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يادداشت-3يادداشت-1

يادداشت-4

تقويت مهارت هاي اجتماعيكانال جديد براي بورس

هياهوي بسيار براي هيچ

از ابت��داي س��ال تاكن��ون 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران حدود ۱۴درصد 
و شاخص هم وزن ۲۵درصد 
بازدهي مثبت داشته اند. در 
چنين ش��رايطي تعدادي از 
كارشناسان معتقدند بورس 
وارد فاز اصالحي ش��ده اما با 
مقايسه روند بازار با سال هاي گذشته مشخص است 
كه فراز و نش��يب كنوني معامالت نمي تواند به منزله 
بازگش��ت آن به كانال اصالحي باشد. در مقطع فعلي 
اصالح و استراحت براي بازار الزم است و مي توان گفت 
اصالح همواره بخشي از ذات بازار است. بررسي بسياري 
از متغيرها نيز بر رشد و افزايش  شاخص هاي بورسي 
اشاره دارند و موضوع اصالح و بازگشت بورس به روند 

نزولي را تكذيب مي كنند. 
براي مثال مقايسه عملكرد سود و زيان شركت ها عمدتا 
بر افزايش نرخ فروش محصوالت توليدي اشاره دارد و به 
ندرت تحت تاثير تغيير مقدار فروش و اجراي طرح هاي 
توسعه اي قرار گرفته است. بنابراين موضوع بازگشت 
به كانال نزولي كامال رد مي ش��ود. به عبارت دقيق تر 
مي توان گفت تورم حادث ش��ده در اقتصاد كشور به 
نوعي خود را در س��ود و زيان ش��ركت ها نشان داده و 
عملكرد مقايسه اي شركت ها نسبت به دوره مشابه قبلي 
نيز به خوبي اين موضوع را تاييد مي كند. بنابراين اگر 
تحليل كارشناسان از روند بازار با روند فعلي در تضاد 
است اين موضوع به ذات تحليل  برمي گردد و نمي تواند 

واقعيات بازار را رد كند. 
ش��رايط بازار براي همه فعاالن يكي است و اطالعات 
موج��ود در آن براي تمام كارشناس��ان ثابت اس��ت. 
تورم، نرخ دالر و بس��ته هاي حمايتي صورت گرفته 
از بازار سرمايه و افزايش شديد حجم نقدينگي تماما 
تاييد كننده سطح جذابيت س��رمايه گذاري در بازار 
س��رمايه را تاييد مي كنند. در ح��ال حاضر بازدهي 
۲۴درصدي شاخص هم وزن نشان از گستردگي تنوع 
اغلب صنايع و شركت هايي است كه نقش چشمگيري 
در ش��اخص كل ندارند و از طرف��ي ديگر اين موضوع 
مي تواند نشان از كنترل و مديريت شاخص كل باشد.

با توجه به حجم نقدينگي، تورم م��ورد انتظار و تورم 
حادث ش��ده، دسترس��ي به منابع ارزي و همچنين 
اثرات حذف ارز ترجيحي ب��ر نرخ فروش محصوالت 
صنايع انتظار مي رود قيمت ها و همچنين ش��اخص 
حداقل به ميزان تورم و كمبود بازدهي در ۱۴۰۰ رشد 
داشته باش��د. بنابراين انتظار مي رود شاخص كل در 
شش ماهه دوم سال به محدوده دو ميليون واحد دست 
يابد و ركورد قبلي خود را بشكند. به عبارتي شاخص 
كل همسو با نرخ تورمي كه حداقل ۵۰درصد برآورد 
مي شود، رش��د خواهد داش��ت و اصالحات روزهاي 
اخير نيز نمي تواند دليلي براي بازگش��ت آن به كانال 

نزولي باشد

پس��ا كرون��ا هم مش��كالت 
خ��ودش را دارد، ط��ي اي��ن 
دوس��ال دوري دانش آموزان 
از مدارس لطمه هاي روحي و 
جسمي زيادي به آنها وارد شد، 
اينكه در خبره��ا مي خوانيم 
فش��ار خون در بين كودكان 
و نوج��وان افزايش پيدا كرده 
اس��ت، اينكه رش��د اجتماعي محصالن آسيب ديده 
همه از نتايج دو سال دست و پنجه نرم كردن با پاندمي 
كرونا است. حاال اما مساله امتحانات حضوري به معضل 
ديگري براي دانش آموزاني كه دو سال تمام از محيط 
مدرس��ه و آموزش حضوري دور بوده اند تبديل ش��ده 
اس��ت. بس��ياري از آنها با افت تحصيلي قابل توجهي 
مواجه اند. بسياري از آنها اعتماد به نفس خود در مورد 
توانايي يادگيري را از دست داده اند، اين مسائل نياز به 
كار طوالني مدت دارد، مدارس بايد با حضور مشاوران 
تحصيلي و روانشناسان و روان درمانگران براي رفع اين 
مشكالت دانش آموزان را همراهي كنند. نمي توانيم بعد 
از دو سال دوري از فضاي تحصيلي تنها نمره را مالك 
ارزش��يابي آنها قرار دهيم. نباي��د كاري كنيم كه افت 
ادامه در صفحه 8 تحصيلي باعث دلسردي آنها شود.  

هفته گذش��ته واردكنندگان 
در سامانه جامع تجارت با اين 
پيام مواجه مي شدند كه ثبت 
س��فارش برند اپل تا روز شنبه 
۳۱ ارديبهش��ت محدود شده 
است. پس از آن اگرچه واردات 
گوش��ي هاي آيفون به صورت 
رسمي از سوي مقامات از جمله 
وزارت صمت ممنوع نش��ده بود، اما ثبت س��فارش اين 
كاالها در س��امانه جامع تجارت با مش��كل مواجه است و 
واردكنندگان هنگام مراجعه به اين سامانه با اين پيام مواجه 
مي شوند كه با توجه به قرارگيري تلفن همراه با برند اپل در 
گروه كااليي ۲۷، امكان ثبت س��فارش آن وجود ندارد. در 
حالي كه تغيير گروه كاالي آيفون از ۲۳ به ۲۷، به معناي 
ممنوعيت واردات اين كاال نيست، اما اخبار منتشرشده از 
عدم امكان ثبت سفارش براي اين كاال در يك ماه گذشته، 
باعث افزايش قيمت تا ۱۰ ميليون توماني گوشي هاي اين 
برند شد، در عين حال فروش آيفون در فروشگاه هاي آنالين 
هم انجام نمي شد و با مراجعه به اين  وب سايت ها، اين كاالها 
با عدم موجودي  مواجه شده بودند. البته داستان ممنوعيت 
گوشي هاي با برند آيفون از دو سال پيش مطرح شد، زماني 
كه اعالم شد دولت به دليل محدوديت هاي مالي و ارزي و 
مشكالت موجود، نمي تواند مثل قبل به همه واردكنندگان 
ادامه در صفحه 4 ارزي تخصيص دهد و...  

