق جنوبي حدود 7 درصد ثبت شده 
است، به نظر مي رسد، واحدهاي مسكوني لوكس 
مناطق شمالي در تخليه حباب از مناطق جنوبي 
صفحه 5 را بخوانيد شهر پيشي گرفته اند.  

تعادل | »لغو مصوبه آزادسازي قيمت سبوس« 
از سوي جهاد كش��اورزي صداي انجمن صنفي 
صنايع آرد را درآورد. آنها معتقدند در صورتي كه 
سبوس به قيمت ۱4۰۰ تومان عرضه شود و اجازه 
آزادسازي قيمت ها داده نشود، كارخانجات آرد در 
مهرماه ديگر توان توليد ندارند و مسووليت هرگونه 
اختالل در تامين آرد كشور برعهده وزارت جهاد 
كشاورزي است.  صفحه 7 را بخوانيد

»تعادل«تحوالتمرتبطباسفررافائلگروسيبهتهرانرابررسيميكند

 فضاي مجازي
 نبايد رها باشد

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 4    

 اجراي تعهدات عراق 
درباره مطالبات مالي ايران

رمزگشايي اشتباه  
از افت قيمت 
آپارتمان هاي 

لوكس

رانت نهفته 
در حواله »سبوس«

پالس  مثبت



 ابراهيم رييسي روز گذشته ميزبان اولين مقام عاليرتبه 
يك كش��ور خارجي به عن��وان رييس جمه��و ر بود. 
الكاظمي نخست وزير عراق ميهمان مقامات كشورمان 
بود. از نكات جالب اين سفر مالقات رييسي با الكاظمي 
نه در مجموعه س��عدآباد كه هم��واره پذيراي مقامات 
عاليرتبه خارجي بود بلك��ه با خرق عادت در مجموعه 
اجالس سران ميزباني شد. در اين ديدار رييس جمهوري 
با بيان اينكه تعامل گسترده اقتصادي بين تهران و بغداد 
به نفع دو ملت و توسعه منطقه است، بر اجراي تعهدات 

عراق درباره مطالبات مالي ايران تاكيد كرد.
سيد ابراهيم رييسي در ديدار »مصطفي الكاظمي« 
نخست وزير عراق با بيان اينكه دو ملت ايران و عراق از 
اشتراكات گسترده و عميق تاريخي فرهنگي و مذهبي 
برخوردار هستند اظهار داش��ت: روابط دو ملت فراتر 
از سطح جغرافيايي و همس��ايگي بوده و هيچ عاملي 
نمي تواند در پيوند ناگسستني دو ملت خدشه اي ايجاد 
كند. رييسي با بيان اينكه ظرفيت همكاري دو كشور 
خيلي بيشتر از سطح كنوني است، گفت: ظرفيت هاي 
همكاري بين دو كش��ور مورد شناسايي و توافق قرار 
گرفته و اكنون زم��ان اجرايي كردن توافقات و تعامل 
گس��ترده اقتصادي به س��ود منافع دو ملت و توسعه 
منطقه اي اس��ت. رييس جمهوري همچنين با اشاره 
به لزوم توسعه هر چه بيشتر روابط تجاري و اقتصادي 
دو كشور، اجراي توافقات موجود بين تهران و بغداد از 
جمله اتصال خطوط ريلي شلمچه-بصره را مورد تاكيد 
قرار داد و خواس��تار اجراي تعهدات عراق درخصوص 
مطالبات مالي ايران ش��د. رييسي در ادامه با تاكيد بر 
تداوم همكاري دو كش��ور در حوزه هاي راهبردي، به 
اجالس بغداد اش��اره كرد و گفت: جمهوري اسالمي 
ايران از نقش آفريني منطقه اي عراق حمايت مي كند 
و به دنب��ال تثبيت امنيت منطقه ب��ا محوريت ايران، 
عراق و كش��ورهاي پيراموني بدون مداخله نيروهاي 

خارجي هستيم.
رييس جمهوري تاكيد كرد: تهران حامي گفت وگوهاي 

درون منطقه اي، بدون مداخله بيگانگان است.
رييس��ي تصريح كرد: حضور نيروهاي خارجي به ويژه 
امريكايي ها در منطقه در هر يك از كشورهاي منطقه 
مخل امنيت و ثبات در سطح منطقه است و هيچ سودي 
براي كش��ورهاي منطقه ندارد و اجراي قانون مجلس 

عراق در اين رابطه مي تواند موثر باشد.
رييسي همچنين مواجهه و بررسي قاطع ابعاد سياسي 

و حقوقي ترور شهيدان حاج قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس در مجام��ع حقوقي و بين الملل��ي را مورد 

تاكيد قرار داد.
رييس جمهوري با اشاره به مالحظات دولت عراق درباره 
همه گيري ويروس كرونا اظهار داش��ت: اميدواريم تا 
حد ممكن، زمينه سفر عاشقان اباعبداهلل الحسين)ع( 

تسهيل شود.
مصطفي الكاظمي نخست وزير عراق نيز در اين ديدار 
با تاكيد بر اينك��ه ارتباطات عمي��ق تاريخي، تمدني 
و مذهبي، مناس��بات ويژه اي در روابط اي��ران و عراق 
رقم زده اس��ت اظهار داشت: بغداد مصمم است سطح 
همكاري ه��اي خ��ود در عرصه هاي مختل��ف به ويژه 
اقتصادي و تجاري را هرچه بيشتر گسترش دهد و فعال 
كردن ظرفيت هاي توس��عه رواب��ط اقتصادي در همه 

بخش ها را با جديت پيگيري خواهيم كرد.
نخست وزير عراق با استقبال از سخنان آيت اهلل رييسي 

در مراسم تحليف خاطرنشان كرد: سخنان شما درباره 
تعامل با همسايگان و كشورهاي منطقه بسيار خوب و 
دقيق بود و اين نگاه با استقبال سران دولت هاي منطقه 

مواجه شد.
الكاظمي همچنين با تقدير از نقش ويژه حاج قاس��م 
س��ليماني در مبارزه با تروريسم اظهار داشت: آمادگي 
داريم تا فعاليت تيم مش��تركي كه مساله حقوقي اين 
ترور را به صورت داخلي و بين المللي پيگيري مي كند، 

تقويت كنيم.
نخس��ت وزير ع��راق همچنين ب��ا ارايه گزارش��ي از 
موفقيت آميز بودن اجالس بغداد، خواس��تار حمايت 
جمهوري اس��المي اي��ران از نقش آفرين��ي عراق در 

منطقه شد.
وي با اشاره به لزوم عملي كردن تعهدات كشورش در 
مقابل ايران، بر پيگيري سريع انجام كامل اين تعهدات 

تاكيد كرد.

  ش�مخاني:   پيگي�ر پرونده ترور س�رداران 
مقاومت هستيم

دريابان علي شمخاني نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي كشورمان بعدازظهر )امروز 
يكشنبه( با مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق ديدار 
و پيرامون مسائل دوجانبه و آخرين تحوالت سياسي و 

امنيتي منطقه گفت وگو كرد.
به گزارش ايس��نا، در اين ديدار دريابان ش��مخاني با 
استقبال از ابتكار عمل دولت عراق در برگزاري نشست 
بغداد تصريح كرد: تمركز بر اشتراك مساعي و همگرايي 
كشورهاي منطقه بدون حضور كشورهاي فرامنطقه اي 
مي بايست در دس��تور كار دايمي كشورهاي منطقه 
باشد. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان تحركات 
فزاينده گروه هاي تروريس��تي در اقليم كردس��تان 
عراق را نگران كننده و مخل امنيت مرزهاي دو كشور 
دانست و بر لزوم خلع سالح فوري و اخراج سريع آنان 

از عراق تاكيد كرد. شمخاني با اشاره به همكاري برخي 
كشورهاي سازشكار منطقه با رژيم صهيونيستي گفت: 
اينگونه اقدامات كه در چارچوب دكترين جديد امنيت 
ملي امريكا در منطقه صورت مي گيرد نه تنها كمكي به 
ايجاد امنيت و ثبات نمي كند بلكه موجب تصاعد بحران 
و تشديد ناامني در منطقه خواهد شد. وي خاطرنشان 
كرد؛ ۲۰ س��ال اش��غال فاجعه بار افغانستان توسط 
امريكا ثابت كرد حض��ور و دخالت امريكا در منطقه، 
جز بي ثباتي، ناامني و وارد شدن خسارت هاي بزرگ 
مادي و معنوي به مردم منطقه حاصلي ندارد. شمخاني 
با بيان اينك��ه ملت هاي منطقه براي پاي��ان دادن به 
حضور امريكا در منطقه تاكنون هزينه هاي زيادي را 
متحمل ش��ده اند؛ تصريح كرد: پيگيري پرونده ترور 
سرداران بزرگ مقاومت شهيدان حاج قاسم سليماني 
و ابو مهدي مهندس و مجازات عاملين آن همچنان در 
صدر مطالبات دو ملت ايران و عراق و جبهه مقاومت 
قرار دارد و بايد با همكاري دو كشور اين خواسته به حق 

جامه عمل بپوشد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان اجراي كامل 
توافقات ميان تهران و بغداد به ويژه در حوزه اقتصادي 
را مورد تاكيد قرار داد و افزود گسترش همكاري هاي 
همه جانبه با همس��ايگان، سياس��ت تغيي��ر ناپذير 
جمهوري اسالمي ايران و از اولويت هاي اصلي دولت 

جديد است.
در اين ديدار مصطفي الكاظمي نخست وزير عراق نيز 
در سخناني با اشاره به نقش ممتاز و راهبردي جمهوري 
اسالمي در مبارزه با تروريسم به ويژه داعش گفت: دولت 
و ملت عراق هيچگاه فداكاري و كمك هاي همه جانبه 
دولت، ملت و نيروهاي مس��لح ايران در شرايط سخت 

عراق را فراموش نخواهد كرد. 
وي تصريح كرد: ملت و دولت عراق به پاس كمك هاي 
ارزنده جمهوري اس��المي ايران هم��واره در هنگامه 
مش��كالت و س��ختي ها در كنار دولت و مل��ت ايران 

خواهد ماند.
نخس��ت وزير عراق، همكاري مستمر نهادهاي امنيت 
ملي دو كشور را در ابعاد مختلف مكمل و تسريع كننده 
مناسبات عراق و ايران عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: 
عراق با عالقه مندي آماده است كه ظرفيت هاي سياسي 
و امنيتي خود را در مس��ير همكاري و نزديكي بيشتر 
كشورهاي منطقه و رفع سوءتفاهم هايي كه مخل ثبات 

است به كار گيرد.

رويداد

ادامه از صفحه اول

 رييسي در جلسه هيات دولت: 

س��يد ابراهيم رييسي روز يكش��نبه در جلسه هيات 
دولت با تأكيد بر اينكه دولت از نقد منصفانه و سازنده 
اس��تقبال مي كند، اظهار داشت: نقد منصفانه را باعث 
رش��د و ارتقاء امور در كشور مي دانيم و مديران اجرايي 
بايد آس��تانه تحمل خود را در مواجه��ه با انتقادها باال 
ببرند، چرا كه انتقاد درس��ت مي تواند نسبت به اصالح 
كاستي ها و نواقص مفيد باشد. به گزارش ايسنا به نقل 
از پايگاه اطالع رساني دولت، رييس جمهور همچنين با 
گراميداشت روز ملي سينما، توجه ويژه به اصحاب هنر را 
ضروري دانست و گفت: بايد نسبت به مشكالت حرفه اي 
و حتي شخصي و معيش��تي اصحاب هنر توجه ويژه 
داشته باشيم. الزم است وزير محترم ارشاد، مشكالت 
حرفه اي و شخصي جامعه هنري كشور را پيگيري كند. 
رييسي ضمن بيان اينكه سينما ابزاري است كه بايد در 
خدمت انقالب و تبيين فرهنگ غني اسالمي و ايراني 
قرار بگيرد از اصحاب سينما خواست در تبيين گفتمان 
انقالب اسالمي و اميدآفريني در جامعه پيشگام باشند. 
وي افزود: تأثيرگذاري مفاهيمي كه با ابزار فيلم و هنر 
منتقل مي شود، بسيار بيشتر از هزاران ساعت سخنراني 
است. رييسي در ادامه، ماموريت دريانوردي ناوگروه ۷۵ 
ارتش جمهوري اس��المي را اقدامي بسيار ارزشمند و 
قابل تقدير دانست و اظهار كرد: اين ماموريت افتخارآميز 
دريانوردي، نش��ان داد كه با تكيه بر توانمندي داخلي 
مي توان توليد قدرت كرد و همچنين شجاعت در برخورد 
با چالش ها را به رخ همگان كشيد و اين حضور برجسته، 
پيام اميدبخشي براي مردم ايران و مستضعفان جهان و 
خار چشمي بر دشمنان بود. رييسي اقدام وزارت صنعت 
، معدن و تجارت را در كاهش قيمت س��يمان بس��يار 
پسنديده و اميدبخش خواند و اظهار كرد: همه مسووالن 
بايد تالش كنند قيمت كاالها به ويژه كاالهاي معيشتي 
مردم به هيچ عنوان گران نشود و ضمن تالش در جهت 
برقراري ثبات در بازار بايد در راستاي كاهش قيمت ها 
تالش كرد. همچنين در اين جلسه، پيشنهاد وزير كشور 
درخصوص اس��تانداري حسين مدرس خياباني براي 
استان سيستان و بلوچستان به تصويب رسيد.  رييسي 
خطاب به استاندار جديد استان سيستان و بلوچستان 

چهار موضوع را مورد تاكيد قرار داد:
1- حف��ظ و ارتقاء وحدت و ب��رادري موجود بين اقوام 
و مذاهب موجود در اس��تان و پيش��گيري از اقدامات 
تفرقه افكنانه جريان هاي افراطي، به لحاظ اينكه اقوام 
بلوچ و سيستان و مردم شيعه و سني استان در ساليان 

متمادي با همديگر زندگي برادرانه داشته اند.
۲- اس��تفاده از نيروهاي كارآمد بومي و ظرفيت منابع 

انساني توانمند و شايسته استان باالخص جوانان.
3- تأكيد بر ارتقاء امنيت مرز و استان با كمك و همت 

مردم منطقه به عنوان مرزداران شايسته كشور.
4- س��اماندهي و ضابطه مند نمودن مبادالت مرزي و 

سوخت بري.

امسال اما، ابراهيمي رييسي، رداي رياست به تن كرد. 
فردي كه مذاكره با هدف رفع تحريم ها را قبول دارد 
اما به گفته خودش مسائل اقتصاد را به اين كار گره 
نمي زند و در واقع، مذاكره در اولويت نخست كاري 
او قرار ندارد. به همي��ن دليل، با انتخاب او، تغييري 
در چشم انداز اقتصادي پيش روي مردم ايجاد نشد 
و شاخص هاي اقتصادي تاكنون واكنش مثبتي به 
اين انتخاب از خود بروز نداده اند. به اين ترتيب، آينده 
ش��اخص هايي همچون نرخ ارز، ميزان درآمدهاي 
نفتي دولت، رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت، 
گش��ايش در تبادالت تجاري و مالي و... در وضعيت 
اميدوار كننده اي قرار ندارند. در اين حال، مي دانيم 
كه رونق توليد مسكن با همت مردم و بخش خصوصي 
تابعي از بهبود چنين شاخص هايي است. بي گمان، 
در صورتي كه شاخص هاي كالن بهبود يابند، انجام 
فعاليت هاي ساختماني نيز به ريل رونق بازخواهند 
گشت. چه آنكه از سويي، با رونق و رشد اقتصاد، درآمد 
سرانه و قدرت خريد مردم تقويت خواهد شد و از سوي 
ديگر، تحت تاثير رشد فعاليت هاي اقتصادي، تقاضا 
براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و... 

افزايش خواهد يافت. 

در ديدار نخست وزير عراق 

»تعادل «تحوالت مرتبط با سفر رافائل گروسي به تهران را بررسي مي كند

  اسالمي: موضوع فني است نه سياسي         گروسي: ديدار با اسالمي بسيار مهم بود

رييسي بر اجراي تعهدات عراق درباره مطالبات مالي ايران تاكيد كرد

پالس  مثبت 

 زهرا سليماني|در آس��تانه نشست شوراي حكام و 
در ش��رايطي كه برخي تحليلگران اعالم كرده بودند، 
آژانس نگران چش��م انداز ارتباطي خود با تهران است، 
رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
شنبه ش��ب راهي تهران ش��د تا از دل ديدار با محمد 
اسالمي رييس سازمان انرژي اتمي ايران پاسخي براي 
اين پرس��ش كليدي پيدا كند كه دولت س��يزدهم در 
خصوص تعهدات هس��ته اي ايران ذيل برجام چگونه 
رفتار خواهد ك��رد و از آن مهم تر، اينكه آيا جايگزيني 
دولتي ميانه رو با دولتي اصولگرا در ايران باعث تغيير در 
راهبردهاي كالن اين كشور خواهد شد يا نه؟گروسي 
اما قب��ل مدت قبل از ورود به تهران، طي گزارش��ي به 
شوراي حكام آژانس، مدعي شده بود كه بازرسي  هاي 
اين سازمان از مراكز هسته اي ايران به طور چشم  گيري 
كاهش يافته و با محدوديت جدي مواجه ش��ده است. 
مبتني بر اين نوع فضاسازي ها برخي رسانه هاي غربي 
با انتشار خبر اين س��فر تالش كرده بودند، تحليلي از 
احتماالت پيش رو ارايه كنند. اين جريان رسانه اي تالش 
مي كرد اينطور القا كند كه شوراي حكام در حال تهيه 
قطعنامه هاي شديداللحني عليه ايران است. اظهاراتي 
كه سايت نورنيوز )سايت نزديك به شوراي عالي امنيت 
ملي كشور( معتقد است در راستاي ايجاد جنگ رواني 
عليه تهران براي بازگشت سريع به ميز مذاكرات طراحي 
ش��ده و اساسا پايه و اساس مس��تندي ندارد. بازخورد 
نظرات دو طرف بع��د از ديدار اسالمي-گروس��ي نيز 
تحليل هاي نورنيوز را تاييد مي كند. بالفاصله پس از پايان 
ديدار گروس��ي با اسالمي، مديركل آژانس بين المللي 
ان��رژي اتمي روب��ه روي خبرنگاران ايس��تاد و ضمن 
مثبت ارزيابي كردن ديدارش با اس��المي، بر گسترش 
همكاري ايران و آژانس تأكيد و اعالم كرد كه دوباره براي 
گفت وگوي سطح باال با مقامات ايراني به تهران مي  آيد. 
اما واكنش بازارهاي ۵گانه كشورمان به حضور رافائل 
گروسي به تهران و مذاكرات ميان دو طرف مثبت بود. 
در شرايطي كه روز شنبه معامله  گران دالر و سكه تحت 
تاثير خبر سفر مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
به ايران، خريدوفروش هاي سنگيني نداشتند و مبتني 
بر گزارش رسانه هاي غربي اين تصور شكل گرفته بود 
كه ممكن اس��ت، مذاكرات نتيجه بخش نباشد، بعد از 
انتش��ار خبر مذاكرات گروسي-اسالمي واكنش هاي 
مطلوب تري در بازارها ش��كل گرف��ت. يكي از فعاالن 
بازار ارز در جريان گفت وگو با خبرنگار تعادل با اشاره به 
بازخورد مثبتي كه بعد از سفر گروسي به تهران شكل 
گرفت و دورنماي روشني از مذاكرات در آينده نزديك را 
نمايان كرد، احتماال بازار در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
با كاهش مواجه خواهد شد. به گفته اين فعال بازار ارز،  
اف��ت بازار ارز و قرار گرفتن ن��رخ دالر در داالن ۲6هزار 
توماني نقطه آغازي براي ثبات بيشتر بازار ارز خواهد بود. 
هرچند به اعتقاد اين فعال اقتصادي بسيار دشوار خواهد 

بود كه دالر داالن ۲۷هزار توماني را براي قرار گرفتن در 
داالن ۲6هزار توماني ترك گويد. 

  ايران و آژانس همكاري خود 
را گسترش مي دهند

اما در شرايطي كه فعاالن اقتصادي منتظر بيرون آمدن 
آخرين اخبار از جلسه مشترك گروسي-اسالمي بودند، 
نخستين نشانه هاي برآمده از نشست در بازار ارز خود را 
نمايان كرد.در شرايطي كه نرخ ارز در روز شنبه و صبح 
روز يكشنبه روي عدد ۲۷هزار و ۷۲۰ تومان قرار داشت، 
بعد از انتشار اخبار ديدارها نرخ دالر با افت 3۰۰ توماني 
به ۲۷ ه��زار و 4۷۰ تومان رس��يد. كاهش قيمتي كه 
تحليلگران معتقدند در روزهاي آينده نيز تداوم خواهد 
داشت. اما مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه بعد 
از ديدار ۲ساعته اش با اسالمي لبخند به لب داشت ضمن 
مثبت ارزيابي كردن ديدارش با اس��المي، بر گسترش 
همكاري ايران و آژانس تأكيد كرد و گفت كه دوباره براي 
گفت وگوي سطح باال با مقامات ايراني به تهران مي آيد.

رافائل گروسي سپس در جمع خبرنگاران گفت: »مثل 
هميش��ه اين افتخاري است براي من براي حضورم در 
تهران. براي من اين بازديد بسيار مهم است چون اولين 
ديدارم بعد از روي كار آمدن دولت جديد در جمهوري 
اسالمي ايران است. اين بدان معناست كه ايران و آژانس 
بايد با هم كار كرده و همكاري خود را گسترش دهند«.او 
در ادامه از اسالمي و مهمان نوازي و گفت وگوي مثبت 
و عميقي كه داشتند قدرداني كرد و ادامه داد: »ما بايد 
درباره مسائل و موضوعات مختلف با هم مذاكره و تبادل 
نظر داشته باشيم. اين اولين ديدار من بعد از انتصاب آقاي 
اسالمي است و درباره مسائل مهم فني صحبت شد«. 

گروسي گفت: »ظرف كمتر از ۲  هفته كنفرانس عمومي 
آژانس در وين برگزار خواهد شد و اين يكي از رويدادهاي 
مهم هسته اي در جهان است. خوشحال شدم از اينكه 
شنيدم آقاي اسالمي سرپرستي هيات ايراني را دارد و 
توافق كرديم ادامه مذاكراتمان را در دفترم در وين ادامه 
دهيم و پس از آن من مجددا براي گفت وگوي س��طح 
باال با مقامات ايراني به ايران برمي گردم.« گروسي بيان 
كرد: »خوشحالم گفت وگوهاي ما نتيجه سازنده داشت، 
براي ادامه عمليات تجهيزات فني آژانس كه بسيار مهم 
است و اين يك گارانتي مهم براي آژانس و جهان است 
و ما مي توانيم در اين چارچ��وب به ايران كمك كنيم 
كه توافقات مثبت بعدي را داش��ته باشيم. اين شامل 
همكاري سازنده ما مي شود براي پيشبرد برنامه صلح 

آميز هسته اي ايران.«

  گروسي دوباره به تهران مي آيد
اسالمي رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران نيز پس از 
ديدار مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران 
گفت: »مذاكرات س��ازنده اي را انجام داديم و قرار شد 
مديركل در آينده نزديك به تهران سفر كند«.اسالمي 
پس از ديدار با گروسي در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
به دعوت س��ازمان انرژي اتمي آقاي رافائل گروسي به 
تهران تشريف آوردند و مذاكرات خوب و سازنده اي را 
انجام داديم. روح حاكم بر مذاكرات ايجاد فرصت براي 
توسعه همكاري ها در چارچوب موازين و مقررات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي اس��ت. مع��اون رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: كل مسائل في مابين اساسا فني است و 
هيچگونه مسائل سياسي، جايگاهي را در روابط في مابين 
نخواهد داشت.تفاهم كرديم در اجالس آينده آژانس 

شركت و در حاشيه اجالس مذاكرات خودمان را ادامه 
دهيم.اس��المي در ادامه گفت: توافق كرديم مديركل 
آژانس در آينده نزديك به تهران سفر و مذاكرات را در 
سطوح مختلف انجام دهد. وي بيان كرد: همچنين توافق 
كرديم براي تعويض كارت ه��اي حافظه دوربين هاي 
نظارتي، تيم فني مربوطه بعد از توافق به ايران بيايند و 
بتوانند اقداماتي را كه بايد براي دوربين ها به لحاظ فني 
انج��ام بدهند را انج��ام داده و كارت هاي حافظه طبق 
روالي كه طبق پادمان است و در ايران نگهداري و پلمپ 
مي شود، همان جا كارت هاي قديمي را پلمپ مي كنند 
و كارت هاي جديد حافظه را در دوربين ها نصب خواهند 
كرد كه روال جاري و طبيعي در سيستم نظارتي آژانس 
است. او همچنين تاكيد كرد: براي ما آنچه حائز اهميت 
است و براي آقاي گروسي هم عين همين را در تبادالت 
فكري كه انجام داديم، اعتمادسازي است و اينكه اعتماد 
متقابل بين ايران و آژانس پابرجا وجود داش��ته باشد و 
آژانس طبق ضوابط و تكاليف قانوني خودش در جهت 
پيشبرد برنامه هاي هسته اي ايران، نقش موثرتري ايفا 
كند و كمك كند به شتاب بخشيدن به پيشرفت فناوري 

هسته اي در جمهوري اسالمي ايران.

  در بازار چه رخ داد؟
اما بازارهاي اقتصادي كشورمان از روزهاي ابتدايي هفته، 
دوران پر فراز و فرودي را پشت سر گذاشتند تا نهايتا بعد 
از ديدار گروسي- اسالمي، نشانه هاي از ثبات پيدا شود. 
نخستين نشانه هاي تحركات سياسي در ميان بازارهاي 
۵گانه كشورمان نخس��ت در بازار ارز مشاهده مي شود. 
بعد از اينكه رسانه هاي غربي اعالم كردند، شوراي حكام 
در حال تدارك قطعنامه هاي ش��ديداللحن عليه ايران 

است، بازار ارز با افزايش قيمت نسبت به اين فضاسازي ها 
واكنش نشان داد. بر اساس اعالم فعاالن بازار ارز ساعت 
4 بعدازظهر روز ش��نبه دالر روي عدد ۲۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان ايستاد كه ۸۰تومان افت قيمت را نسبت به روز 
پنجشنبه نشان مي  داد. افت دالر زمينه  ساز كاهش ۸۰ 
هزار توماني قيمت س��كه و رسيدن آن به 1۲ ميليون و 
1۲۰ هزار تومان شد. به گفته فعاالن بازار، تا روز جمعه 
و در معامالت پش��ت خط��ي، عمده جه��ت انتظاري 
معامله  گران صعودي بود، ولي جمعه  شب عنوان شد كه 
منابع خبري به روزنامه وال استريت  ژورنال گفته  اند كه 
رافائل گروسي، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
احتماال به ايران سفر خواهد كرد. اين سفر از آن جهت 
در انتظارات بازار اثرگذار بود كه در انتهاي هفته پيش، 
گزارش هايي رسيده بود كه ايران، اجازه سفر گروسي را 
به كشور صادر نكرده است. اخبار منتشر شده موجب شد 
معامله  گران پيش بيني كنند سطح تنش ها بين ايران و 
آژانس قرار است افزايش پيدا كند، در نتيجه خريدهاي 
خود را باال بردند و موفق شدند كه مرز مقاومتي ۲۷ هزار و 
۸۰۰ تومان را فتح كنند. تا روز جمعه، بيشتر معامله  گران 
تصور مي كردند كه ممكن است بيانيه اي به ضرر ايران 
در ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي صادر 
شود. با اين حال، خبرها از سفر گروسي تا حدي جهت 
انتظارات را به  طور موقت تغيير داد. ساعت 3 بعدازظهر 
ديروز ش��ايعه حضور گروسي توس��ط برخي سايت ها 
تاييد شد.با اعالم اين خبر كه »رافائل گروسي، مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي صبح روز يكش��نبه، ۲1 
شهريور به تهران س��فر مي كند.« سرعت نزول در بازار 
تهران تندتر ش��د. ش��رايط بازار به گونه اي است كه به 
نظر مي رس��د در اين روزها معامله گران بيشتر خود را 
با جه��ت اخبار هماهنگ مي كنند. بع��د از پالس هاي 
مثبتي كه ايران و آژانس در خصوص دورنماي مذاكرات 
ارسال كردند، تحليلگران هفته آرام تري را براي بازار ارز 
پيش بيني مي كنند. اينكه آيا دالر موفق خواهد ش��د، 
داالن ۲۷هزار توماني را ترك كند و وارد داالن ۲6هزار 
توماني ش��ود، در گروي ارزيابي هاي تحليلي است كه 
رسانه هاي بين المللي بعد از سفر گروسي به تهران ارايه 
خواهند كرد. بر اساس تحليل، فعاالن بازار ارز چنانچه 
رسانه هاي بين المللي تفاسير روش��ني از مذاكرات در 
تهران ارايه كنند و دورنماي مطلوبي از عزم ايران براي 
گفت وگو تصويرس��ازي كنند، امكان قرار گرفتن دالر 
در داالن ۲6ه��زار توماني چن��دان دور از ذهن نخواهد 
بود. اما اگر برخ��الف اين ارزيابي ها تصوي��ر تيره اي از 
مذاكرات ارايه ش��ود، دالر اين توانايي را دارد كه داالن 
۲۷هزار توماني را براي قرار گرفتن در اتمسفر ۲۸هزار 
توماني ترك گفته و دوره اي تازه از نوساناتي تورمي را در 
بازارهاي ۵گانه كشورمان شكل بدهد. اعداد و ارقامي كه 
براي آگاهي از كم و كيف آن بايد منتظر روزهاي آتي و 

اخبار تكميلي ماند.