۱- از ميان��ه هفته جاري، دو 
رويداد »ه��واي آلوده به گرد 
و غبار« در اغلب استان هاي 
كش��ور و همچنين »فاجعه 
فس��ادآميز فروري��زش برج 
متروپل در آب��ادان«، برخي 
خبرها و رويدادهاي راستين 
اقتص��اد كش��ور از جمل��ه 
پيامدهاي حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي و نحوه 
تامين يارانه هاي جهش يافته نقدي براي 9 دهك را 

به حاشيه برد. 
۲- اقتصاددان��ان داخل��ي و خارجي ب��ر اين نظر كه 
»تورم«  ام الفساد اقتصاد اس��ت، اتفاق نظر دارند. چه 
آنكه اين شاخص، شرايط بي ثباتي را نه تنها در حوزه 
اقتصاد كه در ساير حوزه هاي انساني به وجود مي آورد 
و به بس��تري براي رشد مفاس��د ريز و درشت تبديل 
مي ش��ود. برج متروپل تازه ترين نمونه از »فساد« در 
دوران جهش ه��اي تورمي در دهه ۱۳9۰ اس��ت. آن 
گونه كه مسووالن نظام مهندسي استان خوزستان و 
همچنين كارشناسان مطلع اعالم كرده اند، فروپاشي 
برج ۱۰ طبقه متروپل نتيجه تباني مالك و شهرداري 
در س��اخت ۳ طبقه اضافه و عدول از مقررات ساخت 

و ساز است. اغلب شهروندان ايران طي ۵ دهه اخير به 
عينه ديده اند كه مسكن و ساختمان بهترين پناهگاه 
جذب نقدينگ��ي در براب��ر موج هاي تورمي اس��ت. 
در چنين چارچوبي اس��ت كه س��ازندگان و مالكان 
پروژه هاي ساختماني تالش مي كنند با پذيرش ريسك 
انواع تخلفات فني، بيشترين بهره برداري و اضافه بار را 
در زمي��ن و پروژه خود اجرا كنند و در نهايت از طريق 
كميسيون ماده ۱۰۰ با پرداخت پول به هدف كسب 

سود بيشتر دست بيابند.
۳- اما تورم چگونه شكل مي گيرد؟ اقتصاددانان بر اين 
باورند كه هزينه تراشي هاي بي مورد نظام حكمراني 
منجر به كسري بودجه هاي ساالنه مي شود و از همين 
رو، دولت ها براي تامين منابع مالي مورد نياز خود دست 
به دامن »بانك مركزي« يا »نظام بانكي« مي شوند و 
از اين طريق، بدون انجام فعاليت هاي مولد، توليد كاال 
يا خدمات و در يك كالم رش��د اقتص��اد، خلق اعتبار 
صورت مي گيرد. از همين رو اس��ت كه شيوه تامين 
مالي پرداخ��ت يارانه نقدي ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار توماني 
به خانوارهاي كشور از اهميت بااليي برخوردار است و 
الزم است، مسووالن دولتي درباره آن توضيح بدهند 
كه اين منابع از چه محلي تامين شده است؟ آيا از طريق 
خلق پول بدون پشتوانه، منابع يارانه اي تامين شده اند؟ 

۴- »ثروتمند ترين مرد بابل« عنوان كتابي است كه در 
قالب داستان، تالش مي كند الفباي دستيابي به ثروت 
و رفاه را آموزش بدهد. يكي از اولين و البته مهم ترين 
درس ه��اي مورد نظر اين كتاب، »س��رمايه گذاري و 
كارآفريني« است. اينكه »آركاد« ثروتمندترين مرد 
بابل هر چقدر هم كه جيبي پر از پول داش��ته باشد، 
سرانجام آن پول و دارايي روزي پايان خواهد يافت؛ اما 
چرا او همچنان ثروتمند است و به فالكت نمي افتد؟ 
پاسخ شخصيت هاي اين داستان، اين است كه ثروت 
او، امري س��اكن و ثابت نيس��ت، بلكه جرياني دائمي 
اس��ت كه از طريق »س��رمايه گذاري و كارآفريني« 
تداوم داش��ته و دارد. آركاد به شخصيت هاي داستان 
توصيه مي كند كه دس��ت كم ۱۰ درص��د از درآمدها 
را براي خود كنار گذاش��ته و س��رمايه گذاري كنند 
و حتي از مواهب اين س��رمايه گذاري ها نيز تا مدتي 
هزينه نكنند و در حوزه هاي جديد س��رمايه گذاري 
مجدد داشته باشند. متاس��فانه طي دهه هاي اخير، 
دولت هاي مستقر در ايران نه تنها به اين الفباي ساده 
رشد، پيشرفت و خلق ثروت توجهي نداشته اند كه بر 
اساس آمارهاي رسمي، موجودي سرمايه در انتهاي 
دهه ۱۳9۰ در كشور منفي شده و در پي جهش هاي 
تورمي )بخوانيد بذل و بخشش هاي نظام حكمراني و 

ايجاد كسري بودجه(، سفره معيشت مردم روز به روز 
كوچك تر ش��ده است و بس��ياري از زيرساخت هاي 
كشور آسيب ديده و فرسوده شده اند. به نظر مي رسد، 
دولتمردان با توجه به ظرفيت هاي طبيعي كم نظير 
ايران همچون نفت، معادن و... مانند ش��خصيت هاي 
داس��تان »ثروتمندترين مرد بابل« تصور مي كنند، 
ثروت ايران افسانه اي و پايان ناپذير است. غافل از اينكه 
نه تنها مواهب و منابع طبيعي پايان ناپذير نيستند، 
بلكه به فعليت رساندن آنها، خود نيازمند تامين هزينه 
حفظ و نگهداري دس��تگاه ها و كارخانجات موجود و 
همچنين سرمايه گذاري هاي كالن در تكنولوژي هاي 
مدرن و از همه مهم تر، داش��تن نيروي انساني سالم، 
اميدوار و باانگيزه است. يكي ديگر از درس هاي داستان 
»آركاد« س��پردن كارها به افراد كاردان و متخصص 
است؛ به كساني كه س��رمايه را فزوني مي بخشند نه 
اينكه موجبات انهدام آن را فراهم آورند. در فقره فاجعه 
متروپل، اين مساله ساده اما مهم نيز رعايت نشده است و 
مسووالن شهرداري بدون داشتن دانش و علم به تبعات 
امضاي طالي��ي خود پاي پروژه اي مس��اله دار، تن به 
خواسته طمع آلود مالك ساختمان داده بودند و به اين 
ترتيب، نه تنها ثروت مالك كه حتي جان انسان هاي 

بي گناه متعددي را قرباني اين هدف نامشروع كردند.

برجام

يادداشت-2

 رابرت مالي، مذاكره كننده ارشد امريكا: 
 احتمال توافق 

با ايران بسيار ضعيف است

افسانه كشور ثروتمند

رابرت مالي، مذاكره كننده ارش��د امريكا در جلس��ه 
استماع كميته روابط خارجي سنا گفت كه در صورت 
به دس��ت آمدن توافق با ايران، آن را به كنگره جهت 
بررسي ارايه خواهيم كرد. وي در ادامه افزود: االن كه 
با ش��ما صحبت مي كنم، ما هنوز به توافقي نرسيديم 
و چشم انداز دس��تيابي به آن در بهترين حالت بسيار 

ضعيف است.
مذاكره كننده ارشد امريكا، روز چهارشنبه ۴ خرداد با 
حضور در كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا 
در مورد آخرين وضعيت مذاكرات توضيح داد. رابرت 
مالي در جلس��ه اس��تماع كميته روابط خارجي سنا 
گفت: اگر ايران بر خواسته هاي فرابرجامي اش اصرار 
كند، ما همچنان آن خواسته ها را نخواهيم پذيرفت، 
بنابراين توافقي هم در كار نخواهد بود.او همچنين به 
نمايندگان امريكا گفت كه در صورت به دست آمدن 
توافق با ايران، آن را به كنگره جهت بررسي ارائه خواهيم 
كرد. در ادامه اين جلسه سناتور رند پال از رابرت مالي 
پرسيد كه اختالف اصلي باقي مانده بحث حضور سپاه 
در ليست تروريسم است؟ رابرت مالي، مذاكره كننده 
ارشد امريكا پاسخ داد: ما براي ايران روشن كرده ايم كه 

اگر امتياز غيرهسته اي مانند بحث حذف سپاه از ليست 
تروريسم را مي خواهيد، بايد چيزي در مقابل بدهيد.

وي در ادام��ه افزود: فكر مي كنم ايران تصميم گرفته 
و آماده نيس��ت كه گام متقابلي )در برابر حذف سپاه 
از ليس��ت تروريس��م( بردارد. ايران بايد االن تصميم 
بگيرد، آيا براي دستيابي به توافقي بدون خواسته هاي 

فرابرجامي آماده است؟
نماينده امريكا در امور ايران در اين جلسه ضمن اذعان 
به شكست سياست فشار حداكثري عليه ايران گفت 
كه بهترين مس��ير در ارتباط با برنامه هسته اي ايران 
بازگشت به برجام است. رابرت مالي همچنين اذعان 
كرد كه دولت جو بايدن حتي يكي از تحريم هاي وضع 

 شده عليه ايران را هم رفع نكرده است.
او همچنين تصريح كرد خروج از برجام توانايي امريكا 
براي مقابله با ايران را محدود كرده است. مالي گفت: 
»اين نتيجه ناخوشايند تصميم دولت قبل براي خروج 
يكجانبه از توافق هسته اي برجام است. بدون اتخاذ آن 
تصميم ما مي توانستيم همه تمركز و اهرم فشارمان را 
روي همكاري با متحدان و شريكان مان براي مهار ايران 

و مقابله با اقدامات اين كشور متمركز كنيم.«

نماينده امريكا در امور ايران مدعي شد چنانچه ايران 
خواستار امتيازاتي خارج از برجام باشد، توافقي اتفاق 

نخواهد افتاد.
كريس مورفي، نماينده دموكرات مجلس سنا گفت: 
»ما گزينه اعمال فشار اقتصادي بر ايران و تشديد آنها 
را امتحان كرده ايم و ديده ايم كه رفتار ايران بدتر شده 
است.« نماينده امريكا در امور ايران در پاسخ به اظهارات 
يك سناتور كه درباره محدوديت هاي اقدام نظامي عليه 
ايران پرس��يد گفت: »تنها راهكار واقعي كه در اينجا 
داريم، ديپلماسي است.« او همچنين در پاسخ به يك 

س��وال درباره رفع تحريم سپاه گفت: »براي ايراني ها 
روش��ن كرده ايم كه اگر خواستار امتياز غيرهسته اي 
مانند رفع تحريم سپاه هستند الزم است يك امتياز 
متقابل بدهن��د.« راند پال، نماين��ده جمهوري خواه 
مجلس سنا با اشاره به محدوديت ظرفيت تحريم ها 
عليه ايران گفت كه اين تحريم ها مي توانند كشوري 
را تنبيه كنند اما قادر به تغيير رفتار نيستند. او تصريح 
كرد تحريم ها ايران را پاي ميز مذاكره نمي آورد. يك 
سناتور ديگر با بيان اينكه ايران هم امريكا را خطرناك 
ادامه در صفحه 6 مي داند به...  

فاطمه دانشفردين آقابزرگي

فائزه طاهري

مجيد اعزازي

رهبر معظم انقالب در ديدار نمايندگان مجلس:

سراغ مسائل فرعي رفتن  در حالي كه مسائل اصلي جلوي چشم ما است،  جايز نيست
كسري بودجه ام الخبائث مشكالت اقتصادي كشور است

دنبال حل مشكالت اساسي باشيد
محورهاي همكاري با روسيه از سوي 

مقامات ايراني و روسي تشريح شد
 بخشنامه كاهش سود بازرگاني 

اقالم وارداتي ابالغ شد

نشس��ت تجاري ايران و روس��يه ب��ا حضور بخش 
خصوص��ي و مقامات دولت��ي برگزار ش��د. در اين 
همايش، الكس��اندر نوواك، معاون نخس��ت وزير 
صفحه 7 را بخوانيد فدراسيون روسيه از...  

با اب��الغ گمرك ايران، نرخ ۴۲۰۰تومان از محاس��به 
حقوق ورودي كنار رفت و ن��رخ  ETS نرخ نزديك به 
بازار جايگزين آن شد. با ابالغ بخشنامه اي از سوي دفتر 
صفحه 7 را بخوانيد واردات گمرك ايران به...  

 امتياز  
 جديد  روسيه  
به  تجار  ايراني

 ارز ۴۲۰۰ 
رسما از گمرك 

خارج شد

»تعادل« آخرين تحوالت بازار سرمايه 
را بررسي مي كند

بورس در سال ۱۳99 روند صعودي به خود گرفت 
اما در نيمه راه سقوط كرد و سهامداران زيان چند 
ميليادري كردند. پس از آن بورس روند اصالحي 
صفحه 4 را بخوانيد داشت و...  

آغوش باز 
 سهامداران 
به سود بيشتر

فاجعه فروريزش ب��رج ۱۰ طبقه »متروپ��ل« در آبادان 
همچنان در كانون توجه افكار عمومي، مردم و كارشناسان 
قرار دارد. در همين چهارچوب، كارشناسان با اشاره به وجود 
هزاران س��اختمان ناپايدار در پايتخت و ساير شهرهاي 
كش��ور تالش دارند تا درس هاي فاجع��ه »متروپل« را 
براي مردم و مس��ووالن فهرس��ت كنند تا قبل از اينكه 
دير ش��ود، از فجايع مش��ابه در سراسر كشور جلوگيري 
ش��ود. اين فاجعه آن گونه كه احمد وحيدي، وزير كشور 
اعالم كرده اس��ت، تا ديروز عصر، نزديك ۱6 فوتي و ۳۷ 
زخمي داشته است. تيمي متشكل از كارشناسان دفاتر 

تخصصي وزارت راه و شهرس��ازي براي بررس��ي داليل 
فني و مهندس��ي به آبادان اعزام ش��ده اند و قرار است در 
روز پنجشنبه هياتي از كميسيون عمران مجلس بازديد 
ميداني از محل حادثه متروپل به عم��ل آورده و گزارش 
آن را اعالم كنند. دانش��يار پژوهش��كده مهندسي سازه 
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله، 
عدم توجه به رعايت سيستم هاي مهندسي، عدم توجه 
سازندگان به هشدارهاي مهندس��ان ناظر و بي توجهي 
شهرداري به اين هشدارها را ۳ دليل اصلي ريزش متروپل 
مي داند و تاكي��د دارد كه براي كاهش چنين حوادثي در 

آينده بايد تعامالت ميان دستگاه هاي اجرايي با بازوهاي 
فني كه همان نظام مهندسي است، گسترده تر شود. دكتر 
عبدالرضا سروقدمقدم، عضو هيات علمي پژوهشكده سازه 
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله در 
گفت وگو با ايسنا با اشاره به اتفاق ناگوار ريزش ساختمان 
متروپل آبادان گفت: صحبت هاي زيادي درباره اين حادثه 
بيان شده است و اعالم نظر قطعي درباره داليل بروز آن در 
يك مجتمع ۱۰ تا ۱۲ طبقه و در يك مساحت بزرگ زمان بر 
است، ولي خالصه اي از آن چيزي كه تاكنون به دست آمده 
صفحه 5 را بخوانيد را بيان مي كنم. 