مديران اجرايي تحمل خود را 
در مواجهه با انتقادها باال ببرند

خاندوزي تاكيد كرد

وزير امور اقتصادي و دارايي تحقق سياست گذاري 
هوشمند در حوزه اقتصادي را اولويت مهم وزارت 
اقتصاد دانس��ت و بر تس��ريع در اجراي برنامه ها و 
طرح هاي اين اولويت تأكيد كرد. به گزارش ايسنا، 
احسان خاندوزي در مراسم توديع و معارفه رياست 
مركز فن��اوري اطالعات و اقتصاد هوش��مند اين 
وزارتخانه اظهار كرد: به جهت اينكه مساله حركت 
جدي و با سرعت بيشتر به سمت سياست گذاري 
هوش��مند در حوزه اقتصادي يكي از اولويت هايي 
بود كه در برنامه هاي خود در صحن علني مجلس 
شوراي اس��المي ارايه كردم، اصرار داشتم در اين 
جلسه شخصًا حضور يابم و بر مطالبه اين موضوع و 
اهميت آن در برنامه ها و سياست هاي آتي مجموعه 
وزارتخانه تأكيد بيشتري داش��ته باشم.  وزير امور 
اقتصادي و داراي��ي در ادامه تأكيد كرد: حركت در 
اين مسير بايد با قوت بيشتر و البته با به كار گرفتن 
همكاري و مساعدت ساير دستگاه ها و سازمان هاي 
تابعه وزارت اقتصاد ت��دوام يابد. طبق اعالم وزارت 
اقتصاد، تقوايي نجيب از سوي وزير اقتصاد به عنوان 
سرپرس��ت جديد مركز فناوري اطالعات و توسعه 

اقتصاد هوشمند معرفي شد.

هوشمندسازي، اولويت مهم 
وزارت اقتصاد

سيگنال فعاالن مسكن
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گروه بانك وبيمه | محسن شمشيري |
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
عدم قرائت گزارش اين كميسيون در خصوص رمزارزها 
پس از گذشته هفته هاي پياپي انتقاد كرد.محمدرضا 
پور ابراهيمي در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
در تذكري گفت: گزارش هاي تخصصي كميس��يون 
اقتصادي طبق قانون بايد در صحن قرائت شود اما من 
دليل عدم قرائت گزارش  كميسيون اقتصادي در مورد 
موضوع مهم رمزارزها را متوجه نمي شوم، چرا كه قرائت 
اين گزارش هر هفته به عقب مي افتد لذا از رييس و هيات 

رييسه مجلس درخواست پيگيري اين امر را دارم.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: همچنين درخواست مان از دولت اين است كه با توجه 
به ضرورت بازگشت به شرايط قبلي در فروش نفت، اين امر 
علي رغم وجود تحريم ها، نيازمند اهتمام دولت است لذا از 
وزير نفت و رييس جمهور درخواست دارم به مساله فروش 
نفت و كسب درآمدهاي ارزي از اين طريق توجه ويژه كنند. 
پورابراهيمي در ادامه تاكيد كرد: توقف بورس نفت و انرژي 
و ساير محصوالت نفتي كه قابليت عرضه دارند، استمرار 
پيدا كرده است. آقاي وزير نفت، نخستين اقدام شما بايد 
گشايش در حوزه فروش نفت خام باشد و اين فروش را از 
حالت سنتي خارج كنيد تا فروش نفت خام كشور كامال 
تخصصي و از طريق بورس انرژي عملياتي شود. قاليباف 
رييس مجلس شوراي اس��المي در پاسخ به تذكر وي، 
بيان كرد: در رابطه با تبص��ره )۱( ماده )۴۵( آيين نامه 
داخلي مربوط به قرائت گزارش كميسيون ها در صحن 
بايد بگويم طبق اين تبصره، كميسيون ها مي توانند اگر 
اصالحاتي جزئي وجود دارد هم��راه با گزارش بياورند 
اما متأسفانه رسم ش��ده طرحي را ضميمه اين تبصره 
مي كنند و به صحن ارايه مي دهند، در واقع مي خواهند 
مس��ير ارايه طرح ها و لوايح را دور بزنند كه ما اين روند 
را قبول نداريم، لذا اگر پيشنهادي مي خواهد به همراه 
گزارش ها بيايد بايد مسير لوايح و طرح ها را طي كند. 
مساله رمزارزها نيز در دستور كار هيات رييسه مجلس 

شوراي اسالمي قرار دارد و قرائت خواهد شد.

      قيمت ها در بازار 
روز يكشنبه، 2۱ شهريورماه در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 27 
هزار و ۵7۱ تومان، قيمت يورو 3۱ هزار و ۵۵9 تومان، پوند 
انگليس 38 هزار و 386 تومان و درهم امارات 7 هزار و ۵08 
تومان اعالم شده اس��ت. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با 
۱۴۵ تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 26 هزار و 876 
تومان رسيد. قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته 
)شنبه، 20 شهريورماه( با 99 تومان كاهش به 3۱ هزار و 
6۱3 تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و ۴86 
توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 987 تومان بود.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و ۴63 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 70۴ تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 3۱ هزار و 279 تومان و نرخ 

فروش آن نيز 3۱ هزار و ۵63 تومان اعالم شد.
همچنين در س��امانه نيما در معامالت روز ش��نبه )20 
ش��هريورماه(، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 309 تومان 

فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و ۱0۴ تومان معامله 
شد. قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي به سوي كانال 
2۵ هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته در اين كانال 
نوسان داش��ت و وارد كانال 26هزارتومان شد و سپس در 
صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته مي شد و طي 
دو هفته گذشته روند نزولي قيمت را شروع كرد و وارد كانال 
26 هزار تومان شد. همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، 2۱ شهريورماه( در بازار 
تهران با كاهش ۴0 هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 
۱2 ميليون و ۱0 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۵۵0 هزار تومان معامله شد.نيم  
سكه بهار آزادي 6 ميليون و ۱00 هزار تومان، ربع سكه سه  
ميليون و 6۵0 هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 ميليون و 
2۵0 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۱63 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۴2 هزار تومان 
شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و 788 دالر 
و 28 س��نت قيمت خورد. مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و اونس جهاني است. بر اين 
اساس قيمت دالر طي هفته گذشته روند نزولي داشته و 
در صرافي بانكي در كانال 26 هزار تومان تقريبا آرام گرفته 
است و  اونس جهاني با با توجه به تعطيلي بازار بدون تغيير 

يك هزار و 788 دالر و 28 سنت بود.

     برگشت دالر به كانال ۲۶ هزار تومان
شاخص ارزي در دومين روز هفته، به دليل كاهش تقاضا و 
حضور پرقدرت بازارساز، روند نزولي را تجربه كرد.بررسي 

جديدترين تحوالت بازار ارز در معامالت )يكشنبه بيست 
و يكم شهريورماه ۱۴00(، بيانگر افت نسبي قيمت انواع ارز 

است. در اين ميان بهاي دالر يك كانال عقب نشيني كرد.
بر اين اساس در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور، هر 
اس��كناس دالر امريكا در لحظه انتشار اين گزارش به نرخ 
2629۴ تومان از مردم خريداري مي ش��ود و در مقابل به 
قيمت 2682۵ تومان ب��ه متقاضي دريافت دالر فروخته 
مي شود كه نسبت به نرخ پاياني روز قبل، حدود 200 تومان 
كاهش يافته اس��ت.همچنين يورو ديگر ارز پرطرفدار 
بازار، در اين صرافي ها، به قيمت 3۱086 تومان از مردم 
خريداري مي شود و در مقابل با تغيير بسيار اندك نسبت 
به روز قبل، به قيمت 3۱7۱۴ تومان به متقاضي دريافت 
يورو فروخته مي شود.نرخ هر اسكناس دالر امريكا در بازار 
متشكل ارز ايران )تنها مرجع رسمي كشف نرخ نقدي 
ارز - اسكناس( به رقم 26۵0۱ تومان و نرخ هر اسكناس 

يورو نيز به رقم 3۱2۴۱ تومان رسيده است.

    كاهش اندك قيمت طال و سكه
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل نبود تقاضا 
براي خريد مصنوعات طال و كاهش نرخ اونس جهاني، شاهد 
افت قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم اما نرخ ارز افزايش 
داشت.كش��تي آراي با بيان اينكه اونس جهاني به ۱787 
دالر رس��يده افزود: هم اكنون هر قطعه سكه طرح جديد 
۱2 ميليون و ۵0 هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و 
600 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۱00 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 700 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 
و 300 هزار تومان فروخته مي شود. وي گفت: هر مثقال 

طال ۵ ميلي��ون و 70 هزار تومان و هر گرم طالي ۱8 عيار 
۱ ميليون و ۱70 هزار تومان به فروش مي رسد.نرخ ارز با 
افزايش همراه است؛ هر دالر 27 هزار و 800 تومان و هر 
يورو 32 هزار و 7۵0 تومان فروخته مي شود. همچنين 
هر دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و ۵00 تومان و هر 

يورو 3۱ هزار و 300 تومان معامله مي شود.

     عرضه ۱۷۴ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد كه سامانه نيما روز شنبه شاهد 
عرضه حدود ۱7۴ ميلي��ون دالر به صورت حواله ارزي 
به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده اس��ت. شنبه، 
20 ش��هريورماه ۱۴00 از عرضه هاي مذكور حدود ۴6 
ميليون دالر معامله شده است.براساس معامالت انجام 
ش��ده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 22 هزار و 
9۱۴ تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ 
ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه 
نيما از نيمه نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي 
ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش 
حواله هاي ارزي تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي 
)سامانه نيما( با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و 
با استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 
انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.

سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل 
تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان اس��ت و 
حجم و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرايند 

تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.
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پيش نياز حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
جلوگيري از بروز آثار تورمي

اسحاق جهانگيري معاون 
اول دولت دوازدهم در 20 
فروردين م��اه 97، مصوبه 
دول��ت براي ت��ك نرخي 
كردن ارز و تعيين قيمت 
۴200 توماني براي تمامي 
مصارف را اعالم كرد. بعد 
از آش��كار ش��دن تبعات 
سنگين اين سياست دولت در مردادماه 97 تصميم 
گرف��ت آن را صرفا بابت واردات كاالهاي اساس��ي 
تخصيص دهد، اما ناكارآمدي اين سياست خيلي زود 
خود را به نمايش گذاشت، ولي به رغم اين مساله بر 
تخصيص ارز ۴200 توماني به اين كاالها اصرار وجود 
داشت. حال با شروع دولت س��يزدهم زمزمه هاي 
حذف آن از سوي نمايندگان مجلس شنيده مي شود، 
اما سوال مهمي كه در اين بخش وجود دارد آن است 
كه در صورت حذف ارز ۴200 توماني، چه جايگزيني 
براي آن در نظر گرفته خواهد شد؟ بدون شك حذف 
ارز تخصيصي س��بب رشد قيمت كاالهاي اساسي 
خواهد شد، براي اين بخش آيا راهكاري مورد توجه 
قرار دارد؟ حذف كم هزينه ارز ۴200 توماني نيازمند 
آن است كه اطالعات كافي در اختيار مردم قرار گيرد 
چون ع��دم اطالعات درباره تخصي��ص نيافتن ارز 
۴200 توماني، بار تورمي به دنبال خواهد داشت. ارز 
۴200 توماني به چند كاالي اساسي محدود شده و 
در صورتي كه فرضا ۴0 ميليارد دالر ارز براي واردات 
در نظر گرفته مي شد كه 22 ميليارد دالر آن تقريبا 
واردات كاالهاي اساس��ي بود اي��ن حجم اكنون به 
كمتر از ۵ ميليارد دالر رسيده، معناي آن كم اهميت 
بودن تخصيص مورد اش��اره است.  بايد اين نكته را 
مورد توجه قرار داد، قيمت كاالهاي اساسي كه با ارز 
۴200 توماني براي جلوگيري از افزايش قيمت آنها 
بايد تامين مي شد در سال جاري تقريبا بيش از 70 
درصد رشد يافته اس��ت، به اين معنا مساله فوق به 
نوعي نشان دهنده آن است كه تورم اصال توجهي به 
بحث ارز ۴200 توماني ندارد و متناسب با بازار آزاد 
پيش مي رود و در عمل ارزي كه براي عدم افزايش 
كاال تخصيص يافت، موفق عمل نكرد.  تحقق حذف 
ارز ۴200 توماني نيازمند آن اس��ت كه اطالعات 
كافي در اختيار مردم قرار گيرد زيرا عدم اطالعات 
درباره تخصيص نيافتن ارز ۴200 توماني بار تورمي 
به دنبال خواهد داشت، ولي در صورتي كه آگاهي 
رساني به موقع صورت بگيرد، شايد بتوان آثار آن را 
كمتر كرد.  بر اساس همين موارد حذف آن نبايد آثار 
تورمي به دنبال داشته باشد، ولي همانطور كه در باال 
مورد اش��اره قرار گرفت، در صورتي كه به درستي 
تبيين نش��ود و به صورت خلق الساعه خبر حذف 
آن انتشار يابد سودجويان و دالالن كه در حقيقت 
بيشترين منفعت را از اين رانت اقتصادي مي برند، 
مجدد به واسطه همين اخبار ممكن است افزايش 
قيمت ها را دامن بزنند و ش��اهد يك شوك تورمي 

ديگر بر روي چند كاالي اساسي باشيم.

راي ديوان عالي كشور براي 
جلوگيري از انحراف نظام بانكي

مشاور امور بانكي اتاق بازرگاني فارس گفت: راي وحدت 
رويه ديوان عالي كشور در مقام تعيين تكليف شروط 
منتهي به مطالبات مازاد بانك ها و جلوگيري از انحراف 
نظام پولي و بانكي از مسير آشكار بانكداري بدون ربا 
صادر شده اس��ت. حميد اخواني، بيشترين انحراف 
بانك ها را درج ش��روط خالف ضوابط آمره بانكي در 
قراردادهاي مشاركتي دانس��ت و افزود: در متن راي 
وحدت رويه با ذكر عبارت »س��هم سود« به روشني 
شروط مازاد در قراردادهاي مشاركتي هدف قرار گرفته 
شده تا از اجحاف به توليد كنندگان و واحدهاي صنعتي 
جلوگيري و موجبات رونق كسب و كارها فراهم شود. 
وي ادامه داد: نقش بانك ها در عمليات بانكي، وكالت 
از س��پرده گذاران براي به كارگيري س��رمايه آنها به 
عنوان وكيل در قراردادهاي اسالمي است و لذا الزمه 
رعايت امانت و مصالح موكلين اين است كه بانك ها از 
مقررات قانون��ي آمره تجاوز نكنند تا زمينه الزم براي 
سودآوري سپرده گذاران فراهم شود و با پرهيز از درج 
شروط مازاد بر اس��تحقاق و مغاير با ماهيت فعاليت 
اقتصادي منصفانه، موجبات ورشكستگي شريك و 
الوصول ماندن تسهيالت پرداختي و عوايد حاصله و 
مترتبه بر آنها فراهم نشود. او اظهار داشت: اقدام بانك 
مركزي در تعيين س��هم سود بانك ها در قراردادهاي 
مشاركتي بر مبناي وظيفه اين بانك در بند الف ماده 
۱0 قانون پولي و بانكي كش��ور است كه به موجب آن 
بانك مركزي مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و 
اعتباري، بر مبناي سياست هاي كلي اقتصادي كشور 
اس��ت. اخواني بيان كرد: با توجه به مساله، بديهي 
اس��ت كه بانك مركزي و ش��وراي پول و اعتبار در 
بسته هاي سياستي و نظارتي عالوه بر مصالح ملي 
كشور و اجراي سياست هاي كلي اقتصادي، منافع 
هر دو طرف قراردادهاي بانكي را نيز در نظر مي گيرد 
و لذا نقض مصوبات مذكور به معناي اقدام بر خالف 
مصالح نظام و سياست هاي كلي اقتصادي كشور و 
بر خالف نظم عمومي اقتصادي كشور است.  مشاور 
امور بانكي اتاق بازرگاني فارس افزود: نكته قابل توجه 
اينكه مدعيان شبهه افكني عدم تسري راي وحدت 
رويه 79۴ به عقود مش��اركتي اص��وال به اين نكته 
اساسي توجه نمي كنند كه اگر بنا بر تخلف يا تجاوز 
از مصوبات بسته هاي سياستي و عدم ارتباط آنها با 
قراردادهاي مشاركتي بود پس علت وضع آنها چه 
بوده است؟ در يك مشاركت واقعي چارچوب مصالح 
طرفين را سياست هاي كلي ابالغي بانك مركزي 

تعيين مي كند نه منفعت طلبي بي پايان بانك ها. 

ترجيح مجلس ارايه اليحه
پولي و بانكي توسط دولت است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نمايندگان 
مجلس ترجيح مي دهند، دول��ت در زمينه اصالحات 
پولي و بانكي اليحه اي را به مجلس ارايه كند، زيرا آنان از 
مشكالت در اين بخش آگاه تر هستند. غالمرضا مرحبا، 
عضو كميسيون اقتصادي در مجلس درباره نظر رييس 
كل بانك مركزي مبني بر ارايه اليحه قوانين پولي و بانكي 
از س��وي دولت به جاي ارايه طرح در مجلس بر اساس 
تاكيدات مقام معظم رهبري به ايِبنا، گفت: نمايندگان 
مجلس هم ترجيح مي دهند، ارايه اليحه از سوي دولت 
باشد زيرا آنان از مشكالت در اين بخش آگاه تر هستند و 
قاعدتا انجام اين كار بدين وسيله بسيار بهتر خواهد بود.
مشكل موضوع مورد اشاره در اين بخش قرار دارد كه يا 
دولتي ها اي��ن كار را انجام نمي دهند يا به قدري دير آن 
را عملي مي س��ازند كه مجلس از روي اجبار طرح ارايه 
مي دهد، وگرنه نمايندگان هم مي دانند كه حضرت آقا 
در جايي تاكيد داش��تند تا دولت با توجه به وجود بدنه 
كارشناسي اين اليحه را آماده سازد. اين نماينده مجلس 
درباره تفاوت بين طرح مجل��س و اليحه دولت درباره 
قوانين پولي و بانكي اظهار داشت: اليحه را دولت تهيه 
مي كند و به مجلس مي فرستد، از آنجا كه مجري كار هم 
محسوب مي شود، به شكلي آن را مي بيند كه اجرا مطابق 
با امكانات و شرايط موجود باشد، ولي زماني كه طرح از 
سوي مجلس تهيه مي شود، گرچه به صورت قانون است و 
دولت وظيفه اجرا آن را دارد، اما اين احتمال را بايد در نظر 
داشت كه به داليلي ممكن است به طور كامل مورد اجرا 
قرار نگيرد. ترجيح خانه ملت اين است تا سازمان مجري 
قانون به صورت تخصصي و با توجه به تجربيات و بدنه 
كارشناسي موجود اليحه آماده كند و به مجلس بفرستد 
كه در صورت تحقق اين مس��اله، نمايندگان هم با آنان 
همراهي خواهند كرد، اما وقتي در جايي خأل وجود دارد 
و فرصت ها در حال از بين رفتن است يا كاري در گوشه اي 
از كشور لنگ مانده، طبيعتا اعضاي خانه ملت به آن قضيه 
ورود پيدا مي كنند و با توج��ه به كوتاهي مراحل طرح 
سريعتر هم به نتيجه مي رسد.  مرحبا درباره پيشرفت  
طرح قواني��ن پولي و بانكي تصريح ك��رد: طرح پولي و 
بانكي پيشرفت خيلي خوبي داشته است و به طور نمونه 
مي توان به قسمت بانك مركزي آن اشاره داشت كه رو به 
اتمام است و بر استقالل آن توجه ويژه اي صورت گرفته 
اكنون هم در بخش بانكي آن مشغول به كار هستيم كه 

تقريبا در مراحل نهايي است.

روند نزولي قيمت سكه و طال

سكه 12 ميليون و 10 هزار، دالر 27 هزار و571 تومان 

بازگشت تومان به واحد پول ملي به كجا رسيد؟
با وجودي كه در دهه هاي اخير بارها درباره تغيير واحد پول 
ملي و حذف صفرها بحث شد و در ارديبهشت 99 نيز ماده 
واحده اي به تصويب رسيد، اما اين طرح با گذر از دولت قبل 

به ميز تصميم گيري دولت جديد محول شد.
نكته بس��يار مهمي كه كارشناس��ان اقتصادي بر آن 
تاكيد دارند پيش نياز اساسي اين مساله، يعني مهار و 
كنترل تورم است. موضوعي كه بانك مركزي كشورمان 
همواره با برنامه و سياست گذاري خود به دنبال اجراي 
موفقيت آميز آن است، اما عدم استقالل اين نهاد پولي 
و مالي كش��ورمان و موازي كاري برخي دستگاه هاي 
اقتصادي دولت، برنامه ريزي هاي كارشناس��ي بانك 
مركزي را به س��رانجام مطلوبي نمي رساند. در نتيجه 
پيشنهاد مي ش��ود كه در صورت تصميم گيري براي 
اجراي قانون حذف صفر از پول ملي، اجازه دهيم تا بانك 
مركزي در اجراي وظايف خود در زمينه كنترل تورم 
و نقدينگي، با استقالل كافي و مناسب، حركت كند تا 
پيش نياز حذف چهار صفر از پول ملي با موفقيت همراه 
باشد و در نهايت نتايج مطلوب اين طرح را در اقتصاد 
و معيشت مردم ببينيم. به گزارش ايِبنا؛ اولين بار ايده 
حذف صفر از ريال در س��ال ۱372 مطرح شد و بانك 
مرك��زي در آن زمان مطالعات گس��ترده  اي را در اين 
زمينه آغاز كرد. اما در سال ۱386 مجدداً ايده حذف 
صفر از پول ملي با دستور احمدي نژاد رييس جمهور 
وقت، رسانه اي شد. در آن زمان از مردم خواسته شد تا 
نظرات خود را پيرامون نام واحد جديد پولي و همچنين 
ميزان صفرهايي كه بايد از پول ملي حذف شوند ارايه 
دهند. ولي عمر دولت دهم به اجراي رفرم پولي قد نداد 
و اين طرح با تغيير دولت به فراموشي سپرده شد. در 
نهايت با گذر از دولت احمدي نژاد، در سال 9۵ حذف 
صفر باز هم س��وژه شد. به گونه اي كه حسين قضاوي 
معاون وقت وزير امور اقتصادي و دارايي در آبان 9۵ در 
اظهارات خود به مانند زماني كه در بانك مركزي حضور 
داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملي تاكيد كرد 
و گفت: اين نظر شخصي بنده است و هنوز بحث جدي 
در دولت درباره حذف صفرها از پول ملي صورت نگرفته 
است. هر چند بعد از اين مصاحبه و در مورخه ۱7 آذر 
ماه ۱39۵ خبري از هيات دولت بيرون آمد كه حكايت 
از راي كابينه دولت يازدهم به اصالح پول ملي و تغيير 

واحد پولي از ريال به تومان داشت.
موضوع حذف صفر از پول ملي بعد از اين تاريخ مسكوت 

مان��د تا اينكه دوباره در مورخ��ه ۱۱ دي ماه ۱397 و با 
رونمايي از ايران چك هاي جديد يك بار ديگر موضوع 
حذف صفر از پول ملي به خبر رسانه ها تبديل شد. بانك 
مركزي از ايران چك هاي ۵0 هزار توماني رونمايي كرد 
كه ۴ صفر آن كمرنگ شده بود و همين موضوع حذف 

چهار صفر از پول ملي را تقويت مي كرد. 
سرانجام در نهم مرداد ماه سال ۱398 هيات دولت تصويب 
كرد كه چهار صفر از پول ملي حذف شود. پس از تصويب 
اين اليحه )اصالح قانون پولي و بانكي كش��ور( در هيات 
دولت، اين موضوع براي طي تشريفات قانوني در تاريخ 30 
مرداد ماه سال 98 به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در 
مورخه 7 مهر ماه ۱398 نمايندگان مجلس ضمن تصويب 
يك فوريت اين اليحه، آن را جهت بررسي هاي تكميلي و 
ابعاد مختلف اجرايي به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع 
دادند. س��رانجام اين اليحه با انج��ام اصالحات جزئي در 
عنوان و متن در 6 بهمن ۱398 مورد تصويب كميسيون 
اقتصادي مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع 

در جلسات صحن علني مجلس فراهم شد.
بر اس��اس اين گزارش، با گذش��ت حدود ۴۵ روز از سال 
۱399، سرانجام بررسي اليحه اصالح قانون پولي و بانكي 
كشور در دستور كار جلسه علني مجلس قرار گرفت كه در 
جريان بررسي كليات اين اليحه سه نماينده به عنوان موافق 
و سه نماينده به عنوان مخالف صحبت كردند و نهايتا پس 

از اظهارات عبدالناصر همتي رييس كل وقت بانك مركزي 
و اعالم نظر كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان موافق 
تصويب كليات اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كش��ور 
كليات اين اليحه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. طبق اين 
اليحه واحد پول ملي كشور از ريال به تومان تغيير كرده و 
چهار صفر نيز از پول ملي حذف مي شود؛ فرآيند اجرايي اين 
طرح ۵ سال از تاريخ تصويب قانون پيش بيني شده است. از 
۵ سال فرآيند اجراي طرح دو سال طرح مورد بررسي قرار 
خواهد گرفت و 3 سال اجراي طرح يعني تغيير واحد پول 
ملي از ريال به تومان به طول خواهد انجاميد. اما متن ماده 
واحده اي كه نمايندگان در نشست علني ۱۵ ارديبهشت 
۱399 با تصويب آن موافقت كردند به شرح ذيل است:  ماده 
واحده – ماده )۱( قانون پولي و مالي كشور مصوب ۱8 
تير ۱3۵۱ و بندهاي آن با اصالحات بعدي به شرح زير 
اصالح مي شود:  ماده ۱- واحد پول ايران تومان است 
و هر توم��ان برابر ۱0 هزار ريال جاري و معادل يكصد 
ِقران است. تبصره ۱- برابري پول هاي خارجي نسبت 
به تومان و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در چارچوب نظام ارزي حاكم و 
با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات كشور در مقابل صندوق 

بين المللي پول محاسبه و تعيين مي شود.
تبصره 2- دوره گردش موازي و اعتبار همزمان تومان و 
ريال كه در اين قانون دوره گذار ناميده مي شود حداكثر 

3 س��ال با رعايت تبصره ۴ اين ماده مي باش��د. طريقه 
جمع آوري و شرايط خروج اسكناس ها و سكه هاي ريال از 
جريان، بر طبق مفاد بند )ب( ماده )3( و بند )ج( ماده )۴( 

اين قانون حسب مورد تعيين يا اجرا مي شود.
تبصره 3- پس از پايان دوره گذار تعهداتي كه پيش از اين 
بر اساس واحد پول ريال ايجاد شده است تنها با واحد پول 
تومان يا اجزاي آن قابل ايفا است. تبصره ۴- بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران موظف است ظرف مدت دو سال 
از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرايي الزم 
را جهت آغاز دوره گ��ذار فراهم كند. تبصره ۵- آيين نامه 
اجرايي اين ماده ظرف مدت 3 ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي شود 
و به تصويب هيات وزيران مي رسد. پس از تصويب اليحه 
اصالح ماده ي��ك قانون پولي و بانكي كش��ور در مجلس 
شوراي اسالمي، اين اليحه به شوراي نگهبان ارجاع شد. 
ش��وراي نگهبان ابتدا ابهامي در م��ورد اين اليحه مطرح 
كرد. هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
خردادماه 99 در صفحه ش��خصي اش در فضاي مجازي 
نوشت: »ش��وراي نگهبان وظيفه انطباق مصوبه با قانون 
اساس��ي و موازين ش��رعي را بر عهده دارد و صرفًا در اين 
چارچوب اعالم نظر مي كند. لذا اين مصوبه با توجه به اينكه 
يكي از معيارهاي محاسبه و تعيين برابري پول هاي خارجي 
نسبت به تومان و نرخ خريد و فروش ارز، را »تعهدات كشور 
در مقابل صندوق بين المللي پول« و اين تعهدات روشن 
نبود، داراي ابهام شناخته ش��د.« البته در نهايت با پاسخ 
مصوبه كميسيون اقتصادي مجلس، اين ابهام برطرف شد. 
اما در ادامه روند بررسي، مركز پژوهش هاي مجلس اليحه 
اصالح قانون پولي و بانكي كشور را مغاير جزو »2« بند »9« 

سياست هاي كلي نظام قانون گذاري ارزيابي كرد.
حال با اتم��ام كار دولت دوازدهم و آغ��از فعاليت دولت 
سيزدهم، افكار عمومي منتظرند تا ببينند سرانجام اجراي 
اين مصوبه و اليحه دولت به كجا مي رس��د. به هر حال با 
وجودي كه در طول دهه هاي اخي��ر بارها درباره تغيير 
واحد پول ملي و حذف صفرها بحث شده بود، اما در دهه 
90 اجراي اين طرح به صورت جدي مطرح شد. بنابراين 
با توجه به اينكه بانك مركزي نيز همواره از آمادگي براي 
عرضه و انتشار اسكناس هاي جديد با ويژگي مورد نظر 
قانون خبر داده اس��ت، حال بايد منتظر ماند تا مشخص 
ش��ود در دولت جديد، سياست گذار به دنبال پيگيري و 
اجراي مصوبه حذف چهار صفر از پول ملي هست يا خير!