 حسن روحاني
رييس جمهور پيشين: 

صفحه     2

نياز كشور 
 گشايش اقتصادي 

و رفع تحريم ها است

 معاون اول رييس جمهور 
 در ديدار معاون نخست وزير روسيه :

 توسعه مناسبات 
 با مسكو 

سياست  راهبردي است
صفحه 2

شهادت امام جعفرصادق )ع( را تسليت مي گوييم



رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز در ديدار رييس 
و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، فتح خرمشهر را 
نماد تغيير يك معادله تلخ به يك معادله شيرين و تحقق 
نجات ملي دانستند و با اشاره به عوامل اين تغيير معادله 
گفتند: قاعده عبور از ش��رايط سخت، پيچيده و تلخ و 
رس��يدن به پيروزي و موفقيت، عملكرد جهادي، عزم 
راسخ، ابتكار عمل، از خود گذشتگي، نگاه بلندمدت و 
در راس همه آنها اخالص و توكل به خداوند متعال است.
ايش��ان مجل��س ش��وراي اس��المي را از اركان اصلي 
مديريت كش��ور برشمردند و با اش��اره به دشواري ها و 
پيچيدگي هاي مديريت كش��ورها در ش��رايط خطير 
كنوني بين الملل��ي، همه قوا و دس��تگاه ها را به درك 
اهميت جايگاه خود و هم��كاري صميمانه با يكديگر 
فراخواندند و تاكيد كردند: شناخت صحيح توانايي ها 
و آس��يب پذيري ها يكي از مسائل بسيار ضروري است 
زيرا دش��من بيش از آنكه به توانايي هاي خود اميدوار 
باشد به خطا و اشتباه هاي ما چشم دوخته است. رهبر 
انقالب اسالمي با اش��اره به ايام سالروز فتح خرمشهر، 
اين حادثه عظي��م را فراتر از باز پس گيري يك ش��هر 
دانس��تند و گفتند: فتح خرمش��هر در واقع تغيير يك 
معادله تلخ و حياتي به سود رزمندگان اسالم و تبديل 
آن به يك معادله شيرين بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در تبيين علت اين تغيير معادله افزودند: عوامل نجات 
ملي كه با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از: عملكرد 
جهادي، ازخودگذشتگي، عزم راسخ، ابتكار عمل، نگاه 
بلند به اهداف و آرمان ها و باالتر از همه اخالص و توكل 

بر خداوند.
ايش��ان اين عوامل و قاعده كلي را نسخه نجات بخش 
در همه امور و در همه زمان ها دانستند و تاكيد كردند: 
مبناي اين قاع��ده نجات بخش، وع��ده تخلف ناپذير 
خداوند در قرآن مبني بر پيروز گرداندن افراد و جامعه اي 
اس��ت كه به اين عوامل پايبند باشند و خداوند عمل و 
مجاهدت هاي افراد چنين جامعه اي را ضايع نخواهد 
كرد. رهبر انقالب اس��المي گفتند: ازخود گذشتگي 
به معناي اس��ير نش��دن در پنجه خواسته هاي حقير 
است و بسياري از مش��كالت افراد و جوامع از تن دادن 
به خواس��ته هاي حقير آغاز مي شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاكيد 
بر اينكه مجلس شوراي اسالمي يكي از اركان و اضالع 
اصلي مديريت كش��ور و داراي جايگاه مهمي اس��ت، 
خاطرنش��ان كردند: نمايندگان مجلس از ش��هرهاي 
مختلف و حتي از شهرهاي كم جمعيت نيز بايد به جايگاه 
مجلس چنين ديدگاهي داشته باشند و متوجه سختي 

و پيچيدگي مديريت كشور باشند.
ايشان با اشاره به وسعت، جمعيت، جغرافيا، تاريخ و اقليم 
متنوع ايران تاكيد كردند: مديريت كشوري با موقعيت 
ايران عزيز، كاري مهم و با توجه به شرايط ويژه كنوني 
دنيا، طبيعتا دشوار و پيچيده است. رهبر انقالب اسالمي 
خاطرنشان كردند: البته در شرايط امروز دنيا، مديريت 

براي همه كشورها سخت شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تبيين داليل شرايط خاص 
حاكم بر دنيا، گفتن��د: رقابت هاي خصمانه قدرت ها و 
تهديدهاي قدرت هاي اتمي عليه يكديگر، تحركات و 
تهديدهاي فزاينده نظامي و جنگ در نزديكي اروپا به 
عنوان يكي از جنگ خيزترين مناطق جهان، فراگيري 
كم س��ابقه يك بيماري و تهديدهاي غذايي در سطح 
جهان، همه عواملي هستند كه شرايط كنوني دنيا را ويژه 
كرده اند و در چنين شرايطي مديريت كشورها، سخت تر 
و پيچيده تر شده است. ايشان خاطرنشان كردند: ايران، 
عالوه بر ش��رايطي كه بر همه كشورها حاكم است، به 
دليل ارايه الگويي نو كه عبارت از مردم س��االري ديني 
است و موجب بر هم خوردن جدول تنظيمي نظام سلطه 
شده است، با قدرت هاي جهاني درگير چالش مستمر 