چوب الي چرخ تورم
بيش از 2 سال است كه نرخ 
تورم در كشور روند صعودي 
را در پي��ش گرفت��ه و مهار 
آن ب��ه يك��ي از چالش هاي 
اصلي دول��ت جديد تبديل 
شده است. از آنجايي كه تورم 
به طور مستقيم بر معيشت 
مردم اثر مي گ��ذارد، دولت 
مهار آن را اولويت نخست خود قرار داده و تالش دارد با 
ابزارهاي گوناگون تورم در كشور را كاهش دهد. دولت 
مي تواند با كنترل تورم بخش مس��كن و تثبيت بهاي 

خدمات در مدت يك سال تورم كل را كنترل كند.
در نگاه س��طحي به موضوع تورم، عرضه و تقاضا نقش 
مهمي در اين موضوع دارند و هر آنچه تعادل بين عرضه 
و تقاضا را برهم بزند، موجب افزايش تورم مي شود. در واقع 
نحوه عمل بازار و عرضه و تقاضا بر ميزان تورم تاثيرگذار 
است. نحوه تدبير امور در كشور از ديگر عوامل موثر بر نرخ 
تورم است؛ براي نمونه وقتي براي انجام كار ساده اداري 
در دستگاه هاي مختلف زمان طوالني معطل مي شويم 
و در اين مدت هيچ ارزش افزوده اي خلق نمي ش��ود و 
هزينه ها همچنان پابرجاست كه خود عين تورم است، 
مي توان به يقين گفت كه نحوه تدبير امور موجب تورم 
مي شود.  با كاهش بروكراسي اداري، زمان افراد صرف 
فعاليت اقتصادي مي شود و عرضه در اقتصاد به سمت 
جلو حركت مي كند. اين موضوع به كاهش تورم منجر 
مي شود.  با توجه به اينكه ما در كشور با تعدد قوانين و 
مقررات مواجه هستيم، در برخي موارد فرصتي براي 
جوالن دالالن، محتكران، قاچاقچيان و سفته بازان به 
وجود مي آيد و بايد منافذ سوءاستفاده از قوانين گرفته 
شود. فرهنگ عمومي جامعه بايد درآمدهاي ناشي از 
احتكار، قاچاق و سفته بازي را تقبيح كند تا افراد به دنبال 
كسب درآمد با ساده ترين روش نباشند.  تورم بيماري 
شناخته شده اي است و درمان آن نيز مشخص است، 
دولت ها بايد از خود ش��روع كنند و ببينند چقدر تورم 
تزريق مي كنند. دولت ها بر اي جلوگيري از تنش هاي 
افزايش مالي��ات در جامعه، ماليات تورمي مي گيرند و 
از اين طريق تامين مالي مي كنند. البته بخشي از تورم 
نيز جنبه روان��ي دارد و بايد تالش كنيم با اتخاذ تدابير 
مناسب، انتظارات تورمي مردم را كنترل كنيم.  دولت 
در قدم نخست بهاي خدماتي همچون آب، برق، گاز و 
موارد ديگر را براي يك س��ال ثابت نگه دارد يا اينكه به 
جاي افزايش حقوق كاركنان خود به آنها سهام بدهد.

بخش عمده اي از تورم كشور مربوط به بخش مسكن 
است و دولت به كمك ديگر قوا مي تواند اقداماتي انجام 
دهد تا نرخ اجاره بهاي مسكن و خريد و فروش خانه از 
فرمول غيرتورمي تبعيت كند. در كشور ما همه اقالم 
قيمت گذاري مي شود به جز مسكن و افراد هرطور كه 
تمايل داشته باشند خانه خود را مي فروشند  و بسياري 
سرمايه هاي خود را به جاي اينكه وارد بخش توليد 
كنند، به خريد خانه اختصاص مي دهند، در نتيجه 
شاهد 2.۵ ميليون خانه خالي هستيم كه حتي اخذ 
ماليات از اين خانه ها نيز نتيجه اي ندارد.وقتي هزينه ها 
افزايش نيابد، ديگر كسب و كارهاي مختلف اقدام به 
افزايش قيمت محصوالت توليدي خود نمي كنند و 
در نتيجه شاهد خواهيم بود كه چوب الي چرخ تورم 

گذاشته ايم و مانع حركت رو به جلوي آن شده ايم .

ابوالفضل پاسباني 
حجت اهلل فرزاني



تعادل|رقيه ندايي|
طي هفته اخير و حتي هفته جاري اظهاراتي از سوي 
برخي نمايندگان مجلس و مسووالن اقتصادي منتشر 
ش��د كه نگراني ها درب��اره انحراف از سياس��ت هاي 
اعالم ش��ده مبني بر حذف قيمت گذاري دستوري از 
طريق مصوبات مجلس و دولت را در ميان اهالي بازار 
سرمايه افزايش داد. اين نگراني ها به ويژه با اتهام زني 
دوباره نايب رييس مجلس ب��ه بورس كاال در موضوع 
افزايش قيمت سيمان و محصوالت فوالدي تقويت شد. 
موضوعي كه »تعادل« بارها و با همراهي كارشناسان از 

زواياي مختلف آن را بررسي كرده است.
بازار س��رمايه روز اخير ش��اهد افت بيش از 40 هزار 
واحدي بود و از كانال يك ميليوني و 500 هزار واحدي 
سقوط كرد. در اين بين بسياري از كارشناسان بازار بر 
اين عقيده اند كه قيمت گذاري دستوري و حواشي آن 
موجبات نوسان و افت شاخص را فراهم سازد، اكنون 
گروهي از مديران و تحليلگران بازار سرمايه در نامه اي 
سرگشاده به ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم 
نسبت به تداوم سياست هاي قيمت گذاري دستوري 
و ريس��ك هاي دولت از برنامه هاي اعالم��ي در دوره 
انتخابات هش��دار داده و پشت پرده هاي اصرار برخي 
اف��راد به عرضه هاي خارج از بورس و تكرار سياس��ت 

اشتباه اقتصاد دستوري را افشا كرده اند.
در بخشي از اين نامه آمده است: »از سويي تحريم سفره 
مردم را كوچك تر و معيشت را بر آنان دشوار كرده و از 
سوي ديگر ش��اهد آن هستيم كه رانت خواران به جد 
در تالشند تا كوشش ها و برنامه هاي دولت جديد را به 
بهانه حمايت از مردم ضعيف به سمتي هدايت كنند 
كه با ابزارهاي شكست خورده اي نظير قيمت گذاري 
دس��توري، اندك بازده اقتصادي حاصل از توليد را از 
جيب مالكان صنايع و سهامداران شركت ها به جيب 
واسطه گران و س��فته بازان س��رازير و محملي براي 
سودجويي خود با نقاب حمايت از مردم فراهم كنند. 
گويي عده اي وظيفه دارند در كش��ور سرمايه گذاري 
كنند، عده اي رنج و سختي توليد را تحمل كنند و همه 
درنهايت دس��ترنج خود را به شبكه اي از سودجويان 

واگذار كنند.«
در ادامه اين نامه خطاب به رييس جمهوري نوشته شده 
اس��ت: »حضرت عالي به دفعات از رانت سنگين دالر 
4۲00 توماني گفته بوديد و بر عزم راستين خود براي 
مقابله با فساد و رانت خواران تأكيد داشتيد. مادامي كه 
رانت از طريق سياس��ت هاي نادرس��ت دولت ايجاد 
مي شود، ش��اهد رانت جويان و گروه هاي غيررسمي 
محافظ اين ران��ت خواهيم بود. براي مثال در صنعت 
س��يمان تا پيش از عرضه مس��تقيم در بورس كاال به 
مصرف كننده نهايي، اخب��ار از رانت بيش از ۱0 هزار 
ميليارد توماني چند واسطه حكايت داشت.« اهالي بازار 
سرمايه در تمثيلي رانت را به سيلي از آب روان تشبيه 
كرده اند كه وقتي از سرمنش��أ جاري مي ش��ود در هر 
مسيري ويراني به همراه دارد؛ به گفته اين كارشناسان 
عمده اين فسادها نتيجه رفتار اشتباه سياست گذار در 
قيمت گذاري دستوري صنايع مانند فوالد، سيمان، قير، 
تاير، خودرو و موارد مشابه يا ارز 4۲00 و امثالهم است 
و براي مقابله با منابع فساد يا همان رانت ها در اقتصاد 

كشور بايد سرمنشأ آن رانت را قطع كرد.

      دروغ پردازي درباره هزينه ساخت مسكن
در نامه اهالي بازار سرمايه به رييس جمهوري ضمن 
اش��اره به تجربه آزموده دولت قبل، ب��ه آدرس هاي 
اشتباهي كه درباره قيمت ميلگرد و سيمان و اثر آن بر 
قيمت ملك پرداخته شده و نسبت به بهانه تراشي هاي 
آينده برخي افراد در اين باره هش��دار داده  شده است. 
به پيوس��ت اين نامه گزارشي تحليلي از سهم واقعي 
هركدام از كاالها در بهاي تمام شده مسكن ارايه شده 
است تا نادرستي ادعاهاي برخي رانت جويان درباره 
اثر افزايشي نرخ سيمان و فوالد بر بازار مسكن نمايان 
ش��ود. بر اس��اس اين گزارش، به عنوان مثال در شهر 
تهران از مبلغ ۳0 ميليون تومان ميانگين نرخ فروش 
هر مترمربع واحد مسكوني، با نرخ هاي فعلي حدوداً 
۲۲ ميليون تومان به عنوان ارزش زمين و سود سازنده 
)معادل 7۳.۳ درصد( و صرفًا حدود هش��ت ميليون 
تومان معادل ۲6.7 درصد متعلق به هزينه هاي ساخت 
است. همچنين بر اساس محاسبات انجام شده در اين 
گزارش تحليلي، به ازاي ساخت هر مترمربع ساختمان، 
سهم سيمان با نرخ كنوني در بازار آزاد، ۲00 هزار تومان 
و سهم ميلگرد و مشتقات آن، ۱.4 ميليون تومان است. 
بر اين اساس اين دو محصول به ترتيب تنها 0.67 و 4.7 
درصد از بهاي تمام شده ساختمان را تشكيل مي دهند. 
در ادامه تأكيد ش��ده با توجه به برنامه س��اخت چهار 
ميليون مس��كن تا پايان دولت سيزدهم، اين نگراني 
وجود دارد كه به بهانه چنين اقدامي، بساط رانت براي 
كاالهايي مثل س��يمان و فوالد پهن ش��ود. به نوشته 
اهالي بازار سرمايه »اين مسئله جلوه روشني از نفوذ 
شبكه دالالن و واسطه گران در سيستم تصميم سازي 
كشور است. به باور ما امضاكنندگان اين مرقومه، اين 
اشخاص خواسته يا ناخواسته در پي استحكام شبكه 
رانت پاشي و رانت جويي در كشور هستند واال كمك 
به برطرف ك��ردن نقايص بورس كاال كجا و رجعت به 

رويه بي سامان سنتي كجا.«

     پيامدهاي سياست قيمت گذاري دستوري 
در نظام اقتصادي

مدي��ران نهادهاي مالي ب��ازار س��رمايه در ادامه اين 
نامه همچنين به مش��كالت صنعت برق و آثار س��وء 
قيمت گذاري دس��توري بر حوزه توليد و توزيع برق 
اشاره كرده اند. بر اين اس��اس تأكيد شده كه در كنار 

عدم ذي نفعان مصرف كنن��ده از مزاياي قيمت هاي 
سوبس��يدي، از ديگ��ر اثرات مخ��رب قيمت گذاري 
دستوري را مي توان در حوزه برق مشاهده كرد كه منجر 
به عدم جذابيت سرمايه گذاري در ايجاد نيروگاه هاي 
جديد يا توسعه نيروگاه هاي قبلي شده و كار به جايي 
رسيده كه شاهد قطعي مكرر برق در كشور هستيم. 
از نفوذ و قدرت ش��بكه داللي و فساد در كشور همين 
بس كه وقتي آثار كمبود برق در توزيع و عرضه سيمان 
و فوالد هويدا مي ش��ود، ناگهان گروهي از مسووالن 
ساده دل و بي اطالع مصاحبه مي كنند كه عرضه سيمان 
و فوالد در بورس كاال قيمت ها را باالبرده است. شنيدن 
چنين استدالل هايي كه از تأثير كمبود برق در توقف و 
كاهش جدي ميزان توليد سيمان و فوالد چشم پوشي 
مي كند ولي اثر عرضه در بورس كاال را از خاطر نمي برد 
مايه تأس��ف است. در پايان اين نامه تأكيد شده كه به 
باور كارشناسان نظام هاي اقتصادي كشور شامل نظام 
توليدي، توزيعي و مالي بايد دس��تخوش تحوالت و 
اصالحات اساسي ش��وند تا ناكارآمدي و فساد آنها به 
حداقل برسد. بر اين اساس عنوان شده كه با توجه به 
سيس��تم هاي نوين بورس، مكانيسم حراج دوطرفه، 
امكان كش��ف قيمت، ش��فافيت حداكثري و امكان 
نظارت هاي موثر بر معام��الت آن اين روش مي تواند 
جايگزين روش هاي سنتي در نظام توزيعي كشور شود.

     تبعات قيمت گذاري دستوري
در اقتصاد كشور

محمدصادق مفتح، قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و 
تجارت با اش��اره به صحبت هاي مطرح شده از سوي 
نايب رييس مجلس در خصوص قيمت گذاري جديد 
سيمان و فوالد گفت: بر اساس قانون، كاالها در بورس 
كاال از شمول قيمت گذاري خارج است و به عبارت بهتر 
قيمت ها در بورس دستور پذير نيست. در اين زمينه 
موضوع مهم آن است كه سياست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مشخص شده و قرار بر اين است، ضمن ورود 
كليه محصوالت به بورس كاال، زمينه مراجعه خريداران 
عمده به اين بازار براي تهيه كاالهاي موردنياز فراهم 
شود. اين اقدام و سياست وزارت صمت بدين معناست 
ك��ه نمي توان قيمت ه��ا را در ب��ورس كاال به صورت 
دستوري تعيين كرد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
تجارت گفت: بورس كاال بستري براي تقابل عرضه و 
تقاضا و كشف واقعي قيمت است و قرار نيست قيمت 
اعالم شده در مورد سيمان و فوالد به صورت ابالغيه يا 
بخشنامه به بورس كاال ارايه شود. بورس كاال به عنوان 
بازاري اس��ت كه قيمت كاالها در آن فقط بر اس��اس 
عرضه و تقاضا تعيين مي شوند اما در خصوص محصول 
سيمان مانند هر كاالي ديگري پيش بيني شده است 
كه قيمت ها با توجه به ميزان توليد و رشد عرضه ها به 
نرخ اعالم شده برس��ند. نايب رييس مجلس فقط در 
حد پيش بيني، چنين صحبتي را مطرح كرده است 
و قيمت اعالم شده به صورت بخش��نامه يا ابالغيه به 
بورس كاال ارايه نشده اس��ت. مفتح به قيمت گذاري 
دستوري و تبعات استفاده از آن در اقتصاد كشور اشاره 
و خاطرنش��ان كرد: در كش��ور چندين سال است كه 
تجربه قيمت گذاري دستوري داريم، اين اقدام نه تنها 
هيچگاه منجر به ايجاد آرامش در بازار نشد بلكه سبب 
افزايش مشكالت موجود در اقتصاد كشور شده است.

     تكرار تجربه ناگوار
به هرحال قيمت گذاري دستوري مي تواند مشكالت 
زي��ادي براي اقتص��اد كش��ور پديد س��ازد. اين نوع 
قيمت گذاري تنها روي يك محصول اثرندارد و بلكه 
تمام��ي اقتصاد را در ب��ر مي گيرد و اي��ن نوع تعيين 
قيمت براي يك محصول وضعيت جاري و آينده ديگر 

محصوالت را به مخاطره مي اندازد.
اقتصاد كش��ور يك دوره چهارس��اله قيمت گذاري 
دس��توري را در دولت دوازدهم يعني دولت حس��ن 
روحاني پشت سرگذاش��ته است؛ اما به نظر مي  رسد 
كه تجربه گذشته براي مسووالن حائز اهميت نيست 
و شاهد آن هستيم كه مجددا برخي از مقامات دولتي 
نظراتي را درباره قيمت هاي موجود در اقتصاد كشور 
ارايه كردند كه نه تنها دست  كمي از جهت گيري هاي 

اقتص��ادي دولت قبلي ندارد، بلكه بيش از گذش��ته 
مي تواند باعث كمبود كااله��اي خاص در بازار آزاد و 
افزايش قابل توجه قيمت آنها شود. همان گونه كه گفته 
شد اين مساله روي بازارسهام تاثير مستقيم گذاشته و 

توانسته كانال شاخصي را تخريب كند.
تنها نكته مثبت قيمت گذاري دستوري تزريق سود 
بيشتر به جيب دالالن و بازارس��ياه است و به جز آن 
براي اقتصاد ضربه ديده ايران فايده اي ندارد؛ بنابراين 
انتظار مي رود كه دولت سيزدهم يعني دولت ابراهيم 
رييسي سوابق گذشته را درنظر بگيرد و پس از آن به 
اظهارنظرهاي مختلف بپردازد. چراكه بورس بازاري 
تاثيرپذير بوده و بالفاصله پس از انتشار خبر واكنش 

نشان مي دهد.
تقريبا دو هفته اي مي ش��ود كه رييس دولت دستور 
كنترل قيمت ارز و ساير كاالها را داده هيچ نشانه اي از 
كاهش قيمت ها ديده نشده كه اين مساله نشان دهنده 
عدم دس��تور پذيري بازار اس��ت. براي مث��ال در اين 
محدوده زماني شاهد افزايش نرخ ارز تا ۲8 هزار و 850 
تومان بوديم و بقيه اقالم مصرفي نيز روند صعودي به 

خود گرفت.
براساس س��وابق گذش��ته قيمت گذاري دستوري 
نمي تواند هي��چ كمكي به بازاره��اي مالي خصوصا 
بازارس��رمايه كند. در اصل اي��ن روش قيمت گذاري 
فروش��نده محصول )در بورس و ب��ازارآزاد( به دنبال 
عرضه كاالها با قيمت بيشتري است يا كاال را به نحو ي 
دس��تكاري مي كند كه با قيمت بيشتري ديده شود؛ 
درنتيجه دولت با افزايش كنترل و نظارت خود در زمان 
فروش كاال سعي مي كند كه بازار را تحت كنترل خود 
بگيرد. اين نوع سياست در زمان اجرا موجبات اختالل 
و آشفتگي قيمتي را فراهم مي سازد و در اصل كمكي 
به مس��ائله كنترل گراني نمي كند. با بررسي سوابق 
گذشته و يك نگاه اجمالي مي توان گفت كه دخالت 
و دستور نمي تواند منجر به ثبات قيمت ها شود و تنها 
نيروي عرضه و تقاضا مي تواند وضعيت را تغيير دهد. 
تقريب��ا هيچ ي��ك از دولت ها اين رويك��رد عرضه و 
تقاضا را قبول ندارد و حاضر نيس��تند كه قيمت ها را 
در بازار آزاد كنند؛ بنابراين به نظر مي رسد كه ستاد 
اقتصادي دولت نيز برگزاري جلسات با اعضاي دولت 
را راهي براي اعمال قدرت بيش��تر بر بازارها مي داند 
تا مس��ير تحقق وعده هايي كه خبر از دخالت بيشتر 
سياست گذار در اقتصاد مي دهد را سهل كند. سوابق 
گذشته نش��ان مي دهد كه اعمال قيمت در بازار نه 
به كنت��رل قيمت ها مي انجامد و ن��ه تامين منفعت 
مصرف كنندگان، با اين حال ش��ايد محفل مناسبي 
براي توزيع رانت به نفع افراد بانفوذ و كاهش شفافيت 

و افزايش فساد باشد.

     قيمت گذاري دستوري بالي جان بازار
رضا جعفري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
مش��كالت قيمت گذاري دستوري نوش��ت: تجربه 
40 ساله ما نش��ان مي دهد كه غالبًا نگاه دولت ها به 
سمت اقتصاد دستوري تمايل داشته و نظام عرضه و 
تقاضا چندان موردتوجه قرار نگرفته است. از همين 
رو بيشترين رانت يارانه هاي مخفي در اقتصاد ايران 
قابل مشاهده است كه رقمي بسيار باالست. طبيعي 
است كه ايمان آوردن به نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد 
بازار به شكوفايي شركت ها كمك مي كند. جناب آقاي 
رييس��ي هم پيش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق 
بازرگاني قول داده بودند كه دولت ايشان از مكانيسم 
دستوري و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن 

عمل نمي كند.
 اما اينكه وزيرهاي انتخابي ايش��ان در عمل به اين 
نح��وه اعتقاددارند يا خي��ر را بايد در ادامه مس��ير 
مشاهده كنيم. البته ايمان به بازار آزاد و نظام عرضه 
و تقاضا در كنار كنترل س��وداگري و س��فته بازي از 
س��وي دولت دو موضوع موازي هستند و الزم است 
دولت ها همچنان نظارت خود بر سالمت معامالت 
را حف��ظ كنند. ب��ه عنوان مثال در بخش مس��كن 
60 درصد از خري��داران و در بازار خودرو نيز بخش 
عمده اي از خريداران مصرف كننده نهايي نيستند 
بلكه افرادي هستند كه در مقام داللي و واسطه گري 

باهدف س��فته بازي ورود كرده اند. اين درواقع بازار 
نيست بلكه نا بازار است كه عمل مي كند و در چنين 
شرايطي الزم اس��ت دولت ها حداكثر تالش خود را 
براي خارج كردن سفته بازان از بازارها به كار ببندند. 
دولت بايد بازار را ب��ه حالت عرضه و تقاضاي واقعي 
بازگرداند، نه اينكه دالل ها در بازار تقويت شوند كه در 
اين صورت مصرف كننده واقعي بايد كاالي موردنياز 
خود را باقيمت بسيار بااليي تهيه كند. به عنوان مثال 
در موض��وع اخير گراني س��يمان و فوالد، اش��تباه 

سياست گذار موجب افزايش قيمت محصول شد.
وقت��ي برق توليدكنندگان س��يمان و فوالد براي دو 
ماه قطع مي شود عماًل توليدي وجود نخواهد داشت 
درحالي كه تقاضا همچنان وجود دارد و بدين ترتيب 
قيمت ها به صورت سرسام آوري باال مي رود. اين روند 
در حالي طي شد كه به طور طبيعي و در روال عادي، 
در هر دو بخش توليد فوالد و س��يمان، كشور با مازاد 
توليد نس��بت به مصرف داخلي مواجه است. بر اين 
اساس مشخص مي شود كه مشكل اصلي درواقع در 
نظام توزيع نبود بلكه به دليل قطعي طوالني مدت برق 
كارخانجات فوالدي و س��يماني، كمبود ايجاد شد و 
قيمت افزايش يافت. همچنين بايد توجه داشت كه اين 
دست از كاالها قيمت هاي جهاني دارند كه بر اساس 
آن، در بازار داخلي هم قيمت گذاري مي شوند. بر اين 
اساس كشف قيمت ها كاماًل شفاف است. اقتصاد سالم 
نيز درواقع بر همين اساس استوار است كه قيمت هاي 
داخلي و خارج از كشور پس از مدتي يكسان شود و از 
ايجاد پديده قاچاق جلوگيري به عمل آيد. بااين حال 
اما دستيابي به اين هدف به سياست هاي كالن دولت ها 
بستگي دارد. در حال حاضر مسكن و خودرو در ايران 
نس��بت به جهان بسيار باالتر و داراي حباب است كه 
نشان مي دهد فعاليت هاي داللي و سفته بازي در اين 

دو حوزه جريان دارد.

     افزايش قيمت كاالها با صعود نرخ ارز 
بهنام عليخاني، از ديگر كارش��ناس بازارسرمايه نيز 
معتقد است كه قيمت گذاري مي تواند مخل اقتصاد 
باشد و در اين باره مي گويد: بر همگان روشن است كه 
قيمت بازار كاالها بستگي به قيمت تمام شده آن كاال 
و ارزش افزوده اي كه توليدكننده در زمان توليد بر روي 
همان كاال ايجاد مي كند دارد. اما اقتصاد ايران از يك 
چالش بس��يار بزرگ رنج مي برد و آن هم موتور فعال 
چاپ پول و حجم باالي نقدينگي است. استمرار چرخه 
انتشار پول از سوي بانك مركزي و بزرگ تر شدن حجم 
و ميزان نقدينگي مانعي جدي براي پايين نگه داشتن 

قيمت تمام شده كاالهاست.
سياس��ت هايي از قبي��ل آزادس��ازي اقتص��ادي، 
خصوصي سازي و مقررات زدايي سه اصل اساسي در 
اداره امور اقتصادي همه كشورهاي موفق در زمينه 
قيمت گذاري است. اين سه اصل مهم چنان چه جاي 
خود را در حكمراني اقتصادي ايران بيابد از آن پس 
عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت ها در بازار خواهد 
بود. اما چنان چ��ه عرضه و توليدات كااليي به ميزان 
پولي كه بانك مركزي به صورت روزانه و حتي ساعتي 
منتشر مي كند نباشد ناگزير به پذيرش افزايش قيمت 
خواهيم بود چه آنكه حجم پول در برابر توليد تعداد 
مش��خصي كاال چند برابر مي ش��ود كه همين پول 
منتشر شده به بازار كاالها حمله و افزايش قيمت ها را 
ايجاد مي كند. اگر دولت قادر به كنترل هزينه هايش 
نباش��د، درآمدهاي مالياتي دولت محقق نش��ود و 
فروش نفت به حداقل ۱.5 تا دو ميليون بشكه در روز 
نرسد تورم قابل كنترل نخواهد بود. دولت بايد اين را 
نيز بداند كه نرخ ارز تنها يكي از داليل افزايش قيمت 
در بازار كاالها آن ه��م در ارتباط با كاالهاي وارداتي 
اس��ت و نبايد رش��د نرخ تورم همه كاالها و خدمات 

مصرفي را به افزايش قيمت ارز تعميم دهيم. 
بنابراين عالوه بر بانك مركزي س��اير دس��تگاه هاي 
دولتي نيز بايد با هماهنگي يكديگر بتوانند س��د راه 
افزايش قيمت ها ش��وند در غير اين صورت حتي اگر 
همه دستگاه هاي كنترل كننده قيمتي نيز دست به 
كار شوند دومينوي افزايش قيمت ها هر روز گريبان 

يكي از كاالهاي مصرفي را خواهد گرفت.
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شكست حمايت
يك ميليون و نيم شاخص بورس

شاخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني يكشنبه، ۲۱ شهريورماه با 40 هزار و 466 
واحد كاهش در جايگاه يك ميليون و 48۹ هزار 
واحدي قرار گرفت. در معامالت اين روز بيش از 
هفت ميليارد و 5۱0 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 6۱ هزار و ۹۱4 ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با ۱۳ هزار و ۲85 واحد كاهش به 450 هزار و 5۹ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با هشت هزار و 
۳8۳ واحد افت به ۲8۳ هزار و ۹88 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول ۳6 هزار و 745 واحد و شاخص 

بازار دوم 5۹ هزار و ۳46 واحد كاهش داشتند.
ط��ي معامالت اين روز حقوقي ه��ا حدود هزار و 
4۲0ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد 6ه��زار و ۳40ميليارد تومان 
بود، اش��خاص حقوقي ۳۲ درصد يعني دو هزار 
ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان 

۲۲درصد از كل معامالت شد.
بيش��ترين تزري��ق پ��ول حقوق��ي به ب��ورس و 
فرابورس در س��ه گروه »فرآورده ه��اي نفتي«، 
»فلزات اساسي« و »محصوالت شيميايي« رقم 
خ��ورد در حالي كه برآيند معام��الت گروه هاي 
»واس��طه گري هاي مالي و پولي« و »محصوالت 
كاغذي« به نفع حقيقي ها تمام ش��د. س��ه نماد 
»ش��پنا«، »ش��تران« و »فوالد« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »مديريت«، »فايرا« 

و »ولقمان« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت بورس 
كاالي اي��ران ب��ا نم��اد »كاال« ب��ا ۲44 واحد، 
آلوميني��وم ايران با نماد »فاي��را« با ۱48 واحد، 
فرآوري معدني اپ��ال كاني پارس با نماد »اپال« 
با ۱04 واح��د، كارخانجات داروپخ��ش با نماد 
»دارو« با ۹6 واحد و آس��ان پرداخت پرش��ين با 
نماد »آپ« با ۹۱ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص 

بورس همراه شدند.
در مقاب��ل معدن��ي و صنعت��ي گل گهر ب��ا نماد 
»كگل« با دو هزار و ۹4۱ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با دو هزار و 74۱ واحد، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با دو هزار و ۳۳7 
واحد، شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
با نماد »شس��تا« با دو هزار و 88 واحد، پااليش 
نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با يك هزار و ۲۱۲ 
واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با يك هزار و ۱۳4 واحد، توس��عه معادن و فلزات 
با نماد »ومعادن« با يك هزار و ۱۳0 واحد، گروه 
مديريت س��رمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 
يك ه��زار و 6۳ واحد، پااليش نفت تهران با نماد 
»شتران« با ۹7۲ واحد، پااليش نفت بندرعباس 
ب��ا نماد »ش��بندر« با ۹7۱ واحد و پتروش��يمي 
نوري با نماد »نوري« ب��ا ۹08 واحد تاثير منفي 
بر شاخص بورس داشتند. برپايه اين گزارش، در 
اين روز شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
با نماد »شستا«، س��پيد ماكان با نماد »سپيد«، 
پاالي��ش نفت اصفه��ان با نماد »ش��پنا«، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »ف��والد«، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت«، س��ايپا با نماد »خساپا« 
و ايران خ��ودرو با نماد »خ��ودرو« در نمادهاي 
پرتراكن��ش قرار داش��تند. گ��روه فرآورده هاي 
نفتي هم در معامالت امروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 665  ميليون 
و 867 ميليون برگه س��هم به ارزش پنج هزار و 

444 ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در دومين روزكاري هفته شاخص فرابورس بيش 
از 4۱0 واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۲۲ 
هزار و 400 واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 
دو ميليارد و 54۲ ميليون برگه س��هم به ارزش 

۱85 هزار و ۹40 ميليارد ريال داد و ستد شد.
در اي��ن روز ش��ركت فراب��ورس ايران ب��ا نماد 
»فراب��ورس«، مجتمع جهان فوالد س��يرجان با 
نماد »فجهان«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، 
توكاريل با نماد »توريل«، پتروش��يمي مارون با 
نماد »مارون« و رايان هم افزا با نماد »رافزا« تاثير 

مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين ش��ركت پليم��ر آريا ساس��ول با نماد 
»آريا«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
 س��نگ آهن گهرزمين با نم��اد »كگهر«، فوالد 
هرم��زگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروش��يمي 
تندگويان با نماد »ش��گويا«، بان��ك دي با نماد 
»ودي«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
س��هامي ذوب آه��ن اصفهان با نم��اد »ذوب«، 
پااليش نف��ت الوان با نماد »ش��اوان«، پااليش 
نفت شيراز با نماد »شراز« و سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات با نماد »وسپهر« با تاثير منفي بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
در اين روز افزايش سهام حقيقي ها در ۱7نماد و 
افزايش سهام حقوقي ها در ۲58نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دس��ته اول ۹0ميليارد توم��ان و تغيير مالكيت 

دسته دوم هزار و 450ميليارد تومان بود.

    كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز يكشنبه بازار سهام، ارزش 
سهام عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۲.6درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد 5۳۲ه��زار توماني و 
يك ميليون توماني سهام عدالت به ترتيب به ۱۳ 
ميليون و 78۲هزار تومان و ۲5 ميليون و ۹58هزار 
تومان رس��يد. با احتس��اب اين موض��وع، ارزش 
60درصد قابل فروش سبد 5۳۲هزار توماني سهام 
عدالت به ٨ ميليون و ٢6٩هزار تومان رسيده است.

قيمت گذاري دستوري تجربه اي 
تكراري و شكست خورده

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران 
بر لزوم پرهيز از قيمت گذاري دس��توري به عنوان 
تجربه اي تكراري و شكس��ت خ��ورده تاكيد كرد.  
اين مقام مسوول، ضمن اش��اره به برخي اظهارات 
غير كارشناسي اظهار كرد: متاسفانه برخي با تصور 
حمايت از مصرف كننده خواستار سركوب قيمت و 
قيمت گذاري دستوري توليدات صنايع باالدستي 
مي شوند كه بارها طي ساليان گذشته اثبات شده كه 
اين سياست ها نتيجه اي جز توزيع رانت بين برخي 
واسطه هاي غيرضرور و تشديد تقاضاهاي كاذب در 
بازار را ندارد. وي در پايان گفت: سياست هاي ضد 
بازار و س��ركوب قيمت توليدات صنايع باالدستي، 
تجربه اي شكست خورده بوده و تنها راه بهبود بازار، 

ارتقاي شفافيت و پرهيز از اقدامات رانت زا است.

احراز هويت مشتريان سيمان
با كد »سجام«

س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ابالغيه اي به حامد 
سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران و حسين 
فهيم��ي مديرعام��ل و عضو هيات مديره ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي از موافقت هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار با احراز هويت مشتريان سيمان 
با استفاده از اطالعات اشخاصي كه ثبت نام آنها در 
سامانه سجام تكميل و كد معامالتي دريافت كرده اند، 
خبر داد.  در نامه س��يد مهدي پارچيني سرپرست 
مديري��ت نظارت بر بورس ها آمده اس��ت: مطابق با 
صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
در تاريخ ۱0 ش��هريور ماه و پيرو درخواست بورس 
كاالي ايران طي نامه شماره ۲0۱/7۳47 مورخ ۱0 
شهريور ماه با توجه به الزام فروش تمامي محصوالت 
سيماني در بورس و در راستاي پاسخ به نياز عمومي 
مصرف كنندگان و تس��هيل صدور ك��د معامالتي 
مراتب به شرح زير تصويب شد:  »جهت احراز هويت 
مشتريان س��يمان، بورس كاالي ايران مي تواند از 
اطالعات اشخاصي كه ثبت نام آنها در سامانه سجام 
تكميل شده و كد معامالتي دريافت كرده اند، استفاده 
كند. در اين زمينه شركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه موظف است سرويس هاي 
الزم از س��امانه س��جام را براي بورس كاالي ايران 
فراهم كند كه موضوع قس��مت الف بن��د ۱ ماده 4 
دستورالعمل ثبت سفارس كاال در بورس كاالي ايران 
بر آن اساس صورت خواهد پذيرفت. « يادآور مي شود، 
هفته گذشته جواد جهرمي معاون عمليات و نظارت 
بر بازار بورس كاالي ايران نيز از موافقت هيات مديره 
س��ازمان بورس با احراز هويت مشتريان سيمان با 
كد سجام خبر داده بود كه با ابالغيه سازمان بورس، 
شاهد تسهيل هر چه بيشتر خريد سيمان از بورس 
كاال براي همه مصرف كنندگان در سراس��ر كشور 
خواهيم بود. اين اتفاق در ش��رايطي رقم مي خورد 
كه همزمان با تس��هيل خريد سيمان، 64 شركت 
سيماني نيز براي عرضه محصوالتشان در بورس كاال 
پذيرش شده اند و چند شركت باقي مانده سيماني 

نيز در صف ورود به بورس كاال قرار دارند. 

امضاهاي طاليي در بازار فوالد 
باطل مي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به نشس��ت 
صبح روزگذش��ته خود با جمعي از نمايندگان به 
رياست علي نيكزاد نايب رييس مجلس در خصوص 
موضوع تنظيم بازار سيمان، فوالد و كاالهاي اساسي 
كه در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد، گفت: 
در اين نشست گزارشي درباره اقدامات انجام شده 
در حوزه هاي بازار س��يمان و فوالد ارايه ش��د. رضا 
فاطمي امين تصري��ح كرد: طبق قولي كه در زمان 
رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده شد، خوشبختانه 
قيمت سيمان به نرخ پيش از قطعي برق بازگشت 
و قيمت آن در بورس به كيس��ه اي ۲5 هزار تومان 
رسيد؛ اين درحالي است كه بسياري معتقد بودند 
وقتي نرخ كااليي در ايران باال مي  رود، ديگر پايين 
نخواهد آمد اما اين اتفاق خوش��ايند رخ داد. عضو 
كابينه دولت س��يزدهم با بيان اينكه نرخ سيمان 
فله نيز به ۳60 تومان رس��يد كه همان قيمت سه 
ماه قبل است، تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل 
قيمت سيمان انجام داديم، اصالح ساختار بود و با 
روش هاي تعزيراتي، موردي و همچنين ايجاد جو 
رواني قيمت  ها به اينجا نرسيد به طوري كه تعادلي 
كه در بازار ايجاد شد، نرخ سيمان را كاهنده كرد. وي 
با تأكيد بر اينكه تا دو هفته آينده نيز بر بازار سيمان 
متمركز خواهيم بود، يادآور ش��د: تا دو هفته آتي، 
تمامي خرده فروشان و عامالن فروش سيمان وارد 
س��امانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و 
در حوزه عمده فروشي و خرده فروشي به يك روال 
معقول دس��ت يابيم. فاطمي امين درباره اقدامات 
صورت گرفته در بازار فوالد نيز گفت: قيمت فوالد 
بر ساير محصوالت بازار موثر بوده و بر فضاي رواني 
بازار نيز اثرگذار است؛ در اين حوزه سه راهكار تعريف 
شده كه طي سه ماه عملياتي خواهد شد. وزير صمت 
اضافه كرد: در مهرماه رصد كامل اطالعاتي از زنجيره 
ف��والد را دنبال مي كنيم تا تم��ام توليدات مقاطع 
فوالدي، شمش و محصوالت در سامانه جامع تجارت 
عرضه شود و رانت ها و چند قيمتي بودن فوالد از اين 
طريق از بين برود. وي افزود: در مرحله دوم ساختار 
ب��ازار را اصالح خواهيم ك��رد و تأثير ابالغ قوانين و 
مقررات جديد را در آبان ماه خواهيم ديد و امضاهاي 
طاليي تا اين زمان از بين خواهد رفت. فاطمي نيا 
تصريح كرد: در آذرماه نيز در ساختار صنعت فوالد 
اصالح ساختاري خواهيم داشت كه به سمت كاهش 
قيمت تمام شده حركت كنيم و رقابت سازنده اي 
براي كاهش هزينه ها در بازار فوالد را شاهد باشيم و 

بازار فوالد تحت تأثير نوسانات ارزي نباشد.

»تعادل« نامه فعالين بازارسرمايه به رييس جمهور را بررسي مي كند

دام قيمت گذاري دستوري



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه برخالف روند س��ه سال گذشته بازار مسكن 
شهر تهران، بازده اين بازار در مناطق شمالي پايتخت منفي 
شده و در مناطق جنوبي حدود 7 درصد ثبت شده است، به 
نظر مي رسد، واحدهاي مسكوني لوكس مناطق شمالي در 
تخليه حباب از مناطق جنوبي شهر پيشي گرفته اند. از آنجا 
كه وزن ريالي اين دسته از آپارتمان ها در ميانگين قيمت 
شهر اثرگذار است، همين مساله منجر به پيشي گرفتن 
تورم مسكن ساير كالن شهرها از تهران شده است. برخي 
بررسي ها نشان مي دهد، از ابتداي سال 96 تا پايان مرداد 
1400 در حالي ميانگين تورم مسكن شهر تهران به 606 
درصد يا 7 برابر رسيده است كه اين ميزان براي مناطق 1 تا 5 
يا مناطق شمالي برابر با 648 درصد يا معادل 7.5 برابر است. 
تورم مناطق جنوبي )9 تا 20( نيز معادل 590 درصد يا 6.9 
برابر برآورد مي ش��ود. اين موضوع نشان دهنده كم شدن 
فاصله تورم مسكن مناطق شمال و جنوب شهر تهران و 
همچنين رسيدن تورم مناطق جنوب شهر به ميانگين تورم 
مسكن پايتخت است. با اين حال هنوز تورم مسكن بين دو 
گروه مناطق شمال و جنوب شهر تهران با هم فاصله دارد. در 
اين حال، بررسي بازدهي 5 ماهه بازار معامالت مسكن شهر 
تهران در سال 1400 نشان مي دهد از ابتداي امسال تا پايان 
مرداد ماه قيمت مسكن در كل پايتخت 2 درصد افزايش 
يافته است. اين ميزان رشد در مناطق 1 تا 5 برابر با منفي يك 
در صد و در مناطق 9 تا 20 برابر با 7 درصد بوده است. در اين 
حال، محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه قيمت مسكن در محله هايي از تهران كه داراي ماهيت 
سرمايه اي هستند با افت بيشتري نسبت به مناطق مصرفي 
مواجه شده است گفت: معتقدم تقاضاي واقعي هيچگاه 
دچار ركود نمي شود و دولت از سازندگاني كه در اين بخش 
اقدام به ساخت و ساز كنند حمايت مي كند. محمودزاده 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بهترين راه براي كاهش 
قيمت خانه اين است كه مسكن مصرفي احداث كنيم و 
بازار را از حالت س��رمايه اي بيرون بياوريم. يعني به شكل 
هدفمند واحدهايي براي متقاضيان واقعي و واجد شرايط 
احداث كنيم. يكي از داليلي كه دولت سياست توليد يك 
ميليون واحد مسكوني در سال را مطرح كرده اين است كه 
مسكن در استطاعت براي خانوارها ساخته شود. به گزارش 
»تعادل«، اگر چه معاون وزير راه و شهرسازي بر اين باور 
اس��ت كه با عرضه واحدهاي مسكوني در استطاعت، 
مشكل مسكن حل خواهد شد، اما از نگاه اقتصادداناني كه 
در حوزه كالن پژوهش مي كنند، مساله مسكن در ايران، 
قطعه اي از پازل اقتصاد كالن است كه در صورت اصالح 

ساختارها و سياس��ت هاي اقتصادي و در پي آن ايجاد 
رونق توليد و كسب و كارها و افزايش درآمد اقشار مختلف 
مردم، مي توان اميدوار بود با اجراي برخي از سياست هاي 
درون بخشي مسكن، شرايط براي رفع اين معضل فراهم 
شود. در غير اين صورت، هر گونه راهكار درون بخشي در 
نبود ثبات اقتصاد و پايداري رشد آن محكوم به شكست 
است و نه تنها منجر به ايجاد سرپناه براي اقشار هدف 
نمي شود كه به پناهگاهي براي كوچ نقدينگي سرگردان 
تبديل خواهد شد و ماهيت سرمايه اي كنوني مسكن 

بيش از گذشته تقويت خواهد شد.

      بازار مسكن به ثبات رسيده است
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بازار مسكن در شش 
ماه گذشته به ثبات رسيده است گفت: اگر آمار را به تفكيك 
محالت بررسي كنيم مي بينيم در بسياري از مناطق تهران 
كه ماهيت سوداگري دارد با كاهش قيمت هاي به مراتب 
بيش از ميانگين كل مواجه شده ايم. بنابراين بازار در حوزه 
سرمايه گذاري كه در تراز ارز و سكه قرار مي گيرد كشش 

ندارد اما در بخش مصرفي شرايط متفاوت است.
محمودزاده تاكيد كرد: بازار مسكن را از نظر ماهيتي بايد به 
دو شاخه كلي تقسيم بندي كرد؛ يك بخش تقاضاي واقعي 
اس��ت كه به اعتقاد من يك فعاليت دايمي اس��ت و ركود 
ندارد. اگر سازندگان سودهاي متعارف و منطقي را در نظر 
بگيرند همواره در بخش تقاضاي واقعي، كار هست و دولت 
نيز با طرح هاي تشويقي از سازندگان حمايت مي كند. وي 

بخش ديگر را حوزه سوداگري بازار مسكن دانست و گفت: 
بازار سرمايه اي هم اكنون در ركود به سر مي برد اما سر جاي 
خودش اس��ت و كسي جلوي آن را نمي گيرد. موقعي كه 
توجيه اقتصادي داشته باشد سرمايه گذاران به مناطقي 
كه معموال خريد و فروش هاي سرمايه اي در جريان است 
ورود مي كنند. بر اس��اس اين گزارش، متوسط قيمت 
مسكن شهر تهران در مردادماه سال جاري ۳0 ميليون 
و 970 هزار تومان در هر متر مربع بوده كه نسبت به ماه 
قبل ۳.1 درصد و نسبت به مشابه سال قبل ۳4 درصد 
افزايش يافته است. تعداد معامالت نيز 5.5 هزار فقره بود 
كه نسبت به ماه قبل 8.4 درصد افزايش و در مقايسه با 

ماه مشابه در سال قبل ۳9.4 كاهش را نشان مي دهد.

     آخرين خبرها
 از اخذ ماليات از لوكس نشينان

اگر چه طي چند ماهه اخير، تورم مناطق لوكس نشين 
افت كرده اس��ت، اما قيمت ها همچنان در اين مناطق 
باال هس��تند و به همين واسطه واحدهاي مسكوني در 
اين مناطق از منظر قانونگ��ذاران و مجريان آن در زمره 
واحدهاي لوكس به شمار مي روند و از همين رو، شايسته 
دريافت ماليات هستند.  پيش از اين ديوان محاسبات 
گزارش نظارت مستمر بر اجراي بودجه 1400 را منتشر 
كرد كه طب��ق آن اجراي ماليات ب��ر خانه هاي لوكس 
و خودروه��اي لوكس به جهت ع��دم تصويب مقررات 
در دولت، همچنان صفر اس��ت. در اين زمينه، محمود 

عليزاده، معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي درباره 
آخرين وضعيت اجراي ماليات خانه و خودروهاي لوكس 
به ايسنا توضيح داد: ماليات خانه و خودروهاي لوكس در 
سال گذشته منوط به آيين نامه اي بوده كه بايد توسط 
دولت تصويب مي شده است كه پيش نويس اين آيين نامه 
در موعد مقرر از سوي سازمان امور مالياتي تنظيم و از 
طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت تقديم شد، 
اما دولت آن را تصويب نكرده است تا برمبناي بودجه سال 
گذشته ماليات خانه و خودروهاي لوكس اخذ شود.  وي 
افزود: درباره ماليات خانه و خودروهاي لوكس براي سال 
جاري ني��ز باز هم در موعد مقرر آيين نامه هاي مربوطه 
توسط سازمان تنظيم و تقديم دولت شد و در كميسيون 
اقتصادي دولت هم تصويب شد كه ان شاءاهلل پس از طرح 
در هيات دولت و تصويب آن، مكانيسم اخذ اين ماليات 

آماده است و بالفاصله اين قانون اجرا خواهد شد. 

     چه خانه و خودروهايي لوكس هستند؟
براساس قانون، خودروهاي لوكس خودروهايي هستند كه 
در انتهاي سال 1400 قيمت ساخت يا واردات آن، باالي يك 
ميليارد تومان باشد كه قيمت اين خودروها توسط سازمان 
امور مالياتي اعالم مي ش��ود و مالكان اين خودروها بايد تا 
بهمن ماه سال جاري اين ماليات را پرداخت كنند. در غير 
اين صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نيستند و بايد مبلغ 

ماليات را در زمان نقل و انتقال پرداخت كنند. 
نرخ ماليات ساالنه خودروهاي لوكس به اين شرح است: 

تا مبلغ 1.5 ميليارد تومان نسبت به مازاد يك ميليارد 
تومان معادل يك درصد؛ تا مبلغ سه ميليارد تومان نسبت 
به مازاد 1.5 ميليارد تومان معادل دو درصد؛ تا مبلغ 4.5 
ميليارد نسبت به مازاد س��ه ميليارد تومان معادل سه 
درصد؛ نسبت به مازاد 4.5 ميليارد معادل چهار درصد. 
همچنين، طبق تصويب مجلس، خانه هايي كه ارزش آنها 
با احتساب عرصه و اعيان بيش از 10 ميليارد تومان باشد، 
خانه لوكس محسوب شده و مالك آن بايد در بهمن امسال 
اين ماليات را پرداخت كند كه خانه هاي در حال ساخت 

و در حال تملك از پرداخت اين ماليات معاف هستند.
 نرخ ماليات ساالنه خانه هاي لوكس نيز  به اين شرح است: 
نسبت به مازاد 10 ميليارد تا 15 ميليارد تومان؛ يك 
در هزار؛ نس��بت به مازاد 15 ميليارد تا 25 ميليارد 
تومان؛ دو در هزار؛ نسبت به مازاد 25 ميليارد تا 40 
ميليارد تومان؛ سه در هزار؛ نسبت به مازاد 40 ميليارد 
تا 60 ميليارد تومان؛ چهار در هزار؛ نسبت به مازاد 60 

ميليارد تومان به باال پنج در هزار.
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ساخت 40 كالنتري
در دستور كار پليس و شورا

جلسه علني ديروز شوراي شهر تهران برگزار نشد، اما 
جلسه هم انديشي شوراي ششمي ها در غياب مهدي 
چمران با حضور سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ برگزار شد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
در حاشيه اين جلسه هم انديش��ي گفت: ساخت 40 
كالنت��ري و اعالم آمادگي براي هم��كاري با مديريت 
شهري جديد در دستور كار قرار دارد. سردار رحيمي با 
بيان اينكه پليس تهران آماده همكاري با شهردار جديد 
و اعضاي شوراي ششم اس��ت،  گفت: تالش مي كنيم 
در جهت امنيت، آرامش، آباداني و اقدامات اجتماعي 
و عمراني همراه و در كنار ش��ورا و شهرداري باشيم و با 
تمام قدرت همكاري هاي الزم را انجام دهيم. فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ با اشاره به ابتر ماندن ساخت 40 
كالنتري طي سال هاي گذشته در تهران گفت: ارتقاء 
و امنيت و موضوعات حاشيه اي همچنين ساخت اين 
40 كالنتري و تكميل آن در جلس��ه امروز با ش��وراي 
ششمي ها مطرح شد و ديدگاه هاي ارزشمندي اعضاي 
شورا بيان داشتند. رحيمي گفت: همچنين قرار است 
كه نمايندگان ما در كميس��يون هاي شورا مباحثي را 
مطرح كنند تا شاهد اصالح فرآيندها و انجام اقدامات 
جامع تر در بحث هاي ترافيكي به ويژه در آستانه سال 
جديد تحصيلي، آلودگي هوا در 6 ماهه دوم و موضوعاتي 
مانند مبارزه با موادمخدر باشيم. وي با بيان اينكه جهت 
بازگشايي مدارس آمادگي هاي الزم را داريم گفت: منتظر 
دستورات ستاد مقابله با كرونا و آموزش و پرورش جهت 
بازگشايي مدارس هستيم و اگر اين موضوع انجام گيرد ما 

تمهيدات مناسب را اتخاذ و پيش بيني كرده ايم.

كاهش 15 درصدي
فوتي هاي كرونا در پايتخت

زينب نصيري، مديركل اداره سالمت شهرداري تهران 
با بيان اينكه ت��ا هفته پيش 5 ميلي��ون 116 هزار دز 
واكسن بين شهروندان تزريق شده بود، گفت: با توجه 
به اين مقدار واكس��ن تزريق شده، جمعيت واكسينه 
شده نسبت به جمعيت استان تهران ۳6 درصد است و 
از اين تعداد تا دوشنبه هفته پيش 24 درصد دز اول و 11 
درصد هر دو دز را دريافت كرده بودند. نصيري همچنين 
گفت: خوشبختانه طي 6 روز اخير آمار فوتي هاي تهران 
روند نزولي داشته و حدود 15 درصد كاهش يافته است.

بيش از يك ماه هواي ناسالم
از ابتداي 1400

تهراني ها از ابتداي سال جاري ۳1 روز »هواي ناسالم 
براي گروه هاي حساس« و يك روز »هواي ناسالم 
براي همه گروه هاي جامعه« را تنفس كرده اند. به 
گزارش ايلن��ا، تهران از ابتداي س��ال جاري 2 روز 
هواي پاك، 141 روز هواي قابل قبول، ۳1 روز هواي 
ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز هواي ناسالم 

براي همه گروه هاي جامعه داشته است.

نامه نگاري مترويي با رييس جمهور 
علي امام، مديرعامل ش��ركت مترو ته��ران گفت: به 
رييس جمهور درخصوص تامين سهم ايران از منابع 
مالي 6۳0 واگن مترو نامه زديم و شهردار جديد را در 
جريان آن قرار داديم. مديرعامل شركت مترو تهران در 
گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اينكه ايستگاه ها در حال 
تكميل هستند اما واگني به چرخه وارد نمي شود، اظهار 
كرد: 6۳0 واگن با كارفرمايي سازمان شهرداري ها در 
حال پيش روي است. اقدامات اداراي مربوط به داخل 
كشور انجام ش��د و فرايند اداري آن شايد 6 ماه طول 
بكشد.  او ادامه داد: تامين 15 درصد سهم ايران با توجه 
به اينكه در بودجه 1400 پيش بيني نشده محل بحث 
است و در دولت جديد با رييس جمهور جديد نامه نگاري 
شده است و منتظريم منبع مالي براي آن تامين شود تا 
آن را به نتيجه برسانيم. هر وقت فرايند اداري در چين 

انجام شود، ايران بايد 15 درصد را تامين كند.

اجرايي شدن طرح پالك ايمن
تا ماه آينده

جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني گفت: طرح 
پالك ايمن يك سايت است كه نيازي به حضور فيزيكي 
شهروندان ندارد. قرار است ابتدا نيروهاي آتش نشاني به 
صورت آزمايش��ي در اين سايت ثبت نام كنند و با توجه 
به پرس��ش ها و نكات مطرح ش��ده اقدام به ايمن سازي 
س��اختمان هاي خود كنند. س��پس اين طرح وارد فاز 
عملياتي براي شهروندان خواهد شد. به گزارش ايلنا، جالل 
ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني تهران در خصوص 
اجراي طرح 999 در شهر گفت: طرح 999 تا حدودي در 
تهران اجرا ش��د، قرار بود در اين طرح ساكنين 999 برج 
تهران اعم از مسكوني، تجاري و اداري در زمينه ايمني و 
نحوه مقابله با خطرات آموزش ببينند، چون حوادث در 
برج ها تبعات بس��يار خطرناكي در پي دارد. او ادامه داد: 
اين  طرح در بيش از 100 برج اجرا ش��د اما پس از شيوع 
ويروس كرونا با سرعت كند تري پيش رفت، چون اجراي 
آن مستلزم حضور فيزيكي شهروندان در ورودي هر برج 
بود. اميدواريم با بهبود شرايط اين طرح با سرعت باالتري 
پيگيري شود. سخنگوي س��ازمان آتش نشاني تهران از 
اجراي طرح جديد پالك ايمن در راس��تاي ارتقا سطح 
ايمني در شهر خبرداد و گفت: طرح پالك ايمن يك سايت 
است كه نيازي به حضور فيزيكي شهروندان ندارد. قرار 
است ابتدا نيروهاي آتش نشاني به صورت آزمايشي در اين 
سايت ثبت نام كنند و با توجه به پرسش ها و نكات مطرح 
شده اقدام به ايمن سازي ساختمان هاي خود كنند. سپس 
اين طرح وارد فاز عملياتي براي شهروندان خواهد شد. او 
افزود: اين طرح به نوعي آگاهي و پرس��ش از شهروندان 
درخصوص ايمني محل سكونت آنها است. در واقع چك 
ليستي از خطرات و نكات ايمني در محيط در سايت قرار 
دارد و شهروندان با توجه به شرايط و شكل رعايت ايمني در 

محل سكونتشان سواالت را پاسخ خواهند داد.

اعالم شرايط جديد
صدور مجوز تردد بين شهري 

فرماندار تهران با اش��اره به اجراي صدور مجوز هاي 
رفت و آمد برون ش��هري به صورت اينترنتي گفت: 
تنه��ا يك بار در م��اه به مدت يك هفت��ه از مجوزي 
كه به نام شخص با پالك خودرو صادر مي شود و در 
صورتي كه از سوي پليس جريمه اي صورت بگيرد، 
جاي نگراني نيست و پاك مي شود. به گزارش تسنيم؛ 
عيسي فرهادي فرماندار تهران با اشاره به تاثير اجراي 
طرح منع رفت و آمد در ابتال به كرونا اظهار كرد: اگر 
اين طرح اجرا نمي شد قطعاً تعداد فوتي ها و بستري ها 
افزايش پيدا مي كرد. وي افزود: البته بخشي از ضوابط 
اين طرح توسط مردم انجام نش��د ولي اميدواريم با 
اجراي اين طرح و ادامه روند واكسيناسيون اوضاع بهتر 
ش��ده و در بحث حمل و نقل بين شهري تصميمات 
خوبي گرفته شود. فرهادي با اعالم اينكه بعد از شيوع 
كرونا و تعطيلي مدارس تعداد مس��افران در متروها 
و اتوب��وس روزانه از ۳ ميليون نفر به يك ميليون نفر 
كاهش پيدا كرد، گفت: ما اجراي طرح ترافيك را در 
زمان هاي مختلف داشتيم اما اينكه دايمي نيست به 
دليل لزوم توجه به بحث آلودگي هوا است. فرماندار 
تهران با اشاره به تغييراتي در بحث صدور مجوزهاي 
رفت و آمد برون شهري عنوان كرد: اين طرح در بخش 
اينترنتي در ابتدا با ترافيك درخواست روزانه حدود 
۳00 هزار نفر مواجه شد به مدل حضوري تغيير يافت 
با مشاهده صفوف مردمي مجددا به حالت سامانه اي 
تغيير داده ش��د. وي اضافه كرد: در حال حاضر اين 
طرح با اصالحات ش��امل فعاالن بنگاه هاي تجاري، 
كادر درمان، دانشجويان در حال تحصيل در شهرهاي 
ديگر، بستگان درجه يك و دو فوت شدگان كرونايي، 
افراد داراي نوبت پزش��كي و همچنين دانش آموزان 
كه برنامه تحصيلي خارج از تهران دارند، مي ش��ود. 
فره��ادي اعالم كرد: افراد ب��راي اخذ مجوز رفت و 
آمد برون شهري تهران از صبح تا ساعت 12 فرصت 
دارند تا به صورت رايگان در سامانه ثبت نام كنند، و 
تنها يك بار در ماه به مدت يك هفته از مجوزي كه 
به نام ش��خص با پالك خودروي اعالم شده صادر 
مي شود، چنانچه بين راه از جانب پليس جريمه اي 
صورت بگيرد جاي نگراني نيست و پاك خواهد شد.

نيازي به محدوديت ۶0 درصدي 
پروازهاي اربعين نيست

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم كرد: در پروازهاي اربعين مانند ديگر 
پروازهاي خارجي همه مسافران بايد پاسخ منفي 
تست PCR را همراه خودش��ان داشته باشند و به 
همين دلي��ل نيازي به رعايت ك��ردن محدوديت 

پذيرش 60 درصدي در اين پروازها نيست.

 معناي ريزش قيمت مسكن در محله هاي هدف سفته بازان چيست؟

صدور حكم تخليه براي اجاره نشين ها ادامه دارد

رمزگشايي اشتباه از افت قيمت آپارتمان هاي لوكس

ذوب وام وديعه مسكن در تورم رهن
گروه راه و شهرسازي| 

در شرايطي كه اثر جهش قيمت مسكن طي سال هاي 97، 
98 و 99 دامن بازار اجاره و مستاجران را گرفته است، تدابير 
ستاد مقابله با كرونا در حمايت از اجاره نشينان بر اساس 
شواهد ميداني و اظهارات مسووالن استاني و كارشناسان 
مسكن پاسخگوي نياز قشر اجاره نشين نيست. در حالي 
كه طي سه س��ال گذشته به طور خوشبينانه حدود 100 
درصد دستمزد كارگر و كمي بيش از آن حقوق كارمندان 
افزايش يافته است، اما در مقابل، طي اين دوره، قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران حدود 500 درصد 
افزايش يافته اس��ت. از آنجا كه يكي از مالك هاي تعيين 
اجاره بها، قيمت ملك مربوطه است، جهش قيمت مسكن 
كه ارقام درشتي در زندگي خانوار ايراني به شمار مي رود، 
در كنار رشد بسيار ناچيز حقوق و دستمزد كه ارقام بسيار 
عادي و پاييني ارزيابي مي ش��وند، توان مالي خانوارهاي 
داراي حقوق هاي ثابت را ربوده است. در اين ميان، برخي 
از اقدامات و مصوبات ستاد مقابله با كرونا در حمايت از قشر 
مستاجر همانند اعطاي وام وديعه مسكن يا تعيين سقف 
براي افزايش اجاره بها به ثمر ننشس��ته است. البته عدم 
توفيق چنين طرح هايي از ابتدا نيز مشخص بود و همچنين 
در آمارهاي رسمي از نرخ رشد اجاربها در اجاره نامه هاي 
تمديدي طي تابستان، پاييز، و زمستان سال گذشته نيز 
مشهود بود.  در اين حال، قنبرعلي زنگنه، رييس اتحاديه 
مشاوران امالك اهواز در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: وام 
وديعه مس��كن از س��وي دولت براي كالن شهرها در نظر 
گرفته شده است كه هيچ دردي را از مردم دوا نمي كند و 
نقش خاصي در بازار رهن و اجاره مسكن ندارد. وي افزود: در 
كالن شهرها نرخ رهن و اجاره آنچنان باال است كه اعدادي 
كه از سوي دولت براي وام وديعه مسكن در نظر گرفته شده 
كمك خاصي به مردم نمي كند و بسيار ناچيز است. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك اهواز گفت: دولت براي حل مشكل 
رهن و اجاره مسكن، مي تواند معادل 80 درصد از هزينه 
رهن يك مسكن را به صورت وام آن هم وام هاي كم بهره به 
افراد اختصاص دهد. زنگنه افزود: در شهرهاي بزرگي مثل 
اهواز، وام وديعه مسكن هيچ كمكي به مستاجران نمي كند 
و هزينه هاي آنها را پوش��ش نمي ده��د. رييس اتحاديه 
مشاوران امالك اهواز بيان كرد: اينكه عده اي مي گويند 
وام وديعه مسكن باعث افزايش نرخ رهن و اجاره مسكن 
شده است را نمي توان تاييد كرد زيرا بايد در اين خصوص 
آمارها را به صورت دقيق بررس��ي كرد. بر اس��اس اين 
گزارش، ثبت نام وام وديعه مسكن از 16 مرداد 1400 در 
كشور آغاز شده است كه سقف اين تسهيالت در تهران 
70 ميليون تومان، در كالن ش��هرهاي اهواز، مشهد، 
اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم و كرمانشاه 40 ميليون 

و در ساير شهرها، 25 ميليون تومان تعيين شده است.

     تداوم صدور حكم تخليه
براي اجاره نشين ها 

درحالي ستاد ملي كرونا شوراهاي حل اختالف را از صدور 

حكم تخليه براي مس��تأجران منع كرده كه اين شوراها 
به خصوص در شهرستان ها و در شرايط قرمز كرونايي احكام 
تخليه صادر مي كنند. به گزارش تسنيم، نيمه خردادماه 
امسال محمد اسالمي وزير سابق راه و شهرسازي از تصويب 
افزايش مبلغ وام وديعه مسكن در ستاد اقتصادي كرونا خبر 
داده و گفته بود: تمديد قراردادهاي اجاره براي يكسال ديگر 
تمديد شد. وي با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي تغييراتي 
در خصوص شرايط تمديد قراردادهاي اجاره مسكن در نظر 
دارد، تصريح كرد: اين تغييرات در كميته اقتصادي كرونا 
مصوب شده و در ستاد هم طرح مي شود و نتيجه آن را به 
زودي اعالم خواهيم كرد. وي با بيان اينكه در جلسه آتي 
س��تاد ملي كرونا مصوبه جديد تمديد قراردادهاي اجاره 
مسكن تصويب خواهد شد، افزود: تصميمات جديد ستاد 
ملي كرونا پس از تصويب براي اجرا ابالغ خواهد شد. وي 
همچنين از تصويب پرداخت وام وديعه مسكن خبر داد و 
گفت: وزارت راه و شهرس��ازي پيشنهاد افزايش مبلغ وام 
وديعه مس��كن را به س��تاد ملي كرونا داده كه اميدواريم 
در اس��رع وقت مصوب و براي اجرا ابالغ ش��ود. وزير راه و 
شهرسازي گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا شوراي 
حل اختالف به هيچ عنوان حق صدور حكم تخليه براي 
مستاجر ندارد. نماينده شوراي حل اختالف در كميته هاي 
اقتصادي ستاد ملي كرونا حضور داشت و در جريان صدور 
حكم تخليه براي مستاجران قرار گرفته اند. اسالمي تاكيد 
كرد: هيچ مالكي بدون شروط اعالم شده كه بر اساس آن 
مي توان حكم تخليه گرفت، نمي تواند براي صدور حكم 
تخليه اقدام كند، ضمن اينكه مستاجران مكلف هستند 
كه حق��وق مالك را رعايت كنند. بر اس��اس اين گزارش، 
اواخر خرداد امسال ستاد ملي كرونا طي جلسه هفتاد و دوم 
تمديد يكساله قراردادهاي اجاره با رقم افزايش نرخ ها را به 
شرح زير تصويب و اعالم كرد. حداكثر افزايش مبلغ اجاره بها 
يا مبلغ رهن براي قراردادهاي اجاره در كالن شهر تهران 
تا سقف 25 درصد، ساير كالن شهرها تا سقف 20 درصد 
و س��اير مناطق شهري تا سقف 15 درصد است. با عنايت 
به استمرار شرايط بيماري كرونا، تمام قراردادهاي اجاره 
امالك مسكوني كه تا پايان سال 1400 اعتبار آنها به اتمام 
مي رسد در صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستأجرين 
به مدت يكسال به صورت خودكار تمديد مي شود. بر اساس 
بند ۳-1 مصوبه ستاد ملي كرونا نيازي به مراجعه مالك و 
مستاجر به بنگاه هاي امالك براي تمديد قراردادها نيست.  
با وجود مصوبه صريح ستاد ملي كرونا، خبر مي رسد برخي 
ش��وراهاي حل اختالف اقدام به صدور حكم تخليه براي 
مس��تأجران بدون توجه به شروط ااعالم ش��ده از سوي 
ستاد ملي كرونا مي كنند. در همين رابطه يك مستأجر 
مي گويد: پدر و مادر بنده ساكن بابلسر يك روز قبل از 
اينكه مورد اجاره شان تمام شود همسر مالك تماس 
گرفت و تهديد به تخليه س��اختمان كرد، در صورتي 
كه شرايط پدر و مادر بنده را مي دانستند بدون اينكه 
صحبتي در خصوص تمديد يا مسالمت داشته باشند 
ما را ارجاع داده به داوري كه در قرارداد ذكر شده است.

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار

نوبت دوم

اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

آدرس مشخصات پروژه ردیف 

1
احداث زمین بدل با حصار،دفتر مدیریت،رختکن،بوفه،سکوی 

 تماشاچی،حمام و سرویس بهداشتی،خرید ماشین آالت و 
دستگاه های مورد نیاز،نصب تاسیسات مورد نیاز،دفتر مدیریت

ورزشگاه جانبازان 

2
احداث زمین بدل با حصار،دفتر مدیریت،رختکن،بوفه،سکوی 

تماشاچی،حمام و سرویس بهداشتی،خرید ماشین آالت و 
دستگاه های مورد نیاز،نصب تاسیسات مورد نیاز،دفتر مدیریت

ورزشگاه 15 خرداد 

3
احداث زمین چمن طبیعی،رختکن،بوفه،ساختمان اداری،تجهیزات 

رختکن،دستگاه خط کشی چمن،تجهیزات کامل بوفه،انشعابات 
برق،آب و گاز،نصب پروژکتور در اطراف زمین،ست کامل اداری

ورزشگاه امام خمینی 

به اس�تناد ماده 27 قانون الحاق دو و دستورالعمل هیئت وزیران مصوبه 1۴2۶00مورخ 13۹۴/07/0۴ این فراخوان 
جهت اطالع عموم منتشر می گردد لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و مدارک 

ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه دبیرخانه ماده 27 مراجعه نمایند.
1-  مشخصات پروژه

2-  مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT)ساخت ،بهره برداری و انتقال( 
واگذار می گردد. 

3-  سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%(قیمت پیشنهادی جهت تکمیل 
و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب ۴05۶0055075۹5۴72و شناسه 

واریز ۹۴212855۶21۴0002۶11۴0000000000نزد بانک مرکزی واریز نماید . 
۴- مهلت دریافت اسناد :کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1۴00/0۶/31 به دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند.
5-  مهلت تکمیل و ارائه پاکت:  متقاضیانی که اسناد را در مورد مقرر دریافت نمودند ضروری است  پاکت الف و ب  
و ج را به صورت دربسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1۴00/07/0۶ تحویل دبیرخانه مرکزی اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که خارج از وقت 

مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- تاریخ افتتاح پاکت پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1۴00/07/0۹ در کمیسیون بازگشایی 

می شود. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد.
7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن  38353۹۴۶-083 اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمانشاه )مهندس رشیدی( تماس حاصل فرمایید.

۹- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده سرمایه گذاری می باشد . 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 



وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با شكستن روزه سكوت 
خود درباره طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي«، صريحا اعالم كرد كه نسبت به 
اين طرح احساس نگراني نمي كند. او گفت: هيچ كسي 
در كش��ور قائل به اين نيست كه فضاي مجازي بايد رها 
باش��د چون همه زندگي مردم به اين فض��ا گره خورده 
است و پيگيري حقوق مردم در اين فضا در شرايط فعلي 
به صورت كامل امكان پذير نيست. ولي نظام مند كردن 
اين فضا نبايد منجربه ايجاد مشكل براي كسب وكارها و 
مايه نگراني عموم مردم شود. عيسي زارع پور، زماني كه 
در مجلس شوراي اسالمي حضور يافت تا از نمايندگان 
راي اعتماد بگيرد، در مقابل اصرار برخي از نمايندگان كه 
از او درباره طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي« سوال كردند و خواستار دانستن 
موضع او بودند، سكوت كرد. او در سخنان خود، با وجود 
اصرار نمايندگان مجلس براي بيان ش��فاف نظراتش 
درباره طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه 
كاربردي فضاي مجازي موسوم به طرح صيانت، اشاره 
مستقيمي به اين طرح نكرد، در عين حال، نمايندگان 
مخالف او در زمان بررس��ي صالحيت، اينطور عنوان 
كردند كه »او به نماين��دگان مخالِف طرح صيانت از 
فضاي مجازي مي گويد كه با اين طرح مخالف است و در 
كميسيون فرهنگي كه اعضاي آن طراح اين طرح بودند 
بيان مي كند كه موافق طرح صيانت است.« اكنون كه 
او در مسند وزارت ارتباطات قرار گرفته، موضع خود را 
درباره طرح موسوم به صيانت آشكار كرده و با استناد به 
گفته هايش، مي توان او را در زمره موافقان طرح نوشت.

     با راه اندازي شبكه ملي اطالعات
 به دنبال قطع اينترنت نيستيم

زارع پور روز گذش��ته در ديدار با فعاالن بخش خصوصي 
عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات، با بيان اينكه ابزار حل 
بيشتر مشكالت كشور و آنچه به عنوان چالش وجود دارد، 
فناوري اطالعات است، گفت: به اعتقاد كارشناسان، همه 
مشكالت اقتصادي، فرهنگي و حتي حل معضل اشتغال 
را با راهكارهاي فناوري پايه و عمدتا فناوري اطالعات پايه 
مي توان حل ك��رد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بار 
ديگر با تأكيد بر اينكه محوري ترين برنامه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در چهار سال پيش رو، تكميل شبكه 
ملي اطالعات است، گفت: شبكه ملي اطالعات مي تواند 
بخش خصوصي كش��ور در حوزه ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات را به حركت در آورد. در زنجيره ارزش ش��بكه 
ملي اطالعات جا براي تمام كساني كه در بخش خصوصي 
فعاليت مي كنند وجود دارد كه فعاليت شان را چندبرابر 
كنند و بتوانند در دايره رفع نيازهاي شبكه ملي اطالعات 
كار كنند. زارع پور با انتقاد از فضاسازي ها نسبت به شبكه 
ملي اطالعات، گفت: متأسفانه همچنان برخي در كشور، 
شبكه ملي اطالعات را به معناي قطع دسترسي با شبكه 
جهاني اينترنت مي دانند. بايد به اطالع عموم مردم رساند 
كه هيچ كسي با راه اندازي و تكميل شبكه ملي اطالعات 
به دنبال قطع شبكه جهاني اينترنت نيست. به اعتقاد من 
در حال حاضر حفظ اس��تقالل كشور در فضاي مجازي 
يك اصل است. البته استقالل در فضاي مجازي به معناي 
قطع ارتباط با جهان نيست. استقالل به معناي اين است 
كه ارتباط مقتدرانه و با دست برتر با جهان داشته باشيم.

     حقوق برنامك هاي داخلي را
در مجامع بين المللي پيگيري مي كنيم

وي با اش��اره ب��ه حذف برخ��ي برنامك ه��اي ايراني از 

گوگل پلي گف��ت: در همين ماجراي اخير، اگر ما ابزار يا 
زيرساخت هاي انتشار و توزيع اپليكيشن هاي خودمان را 
نداشتيم االن با مشكالت جدي روبرو مي شديم و هزاران 
كسب وكار با مشكل روبرو مي شدند؛ درحالي كه االن ما 
ابزار مناس��ب را در اختيار داريم و با دست پر مي توانيم 
مذاكره كنيم و معطل ديگران نيستيم تا براي ما تعيين 
تكليف كنند و اين مايه خوشحالي است. وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه 
برخي اپليكيشن ها و پلتفرم ها در بسياري از كشورها 
به ويژه كشورهاي اروپايي، فضاي مجازي را به تسخير 
خود درآورده اند و به نوعي حكمراني آنها در اين فضا با 
مشكل مواجه شده است؛ درحالي كه ما در كشورمان و 
به پشتوانه جوانان نخبه در اين زمينه ها احساس نگراني 
نداريم و اين هم نتيجه تدابيري اس��ت كه درگذشته 
انديشيده ش��ده و جاي تقدير و تشكر دارد. پيگيري 
استيفاي حقوق اين كسب و كارها در مجامع بين المللي 

در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد.

     نگران طرح
 »حمايت از كاربران فضاي مجازي« نيستم

زارع پور با اش��اره به دغدغه فع��االن بخش خصوصي 
نس��بت به طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي«، گفت: هيچ كسي در كشور 
قائل به اين نيست كه فضاي مجازي بايد رها باشد چون 
همه زندگي مردم به اين فضا گره خورده است و پيگيري 
حقوق م��ردم در اين فضا در ش��رايط فعلي به صورت 
كامل امكان پذير نيست. ولي نظام مند كردن اين فضا 
نبايد منجربه ايجاد مش��كل براي كسب وكارها و مايه 
نگراني عموم مردم شود. بنابراين من نسبت به اين طرح 
احساس نگراني نمي كنم چراكه معتقدم با تعامل خوب 
ميان مجلس، دولت و همه فعاالن اين حوزه، مي توان 
ضمن نظام مند كردن فضاي مجازي كشور، دغدغه هاي 
فعالين اين بخش را هم مرتفع كرد و درنهايت اين طرح 

منجر به بالندگي بيشتر فضاي مجازي كشور شود.

      ميزان پهناي باند اينستاگرام بايد كاهش يابد
از سوي ديگر، در حالي كه نمايندگان مجلس در تالشند 
ت��ا طي برگزاري يك كميس��يون ويژه به بررس��ي طرح 
حمايت از حقوق كاربران بپردازند، همچنان نشست هايي 
با حضور موافقان و مخالفان برگزار مي شود. در اين راستا 
محمدحسين سياح طاهري، مدير سواد رسانه اي معاونت 
فضاي مجازي سازمان صدا و سيما در چهارمين جلسه از 
سمينار علمي حكمراني فضاي مجازي با موضوع »ابعاد 
فرهنگي- اجتماعي طرح حمايت از حقوق كاربران«، به 
عنوان مدافع طرح حماي��ت از كاربران در فضاي مجازي، 
سخن خود را با ارايه پرسش هايي در مورد اهداف فرهنگي 
و اجتماعي، تأثيرات و موانع اجراي طرح، آغاز كرد. وي از 
مولفه هايي چون تنظيم گري، س��اماندهي خدمات پايه 
كاربردي، حمايت از پلتفرم هاي داخلي، تعيين س��طوح 
مختلف دسترس��ي و افزايش پهناي باند به عنوان اهداف 
مورد نظر طرح، ياد كرد و افزود: در كنار حمايت از پلتفرم ها، 
حمايت از توليدكنندگان محتواي مورد نظر كش��ور نيز 
حائز اهميت است. ظاهر امر اين است كه طرح يادشده همه 
اليه هاي فضاي مجازي را دربرمي گيرد و اين يكي از نقاط 
قوت طرح است. در حال حاضر، دست ما براي حكمراني 
در اين عرصه بسته اس��ت. قصد ما جلوگيري از ول بودن 
فضاي مجازي است و بي شك حاكميت ملي حداقلي در 
اين فضا، امري ضروري محسوب مي ش��ود. وي در مورد 
مسائل مربوط به فيلترينگ، گفت: وقتي نشود حاكميت را 
اعمال كرد، چاره اي جز فيلترينگ باقي نمي ماند. اگر بتوانيم 
پلتفرم ها و سكوهاي خارجي را پايبند به قانون كنيم، ديگر 
نيازي به فيلترينگ نيست و صرفاً محتواي نامناسب حذف 
مي شود و كاربر متخلف مسووليتش را مي پذيرد. مدير سواد 
رسانه اي معاونت فضاي مجازي سازمان صدا و سيما با اشاره 
به مساله اينستاگرام، افزود: كسب و كارها در اينستاگرام 
و ديگر پلتفرم هاي خارجي، هيچ مس��ووليتي را به عهده 
نمي گيرند و رقابتي ناسالم در اين بستر وجود دارد. عالوه بر 
اين در اينستاگرام، تبليغ مصرف گرايي و پيج هاي الكچري 
موجب سرخوردگي و افسردگي كاربران شده است. سياح 

طاهري با ترسيم تصويري مطلوب از اجراي طرح حمايت 
از حقوق كاربران، گفت: ما اعتق��اد نداريم كه مرزهاي 
فضاي مجازي بايد بسته شوند. اينستاگرام نبايد بسته 
شود، اما قدرتش بايد كاهش يابد و ميزان پهناي باندي 
كه اشغال مي كند كاهش يابد. عالوه بر اين از كساني كه 
در پلتفرم هاي داخلي فعاليت مي كنند، بايد حمايت شود.

     اينترنت ماهواره اي طرح حمايت از 
كاربران را با چالش مواجه مي كند

حميد ضيايي پرور، كارشناس ارتباطات و فناوري اطالعات 
در مخالفت با طرح صيانت، بحث را با بررسي تاريخ مواجهه 
ايران با مس��اله حكمراني فضاي مج��ازي از دهه ۷۰ تا به 
امروز، آغاز كرد. او از دوره سوم كه با دولت يازدهم و دوازدهم 
همزمان است، به عنوان دوره كمپين هاي تبليغاتي مبتني بر 
آزادي اينترنت ياد كرد و گفت: هر مفهومي كه ما از اينترنت 
مي شناس��يم، به دوره روحاني بازمي گردد. زيرا دولت در 
اين دوره زيرساخت را تقويت كرده و پلتفرم هاي خارجي 
چالش هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي متعددي براي 
جمهوري ايجاد اس��المي ايران ايجاد كردند. ضيايي پرور 
در ادامه به سابقه طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي 
پرداخت و گفت: طرح صيانت از فضاي مجازي، در سال ۹۵ 
به منظور كنترل ولنگاري فضاي مجازي تدوين شد. اين 
طرح، در مجلس پيشين مطرح و به داليلي در كميسيون 
مربوطه مسكوت ماند. وي در ادامه با انتقاد از رويكرد اتخاذ 
شده در اين طرح، مساله مهاجرت را يكي از پيامدهاي 
منفي اجراي اين طرح، ارزيابي كرد. ضيايي پرور، عدم 
اقناع عمومي مردم، نخبگان، كس��ب و كارها و فعاالن 
فرهنگي را در مورد طرح، يكي ديگر از محورهاي انتقاد 
خود قرار داد و افزود: نمايندگان كسب و كارها در جلسات 
كارشناس��ي حضور نداشته اند و بس��ياري از آنها طي 
بيانيه اي مخالفت خود را با طرح پيشنهادي اعالم كرده اند. 
اين كارشناس تكميل و بهره برداري از پروژه استارلينك 
و اينترنت ماهواره اي را مطرح كرد و احتمال داد كه پروژه 

يادشده، اجراي طرح را با چالش هايي مواجه كند. 
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بازدهي بورس ادامه دارد
در كنار اين مسائل ريسك ديگري تهديد كننده معامالت 
بازار نيس��ت و در مقابل ريسك هاي تهديدكننده بازار با 
موضوع عمليات خوب ش��ركت ها همراه هستيم كه در 
ميزان توليد، فروش و قيمت روند باثبات و رو به رشدي را 
شاهد خواهيم بود. شروع معامالت سيمان در بورس كاال 
يكي از نمونه هاي لغو قيمت گذاري دستوري است و اين 
سيگنال مثبت را به بازار سرمايه مخابره مي كرد كه در آينده 
قيمت فروش محصوالت شركت ها از طريق عرضه و تقاضا 
مشخص مي شود و از مباحث قيمت گذاري دستوري رهايي 
پيدا خواهند كرد كه در نتيجه، اين موضوع سبب افزايش 
سود شركت هاي بورسي و قيمت سهام آنها در بازار سهام 
خواهد شد. همچنين فعاالن بازار سرمايه اميدوار هستند 
تا تصميمات اقتصادي كه اتخاذ مي شود براي جلوگيري از 
تورم افسارگسيخته و نيز ايجاد زمينه هاي الزم براي افزايش 
رشد اقتصادي باشد. معامالت بازار سهام تا پايان شهريور ماه 
به صورت نوس��اني خواهد بود، به نظر مي رسد از ابتداي 
مهر ماه با انتشار گزارش شهريور ماه شركت ها در توليد و 
فروش شاهد افزايش ارزش معامالت، سپس رشد قيمت ها 
و عبور شاخص بورس از محدوده يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
واحدي باشيم. طبق پيش بيني هاي صورت گرفته، انتظار 
مي رود بازار سرمايه در ۶ ماه دوم سال بيشترين بازدهي را 
نسبت به ساير بازارها در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. 
در معامالت اين روزهاي بازار اس��تراتژي صبر در خريد 
بسيار مهم است. ش��ركت ها بايد براي سرمايه گذاري در 
اي��ن بازار در ابتدا موقعيت ش��ركت ها را از لحاظ بنيادي 
مورد بررسي قرار دهند و در شركت هايي كه با فاكتورهاي 
خوبي همراه هستند و سودآوري آنها ادامه دار است اقدام 
به سرمايه گذاري كنند اما سهامداران بايد آن سهم را در 
زماني كه قيمت آن در مدار اصالحي قرار گرفته اس��ت، 

شناسايي و خريد كنند.

فرصت بازار سرمايه به توليد كشور
نمونه هاي عيني از روند توس��عه شركت هاي مختلف 
در بازار سرمايه نشان مي دهد كه هر شركتي كه تالش 
كرده ان��د از دان��ش مالي و رويكرده��اي تخصصي در 
سرمايه گذاري ها بهره مند شوند، دستاوردهايي به مراتب 
افزون تر كسب كرده اند. در نقطه مقابل هم آن دسته از 
واحدهاي اقتصادي كه به ي��ك چنين ضرورت هايي 
بي توجه بوده اند با مش��كالت فراواني دست به گريبان 
شده و از رشد مستمر و پايدار فاصله هايي بعدي گرفته اند. 
بنابراين توصيه اي كه مي توان به شركت  هاي اقتصادي 
داشت خصوصا شركت  هايي كه قصد فعاليت در سطوح 
وس��يع تر را دارند و روياي مطرح شدن در سطح ملي 
و بين الملل��ي را دارند ايج��اد هلدينگ  هاي خدمات 
بازار س��رمايه و راه اندازي نهادهاي مالي براي كمك به 
پررنگ ش��دن بخش تامين مالي و سرمايه گذاري در 
رشد و توسعه  شركت  هاي شان است. هر آنچه من بعد 
از راه اندازي نهادهاي مالي براي شركت ها ديده ام رشد 
سرمايه گذاري، دستيابي با منابع تامين مالي و افزايش 
ارزش بازار شركت  ها بوده است. واقعيتي كه براي حل 

معادله رشد بيش از هر عامل ديگري به آنها نياز است.