در ابعاد مختلف است.
رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي 
در برابر همه خصومت ها و دشمني ها، سينه سپر كرده و 
در حال پيشرفت و موفقيت است، افزودند: نمايندگان 
مجلس، دولت و قوه قضاييه و دستگاه هاي ديگر همه 
بايد بدانند كه در چه مديريت بزرگ و مهمي دخيل 
هس��تند و به تناس��ب اين جايگاه، مراقبت از خود را 
افزايش دهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان 
كردند: بايد هم توانايي ها و هم آس��يب پذيري ها را به 
درس��تي ش��ناخت و مراقب بود خطا و اشتباهي رخ 
ندهد زيرا دش��من بيش از آنكه به توانايي هاي خود 
اميدوار باشد، به اشتباه هاي ما اميد بسته است. رهبر 
انقالب با اشاره به تعبير سابق خود از مجلس يازدهم 
به عنوان مجلس انقالبي افزودند: بعضي ها از اين تعبير 
خوش شان نيامد اما اين يك تعبير حقيقي بود، چراكه 
مردم نمايندگاني را براي اين مجلس انتخاب كردند 
كه شعارها و جهت گيري هاي آنها انقالبي بود. ايشان 
اظهارات برخي افراد كه ش��عارهاي انقالب را دردسر 
براي كشور مي دانند، مردود دانستند و گفتند: حركت 
به س��مت آرمان هاي انقالب به نفع كش��ور و موجب 
درمان دردهاي آن است. حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
انقالبي مان��دن را مهم تر از انقالبي ب��ودن خواندند و 
خاطرنشان كردند: بعضي افراد در سال هاي اول انقالب 
بسيار پرشور و حرارت و به تعبيري سوپرانقالبي بودند 
اما اس��تقامت و طاقت ماندن در اين راه را نداشتند و 
نتوانستند در مسير بمانند، بنابراين مشكل تر از انقالبي 
بودن، انقالبي ماندن فردي و جمعي مجلس اس��ت. 
ايشان با تحسين اقدامات خوب انجام شده در دو سال 
گذشته مجلس يازدهم، در ادامه به بيان شاخص هاي 
»نماينده انقالبي« پرداختند و گفتند: اولين شاخص، 
»ساده زيستي و اسير تجمالت و اعيان نشيني نشدن« 
است و نبايد زندگي نمايندگان با قبل از دوره نمايندگي 

تفاوت كند.
»مس��ووليت پذيري« دومين ش��اخص يك نماينده 
انقالبي بود كه رهبر انقالب با تاكيد بر آن، گفتند: پاي 
قانون خوبي كه تصويب مي كنيد محكم بايستيد و از 
طرف ديگر اين گونه نباش��د كه با آگاهي از رد ش��دن 
آن در ش��وراي نگهبان يا ناتواني دول��ت در اجراي آن، 
قانوني تصويب كنيد تا فقط مس��ووليت آن را از دوش 

خود  برداريد.
ايشان »مردمي بودن« را شاخص ديگري از انقالبي گري 
يك نماينده برشمردند و افزودند: مردمي بودن يعني 
عالوه بر نشس��ت و برخاست با مردم، گوش شنوا براي 
شنيدن حرف آنها داشته باشيد اما در جايي كه امكان 
اجراي خواسته مردم ممكن نيست با زبان گويا داليل آن 
را توضيح دهيد كه اين كار از مصاديق جهاد تبيين است. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، »اصلي- فرعي كردن مسائل 
كش��ور و مقدم داشتن حل مس��ائل اصلي« را از ديگر 
شاخص هاي نماينده انقالبي دانستند و گفتند: شاخص 
ديگر، »اجتناب جدي از تبعيض و فساد« چه در قبال 
فساد ديگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.

ايش��ان »هم��كاري صميمانه ب��ا قوا و دس��تگاه هاي 
ديگر و همچنين بدن��ه آنها« و پرهيز از گروكش��ي و 
معارضه را از جمله الزامات مجلس انقالبي دانس��تند 
و خاطرنش��ان كردند: نماينده انقالب��ي با عموم مردم 
همراه اس��ت اما عوام زده و جّو زده نيس��ت بنابراين در 
قوانين و اقدامات مجلس، چنانچه مخالفت ها منطقي 
بود آنه��ا را بپذيريد اما در غير اي��ن  صورت، جنجال و 
فضاس��ازي عليه مجلس و قانون نبايد شما را از انجام 
وظيفه باز ب��دارد. رهبر انقالب، »پايبن��دي كامل به 
قانون اساس��ي و تكاليف آن« را شاخصه ديگر نماينده 
انقالبي دانستند و در جمع بندي اين بخش از سخنان 
خود گفتند: البته يكي از چيزهايي كه نش��انه انقالبي 
بودن نيس��ت نطق هاي ميان دستوِر پرش��وِر همراه با 
اعتراض و عصبانيت اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
س��پس به بيان چند توصيه درباره مسائل قانونگذاري 
پرداختند. ايش��ان با تاكي��د بر »وضع قواني��ن با نگاه 
جامع و بلندمدت و پرهي��ز از قانونگذاري براي هر امر 
 جزيي«، توجه به سياست هاي كلي ابالغي در قوانين را 
با اهميت خواندند و افزودند: وظيفه مجلس، قانونگذاري 
براساس اين سياس��ت ها اس��ت نه در تعارض با آنها، 
البته بعضي سياس��ت هاي كلي مانند سياس��ت هاي 
كلي انتخابات يا سياست هاي كلي قانونگذاري نياز به 
قانون دارند كه با وجود گذش��ت چند سال از ابالغ آنها 
هنوز قوانين مربوطه تصويب نشده است. رهبر انقالب، 
پيش��نهاد طرح از طرف نماين��دگان را به خصوص در 
مواردي كه خأل و نياز كش��ور اس��ت ام��ا دولت درباره 
آنها اليحه نداده اس��ت، جزو حقوق و وظايف مجلس 
خواندند و گفتند: البته شنيدم كه در اين مجلس تعداد 
طرح ها بيش از مجالس قبلي است كه اين كار چندان 
مناسب نيس��ت و كار كارشناس��ي و اجراي آنها دچار 
مشكل مي شود و با اجرا نشدن قانون، مسووليت ها لوث 
مي شود. ايشان در اين زمينه افزودند: با تشكيل مجالس 
جديد، طرح هاي در جريان بررسي مجلس قبل كه وقت 
و زحمت زيادي صرف آنها شده، كنار گذاشته مي شود 

كه اين مساله نياز به اصالح دارد.
توصيه ديگر حضرت آيت اهلل خامنه اي »اصالح ساختار 
بودجه« بود كه گفتند: تركيب غلط بودجه هنوز اصالح 
نش��ده كه مخاطب اين موضوع بيشتر دولت است اما 
در مجلس نيز نبايد با افزاي��ش هزينه ها بدون تعيين 
درآمدهاي واقعي و قابل تحقق، به كس��ري بودجه كه 
ام الخبائث مشكالت اقتصادي است، اضافه شود. ايشان 

با تاكيد بر »تقويت بنيه كارشناسي مجلس چه در مركز 
پژوهش ها و چ��ه در كميس��يون هاي تخصصي«، به 
تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره كردند و گفتند: در اين 
برنامه هاي پنج  ساله نبايد به كلي گويي اكتفا شود بلكه 
دولت و مجلس با نگارش مساله محور برنامه، راه را براي 
دست اندركاران كشور روشن كنند. رهبر انقالب اسالمي 
با بيان چند نمونه از مسائلي كه بايد در برنامه هفتم مورد 
توجه قرار بگيرد، افزودند: در برنامه هفتم براي مسائلي 
مانند كشاورزي، يا مساله معدن كه ظرفيت هاي كشور 
در آن دست نخورده يا با استحصال بدون ارزش افزوده 
است، يا مساله صنعت كه راهبرد كشور در اين بخش 
نامعلوم اس��ت، به صورت علمي و مساله محور سند و 
برنامه نوشته شود. البته امكانات كشور و موضوع آمايش 
سرزميني نيز درنظر گرفته شود. ايشان در توصيه بعدي، 
»توجه به ابعاد رس��انه اي مصوبات و اقدامات مجلس 
و توضيح آنها براي مردم« را م��ورد تاكيد قرار دادند و 
گفتند: توضيح درست ندادن به مردم، موجب مي شود 
فرصت فضاسازي و هياهو عليه قانون ايجاد شود و شما از 
تصويب آن پشيمان شويد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تمجيد از چابكي و گزارش هاي به موقع ديوان محاسبات 
در چند س��ال اخير، افزودند: اخيرا ديوان محاس��بات 
بررسي بودجه بعضي شركت هاي دولتي را نيز آغاز كرده 
كه اگر آن را به همه شركت هاي دولتي تعميم دهيد از 