سفر گروسي و ماجراي برگزيت
در نقطه مقابل نيز اگر اعالم ش��ود برجام احيا نمي شود 
و مراودات ايران و كش��ورهاي 1+4 سرانجامي نخواهد 
داشت حتما قيمت ارز افزايشي مي شود و دوره اي نوسانات 
پي در پي اقتصاد كشورمان را در بر مي گيرد. چرا كه هر دو 
خبر )مثبت يا منفي( در در بخش »عرضه« اثرگذار خواهند 
بود. اين منطق اقتصاد اس��ت كه مبتني بر نظام عرضه و 
تقاضا شكل گرفته است. اقتصاد مانند پرنده اي است كه 
يك بال آن را عرضه و يك بال آن را تقاضا شكل مي دهد. 
هر گونه نقصان در اين بال ها، اصل پرواز و اوج گيري را با 
اخالل مواجه مي كند. بنابراين اصول اقتصاد مبتني بر نظام 
عرضه و تقاضا شكل مي گيرد. فرقي ندارد كه كاالي مورد 
نظر خودرو، مسكن يا ارزهايي مانند دالر، يورو و... است. 
در هر حال، هر گونه اخالل در نظام عرضه و تقاضا مي تواند 
منجر به نوس��انات نرخ ارز و... شود. موضوعات سياسي، 
ديپلماسي يا حتي ش��كل گيري روابط تجاري با برخي 
كش��ورهاي خاص در جهان يا حتي الحاق كشور به يك 
بلوك اقتصادي و... اثرات خاص خود را در اقتصاد و نوسانات 
بازار به جا مي گذارد. نمونه بارز يك چنين تحوالتي نيز در 
مثال خروج انگليس در برگزيت نمايان ش��د. زماني كه 
انگليس از برگزيت خارج شد، ارزش پوند در سطح جهاني 
كاهش پيدا كرد، اما اين كشور با استفاده از سازوكارهاي 
معقول اقتصادي توانست كشتي اقتصاد خود را كه گرفتار 
تالطمات پي در پي شده بود، حفظ كند و به ساحل آرامش 
برس��اند. ايران هم براي قوام و دوام اقتصادش بايد از يك 
طرف مناسبات بيروني خود را ساماندهي كند و از سوي 

ديگر اقتصاد ملي خود را از طريق اصالحات تقويت كند.

حلقه تحريم هاي فناوري هر روز  
تنگ تر مي شود

يكي   ديگر از جديدترين مواردي كه به تحريم هاي فناوري 
مربوط مي شود، خبر قفل شدن گوشي هاي شيائومي در 
كشورهاي تحريم شده اي است كه نام ايران هم در ميان آنها 
وجود دارد. اگرچه اين خبر از سوي شركت چيني شيائومي 
تاييد نشد و انجمن واردكنندگان موبايل هم در ايران گفت 
كه قفل شدن يك نمونه گوشي از برند شيائومي در كشور 
كوبا، بدين معنا نيست كه اين اتفاق براي گوشي هاي اين 
برند در ايران هم رخ مي دهد، اما مردم مارگزيده تحريمي، 
اكنون از ريس��مان سياه و سفيد هم مي ترسند و همين 
موضوع باعث شده س��ايت هاي خريد و فروش كاالهاي 
دس��ت دوم، از فروش گوش��ي هايي كه افراد نگران قفل 
شدن آنها هستند، پر شود و اصال هم به اين فكر نكنند كه 
اگر قرار به قفل شدن گوشي  كشورهاي توليدكننده اي 
از جمله چين باش��د، در صدر آنها گوشي هاي آيفون كه 
ساخت و طراحي آنها در امريكا اتفاق مي افتد بايد مشمول 
اين تحريم ش��وند. به هر روي، تجربه سال هاي گذشته 
نشان داده كه تحريم ها مي تواند سخت ترين نتايج را براي 
شركت هاي فناوري، كاربران مصرف كننده و همه متاثران 
اين حوزه داشته باشد و اين حلقه هم روز به روز به جاي باز 

شدن، تنگ تر مي شود.

ميوه تلخ! 
لذا توانمن��دي اين حوزه مهم صنعتي ب��ه نحوي كه توان 
تامين نياز داخلي همراه با رضايت مصرف كنندگان داخلي و 
صادرات منطقه اي و جهاني را داشته باشد نيازمند مطالعات 
علمي و كارشناسي و تدوين سند راهبردي در اين حوزه با 
همكاري تشكل هاي ذي ربط است. واال بر اساس احساسات 
و ش��ور و ش��عار و دس��تور و تكليف و... و آبي��اري درخت 
»خودكفايي« جز ميوه اي تلخ، كه به نوعي در حال چشيدن 
آنيم )خ��ودرو(، محصول ديگري نخواهيم چيد، حتي اگر 

باغبان آن را تغيير دهيم! 

گوگل داده هاي
كاربران هنگ كنگي را افشا كرد

گوگل كه قباًل مدعي ش��ده بود ديگر به درخواست هاي 
مقامات هنگ كنگي براي دريافت اطالعات كاربران پاسخ 
نمي دهد، اطالعات آنها را بر مبناي درخواست دريافتي 
افشا كرد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، بعد از آنكه دولت 
چين يك قانون امنيتي را در ژوئن سال ۲۰۲۰ به تصويب 
رساند، گوگل مدعي شد با هدف دفاع از حريم شخصي 
كاربران چين��ي و هنگ كنگي ديگر درخواس��ت هاي 
دريافت اطالعات را از اين كشور مورد توجه قرار نمي دهد. 
اين در حالي اس��ت كه گوگل 4۳ درخواست از مقامات 
هنگ كنگي در نيمه دوم س��ال ۲۰۲۰ ب��راي دريافت 
اطالعات كاربران دريافت كرده كه با س��ه م��ورد از آنها 
موافقت كرده است. گوگل قباًل تصريح كرده بود با هيچ 
يك از اين درخواست ها موافقت نخواهد كرد. گوگل مدعي 
شده يكي از اين درخواست ها مرتبط با نجات جان يك فرد 
در معرض خطر بوده و دو مورد ديگر هم مربوط به قاچاق 
انسان بوده اند. گوگل، فيس بوك و توييتر تا به حال بارها 
مدعي شده اند با هدف حفاظت از حريم شخصي و امنيت 
كاربران چيني اطالعات آنها را در اختيار مقامات اين كشور 
قرار نمي دهند. اما اين اظهارات هميشه در حد ادعا باقي 
مانده است. از سوي ديگر اين شركت ها از طريق همكاري 
با آژانس امنيت ملي امريكا، اف بي آي و س��اير نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي در اين كشور به طور منظم از كاربران 

امريكايي و غيرامريكايي جاسوسي كرده اند.

چين مسدودسازي سرويس هاي 
رقيب توسط پلتفرم ها را ممنوع كرد
وزارت صنعت فناوري و اطالعات چين به ش��ركت هاي 
فناوري از جمله علي بابا و تنس��نت اعالم كرد از اين پس 
نبايد لينك وب سايت هاي يكديگر را در پلتفرم هاي شان 
مس��دود كنند. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، وزارت 
صنع��ت و اطالعات فناوري چين اس��تانداردهايي براي 
شركت هاي فناوري جهت سرويس هاي پيامكي پيشنهاد 
كرده و همچنين به آنها اعالم كرده بايد تا مهلت معيني 
هرگونه لينك مسدودشده مربوط به سرويس هاي رقيب 
را باز كنند. اين جزييات در جلسه اي با شركت هاي بزرگ از 
جمله علي بابا، تنسنت، بايت دنس، بايدو و دو توليدكننده 
موبايل اعالم شده است. اگر شركت ها از اين دستور اطاعت 
نكنند، وزارتخانه مذكور به اقدامات ديگري متوسل خواهد 
شد. فضاي اينترنت چين تحت تسلط چند شركت بزرگ 
فناوري اس��ت كه لينك ها و س��رويس هاي رقيب را در 
پلتفرم هاي خودشان مسدود مي كنند. در ماه هاي اخير 
رگوالتورهاي چيني شركت هاي داخلي را به ايجاد انحصار 
و محدود كردن گزينه هاي انتخاب مشتريان متهم كرده اند.

فيس بوك به محققان
اطالعات مخدوش و ناكافي داد

فيس بوك به محققان حوزه انتشار اخبار دروغ اطالعات 
پژوهشي ناكافي و مخدوش داده است. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، محققاني كه بر داده هاي فيس بوك براي پژوهش 
اتكا كرده بودند، ممكن است ماه ها يا سال ها از تحقيقات 
دقيق و عيني در اين زمينه فاصله داشته باشند. فيس بوك 
بر اساس درخواست محققان دانشگاهي به آنها اطالعاتي 
در مورد نحوه گسترش و پخش ش��دن اطالعات و اخبار 
دروغين در پلتفرم خود داده است تا آنها بتوانند روند مذكور 
را پيگيري كنند. اين شركت وعده داده بود كه محققان به 
تمامي تعامالت كاربران در اين زمينه دسترسي خواهند 
داشت، اما حاال مشخص شده داده هايي كه فيس بوك به 
محققان داده تنها شامل تعامالت حدود نيمي از كاربرانش 
در امريكا است. عالوه بر اين، اكثر كاربراني كه تعامالت شان 
در اين گزارش ها درج شده كساني هستند كه به اندازه كافي 
ذيل پست هاي سياسي فعاليت مي كنند و از همين طريق 
گرايش سياسي آنها كامال واضح و آشكار است. پس از افشاي 
اين موضوع فيس بوك از محققان عذرخواهي كرده و افزوده 
كه ب��راي جبران اين خطا تالش خواهد كرد. اما اين كار با 
توجه به حجم داده هاي موجود چند هفته اي طول مي كشد. 
فيس بوك به محققان گفته داده هايي كه در مورد كاربران 

خارج از اياالت متحده دريافت كرده اند نادرست نيست.

پروژه موبايل تاشوي »تي سي ال« 
قرباني كمبود تجهيزات شد

شركت تي سي ال پروژه موبايل تاشو خود را كنار گذاشته 
زيرا به دليل كمبود تجهيزات و ش��يوع همه گيري كرونا 
نتوانسته قيمت آن را به طور رقابتي حفظ كند. به گزارش 
مهر ب��ه نقل از گيزموچاينا، ش��ركتTCL از مدتي قبل 
مشغول توسعه موبايل هاي تاش��و بوده اما اكنون به نظر 
مي رس��د پروژه مذكور TCL به پايان رس��يده زيرا طرح 
موبايل تاش��و به نام »پروژه شيكاگو« متوقف شده است. 
اين شركت چيني نتوانسته قيمت دستگاه ها را در حدي 
نگه دارد كه با محص��والت يك توليدكننده كره جنوبي 
قابل رقابت باشد. به همين دليل پروژه متوقف شده است. 
ارزان ترين موبايل تاشو شركت مذكور ۸۰۰ دالر خواهد بود 
و دليل اين امر نيز كمبود تجهيزات توليد موبايل و شيوع 
همه گيري ويروس كرونا اس��ت. استفان استريت مدير 
بازاريابي TCL در اين باره مي گويد: اگر كاربري بتواند ۸۰۰ 
دالر براي خريد موبايل تاشو هزينه كند، مي تواند هزار دالر 

نيز براي خريد دستگاه خرج كند. 

وزير ارتباطات روزه سكوت خود را درباره طرح »حمايت از حقوق كاربران« شكست

فضاي مجازي نبايد رها باشد

حذف پلتفرم هاي صوت و تصوير، در سطح بين المللي پيگيري مي شود 

5G پيامدهاي تلفيق هوش مصنوعي و فناوري

سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( در 
فضاي مجازي اعالم كرد: موضوع حذف پلتفرم هاي صوت 
و تصوير، در سطح بين المللي پيگيري مي شود. به گزارش 
ايرنا، شركت گوگل در هفته هاي اخير برنامك هاي موثر 
و پركاربرد ايراني را هدف اقدامات حذفي قرار داده است. 
اين رويه غيرمنطقي كه از ماه گذش��ته با حذف پلتفرم 
روبيكا و ذره بين شروع شد، با وجود گمانه زني هاي اوليه 
مبني بر وجود منش��أ داخلي براي آن، در هفته گذشته 
به ساير پلتفرم ها از جمله پلتفرم هاي مطرح ديگري در 
حوزه صوت و تصوير فراگير رسيد. در بيانيه اي كه ساترا 

به اين واس��طه منتش��ر كرده، اين اقدام گوگل را عملي 
غيرحرفه اي و نشان دهنده رويكرد جانبدارانه عليه مسير 
پيش رونده صنعت بومي فناوري هاي ارتباطي و رسانه اي 
و با هدف تضعيف حاكميت رسانه اي كشور عنوان كرده 
است. حوزه فناتحريم )Tech Sanction( كه در تضاد 
با اصل بي طرفي )Neutrality( به عنوان پايه توسعه 
اكوسيستم مبتني بر اينترنت است، فقط با توجيه سياسي 
در حال پيگيري است و هيچ گونه توجيه فني، حقوقي و 
عرفي قابل دفاعي ندارد. اين اقدامات نشان مي دهد رويه 
محدودكننده در برابر اپليكيشن هاي ايراني، مساله اي 

غيرمرتبط با مس��ائل داخلي است كه مقابله با آن اتحاد 
و هم افزاي��ي و هم��كاري عمومي را مي طلبد. روش��ن 
است بهره برداري از اين مس��اله براي استفاده له يا عليه 
موضوعات داخلي رويكردي اشتباه و هزينه زاست. ساترا 
با محكوميت اين اقدام ها، پيگيري هاي خود را درخصوص 
پلتفرم هاي صوت و تصوير حذف شده به صورت جدي 
دنبال مي كند و با توجه به اينكه اين سياست ها فقط به 
حوزه صوت و تصوير فراگير محدود نش��ده، با استفاده از 
ظرفيت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت امور 
خارجه، معاونت حقوق��ي رييس جمهوري و مركز ملي 

فضاي مجازي، يك حركت بين دستگاهي را براي احقاق 
حقوق فعاالن تكنولوژي و اين صنعت پيگيري مي كند. 
در نخس��تين اقدام واحد بين الملل س��اترا با ش��روع 
پيگيري هاي حقوق��ي و بين المللي، نامه نگاري هاي 
خود را با نهادهاي رگوالتوري و قضايي بين المللي آغاز 
كرده است و در روزهاي آينده نيز اقدامات مقتضي در 
اين خصوص در دس��تور كار ساترا قرار دارد. فروشگاه 
گوگل پلي كه پيشتر نيز با حذف برخي نرم افزارها از 
گوشي ايراني ها حاشيه ساز شده بود، اين بار پلتفرم هاي 

ديگري را دسترس براي دانلود خارج كرده است.

صاحب نظران حوزه فن��اوري اطالعات مي گويند ظرف 
1۰ س��ال آينده هوش مصنوعي تمام صناي��ع جهان را 
متحول مي كند و تلفيق آن با فناوري مخابراتي نسل پنجم 
انبوهي از خالقيت ه��ا را ايجاد مي كند. به گزارش مهر به 
نقل از زددي نت، فناوري نسل پنجم به عنوان كاتاليست و 
تسريع كننده پيشبرد هوش مصنوعي در صنايع گوناگون 
عمل مي كند و اين دو فناوري اس��تفاده س��ريع، ايمن و 
مقرون به صرفه از ابزار و محصوالت مبتني بر اينترنت اشيا 
و شبكه هاي هوش��مند را ممكن مي كنند. به گفته روني 
واسيشتا معاون ارشد شركت »اِن ويديا«، شبكه هاي نسل 
پنجم مبتني بر هوش مصنوعي، شكل گيري موج چهارم 
انقالب صنعتي را تسريع كرده و فرصت هاي بي سابقه اي را 
در حوزه كسب و كار و نيز در جامعه خلق مي كنند. ميلياردها 
شيء در كل شبكه اينترنت و در مراكز داده قرار دارند. يك 
شبكه نسل پنجم فراگير اين مراكز داده و اشياي هوشمند را 
به يكديگر مرتبط مي كند و اين كار با سرعت، شتاب، هزينه و 
قدرتي متناسب با نياز هر برنامه و نرم افزار صورت مي گيرد. 
وي مي افزايد: تمامي اين شبكه ها به تدريج تغيير مي كنند 
تا با استانداردهاي نسل پنجم سازگار شوند. اين تحول نه 

تنها مبتني بر خالقيت هاي برگرفته از هوش مصنوعي است، 
بلكه مستلزم مديريت، سازمان دهي و افزايش بهره وري 
خود اين شبكه است. ش��بكه هاي نسل پنجم بر خالف 
اس��تانداردهاي قديمي تر شبكه هاي مخابراتي بي سيم، 
در عصر همه گيري خدمات كلود و اينترنت اش��يا متولد 
شده اند و مي توانند ميلياردها حسگر مانند دوربين هاي 
ويدئويي را به يكديگر متصل كنن��د. از اين طريق مراكز 
داده به اطالعات كافي براي انجام پردازش هاي مورد نياز 
سيستم هاي هوش مصنوعي دسترسي دارند. در ادامه چهار 
مثال عيني از پيامدهاي تركيب هوش مصنوعي و فناوري 
نسل پنجم ارايه مي شود: 1. هزاران دوربين بر روند توليد و 
ساخت خودروهاي خودران نظارت مي كنند: در آينده از 
نرم افزارهاي بررسي و كنترل بصري با قابليت خودآموزي 
و هوش مصنوعي براي شناس��ايي آسيب ها و نقص هاي 
خودروها در خط توليد استفاده مي شود. خودروسازان از اين 
طريق قادر به تحليل و شناسايي مشكالت مربوط به كيفيت 
خودروها در خط توليد خواهند بود. ۲. كمك به برنامه ريزي 
ش��هري و مديريت ترافيك در ش��هرهاي هوشمند: در 
محيط هاي شهري كه تعداد زيادي از افراد و اشيا در تعامل 

با يكديگر هستند، نرم افزارهاي هوش مصنوعي بازرسي 
بصري، قادر به كنترل تمامي موجودات و اشياي متحرك 
و غير متحرك بوده و از اين طريق امنيت شهر و فضاهاي 
شهري ارتقا يافته و مديريت شهر و ترافيك تسهيل مي شود. 
۳. اس��تفاده از هوش مصنوعي براي مكالم��ه و پردازش 
زبان هاي طبيعي ارايه خدمات پيشرفته را ممكن مي كند: 
چت بات هاي گفت وگو در اينترنت، دس��تيارهاي صوتي 
هوشمند و ديگر خدمات پيام رسان به صنايع مختلف كمك 
مي كنند تا روندهاي پشتيباني از مشتريان را ارتقا دهند. 
استفاده از هوش مصنوعي براي ارتقاي خدمات گپ تحت 
وب، ارتباط هوشمندانه تر با انسان ها را از طريق درك حاالت 
چهره آنها و آگاهي از واكنش هاي آنها امكان پذير مي سازد. 
4. ارتقاي واقعيت افزوده و واقعيت مجازي: ارايه خدمات 
واقعيت افزوده و واقعيت مجازي در آينده بدون استفاده از 
رايانه هاي غول پيكر و سيم و كابل ممكن خواهد بود. فناوري 
بي سيم نسل پنجم، به صنايع حرفه اي امكان مي دهد تا 
به طور آني تغييرات جدي��دي در خدمات واقعيت افزوده 
و واقعيت مجازي ايجاد كرده و آنها را به صورت بي س��يم 
در هر زمان و م��كان ارايه دهند. فناوري هوش مصنوعي 

و نسل پنجم در تركيب با يكديگر اكوسيستم جديدي را 
براي استفاده نرم افزار نويسان مستقل و استارت آپ هاي 
خالق به وج��ود مي آورند. اِن ويديا به تازگي با همكاري 
سرويس كلود گوگل يك آزمايشگاه خالقيت راه اندازي 
كرده كه در آن اپليكيشن هاي هوش مصنوعي مبتني بر 
خدمات نسل پنجم راه اندازي و بررسي مي شوند. در اين 
آزمايشگاه يك پلتفرم يكپارچه طراحي شده و سرورها، 
ش��بكه هاي مجازي نرم افزاري مبتني بر نسل پنجم، 
اپليكيش��ن هاي تجاري هوش مصنوعي، كيت هاي 
توسعه نرم افزار و غيره در دسترس قرار گرفته اند. قرار 
است نسخه تجاري اين خدمات در نيمه دوم سال جاري 
ميالدي در دسترس صاحبان صنايع قرار بگيرد. تحوالت 
مذكور اراي��ه خدمات كلود را نيز متحول خواهد كرد و 
مشاهده و انتقال داده ها را با سرعت بسيار زيادي در نقاط 
مختلف تسهيل مي كند. بر همين مبنا، اپليكيشن هاي 
جديدي نيز طراحي خواهند شد كه وابستگي بيشتري 
به خدمات كلود خواهند داش��ت. در عين حال انتظار 
مي رود ايمن سازي، كاهش هزينه استفاده و اتكاپذيري 
اين خدمات نيز به ميزان قابل مالحظه اي افزايش يابد. 



تعادل |
»لغو مصوبه آزادس��ازي قيمت س��بوس« از سوي 
جهاد كشاورزي صداي انجمن صنفي صنايع آرد را 
درآورد. آنها معتقدند در صورتي كه سبوس به قيمت 
۱۴۰۰ تومان عرضه شود و اجازه آزادسازي قيمت ها 
داده نش��ود، كارخانج��ات آرد در مهرماه ديگر توان 
توليد ندارند و مس��ووليت هرگونه اختالل در تامين 
آرد كش��ور برعهده وزارت جهاد كشاورزي است. به 
گفته آنها، سبوس با قيمت ۱۴۰۰ تومان با امضاهاي 
طاليي و رانت به يك عده از دامداران مي رسيد و اين 
افراد سبوس را در بازار آزاد به قيمت هر كيلو گرم ۴ 
 هزار تومان مي فروختند. به عبارتي ديگر، ذينفعان 
حواله جات س��بوس دولتي مانع آزادسازي قيمت 
س��بوس كه فقط 6 درصد در قيمت ش��يرخام تاثير 
دارد، مي شوند. آردسازان مي گويند، اگر به هر دليلي 
اين رويه ادامه يابد، بايد وزارت جهاد كشاورزي مكلف 
ش��ود، به ازاي هر كيلو سبوس��ي كه از كارخانجات 
آرد خريداري مي ش��ود، مابه التفاوت 2۱ هزارريال 
هم��ان روز به حس��اب كارخانجات واريز ش��ود، در 
غيراينص��ورت در كار توليد آرد اختالل جدي ايجاد 
خواهد شد. از سويي آنها معتقدند كه دولت ساالنه ۴۰ 
تا ۵۰ هزار ميليارد تومان سوبسيد آرد و نان مي دهد 
و مي گويند قيمت ن��ان بايد ثابت بماند؛ درحالي كه 
اين يك تصور غير واقعي است كه هيچگاه به واقعيت 
نپيوس��ته و تنها باعث ش��ده تمام اقتصاد آرد و نان 
تصنعي شود و حتي قيمت نان طي ۴۰ سال 6 هزار 

برابر گرانتر شده است.

     لغو مصوبه آزادسازي قيمت سبوس 
بحث قيمت س��بوس در كميسيون اقتصادي دولت 
مطرح و سازمان برنامه و بودجه هم پذيرفت كه بايد 
هر ساله بودجه اي را به عنوان پرداخت يارانه از جيب 
دولت بدهند. اين سازمان پيشنهاد داد اگر نمي شود 
قيمت آرد را باال برد سبوس را آزاد كرد تا كارخانجات 
از اين طريق بخشي از هزينه هايشان را جبران كنند. 
اما بعد از اين پيش��نهاد س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
موضوعي كه مطرح شد اين بود كه اين اتفاق ممكن 
است در قيمت س��اير اقالم كه از س��بوس استفاده 
مي كنند، مثل شير خام تاثير بگذارد. بنابراين قيمت 
۳۷۰۰ تومان را براي سبوس درب دامداري تصويب 
كردند و قيمت شير بر اين اساس مصوب شد. به تبع 
آن در تاريخ 26 خرداد ۱۴۰۰ پس از تاييد قرار ش��د 
كارخانجات به قيمت عرضه تقاضا سبوس را عرضه 
كنند. از همي��ن رو، از نيمه مرداد م��اه كارخانجات 
س��بوس را به قيمت عرضه و تقاضا عرضه كردند. در 
اين ميان، اخيرا گيالنپور معاون وزير جهاد كشاورزي 
مجددا اعالم كرده  س��بوس با قيمت ۱۴۰۰ تومان 
عرضه ش��ود. هفدهم ش��هريورماه، دبيركل كانون 
آرد سازان در نامه اي به وزير جهاد كشاورزي عنوان 
كرد كه در صورت عدم اجراي مصوبه س��تاد تنظيم 
بازار مبني بر فروش سبوس از طريق عرضه و تقاضا 
يا با قيمت ۳۵,۰۰۰ ريال در س��امانه، عماًل فعاليت 
كارخانج��ات و تأمين آرد براي نان مردم با مش��كل 

جدي مواجه مي شود. 

     هشدار به دولت وجهاد كشاورزي
در همين راس��تا، روز گذش��ته، رييس هيات مديره 

كانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران در نشست 
خبري آنالين به بررس��ي تبعات ثابت نگه داش��تن 
قيمت سبوس روي نرخ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت. 
بنابه توضيحات حس��ين يزدجردي، يك انحصار در 
صنعت آرد و در زنجيره گندم نان و آرد از شروع جنگ 
شروع ش��ده و بعد از جنگ هم اين انحصار ناميمون 
باقي مانده، كه گريبان اين صنعت را گرفته است. به 
گفته او، اين سيستم هيچ ُحسني ندارد و فقط عيب 
اس��ت و همه دولت ها هم واقف بودند اما جرات رفع 
اين انحصار را نداش��ته و ندارن��د. يزدجردي با بيان 
اينكه اين انحصار حيات صنعت آرد كشور را به خطر 
انداخته، گفت: چراكه در سال ۹۳ دولت با سركوب 
قيمت نان و ثابت نگه داشتن قيمت آرد اجازه ندادند 
كه قيمت محصوالت را باال برود اما در عوض گفتند 
كه اين مابه التفاوت قيمت را دولت به كارخانجات آرد 
مي دهد اما هرگز به موقع نپرداختند بلكه با ۳ س��ال 
تاخير به صورت قس��طي پرداخت شد! اين چه نوع 

جبران هزينه است؟
او با بيان اينكه ش��اهكار دولت در سال ۹۷ بود كه در 
 مورد بيشتر كارخانه ها پرداخت اقساطي مابه التفاوت 
قيمت سبوس اخيرا به اتمام رسيده، گفت: يعني بعد 
از ۳ س��ال كه با تورم موجود اگر محاسبه كنيد عمال 
ارزشي براي كارخانجات ندارد. به گفته يزدجردي، 
با وجود تحوي��ل ۱۰۰ درصدي س��بوس به وزارت 
جهاد كش��اورزي باز هم اين محص��ول در بازار آزاد 
حتي تا نرخ ۴ هزار تومان هم عرضه مي شود كه اين 
خود نشان از رانت موجود در اين بخش دارد. او بيان 
كرد: اين اقدامات اشتباه باعث شده حجم نقدينگي 
كارخانجات به شدت كم ش��ده و كارخانجات عمال 
ديگر توانايي ندارند امروز هزينه كنند و ۳ سال بعد به 

صورت قسطي سهم را از دولت دريافت كنند. 
او با بيان اينكه چرا معاون وزارت جهاد تصميم گرفت 
اين امر را لغو كند مشخص نيست، گفت: به نظر بنده 
يا از بي تدبيري بود يا از بي اطالعي. به گفته يزجردي، 
محصول سبوس چند سال رانت و قيمت طاليي بود 
و در حالي كه ۱۰۰ در صد س��بوس به وزارت جهاد 
تحويل داده مي ش��د اين رانت هم بود و در حالي كه 
بازار آرد بي معن��ي بود حتي به قيمت ۴هزار توماني 
هم عرضه مي شد. او عنوان كرد: وقتي نتوانيم قيمت 

آرد را باال ببريم اگر قيمت سبوس را هم نتوانيم به نرخ 
عرضه و تقاضا به فروش برسانيم، مجبوريم از جيب 
هزينه كنيم و 2 تا ۳ سال بعد دولت قسطي بپردازد. 
او به دولت هش��دار داد كه دنبال اين افراد بگردد و از 
سوي ديگر اگر نامه معاون وزير جهان مبني بر عرضه 
سبوس به قيمت هزار و ۴۰۰ تومان بخواهد عملياتي 
بشود، به معناي اين است كه در مهرماه كارخانجات 
آرد ديگر توان توليد ندارن��د. او گفت: قاطعانه اعالم 
مي كنيم كه مس��وول هر گونه اختالل در تامين آرد 

كشور وزارت جهاد كشاورزي است. 

     قيمت نان طي 40 سال 6هزار برابر شده
در ادامه س��يد محمدرضا مرتضوي در وبينار كانون 
انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران، هم در مورد لغو 
مصوبه آزادسازي قيمت سبوس گفت: ساالنه حدود 
۱2 ميليون تن گندم توس��ط كارخانجات آرد سازي 
تبديل به آرد و محصوالت آردي مي شود. او ثابت ماندن 
نرخ نان را يك تفكر غلط عنوان كرد وگفت: نرخ نان از 
قيمت ۱۰ ريال زمان جنگ اكنون در مواردي به ۵ تا 6 
هزار تومان رسيده و عليرغم اين افزايش قيمت هنوز 

عده اي معتقدند كه نرخ نان ثابت است.
به گفته او، ظرف ۴۰ سال قيمت نان ۵ تا 6 هزار برابر 
شده كه اين نش��ان دهنده بي تدبيري است و دولت 
س��االنه ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد تومان براي ثابت نگه 
داشتن قيمت نان سوبسيد مي پردازد، در حالي كه 

قيمت نان ثابت نمانده است. 
مرتضوي در بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار 
كرد: آقايان مي گويند مي خواهند از توليد گوشت و شير 
حمايت كنند سوال من اين است كه اين چه حمايتي 
اس��ت كه قيمت جهاني گوش��ت ۵ تا 6 دالر است اما 
مصرف كنندگان ما اين محص��ول را با نرخي باالتر از 
قيمت جهاني خريداري مي كنند؟ به گفته مرتضوي، 
اين در حالي است كه قيمت گوشت قرمز در داخل اگر 
با ارز ۴2۰۰ توماني محاسبه شود بايد با نرخ 2۵ تا 26 

هزار تومان به دست مصرف كنندگان نهايي برسد. 
او همچني��ن بيان ك��رد: قيمت كاه در ب��ازار حدود 
۴ هزار و 2۰۰ تومان اس��ت، اما سبوس كه چندين 
برابر كاه ارزش غذايي دارد به صورت دس��توري نرخ 
آن براي كارخانجات آردسازي ۱۴۰۰ تومان تعيين 

شده اس��ت. بنابه اظهارات او، االن دولت نه تنها ۴۰ 
هزار ميليارد تومان يارانه آرد و نان مي دهد بلكه بايد 
 2 تا ۳ هزار ميليارد به كارخانجات آرد و نان به عنوان 
مابه التف��اوت قيمت بدهن��د آن هم با چند س��ال 
تاخير كه با محاسبه تورم موجود عمال چيزي دست 

كارخانجات را نمي گيرد. 

     فساد پنهان در فروش سبوس 
او با بيان اينكه مخالفان آزادسازي قيمت سبوس، 
همان ذينفعان در فساد حواله جات سبوس هستند، 
گفت: به شما قول مي دهم كه ده ها و صدها هزار تن 
سبوس متاس��فانه در كانال هاي غير از آن مسيري 
كه دولت در نظر دارد ب��ا قيمت هاي گزاف خريد و 
فروش مي شود. مرتضوي بيان كرد: اطمينان دارم 
كه در حواله هاي سبوس فس��اد گسترده اي وجود 
دارد. مرتضوي معتقد اس��ت، اگر دولت تا يكي دو 
ماه آينده فكري ب��ه حال كارخانج��ات آرد نكند، 
كارخانجات آرد از بين خواهن��د رفت. او اين راهم 
گفت كه از دستگاه هاي مختلف دولتي با دامداران 
تماس مي گيرند كه برويد شلوغ كنيد، مگر مملكت 
بايد با شلوغ كاري اداره شود؟ تا كي مي خواهند اين 
كار را انجام دهن��د. او همچنين با انتقاد از عملكرد 
بازارگاه گفت: وقتي اثربازارگاه و اثر ميلياردها دالر 
ارز ترجيحي در سفره مردم مشخص نيست، معلوم 
مي شود كه اثرات اينها در سفره قاچاقچيان است. به 
گفته رييس هيات مديره كانون انجمن هاي صنايع 
غذايي ايران، تا وقتي ب��ازارگاه نبود مرغ كيلويي 6 
هزار تومان بود و نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه االن 
با وجود اين ب��ازارگاه قيمت مرغ به ۵۰ هزار تومان 
رس��يده اس��ت. مرتضوي معتقد اس��ت كه توزيع 
س��بوس با سيس��تم حواله اي يك سيستم معيوب 
اس��ت زيرا وقتي كااليي به صورت حواله اي توزيع 

مي شود در آن فساد است ايجاد مي شود. 

     دو مصوبه متفاوت درباره قيمت سبوس
از سوي ديگر، جعفر ايزديار دبير كانون انجمن هاي 
صنفي صناي��ع آرد ايران ه��م در اظهاراتي عنوان 
كرد: اكنون كارخانجات آرد در مورد قيمت سبوس 
با يك دوگانگي مواجه هس��تند، يعني از يك طرف 
با مصوبه ستاد تنظيم بازار در مورد افزايش قيمت 
سبوس و از طريق ديگر با بخش��نامه وزارت جهاد 
كش��اورزي مبني بر لغو افزايش آزادسازي قيمت 
سبوس مواجه هستيم. بنابراين منهاي بحث سود 
و زيان كارخانج��ات آرد، اكن��ون كارخانجات آرد 
سرگردان اس��ت كه س��بوس را با چه قيمتي بايد 
عرضه كنند. ايزديار با بيان اينكه هزينه هاي توليد 
در س��ال ۹6 تاكنون به شدت افزايش يافته و دولت 
براي اعمال تاثير در اين موضوع سه راه را مي تواند 
پيش بگيرد، گفت: راه اول افزايش قيمت نان است 
كه به صالح نيست، راه دوم افزايش قيمت سبوس 
و راه س��وم پرداخت مابه التفاوت قيمت ها است. در 
ادامه، سيد حس��ن حس��يني رييس هيات مديره 
انجمن هاي آرد خراس��ان رض��وي و جنوبي هم در 
مورد لغو مصوبه آزادس��ازي قيمت س��بوس گفت: 
اگر وزارت جهاد كشاورزي تصميم عاقالنه اي نگيرد 
با اتخاذ سياست هاي شتابزده، مردم در تامين آرد 

دچار مشكل خواهند شد.

اخبارروي خط خبر
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مشكالت داخلي بخش خصوصي 
براي مقابله با تحريم

محمد مهدي نهاوندي گفت: ريس��ك پذيري بخش 
خصوصي يكي از نقاط قوت اقتصاد ايران براي مقاومت در 
مقابل تحريم ها و جنگ اقتصادي است. عضو هيات رييسه 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران با اعالم 
اين مطلب اظهار كرد: فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
با پذيرش خطرات متعدد ناشي از تحريم ها در سنوات 
گذشته باعث كاهش نس��بي آثار تحريم هاي دشمن 
بر اقتصاد كشور ش��ده اند. وي افزود: با توجه به شرايط 
اقتصادي موجود به منظ��ور افزايش تاب آوري فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي در مقابل تحريم ها الزم است 
تا دس��تگاه هاي دولتي با پذيرش بخشي از هزينه هاي 
ناشي از تحريم ها و لحاظ كردن آنها به عنوان هزينه هاي 
قابل قبول در قيمت ها به كمك بخش خصوصي بيايد.اما 
متاسفانه يكي از مشكالت فعلي تجار ايراني غير قابل قبول 
بودن هزينه هاي ناشي از دور زدن تحريم ها در قيمت هاي 
تمام شده كاالهاي وارداتي توسط دستگاه هاي داخلي 
از جمله سازمان امور مالياتي و بانك مركزي است. وي 
ادامه داد: با توجه به عدم برقراري روابط بانكي ميان ايران 
با ساير كشورها به دليل اعمال تحريم هاي ظالمانه، امكان 
نقل و انتقاالت مالي توسط سيستم بانكي وجود ندارد و 
همين امر منجر به افزايش هزينه هاي تجارت مي شود.

به عنوان مثال هزينه هاي دموراژ به دليل مشكالتي كه 
در رون��د تامين و انتقال ارز وجود دارد همواره به فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي تحميل مي شود. نهاوندي با 
بيان اينكه متاسفانه در سيستم بانكي كشور زمينه تامين 
هزينه هاي ارزي مربوطه وجود ندارد كه اين امر مشكالت 
بزرگي را براي تجار ايجاد كرده است، تصريح كرد: الزم 
است تا تبعات و هزينه هاي ناشي از تحريم از سوي سازمان 
امور مالياتي با توجه به بخشنامه لحاظ شود اما در موارد 
زيادي كارشناسان دارايي از پذيرش هزينه هاي مربوطه 
خودداري مي كنند. وي گفت: در حال حاضر فعاالن 
اقتصادي با هزينه هاي انتقال ارز به حساب فروشنده 
و موارد ديگري كه امكان ذكر آنها در رسانه نيست به 
عالوه مش��كالت خارجي با محدوديت هاي متعدد 
داخلي مواجه هستند كه اين مسائل فشار مضاعفي 

را بر فعاليت هاي تجاري آنها تحميل كرده است. 

ثبت نام ۱4 گروه شغلي 
براي تسهيالت كرونايي 

اتاق اصناف ايران در اطالعيه اي از تمديد مهلت ثبت نام 
تسهيالت ۱2 درصد براي ۱۴ گروه شغلي و تاالرداران 
خبر داد. ب��ه گزارش اتاق اصناف ايران، بر اس��اس اين 
اطالعيه و مصوبه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
ناشي از شيوع كرونا، فعاالن ۱۴ گروه از مشاغل شامل 
صنفي و غير صنف��ي )۸۵۰ زير رس��ته( مي توانند تا 
پايان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به س��امانه كارا به نش��اني 
kara.mcls.gov.ir نس��بت به ثبت نام تسهيالت 
۱2 درصدي ثبت نام كنند. فهرست گروه هاي شغلي 
مشمول اين تسهيالت: » ۱- مراكز توليد و توزيع غذاهاي 
آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخي ها، قهوه خانه ها و 
اغذيه فروشي ها، 2- مراكز مربوط به گردشگري شامل 
هتل ها، هت��ل آپارتمان ها، مجتمع هاي جهانگردي و 
گردشگري، مهمان پذيرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، 
مراكز بوم گ��ردي، مراكز اقامت��ي، پذيرايي، تفريحي، 
خدمات بين راهي، موزه ها و زائرسراها، ۳- حمل و نقل 
عمومي مسافر برون شهري اعم از هوايي، جاده اي ريلي 
و دريايي، ۴- حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري، ۵- 
دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري و زيارت؛ 6- توليد و 
توزيع پوشاك؛ ۷- توليد و توزيع كيف و كفش؛ ۸- مراكز 
توزيع آجيل خشكبار، قنادي بستني و آبميوه؛ ۹- مراكز 
باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي؛ ۱۰- مراكز 
و مجتمع هاي فرهنگي، آموزش��ي هنري و رسانه اي، 
۱۱- مراكز توليد و توزيع و فروش صنايع دستي، ۱2- 
آموزشگاه هاي رانندگي آرايشگاه ها سالن هاي زيبايي 
و گرمابه ها، ۱۳- موسس��ات خصوص��ي داراي پروانه 
بهره برداري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
كه در حوزه هاي درماني و تشخيصي و آزمايشگاهي و 
پاراكلينيكي فعال هستند، ۱۴- واحدهاي پرورش مرغ 
گوشتي و مرغ مادر مراكز توليد محصوالت گل خانه اي 
سبزي و صيفي جات صادراتي و مراكز توليد و عرضه گل 
و گياهان زينتي و ماهيان زينتي. « مهلت اين ثبت نام 
پيش تر تا پايان شهريور بود كه ۳ماه تمديد شد. بر اين 
اساس به تعداد كاركنان واحدهاي ثبت نام شده، اپ بيمه 
شده و بيمه نشده، ۱2 تا ۱6 ميليون تومان وام ۱2 درصد، 
با باز پرداخت 22 ماهه اقساط و 2 ماه تنفس )مجموعا 
2۴ ماه( تعلق مي گيرد. اتاق اصناف ايران در اين اطالعيه 
افزود ه است: ستاد ملي مقابله با كرونا به پيشنهاد اين اتاق 
و به موجب خسارت سنگين تاالرداران طي ۱۹ ماهه 
شيوع كرونا و تعطيلي هاي مكرر اين صنف، تسهيالت 
ويژه اي به تاالرها و باغ- تاالرها اختصاص داد كه بر اساس 
متراژ آنها تعيين و تاييد خواهد شد. تاالرداران و دارندگان 
باغ- تاالر با مراجعه به اتحاديه مربوط در شهرستان خود 
ثبت نام اوليه را انجام خواهد داد و پس از بازرسي اتحاديه، 
ميزان تسهيالت از ۱۵۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان تعيين و 
فهرست آنها توسط اتحاديه و اتاق شهرستان در سايت 
ايرانيان اصناف ثبت خواهد شد. براساس هماهنگي به 
عمل آمده توسط اتاق اصناف ايران، مهلت ارسال اين 
فهرس��ت تا پايان مهر ۱۴۰۰ تمديد شد، بنابراين آن 
دسته از اتحاديه هايي كه فهرست خود را ارسال كرده 
اما تاالر جامانده اي دارند، الزم اس��ت نسبت به ارسال 
فهرست تكميلي اقدام كنند و آن دسته از شهرهايي كه 
هنوز اين فهرست را ارسال نكرده اند ملزم هستند تا در 
مهلت داده شده، از طريق اتاق اصناف شهرستان فايل 
ليست تاالرداران را مطابق نامه شماره 6۱۷۷/۰۹/۷ 
مورخ۱۴۰۰/۴/2۸  اتاق اصناف ايران در سامانه ايرانيان 
اصناف بارگذاري كنند. تسهيالت اين دستورالعمل 
طي عقد مرابحه ع��ام به صورت يك مرحله اي با نرخ 
۱2 درصد و اقساط 22 ماهه پرداخت مي شود. مدت 
دو ماه نيز براي بازپرداخت قس��ط اول اين تسهيالت 
پس از اخذ آن، تنفس محاس��به و اعمال خواهد شد 

كه مجموعاً دوره اقساط و تنفس 2۴ ماه خواهد بود.

 برنج با آزاد سازي واردات
 ۸ هزار تومان ارزان مي شود

تس�نيم | رييس انجمن وارد كنندگان برنج گفت: 
واردات آزاد شود با ايجاد جو رواني مناسب حتي قيمت 
برنج ايراني را نيز ۷ تا ۸ هزار تومان كاهش مي دهد. عباس 
توكلي رييس انجمن وارد كنندگان برنج ايران با انتقاد از 
نحوه تنظيم بازار برنج توسط شركت بازرگاني دولتي و 
ناكار آمد خواندن آن اظهار كرد: ورود شركت بازرگاني 
دولتي در ب��ازار و تزريق برنج خارج��ي از محل ذخاير 
استراتژيك است اما بايد توجه داشت كه براي تنظيم 
بازار بايد از بخش خصوصي كم��ك گرفت. وي افزود: 
از طرفي دولت در زمان برداشت محصول برنج داخلي 
واردات را به مدت چهار ماه براي حمايت از توليد داخلي 
ممنوع مي كند اما شركت بازرگاني دولتي ايران در اين 
ايام برنج خارجي به بازار تزريق مي كند. رييس انجمن 
وارد كنندگان برنج، راه حل كنترل قيمت ها در بازار برنج 
را رفع ممنوعيت فصلي واردات دانس��ت و ادامه داد: با 
توجه به كاهش حجم واردات برنج در ماه هاي گذشته 
الزم اس��ت كه ممنوعيت فصلي واردات برداشته شود 
تا عالوه بر تامين بهنگام اين محصول، ش��وك مثبتي 
به بازار داده ش��ود.وي تصريح كرد: ذخاير برنج شركت 
بازرگاني دولتي ايران تنها مي تواند پاسخگوي نياز چند 
هفته كشور باشد و الزم است محدوديت فعلي برداشته 
ش��ود زيرا بازار تحمل چهار ماه ممنوعيت از مهر ماه را 
ندارد و منجر به ادامه افزايش قيمت اين محصول براي 
مصرف كننده مي شود. توكلي اظهار داشت: جو مثبت 
رواني واردات باعث كاهش قيمت برنج ايراني نيز مي شود 
و حداقل در وهله اول جلوي افزايش قيمت را مي گيرد.

وي اظهار داشت: شركت بازرگاني دولتي ايران برنج هاي 
هندي كه با ارز ۴2۰۰ تومان وارد كرده بايد حداثر ۷ هزار 
تومان بفروشد اما به قيمت ۱۷۵۰۰ تومان در بازار عرضه 
مي كند. وي گفت: هزينه تمام شده واردات برنج توسط 
بخش خصوصي براي هركيلوگرم برنج پاكستاني 22 
هزار تومان اس��ت و درمبادي ورودي 2۴ هزار تومان 
است؛ شركت بازرگاني دولتي ايران با تزريق برنج هاي 
خارجي با اين قيمت گپ زيادي ميان قيمت تمام 

شده بخش خصوص و دولتي ايجاد كرده است.

واردات واكسن
به مرز ۵0 ميليون ُدز رسيد

آمار به روز ش��ده گمرك ايران از واردات ۴۹.۸ ميليون 
ُدزي واكسن كرونا به ايران حكايت دارد كه حدود ۴۷ 
درصد آن در 2۰ روز گذش��ته انجام شده است. معاون 
فني گمرك ايران، جزييات واردات واكسن از نيمه بهمن 
سال گذشته تا 2۰ شهريورماه سال جاري را اعالم كرد 
كه نشان مي دهد در اين مدت ۴۹ ميليون و ۸۷۳ هزار 
و 6۰6 ُدز واكسن طي ۵۰ مرحله وارد كشور شده است.

از مجموع واكس��ن وارداتي، واكسن چيني سينوفارم 
همچنان در صدر قرار داشته و ميزان آن به ۴۰ ميليون 
و ۷26 هزار و ۳۹6 ُدز رسيده است. ديگر واكسن ارسالي 
از چين، آس��ترازنكا در قالب كوواكس در يك مرحله و 
با تعداد يك ميليون و ۴۴۹ هزار و 6۰۰ ُدز بوده اس��ت. 
واكس��ن ورودي از ژاپن نيز آس��ترازنكا بوده كه در سه 
محموله و با تعداد دو ميليون و ۹۱۱ هزار و ۸۱۰ ُدز وارد 
ايران شده است. ايتاليا نيز در قالب كوواكس نيز طي يك 
مرحله و با يك ميليون و ۴۵2 هزار ُدز واكسن به ايران 
فرستاده است. اما از روسيه در مجموع ۱2 محموله وارد 
ايران شده كه ۱۱ محموله آن با يك ميليون و ۴۵ هزار 
ُدز اس��پوتنيك و ۹6۳ هزار ُدز در دو مرحله آسترازنكا 
بوده است. از كره جنوبي نيز يك محموله با ۷۰۰ هزار و 
۸۰۰ ُدز به ايران آمده و محموله اخير از اتريش نيز شامل 
۵۰۰ هزار ُدز آسترازنكا بوده است. تنها محموله وارداتي 
از هند نيز تاكنون واكس��ن بهارات با ۱2۵ هزار ُدز بوده 
است. آنطور كه معاون فني گمرك اعالم كرده، از نيمه 
بهمن س��ال ۹۹ تا 2۰ شهريورماه امسال همچنان 
بيشترين سهم واردات واكسن به شهريورماه با 2۳ 
ميليون و ۱۹۳ هزار و ۹۹6 ُدز اختصاص دارد كه ۴۷ 
درصد واردات واكسن از ابتدا تاكنون را شامل مي شود. 
بع��د از آن در مردادماه ۱۳ ميليون و ۴2۷ هزار و ۱۰ 
ُدز وارد شده كه 2۷ درصد واكسن هاي وارداتي است.

دبير سي و چهارمين جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان عنوان كرد 

برپايي جشنواره سي و چهارم
با شعار »سينما؛ سرزمين خيال«

به گزارش ستاد اطالع رساني جش��نواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان، جشنواره سي و چهارم 
نيمه دوم مهر ماه امسال برگزار خواهد شد. جشنواره اي 
كه برپايي آن در شرايط دشوار كرونايي به واسطه تعريفي 
كه در آن »توليد« و »عرض��ه« فيلم براي »مخاطب 
كودك و نوجوان« اصل قرار مي گيرد، اهميتي تاريخي 
دارد و به نوعي، يك حركت براي تأمين خوراك فرهنگي 
نسل نو و ش��ادي آفريني و تهييج اين نسل محسوب 
مي شود.به اين بهانه پاي صحبت هاي »عليرضا تابش« 
دبير اين دوره جشنواره نشس��ته ايم كه حاوي اولين 
نقطه نظرات او درباره اين دوره جش��نواره است؛  سال 
گذشته اولين تجربه برپايي جشنواره آنالين-فيزيكي در 
كشور را ثبت كرديد و امسال در شرايطي كه كشور تحت 
تاثير پيك پنجم بيماري كروناست، در جست وجوي 
راهكار متفاوت تري هستيد… از دشواري هاي اين دوره 
بگوييد. دنيا و به ويژه ايران، از بحران كرونا آسيب ديده 
است؛ ما با دنيايي سوگوار و كشوري سوگوار روبروييم. 
كودكاِن اين سال ها، خاطراتي اندوهناك برايشان باقي 
خواهد ماند مملو از اعداد و ارقام و از دس��ت دادن  ها و 
دل نگراني  ها… معرفي س��رزمين تخيل به كودكان 
بايد در اولويت آثار هنري و سينمايي باشد و سينماي 
كودك و نوجوان در سرزميني كه سرچشمه پيشرفت و 

خاستگاه اميد است، يكي از اين ظرفيت هاست.

هشدار آردسازان به دولت: مسوول هرگونه اختالل در تامين آرد وزارت جهاد است

وزير صمت: اصالح ساختار فوالد در آذرماه

وزير اقتصاد به گمرك نامه نوشت

رانت نهفته در حواله »سبوس« 

سيمان كيسه اي ۲۵ هزار تومان شد 

احتمال ترخيص محموله بوش قوت گرفت

وزير صمت گفت: خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ پيش 
از قطعي برق بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه اي 
2۵ هزار تومان رسيد. سيد رضا فاطمي امين اظهار داشت: 
طبق قولي كه در زمان رأي اعتماد به نمايندگان ملت داده 
شد، خوشبختانه قيمت سيمان به نرخ پيش از قطعي برق 
بازگشت و قيمت آن در بورس به كيسه اي 2۵ هزار تومان 
رسيد. وزير صمت افزود: اين در حالي است كه بسياري 
معتقد بودند وقتي نرخ كااليي در ايران باال مي  رود، ديگر 
پايين نخواهد آمد اما اين اتفاق خوش��ايند رخ داد. عضو 

كابينه دولت سيزدهم با بيان اينكه نرخ سيمان فله نيز 
به ۳6۰ تومان رسيد كه همان قيمت سه ماه قبل است، 
تأكيد كرد: كاري كه ما براي كنترل قيمت سيمان انجام 
داديم اصالح ساختار بود و با روش هاي تعزيراتي، موردي و 
همچنين ايجاد جو رواني قيمت  ها به اينجا نرسيد به طوري 
كه تعادلي كه در بازار ايجاد ش��د، نرخ سيمان را كاهنده 
ك��رد. وي با تأكيد بر اينكه تا دو هفت��ه آينده نيز بر بازار 
سيمان متمركز خواهيم بود، يادآور شد: تا دو هفته آتي، 
تمامي خرده فروشان و عامالن فروش سيمان وارد سامانه 

تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و در حوزه عمده 
فروشي و خرده فروشي به يك روال معقول دست يابيم.
فاطمي امين درباره اقدامات صورت گرفته در بازار فوالد 
نيز گفت: قيمت فوالد بر ساير محصوالت بازار موثر بوده 
و بر فضاي رواني بازار نيز اثرگذار است؛ در اين حوزه سه 
راهكار تعريف شده كه طي سه ماه عملياتي خواهد شد. 
وزير صمت اضافه كرد: در مهرماه رصد كامل اطالعاتي 
از زنجيره فوالد را دنبال مي كنيم تا تمام توليدات مقاطع 
فوالدي، ش��مش و محصوالت در سامانه جامع تجارت 

عرضه ش��ود و رانت ها و چند قيمتي ب��ودن فوالد از اين 
طريق از بين برود. وي افزود: در مرحله دوم ساختار بازار 
را اصالح خواهيم كرد و تأثير ابالغ قوانين و مقررات جديد 
را در آبان ماه خواهيم ديد و امضاهاي طاليي تا اين زمان 
از بي��ن خواهد رفت. فاطمي نيا تصريح ك��رد: در آذرماه 
نيز در س��اختار صنعت فوالد اصالح ساختاري خواهيم 
داشت كه به سمت كاهش قيمت تمام شده حركت كنيم 
و رقابت سازنده اي براي كاهش هزينه ها در بازار فوالد را 
شاهد باشيم و بازار فوالد تحت تأثير نوسانات ارزي نباشد.

وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي طي نامه اي به گمرك 
خواستار ترخيص محموله بوش شده است. درهمين 
راستا، ايسنا نوشت: در اين نامه كه هفتم شهريور ماه 
ارسال شده، به صدور دادنامه شعبه سوم ديوان عدالت 
اداري به نفع صاحب كاال، تمديد ثبت سفارش از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأييد منشأ ارز مربوط 
توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و نامه 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صمت كه به 
صراحت امكان ترخيص ثبت سفارش هاي بانكي پس 
از تأييد منشأ ارز توسط بانك مركزي را بدون قيد زماني 

اعالم داشته، اشاره شده است.
معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد همچنين 
با اشاره به تاييد تأمين ارز ثبت سفارش ياد شده از سوي 
بانك مركزي، اش��اره دفتر مقررات صادرات و واردات 
به صورت مطلق و ع��ام به تأمين ارز بدون تعيين نوع 
ارز، مشخص شدن گونه هاي تأمين ارز از سوي بانك 
مركزي و مقيد نش��دن نامه دفتر مقررات صادرات و 
واردات به نوع خاصي از تأمين ارز، گفته كه از ديدگاه 

حقوقي تأكيد نامه ش��ماره 6۵۹۹۴۷/۱۴۰۰ مورخ 
2۱/۵/ ۱۴۰۰ مدي��ركل محترم دفتر واردات گمرك 
جمهوري اسالمي ايران به دور از پايگاه حقوقي و مغاير 

نامه هاي ياد شده و بخش نامه بانك مركزي است.
در بخش پاياني نامه دوباره به تمديد ثبت س��فارش 
كاالي ش��ركت ي��اد ش��ده از س��وي وزارت صمت و 
دريافت كد س��اتا از بانك مركزي، اظهار كاال و ترتيب 
پرداخت حقوق ورودي آن با سپردن ضمانتنامه الزم 
جهت ترخيص كاال تاكيد شده و صدور دادنامه شعبه 
س��وم ديوان عدالت اداري به نفع صاحب كاال، اشاره و 
تاكيد ش��ده كه اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور گمركي 
در اين رابطه موضوعيت پيدا نمي كند. بر اساس ماده 
۱۰۵ قانون امور گمركي ه��رگاه كااليي كه ورود آن 
ممنوع است، براي ورود قطعي بايد با نام و مشخصات 
كامل و صحيح اظهار ش��ود، گمرك بايد از ترخيص 
آن خودداري و ب��ه صاحب كاال يا نماينده قانوني وي 
به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف س��ه ماه 
نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كاال با رعايت 

ضوابط اقدام كند. در ص��ورت عدم اقدام ظرف مدت 
مزبور، گمرك كاال را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا 
نماينده او ابالغ مي كند. صاحب كاال حق دارد از تاريخ 
ابالغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه 
تسليم كند و مراتب را حداكثر ظرف ١٥ روز از تاريخ 
مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعالم كند؛ 
در غير اين صورت كاال به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

     ابهامات ترخيص محموله بوش
اين موارد در حالي مطرح شده كه معاون فني گمرك 
ايران تير ماه امس��ال اعالم كرده ب��ود كه با توجه به 
ابهامات مطرح شده ترخيص كاالهاي بوش كنسل 
اعالم شده است. از جمله اين ابهامات بحث تامين ارز 
بود كه برخي دستگاه ها تاكيد داشتند كه به صورت 
بانكي انجام ش��ده و امكان ترخيص دارد ولي مساله 
اينجا بود كه ورود لوازم خانگي بوش، بخش��ي با ارز 
اشخاص و برخي ديگر با ارز بانكي ۴2۰۰ توماني در 
س��ال ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ صورت گرفته بود. همچنين 

ايراداتي در زمينه ثبت س��فارش كانتينرهاي لوازم 
خانگي بوش وجود داشته و اين موضوع نيز از سوي 
گمرك مطرح ش��د كه لوازم خانگ��ي بوش حتي با 
توجه به شرايط اعالمي، امكان ورود براساس مصوبه 
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ كه براي تعيين تكليف كاالهاي 
گروه ٤ از س��وي هيات دولت صادر ش��ده بود را هم 
نداش��ت. از آبان سال گذشته كه ماجراي ورود ۴2۰ 
كانتينر لوازم خانگي بوش در گمرك شهيد رجايي 
مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود اين كاال 
و همچنين ممنوعيتي كه براي واردات كاالي گروه 
٤ وجود داش��ت موجب توقف ترخيص اين محموله 
ممنوعه از سوي گمرك شده بود. در اين بين جريان 
منشأ ارز و ثبت سفارش اين كاال از سوي دستگاه هاي 
مربوطه شفاف نبود و هيچگاه به آن پاسخي ندادند. 
اما تير ماه امس��ال مجددا رايزني هاي در مورد ورود 
لوازم خانگي بوش ص��ورت گرفت و حتي خبرهايي 
مبني بر ترخيص بخش��ي از آن منتش��ر شد كه در 

نهايت از سوي گمرك رد شد.
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خبرروز

كرونا ۴۸۷ نفر ديگر را كشت 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد، ۴۸۷ نفر ديگر از هموطنان بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست 
دادند. اين درحالي است كه طي اين بازه زماني با تزريق يك ميليون و ۱۲۰ هزار و ۶۷ ُدز واكسن كرونا، ركورد تزريق روزانه 
واكسن در كشور، مجدد شكسته ش��د. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۰ هزار و ۲۱۹ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كشور شناسايي ش��د كه دو هزار و ۷۴۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۲۹۵ هزار و ۷۸۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۱۴ هزار و ۳۱۱ نفر رسيد. در حال حاضر ۱۶۸ شهر 

كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

 تاكنون مجوزي براي
مراسم اربعين صادر نشده است

اي��ن روزها خبرهاي ض��د و نقيض زي��ادي براي 
برگزاري مراس��م اربعين منتشر مي شود، اما آنچه 
مسلم است امسال اين مراس��م به صورت پياده از 
ايران صورت نخواه��د گرفت و مرزهاي منتهي به 
كربال بسته است. اما اين مراسم بعد از صدور مجوز 
از س��وي دولت عراق به صورت پرواز هوايي به اين 
كشور انجام خواهد شد. به همين منظور سازمان 
حج و زيارت در اين زمينه اطالعيه اي صادر كرده 
است. بر اس��اس اعالم كميته اعزام ستاد مركزي 
اربعين حسيني تاكنون هيچ مجوز رسمي از سوي 
دولت عراق براي شركت مشتاقان ايراني در مراسم 
اربعين حسيني و نيز دس��تورالعملي براي صدور 
رواديد صادر و ابالغ نش��ده است. در متن اطالعيه 
كميته اعزام ستاد مركزي اربعين حسيني كه روز 
يكشنبه انتشار يافته، آمده است: به رغم زمان بسيار 
كوتاه باقي مانده تا ايام اربعين حسيني)ع(، تا اين 
لحظه هيچ مجوز رسمي از سوي دولت عراق براي 
شركت مشتاقان ايراني در مراسم اربعين حسيني 
صادر نشده و دستورالعملي نيز براي صدور رواديد 
ابالغ نش��ده اس��ت. در اين اطالعيه تصريح شده 
است: لذا با لحاظ فرصت اندك باقي مانده، كميته 
اعزام س��تاد مركزي اربعين در نظر دارد از ساعت 
۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۶.۲۲ به منظور 
آمادگي هاي الزم، از طريق سامانه سماح به آدرس 
samah.haj.ir و به صورت غير حضوري موقتا 
مبادرت به پيش ثبت نام از آندسته از متقاضياني 
كند كه فاقد بيماري زمينه اي بوده و براساس شرايط 
منتشره در رسانه ها به نقل از دولت عراق و همچنين 
مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا، هر دو دوز 
واكسن كرونا را تزريق كرده باشند و باتوجه به بسته 
بودن مرزهاي زميني صرفا مجاز به تشرف از طريق 
هواي��ي خواهند بود. مضافا اينكه داش��تن گواهي 
نتيجه منفي آزمايش PCR براي مسافرت مورد نياز 
است. كميته اعزام ستاد مركزي اربعين حسيني)ع( 
افزود: بديهي است ثبت نام قطعي براساس ظرفيت 
و شروطي كه كشور عراق اعالم كند انجام خواهد 
 ش��د و در صورت��ي كه تع��داد اف��رادي كه پيش 
ثبت نام ك��رده باش��ند بيش از ظرفي��ت تعيين 
ش��ده توسط كش��ور عراق باش��د، در اين صورت 
متناسب با ظرفيت اختصاص يافته تصميم گيري 
و اطالع رساني خواهد ش��د. در اين اطالعيه آمده 
است: استعالم هاي الزم براي اخذ تاييد تزريق دو 
دوز واكس��ن كرونا از طريق وزارت بهداشت انجام 
مي شود و انجام پيش ثبت نام به هيچ وجه به معناي 
قطعيت در تشرف متقاضيان نيست و تصميم گيري 
در اين خصوص منوط به مجوز رسمي دولت عراق 
و ستاد مركزي اربعين خواهد بود. همچنين از كليه 
مشتاقان درخواست مي شود با توجه به بسته بودن 
مرزها، به هيچ وجه به مرزهاي كشور مراجعه نكنند.