جمله امتيازات اين مجلس خواهد بود.
رهبر انقالب با اشاره به توصيه سابق خود به نمايندگان 
مبني ب��ر پرهيز از دخالت در انتصابات خاطرنش��ان 
كردند: رييس مجلس گفتند بعض��ي نمايندگان از 
اين توصيه دلخور شده اند، در حالي كه اين توصيه به 
مصلحت خود شما اس��ت، چراكه اگر در يك منطقه 
با پيشنهاد يا فش��ار يك نماينده، مسوولي منصوب 
ش��ود اما عملكرد او مطلوب نباشد، مشخص نيست 
بايد از چه كسي بازخواست شود. ايشان در اين زمينه 
افزودند: يكي از مس��ائل مهم در قانون اساسي بحث 
تفكيك قوا است و هر كسي بايد به وظايف خود عمل 
كند، البته همواره به دولتي ها نيز توصيه كرده ايم از 
مشورت و نظرات نمايندگان استفاده كنند. حضرت 
آي��ت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اهمي��ت حفظ آبروي 
اف��راد و پرهيز از بيان مطالب اثبات نش��ده از تريبون 
پر اهميت مجلس، گفتند: هر چه مسووليت بيشتر 
مي ش��ود، عبادت و تضرع انس��ان به درگاه خداوند 
متعال و شفيع قرار دادن ائمه هدي به درگاه الهي بايد 
بيشتر باشد. ايشان در پايان با درود بر ارواح مطهر امام 
بزرگوار و شهيدان انقالب اسالمي و دفاع مقدس، ياد 
شهيد صياد خدايي را كه سه روز قبل در يك عمليات 
تروريستي به شهادت رسيد، گرامي داشتند. در ابتداي 
اين ديدار، آقاي دكتر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اسالمي، ضمن تشريح اقدامات دو سال اخير مجلس 
يازدهم، »توجه به خنثي سازي تحريم ها« را راهبرد 
اصلي اين مجلس خواند و گفت: مجلس درچارچوب 
اين راهبرد، به دنبال تحقق »بسته تحول در قوانين 
اقتصادي« است. رييس مجلس با بيان اينكه مجلس 
همزمان با حل ريشه اي مسائل بر تدبير براي كاهش 
مش��كالت مقطعي مردم نيز تاكي��د دارد، تصويب 
بازتوزي��ع ياران��ه ارز ترجيحي به ص��ورت كاالبرگ 
براي كاالهاي ض��روري را از اقدامات نمايندگان در 
اين خصوص برش��مرد. تش��ريح اقدامات قانوني در 
جهت تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، تصويب 
قوانين در زمينه ماليات بر خانه هاي خالي، حمايت از 
دانش بنيان ها، ش��فافيت، واردات خودرو، حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت، اولويت بخشي به مناطق 
محروم و مناطق حاشيه نشين در بودجه و مصوبات، 
پيگيري بهبود مشكالت سربازان از ديگر محورهاي 

گزارش آقاي قاليباف در اين ديدار بود.
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اصالح سياست ارز ترجيحي به نفع 
توليدكننده و مصرف كننده است

محمد شباني| كارشناس اقتصادي|
اص��الح يارانه كاالهاي اساس��ي در بلندم��دت به نفع 
مصرف كننده و توليدكننده است و از قاچاق معكوس و 
فساد در كشور جلوگيري مي كند. هدفمندسازي يارانه ها 
يا كمك هاي دولت به مردم در تمام دنيا مرسوم است، اما 
در روش هاي اجرايي اين موضوع اختالف نظر وجود دارد. 
در ادبيات اقتصاد دنيا روش هاي اجرايي هدفمندسازي 
يارانه ها اختالف نظر وجود دارد و اص��الح يارانه  كاالي 
اساسي به معني حذف ارز اختصاصي نيست، بلكه به معني 
رساندن يارانه به خود مردم و به افرادي است كه نيازمند 
هستند. هدفمندسازي يارانه ها براي نخستين بار در كشور 
ما در سال ۱۳۸۹ اجرايي شد و سپس شاهد بوديم كه به 
دليل تغييرات محيط اقتص��ادي، افزايش تورم و موارد 
ديگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختي به خانوارها ارزش 
خود را از دس��ت داد. درباره تخصيص ارز ۴۲۰۰ تومان 
نيز بايد توجه داشته باشيم كه پس افزايش قيمت دالر 
در سال ۹۷ و مديريت شرايط بازار ارز اين سياست اجرا 
ش��د، اما در شرايط موجود كه جنگ اوكراين و روسيه و 
شيوع بيماري كرونا و مسائل ديگر موجب كمبود اقالم 
غذايي و افزايش قيمت آنها در دنيا ش��ده است و دولت 
سياست اصالح يارانه كاالهاي اساسي را انجام داد. اصالح 
يارانه كاالهاي اساس��ي اقدام درستي است و دولت نيز 
در حال حاضر تالش مي كند راه هاي مختلف همچون 
پرداخت يارانه نقدي ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان به ازاي هر 
نفر را بررسي كند و در مرحله بعد كاالبرگ الكترونيكي 
به افراد جامعه ارايه دهد. اصالح يارانه  كاالهاي اساسي 
در بلندمدت به نفع مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
است و مانع قاچاق معكوس و فساد در كشور مي شود. اين 
موضوع در صنعت برق نيز مطرح بود و يكي از داليل عدم 
بهبود شاخص بهره وري در نيروگاه هاي برق اين بود كه 
دولت مانع از افزايش قيمت هر كيلووات برق شد. درآمد 
نيروگاه ها به شدت كاهش يافت و در نهايت موجب افت 
شاخص ها شد. بررسي ها نشان مي دهد كه اگر در آن دوره 
)سال هاي گذشته( ساالنه تنها پنج درصد افزايش قيمت 
برق داشتيم، امروز شاخص هاي بهره وري و سرمايه گذاري 
در صنعت برق بهبود مي يافت و شاهد خاموشي نبوديم.

 معاون اول رئيس جمهور 
 در ديدار معاون نخست وزير روسيه 

دكتر محمد مخبر عصر امروز )چهارش��نبه( در ديدار 
»الكساندر نواك«، معاون نخست وزير روسيه و رييس 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور بر 
ضرورت تعيين هدف گذاري براي توسعه روابط فيمابين 
تاكيد كرد و از كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و 
روسيه خواست با جديت براي تحقق اين هدف گذاري 

تالش كنند.
وي ارتقاي س��طح روابط ميان ايران و روسيه را نيازمند 
فراهم شدن بسترهاي الزم براي گسترش همكاري هاي 
فيمابين دانست و افزود: ظرفيت ها و زمينه هاي همكاري 
متعددي ميان دو كش��ور وجود دارد كه اگر بتوانيم اين 
ظرفيت ها را فعال كنيم، شاهد جهش و تحول جدي در 

روابط دو كشور خواهيم بود.
دكتر مخبر با اشاره به اينكه سطح روابط تجاري ايران و 
روسيه در مقايسه با سطح روابط سياسي دو كشور ناچيز 
اس��ت، تصريح كرد: در ايران اراده اي جدي براي توسعه 
روابط تجاري با روسيه وجود دارد و اگر مسكو نيز در اين 
زمينه مصمم باشد، شاهد رشد و تحول جدي در مناسبات 

اقتصادي و تجاري فيمابين خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور حمل و نقل و ترانزيت را از جمله 
زمينه هاي همكاري مشترك ميان ايران و روسيه برشمرد 
و گفت: حمل و نقل از مولفه هاي جدي در توسعه روابط 
است و ايران آمادگي دارد سطح همكاري هاي خود را با 

روسيه در اين زمينه ارتقا دهد.
دكتر مخبر همچنين با اشاره به همكاري هاي دو كشور 
در زمينه هاي مختلف از جمله نفت و گاز خاطرنش��ان 
كرد: خوشبختانه موانع پيش روي سرمايه گذاري هاي 
مش��ترك ميان دو كشور برطرف ش��ده و مالقات اخير 
روساي جمهوري دو كشور بسترهاي الزم را براي توسعه 
همكاري ها مهيا كرده است. وي مسائل بانكي را از موانع 
پيش روي توس��عه همكاري هاي دو كش��ور برشمرد و 
بر لزوم تالش در جهت رفع اي��ن موانع و حتي المقدور 
اس��تفاده از ارز ملي دو طرف در مبادالت تجاري تاكيد 
كرد. الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه نيز در اين 
ديدار از جمهوري اسالمي ايران به عنوان دوست ديرين و 
شريك مطمئن براي روسيه ياد كرد و گفت: مسكو همواره 
اهميت فراواني براي توسعه روابط با تهران قائل است. وي 
با بيان اينكه ايران و روسيه در بسياري از مسائل از رويكرد 
و مواضع مشترك برخوردار هستند، مواضع جمهوري 
اسالمي ايران در قبال تحوالت و موضوعات بين الملل را 
سنجيده ارزيابي كرد و از اراده جدي كشورش براي توسعه 
مناسبات با ايران خبر داد. معاون نخست وزير روسيه با 
اشاره به افزايش تبادل هيات هاي سياسي و تجاري ميان 
دو كشور خاطرنشان كرد: در اين سفر مذاكرات مثبت و 
سازنده اي ميان هيات روس و همتايان ايراني انجام شد و 
زمينه هاي همكاري مشترك در بخش هاي مختلف مورد 
بررسي قرار گرفت. وي از آمادگي روسيه براي استفاده از 
ارز ملي دو كشور در مبادالت تجاري فيمابين خبر داد 
و گفت: مسكو آمادگي دارد سرمايه گذاري هاي خود را 
در ايران در بخش هاي مختلف گسترش دهد. الكساندر 
نواك تكميل كريدور حمل و نقل شمال-جنوب را الزمه 
توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي فيمابين دانست 
و با اشاره به امضاي چهار سند ميان دو كشور براي تكميل 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل افزود: جمهوري اسالمي 
ايران مي تواند به هاب راهبردي حمل و نقل براي روسيه 
و منطقه تبديل شود. وي همچنين ضمن تسليت و ابراز 
همدردي به خاطر حادثه تلخ ريزش ساختمان در آبادان 
و جان باختن تعدادي از هموطنان ايراني در اين سانحه، 

براي آسيب ديدگان اين حادثه آرزوي سالمتي كرد.

رهبر معظم انقالب در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مطرح كردند 

كسري بودجه ام الخبائث مشكالت اقتصادي كشور است

اجراي طرح توزيع عادالنه يارانه ها فاصله طبقاتي در جامعه را كاهش داد

هاشم خاني: حيف و ميل ارز ترجيحي ۲۵ برابر كل يارانه نقدي بود
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه به دليل افزايش قيمت 
مواد غذايي در پي حمله روسيه به اوكراين، افرادي كه به ارز 
دولتي دسترسي داشتند، مي توانستند به منافع و رانت هاي 
بزرگي دست پيدا كنند، اظهار كرد: اما سه موضوع وجود 
دارد كه اگر آنها رعايت شود، حذف ارز ترجيحي )۴۲۰۰ 
توماني( مي تواند مفيد باشد. ميثم هاشم خاني در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه ارز دولتي يا همان ترجيحي يكي از 
بزرگ ترين پايه هاي فساد و ناكارآمدي در چند سال اخير 
بوده است، اظهار كرد: برآورد من اين است رقمي كه در اين 
مدت در قالب ارز دولتي حيف و ميل شد، بيش از ۲۵ برابر 

كل يارانه نقدي بود كه ساالنه در كشور پرداخت مي شد.
از طرف ديگر به گفته وي بحران ناشي از حمله روسيه به 
اوكراين كه باعث افزايش قيمت جهاني برخي محصوالت 
غذايي شد، پيچيدگي هايي ايجاد كرد كه در نتيجه آن 
افرادي كه به ارز دولتي دسترسي داشتند، مي توانستند به 
منافع و رانت هاي بزرگي دست پيدا كنند؛ چون اين افراد 
مي توانستند كاالهايي كه با ارز دولتي وارد مي كنند را به 
قيمت خيلي باالتر از قبل در كشورهاي همسايه بفروشند.
اين كارش��ناس اقتص��ادي افزود: برآورد ش��خصي من 
اين اس��ت اگر اين ارز دولتي حذف نمي شد، مستقل از 
بحث رانت ها و فساد ناشي از آن، ظرف كمتر از چهار ماه 
مشكالتي در تامين مواد غذايي ايجاد مي كرد؛ چرا كه اين 
منابع از كشور خارج مي شد. هاشم خاني در ادامه با اشاره 
به ن��كات مهم درباره اجراي اين طرح تصريح كرد: س��ه 
موضوع وجود دارد كه اگر رعايت شود، حذف ارز دولتي 
مي تواند مفيد باشد و در غير اين صورت مفيد نخواهد بود. 
موضوع اول اين است كه بايد بالفاصله بعد از حذف ارز 

۴۲۰۰ توماني، براي كاهش اثرات تورمي، صدور مجوز 
براي هر كس��ي كه مي خواهد اين كاالهاي اساس��ي را 
وارد كند، تسهيل شود. در غير اين صورت چون انحصار 
نس��بي در مورد واردات كاالهاي اساس��ي با ارز دولتي 
وجود داشت، احتماال اين كاالها رشد قيمت قابل توجه 
پيدا مي كنن��د، اما اگر صدور مجوز واردات اين كاالها و 
رقابت بين واردكنندگان توس��عه پي��دا كند، قيمت ها 