گليماندگار|
حفاظت وصيانت از كودكان در فضاي 
مجازي تنها دغدغه ايران نيست و تمام 
كشورها در اين مورد قوانين و برنامه هايي تدوين كرده 
و آنه��ا را به مرحله اجرا گذاش��ته اند. اينكه كودكان 
به هر ن��وع محتوايي در فضاي مجازي دسترس��ي 
نداشته باشند يكي از مهم ترين دغدغه هاي هر پدر و 
مادري است و براي اجرا كردن آن دست به هر كاري 
مي زنند، از محدود ك��ردن اينترنت كودكان گرفته 
تا قطع آن و گاهي وقت ها عدم دسترس��ي كودكان 
به وس��ايل ارتباط جمعي، اما مساله اينجاست كه با 
چنين رفتارهايي نمي توان مانع از حضور كودكان در 
فضاي مجازي شد. بسياري از بچه ها در مدرسه هم به 
اينترنت دسترسي دارند، يعني زماني كه پدر و مادر 
حضور ندارند و نمي توانند به اعمال آنها نظارت كنند، 
آنها در جمع دوستان و همساالن خود هم مي توانند 
به اينترنت دسترس��ي پيدا كنند و ممكن است وارد 
فضاهايي بش��وند كه از نظر س��ني برايشان مناسب 
نباش��د. با تمام اين اوصاف سند صيانت از كودكان و 
نوجوانان در فضاي مجازي كه از سال ۹۵ در مركز ملي 
فضاي مجازي تدوين شده بود، در شوراي عالي فضاي 

مجازي به تصويب نهايي رسيد.

     آغاز بحث صيانت از كودكان و نوجوان 
در فضاي مجازي

بحث صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي 
از اوايل دهه ۸۰ شمسي )۱۹۹۰ ميالدي( با فراگيري 
اينترنت در دنيا مطرح ش��ده و با توج��ه به اينكه در 
اي��ن فضا موضوع هرزه نگاري ك��ودكان وجود دارد، 

كشورهاي مختلفي به اين موضوع پرداخته اند.
اگرچه تا س��ال ۲۰۰۰ بيش��تر تمركز كشورها روي 
هرزه نگاري كودكان و آس��يب هايي بود كه مي تواند 
به صورت مستقيم متوجه كودك ش��ود، اما پس از 
آن دغدغه هاي ديگري در قالب يك پروتكل الحاقي 
به كنوانسيون حقوق كودك اضافه شد و سند مقابله 
با فحش��ا و هرزه نگاري كودكان به تصويب رس��يد؛ 
ايران نيز به اين كنوانسيون پيوست. اين موضوع در 

كنوانسيون هاي ديگري مانند كنوانسيون بوداپست 
نيز مورد توجه قرار گرفت و به طور كل همه كشورها 
به اين توافق رسيدند كه بايد با هرزه نگاري كودك در 
فضاي مجازي مقابله شود. تا سال ۲۰۱۰ در برخي 
جوامع به صورت توسعه يافته يا محدود، مجموعه 
متنوعي از اقدامات مربوط به صيانت از كودكان در 
فضاي مجازي تدوين ش��د و در ايران نيز از اواسط 
دهه ۸۰ به اين مساله به صورت جدي تر پرداخته 
ش��د. به نحوي كه وزارت ارشاد و مركز رسانه هاي 
ديجيتال، پليس فتا و س��ازمان فناوري اطالعات 

اقدامات ترويجي در اين رابطه انجام دادند.

      5 سال وقفه از تدوين تا تصويب
در سال ۸۸ كه قانون جرايم رايانه اي به تصويب رسيد، 
بحث هرزه نگاري مرتبط با كودك و نوجوانان در مواد 
۱۴ و ۱۵ آن ديده ش��د و به دادگاه ها صالحيت داده 
شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد كنند. 
ام��ا از آنجا كه در اين زمينه نق��ص مقررات گذاري و 
سياست گذاري ديده مي شد، مركز ملي فضاي مجازي 
از سال ۹۲ در گروه هاي كاري مختلف بحث صيانت از 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي را در دستور كار 
قرار داد و س��ند صيانت از كودك و نوجوان در فضاي 
مجازي را در سال ۹۵ در كميسيون عالي محتواي اين 
مركز به تصويب رساند. با اين وجود و به دليل اينكه 
اين سند در آن زمان به تصويب شوراي عالي فضاي 
مجازي نرسيد و در صف تصويب باقي ماند، در سال ۹۷ 
و متناسب با شرايط، مورد بازنگري مجدد قرار گرفت و 
در نهايت روز گذشته با هدف ساماندهي فضاي مجازي 
كودك و ايجاد يك زيست بوم محافظت شده، توسط 

شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب نهايي رسيد.
 محمد حسين س��ياح طاهري، يكي از اعضاي تيم 
تهيه كننده اين سند درباره آن به »تعادل« مي گويد: 
اين سند در س��ال ۹۵ تصويب شد، همان زمان هم 
به تصويب كميس��يون ارتقاي محتوا در مركز ملي 
فضاي مجازي رسيد، البته سال گذشته تغييراتي در 
آن رخ داد و در واقع به روز رساني شد و و در نهايت در 

شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شد. 

او درباره اهداف مطرح ش��ده در اين سند مي افزايد: 
كودكان و نوجوانان از آسيب هاي فضاي مجازي در 
امان نيستند، اين مساله مختص به كشور ما نيست و 
تمامي كشورها در اين زمينه دغدغه هايي دارند و براي 
جلوگيري از اين آسيب ها تالش خود را مي كنند. در 
واقع تدوين چنين سندهايي و تصويب و اجرايي كردن 
آن همه و همه براي اين است كه بتوانيم آسيب هاي 
اين حوزه به جوانان و نوجوانان را به حداقل برسانيم. 

     تهيه و ساماندهي
 ارايه محتواي سالم و مفيد

س��ياح طاهري مي گويد: تمام تالش ما اين است كه 
بخش غير دولتي را تش��ويق كنيم تا محتواي سالم 
براي كودكان و نوجوانان توليد كند. همچنين مقابله 
قضايي و تشديد مقابله با مجرمان بزهكار و كساني كه 
امنيت آنها را تهديد مي كنند، ارتقاي سواد رسانه اي 
اقشار مختلف براي بهره گيري بهتر از فضاي مجازي، 
مراقبت رواني از كس��اني كه دچار آسيب شده اند يا 
افرادي كه در معرض خطر هستند و توصيه همكاري 
بين المللي از ديگر سياست هاي كالن اين سند است.

     ضرورتي كه 
بايد ضمانت اجرايي داشته باشد

محبوبه راوي، يكي از فعاالن حوزه نش��ر ديجيتال 
براي كودكان و نوجوانان نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: اين س��ند يك ضرورت بود كه باالخره به 
تصويب رسيد. كش��ورهاي دنيا مانند اتحاديه اروپا 
نه تنها سال هاست چنين سندي را براي صيانت از 
كودكان و نوجوانان خود در فضاي مجازي تدوين و 
اجرا كرده اند، بلكه با تغييرات فناوري و تكنولوژي 
به روزرساني هم مي شود تا كودكان و نوجوانان در 
فضاي امني حضور داشته باشند. او با بيان اينكه چند 
س��ال از تدوين پيش نويس اين سند مي گذرد و در 
اين مدت فناوري و فضاي مجازي تغييرات بسياري 
كرده، مي افزايد: به عنوان فعال حوزه كودك كه در 
جلسات تهيه پيش نويس اين سند حضور داشتم، به 
نظرم بخش هاي زيادي از آن ديگر كاركردي نخواهد 

داشت، اميدوارم به روزرساني ها در سند لحاظ شده 
باشد و مهم تر اينكه حتي بعد از اجرا هم بايد هرسال 

به روزرساني اين سند در دستور كار قرار گيرد.
اين فعال حوزه كودك در فضاي مجازي يكي از نكات 
مثبت اين سند را تقسيم كار بين دستگاه هاي اجرايي 
عنوان كرده و اظهار مي دارد: اين سند بيشتر مسووليت 
و تكاليف دستگاه هاي حاكميتي در زمينه صيانت از 
كودك و نوجوان در فضاي مجازي را مش��خص كرده 
چون تاكنون دس��تگاه ها مسووليت پذيري نداشتند. 
معمواًل بخش هاي مختلف حاكميت��ي دور يك ميز 
نمي نشينند و تعامل نمي كنند. اميدوارم براي دور ميز 
نشستن و تعامل س��ريع تر به نتيجه برسند و آن را به 
س��رعت اجرايي كنند در غير اين صورت اين سند هم 
معطل مانده و اجرايي نمي شود. محبوبه راوي در بخش 
ديگري از سخنانش مي گويد: در سند صيانت از كودكان 
و نوجوانان به حضور فعاالن غيردولتي هم اشاره شده. به 
هرحال بخش خصوصي توان توليد محتوا را دارد چون 
بخش خصوصي نياز بازار و كاربر را مي شناسد و اگر در 
اين حوزه ورود كند بهتر مي تواند نيازهاي كاربران اين 
رده سني را پوشش دهد. فقط كافي است دستگاه هاي 
باالدس��تي نيازها را اعالم كنند ت��ا بخش خصوصي 

محتواهاي موردنياز اين قشر را توليد كند. 

او مي افزايد: اما تصويب اين سند به تنهايي نمي تواند، 
مشكالت را بر طرف كند، بلكه وجود ضمانت اجرايي 
قوي يكي از مسائلي است كه بايد در اين زمينه به آن 
توجه كرد. متاسفانه در پيش نويس اين سند ضمانت 
اجرايي قوي ديده نشده است. اجرايي شدن اين سند 
نياز به بودجه دارد. تا اين بودجه تامين نشود، اجرايي 
كردن آن در تمام پلتفرم هاي فعال در حوزه كودكان 
عملي به نظر نمي رس��د. بايد چالش هاي بازار مانند 
بحث ابزار پرداخت حوزه كودك هم حل شود چون 
تا اين چالش ها رفع نش��ود اجازه شكل گيري بازار را 
نمي دهد و تا بازار شكل نگيرد نمي توان قاعده اي براي 
آن طراحي كرد از اين رو اميدوارم زيرس��اخت هاي 
شكل گيري بازار حوزه كودك و نوجوان شكل بگيرد. 

      سندي با فراخور نياز كودك و نوجوان
مسعود نظري منش فعال حوزه نشر ديجيتالي كودك 
و نوجوان هم معتقد است س��ند صيانت از كودكان 
و نوجوانان س��ندي ضروري اس��ت و جاي خالي آن 
به شدت احساس مي شد و حتي بايد خيلي زودتر از 
اينها چنين سندي به تصويب رسيده و اجرايي مي شد. 
نظري منش نيز با بيان اينكه در تهيه پيش نويس اين 
سند حضور داشتم ولي هنوز نمي دانم چقدر تغيير 

كرده مي گويد: اين س��ند با تالش خوب و به فراخور 
نيازها، دس��ته بندي آنها و در نهايت كاناليزه كردن و 
همراستا كردن با سياس��ت هاي كشور تدوين شده 
اس��ت. او با اشاره به اينكه اين س��ند دغدغه فعاالن 
حوزه توليد محتوا هم بود، مي افزايد: معموال اس��ناد 
بعد از تدوين و تصويب به درس��تي اجرا نمي ش��وند 
ولي اميدوارم اين س��ند با ابالغ از سوي شوراي عالي 
فضاي مجازي به دس��تگاه هاي ذيربط آن به سرعت 
و به درستي اجرايي ش��ود. اين فعال حوزه كودك و 
نوجوان با بيان اينكه در اين سند به بخش خصوصي 
توجه ش��ده، گفت: گنجاندن اين بخش در س��ند 
بسيار عالي اس��ت چون بخش خصوصي است كه 
كف بازار بوده و با كاربران در ارتباط اس��ت. دغدغه 
كارب��ر را درك كرده و به باالتري ها انتقال مي دهد. 
نظري منش مي گويد: تاكنون سازمان هاي دولتي 
ماموريت ه��اي ترويج��ي خ��ود را ب��ا بودجه هاي 
س��نگين انجام دادند ولي جامعه آن را حس نكرد 
چون كودك و نوجوان محتواي دس��توري مصرف 
نمي كنند و نتيجه آن، اين شد كه كودك و نوجوان 
ايران��ي محتواي خارجي مص��رف مي كنند ولي با 
سپردن توليد محتوا به بخش خصوصي مي توان به 

سمت مصرف محتواي داخلي حركت كرد.

گزارش

بررسي اما و اگرهاي سند حفاظت و صيانت از كودكان در فضاي مجازي 

اختصاص بودجه ضمانت اجرايي اين سند است

رويخطخبر

محدوديت هاي تردد شبانه لغو شد
تهران - ايرنا - س��خنگوي ستاد ملي 
مقابله ب��ا كرونا از لغ��و محدويت هاي 
تردد ش��بانه خبر داد. عليرضا رييسي 
گفت: رفع محدوديت هاي تردد شبانه 
به اين معني نيس��ت كه ب��ا ترددهاي 
غيرضروري، احتياط ه��اي مربوط به 
فراگيري كرونا را كنار بگذاريم. او افزود: 
اعمال هر محدوديتي با هدف سالمت 

مردم بود و اگر منع تردد ش��بانه ايجاد ش��د براي 
اين بود كه دورهمي هاي ص��ورت نگيرد و بدنبال 
آن ش��يوع كرونا گسترش نيابد. بايد توجه كرد كه 
ايجاد هر محدوديتي به خاطر حفظ سالمت مردم 
بوده است. رييسي ادامه داد: با توجه به اينكه مراكز 
واكسيناسيون افزايش يافته و مراكز شبانه روزي هم 

ايجاد شده است برداشتن و لغو منع تردد 
به اين معنا نيست كه دورهمي ها برگزار 
شود و خواهش ما از مردم اين است كه با 
برداشتن منع تردد در خيابان نچرخند 
و فقط براي تزريق واكسن كرونا از منزل 
خارج شوند. سخنگوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا گفت: نكت��ه ديگر اينكه مردم 
بدانند با تزريق واكسن ايمني كامل را 
ندارند و بر اين باور نباشند كه مي توانند ماسك نزنند. 
او در پاسخ به سوال مجري با تاكيد براينكه پس شما 
لغو منع تردد را اعالم مي كنيد، تصريح كرد: البته من 
يواشكي اعالم مي كنم كه منع تردد برداشته شده 
است، اما مردم بيرون نيايند، مگر در همان ساعات 

منع تردد براي تزريق واكسن بيرون بيايند.

كشف بيش از ۲ُتن مواد مخدر در پايتخت
فرمانده انتظامي پايتخت از كش��ف ۲ ُتن 
و چه��ار كيلوگرم مواد مخ��در در اجراي 
سيزدهمين مرحله از طرح ظفر خبر داد. 
سردار حس��ين رحيمي در سيزدهمين 
مرحله از طرح ظفر پايتخت كه صبح امروز 
در فرماندهي انتظامي تهران بزرگ برگزار 
شد، گفت: سيزدهمين مرحله از طرح ظفر 
و چهارمين مرحله اين طرح در سال جاري 

توسط همكارانم در پليس مبارزه با مواد مخدر به مرحله 
اجرا درآمد. فرمانده انتظامي پايتخت افزود: مبارزه جدي 
و قاطع با مواد مخدر از اولويت هاي نيروي انتظامي است 
و با اش��راف اطالعاتي و تس��لط بر باندهاي مواد مخدر 
نتايج خوبي حاصل شده است كه گوشه اي از آن در اين 
طرح ها مشاهده مي شود. او ادامه داد: در اين مرحله دو 
ُتن و چهار كيلوگرم مواد مخدر كشف شد و چهار باند 
بزرگ و بين المللي متالشي شد كه دو باند از اتباع بودند. 
همچنين ۵٨ دس��تگاه خودروي قاچاقچيان توقيف 
ش��ده و ٨٠ نفر نيز دستگير شدند و با كشف سه قبضه 

سالح و ٢٣۵ قشنگ جنگي ضربه مهلكي 
را به قاچاقچيان مواد مخدر پايتخت زديم.

 س��ردار رحيم��ي ادام��ه داد: برخ��ورد با 
خرده فروشان را هم به طور جدي در دستور 
كار قرار داديم و چهار ه��زار و ۴٧٠ نفر در 
همين راستا دستگير شدند. ۶٣٣ آالت و 
ادوات مرتبط با مواد مخدر نيز كشف شده 
است. به گفته او، يكي از موارد ديگري كه 
دنبال مي كنيم معتادان متجاهر هستند كه بالغ بر ۵۰۰۰ 
معتاد متجاهر را در سطح پايتخت دستگير كرديم كه 
حدود ۶٠ درصد به مراكز بازپروري منتقل شدند. سردار 
رحيمي اظهار كرد: بحث برخورد با افرادي كه در فضاي 
مجازي اقدام به تبليغ يا فروش مواد مخدر مي كنند نيز 
وجود دارد و پلي��س با جديت در فضاي مجازي با آنان 
برخورد مي كند كه در اين راستا نيز ۵٢ صفحه شناسايي 
شده و ٣۴ نفر گرداننده دستگير شدند. ٢٣ نفر از رابطان 
اين افراد نيز دستگير شدند و مواد مخدر قابل توجهي 

از اين افراد كشف شد كه بيشتر آن از نوع گل است.

ساعت كاري مراكز واكسيناسيون كرونا تا ۸ شب
رييس دانش��گاه علوم پزشكي ايران 
با اش��اره به جذب نيروهاي داوطلب 
و همكاري ه��اي بين بخش��ي براي 
توسعه و افزايش ساعت كاري مراكز 
تجميعي واكسيناسيون، گفت: مركز 
واكسيناسيون »كردستان« در تهران 
شبانه روزي شد. دكتر جليل كوهپايه 
زاده، گف��ت: تا هفته گذش��ته به طور 

متوس��ط روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار دوز تزريق واكسن 
كرونا داش��تيم اما با افزايش س��اعت كاري مراكز 
واكسيناس��يون، تعداد جايگاه هاي واكس��ن در 
مراكز فعلي و همچنين افزايش مراكز تجميعي اين 

ظرفيت در هفته جاري، اين ميزان به ۲ 
برابر خواهد رسيد. او با بيان اينكه ۴۶ 
مركز تجميعي واكسيناسيون دانشگاه 
علوم پزش��كي ايران تا پاي��ان هفته 
به پنجاه ۵۰ مركز مي رس��ند، اظهار 
كرد: پي��ش از اين بزرگ ترين چالش 
تامين واكس��ن بود اما در حال حاضر 
كمبود نيروي انس��اني آموزش ديده 
و همچنين فضاي فيزيكي براي راه اندازي مراكز 
جديد چالش هاي پيش رو براي افزايش ظرفيت 
واكسيناسيون هس��تند اما با همكاري هاي بين 

بخشي قطعا اين چالش ها هم برطرف مي شوند.

رويداد

حجم زياد توليد پسماند يكي از معضالت اصلي است، 
ميانگين س��رانه توليد زباله در كشور بين ۷۰۰ تا يك 
كيلوگرم در ش��بانه روز اس��ت در حالي كه اين رقم در 
دنيا حدود ۵۰ گرم اس��ت، با اين حس��اب در فهرست 
توليدكنن��دگان اول زباله در دنيا ق��رار داريم. يكي از 
جدي ترين بحران هاي كنوني دنيا كه در برخي كشورها 
كمتر به آن توجه ش��ده بحث پس��ماند است، اكنون 
مديران منابع آب و خاك دنيا بيشتر از اينكه نگران اُفت 
كميت اين منابع باشند نگران افت كيفيت آنها هستند و 
اين افت كيفيت به دليل ورود ساالنه صدها هزار تن زباله 
و پس��ماند به صورت مايع و جامد است كه سبب شده 
تا كيفيت منابع آبي به شدت به مخاطره بيفتد و چون 
كيفيت اين منابع به مخاطره افتاده مجبوريم سدهاي 
بيشتر بسازيم و طرح هاي انتقال آب بيشتري اجرا كنيم 

تا نيازهاي شرب و غذاي سالم براي مردم تأمين شود.
شايد اگر مي توانس��تيم اين مشكل آاليندگي آب 
و خاك ناشي از ورود پساب ها، پسماندها، زباله ها 
و ش��يرابه ها را حل كنيم مجبور نبوديم س��االنه 
صدها هزار ميليارد دالر هزينه كنيم براي عمليات 
سازه اي مانند سدسازي، دستكاري هاي ژنتيكي، 
تراريخته ها و طرح هاي انتقال آب كه مي تواند نظام 
هيدرولوژيكي ك��ره زمين را با مخاطره هاي جدي 

روبرو و حتي درگيري هاي قوميتي ايجاد كند.

       طرح شكست خورده تفكيك زباله در مبدا
در كش��ور ما يكي از نكات تيره و ت��اري كه وجود دارد 
و تقريبا تمام دولت ها در رس��يدن به اهداف شان براي 
حل مش��كل مديريتي پسماند و پساب معطل ماندند 
همين ماجراست، يعني متأسفانه عمال هنوز در بيش 
از ۹۵ درصد س��كونتگاه هاي شهري حتي نتوانستيم 

تكفي��ك زباله را از مبدا انجام دهي��م كه يكي از اولين 
اصول مديريت بهينه بحث پسماند و پساب است. در 
اين ميان يكي از مشكالت ما توليد حجم زياد پسماند و 
عدم تفكيك آنها از مبدا  است، ميانگين سرانه توليد زباله 
در كشور بين ۷۰۰ تا يك كيلو گرم در شبانه روز است در 
حالي كه اين رقم در دنيا حدود ۵۰ گرم است كه با اين 
حساب در فهرست توليدكنندگان اول زباله در دنيا قرار 
داريم. در حالي كه بر اساس اهداف سند ملي محيط 
زيست اين ميزان توليد پسماند بايد تا سال ۱۴۰۴ به 
۵۵۰ گرم كاهش يابد درحالي كه در سال هاي اخير با 
روند افزايشي اين شاخص نيز مواجه بوديم، در واقع تا 
چند سال گذشته توليد زباله فقط در شهرها مفهوم 
داش��ت اما امروزه به روستاها نيز كشيده شده و آنها 
نيز به دسته توليد كنندگان زباله پيوسته اند. آمارها 
نشان مي دهد ميزان توليد زباله در مناطق روستايي 
كشور، روزانه حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن است كه ۵۲ 
درصد از اين زباله ها، پسماندهاي فساد پذير هستند 

كه قابليت تبديل به كمپوست را دارند.

      توليد 20 ميليون تن زباله در سال
بر اساس اعالم كارشناس��ان، در سال ۲۰۱۶ ميالدي 
توليد پس��ماند در ايران حدود ۱۸ ميليون ُتن بوده اما 
اكنون به حدود ۲۰ ميليون ُتن رس��يده اس��ت و اگر 
با همين منحني رش��د پيدا كند در س��ال هاي آينده 
نمي توانيم به اهداف اسناد باالدست برسيم، براساس 
محاسبات انجام شده، فقط هش��ت درصد زباله ها در 
كشور بازيافت و بقيه به آالينده ها تبديل مي شوند؛ در 
حالي كه اين ميزان پسماند در صورت بازيافت، قابليت 
تبديل به سه تا چهار ميليون تن كود و قابليت بازگشت 
به مواد اولي��ه را دارد. اقتصاددانان معتقدند كه هيچ 

ماده زائدي در جهان وجود ن��دارد، آن ماده زائد كه 
حاصل خروجي يك خط توليد است مي تواند ماده 
اوليه يك خط توليد ديگري باشد يعني به اين ترتيب 
مي توانيم به توسعه پايدار واقعي برسيم بنابراين براي 
دستيابي به هدف بايد اولويت نخست كشور ما حل 

مشكل پسماند و تفكيك از مبدا باشد.

   تفكيك زباله و تبديل آن به انرژي
ام��روزه بهترين وضعيت در زمين��ه تفكيك زباله از 
مبدا و تبديل آن به انرژي را سنگاپور دارد، بعد از آن 
كشورهاي اس��كانديناوي مانند نروژ، سوئد، فنالند 
و بعد از ايس��لند قرار گرفته اند، در ميان كشورهاي 
پرجمعي��ت نيز ژاپ��ن وضعيت بس��يار خوبي دارد 
مقررات سختگيرانه اي وضع كرده و بر اساس آن هر 
شهروند به ازاي توليد هر يك گرم زباله، مجبور است 
ماليات بيشتري بپردازد. در نتيجه اين سياست ها، در 
شهري مانند توكيو با حدود ۳۷ ميليون نفر جمعيت، 
شهرداري هر دو هفته يك بار زباله ها را جمع مي كند 
اما در تهران با حدود ۱۴ ميليون نفر جمعيت، سه بار 
در روز هم جمع آوري زباله داريم اما باز س��طح شهر 
پر از زباله اس��ت. تمام اينها در حالي رخ مي دهد كه 
قانون مديريت پسماند در ۱۳۸۳ در كشور به تصويب 
رسيد، البته در ايران اولين برنامه ريزي ها براي برخورد 
صنعتي با زباله از سال ۱۳۴۶ آغاز شد، از طرفي هم 
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسي، حفظ محيط 
زيست وظيفه عمومي است، با اين حساب هم در قانون 
اساسي و هم قوانين موجود به مديريت پسماند توجه 
شده است ما در عمل نتيجه اي حاصل نمي شود كه به 
اعتقاد برخي كارشناسان به فرهنگ سازي توليد كمتر 
پسماند و در كنار آن تفكيك زباله از مبداء نياز است.

توليد افسارگسيخته پسماند، معضل محيط زيست
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