كنترل مي شود.
    لزوم انتشار گزارش مالي شفاف 

از منابع آزاد شده از حذف ارز دولتي
به گفت��ه وي موضوع دوم هم اين اس��ت كه دولت بايد 
اطمينان بخشي كند كه اصالح نظام يارانه ها را به خاطر 
جيب خودش انجام نداده است. هرچند رييس جمهور 
به طور رسمي اعالم كرد دولت پولي را كه از اين محل آزاد 
ش��ود به مردم برمي گرداند، اما اين كافي نيست و حتمًا 
بايد يك گزارش مالي ش��فاف ارايه شود كه با حذف ارز 
دولتي چه پولي در حوزه هاي مختلف عايد دولت شده و 
به چه شكلي به مردم پرداخت شده است. اين دو رقم بايد 
مساوي باشند و مردم بايد قانع شوند كه دولت منفعت 
جي��ب خودش را در طرح اصالح نظ��ام يارانه ها در نظر 
نگرفته است. هاشم خاني ادامه داد: همچنين ابهاماتي 
مطرح شده كه افراد زيادي از دريافت يارانه حذف شدند 
و تعداد كمتري به نس��بت عددي كه وزارت رفاه مطرح 
كرده، يارانه نقدي دريافت كردند كه در اين رابطه هم الزم 
است گزارش شفافي ارايه شود. به طور كلي موضوع دوم 

تاكيد بر شفافيت و توصيف شرايط است.
اين كارشناس اقتصادي موضوع سوم را نيز طرح مساله 

جايگزين شدن كاالبرگ الكترونيك با يارانه نقدي در 
آينده عنوان كرد و گفت: اين مسير روش رانت و فساد 
را ايجاد خواهد كرد. در دهه ۶۰ هم تجربه كوپن باعث 
ايجاد فساد و بازار سياه ش��ده بود. االن هم اين روش 
مي تواند فساد ناشي از دالر ۴۲۰۰ توماني را به شكل 

ديگري بازتوليد كند.

    اجراي طرح توزيع عادالنه يارانه ها
فاصله طبقاتي در جامعه را كاهش داد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اصالح سياست ارز 
ترجيحي به نفع مردم و اقتصاد كشور است، گفت: اجراي 
طرح »مردمي س��ازي و توزيع عادالن��ه يارانه ها« دولت 
س��يزدهم باعث افزايش قدرت خري��د و كاهش فاصله 
طبقاتي در جامعه شد. محمدعلي خادم در گفت وگو با 
ايرنا اظهار داشت: اينكه به مردم اختيار داده مي شود كه 
با داشتن مبلغ مورد توجه اي )يارانه(، خودشان نسبت به 
تصميم گيري در خريد كاالهاي اساسي، دخيل باشند، 
خوب است و اين امر به افزايش قدرت خريد جامعه كمك 
مي كند. وي افزود: پي��ش از اجراي طرح دولت، يارانه به 
ابتداي زنجيره كاالهاي اساس��ي )واردكننده( پرداخت 
مي ش��د، اما اكنون با اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها 
در دولت سيزدهم اين مبلغ به حساب دهك هاي مختلف 

واريز شده است.

   ارز ۴۲۰۰ توماني
 باعث افزايش قاچاق و فساد شده بود

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اختصاص ارز ۴۲۰۰ 

توماني منجر قاچاق و فساد شده بود، گفت: در اختصاص 
يارانه به كاالهاي اساسي در زنجيره توزيع نظارت صورت 
نمي گرفت و اين امر منجر مي ش��د ت��ا هدررفت منابع 
را ش��اهد باشيم. خادم بيان داش��ت: وقتي ارز به واردات 
كاالهاي اساسي اختصاص مي يافت، براي توليدكننده 
داخلي به خاطر هزينه ها، توليد صرفه اقتصادي نداشت و 
اين موضوع به كاهش توليدات و وابستگي به واردات دامن 
مي زد. وي با اشاره به اينكه پرداخت يارانه به اقشار مختلف 
جامعه به كاهش فاصله طبقاتي منجر شد، گفت: وقتي ارز 
را اختصاص به چند كاال دادند، آن كاالها ارزان مي شود 
و به خاطر مصرف باال يك اختالل در عرضه و تقاضا ايجاد 
مي شود. از آنجايي كه دهك هاي باالي جامعه قدرت خريد 
بيشتري داشتند، از كاالهاي يارانه اي بيشتري استفاده 
مي كردند و برعكس طبقه هاي پايين جامعه نمي توانست 
از اين يارانه بهره اي ببرند در نهايت نابرابري و بي عدالتي 

را شاهد بوديم.

   اصالح سياست ارز ترجيحي
 به نفع مردم و اقتصاد كشور است

با پرداخت مستقيم يارانه نقدي به مردم، قدرت و توان خريد 
اقشار ضعيف افزايش يافت. خادم با اشاره به اينكه اختصاص 
ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي باعث جايگزيني با كاالهاي 
ديگر شد، گفت: وقتي به كااليي مانند نان يارانه اختصاص 
يافت، باعث شد به دليل مصرف بد و بيش از حد، ضايعات 
آن افزايش يابد و از سوي ديگر به خاطر نوع كيفيت و ارزاني 
آن به خوراك دام تبديل مي شد.اصالح سياست ارز يارانه اي 
)ترجيحي( به نفع مردم و اقتصاد كشور در حوزه توليد است.

حسن روحاني رئيس جمهور پيشين: 

رييس دولت تدبير و اميد به همراه ش��ماري از اعضاي 
كابينه ه��اي يازدهم و دوازدهم در نشس��تي مس��ائل 
و مش��كالت ج��اري و موضوعات مهم كش��ور را مورد 
بررس��ي قرار دادند. در اين نشست برخي وزراي سابق 
گزارش هايي را اراي��ه كردند. به گزارش ايلنا، حس��ن 
روحاني در ابتداي اين نشس��ت ترور مذبوحانه شهيد 
حس��ين صيادخدايي را محكوم و اهداف اين حركات 
را كه از سوي دش��منان انقالب و ملت انجام مي گيرد، 
ضربه به نظام جمهوري اسالمي ارزيابي كرد و گفت: اين 
حركات غيرمنطقي كور و شكس��ت خورده است. وي 
شهادت پاسدار مدافع كشور شهيد حسين صيادخدايي 
را به مقام معظم رهبري، همه آحاد ملت شريف ايران، 
نيروهاي سپاه پاسداران و خانواده عزيز وي تسليت گفت 
و با اظهار تاسف از حادثه سقوط ساختماني در آبادان كه 
منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از هموطنان شد، 
به خانواده هاي عزيزان درگذشته تسليت گفت و براي 
مجروحان نيز آرزوي س��المتي و بهبودي كرد. رييس 
دولت تدبير و اميد با تبريك سالروز سوم خرداد، سالگرد 
آزادسازي خرمشهر، اولويت امروز كشور را ايجاد فضايي 
براي خروج از تنگناها و مشكالت دانست و تصريح كرد: 
حفظ و تقويت انسجام كشور مهم ترين مساله و اولويت 
امروز همگان اس��ت و ايجاد اختالف و چنددستگي در 
كشور فضاي پرتنش سياسي ايجاد و مردم را سرخورده 
و نگران و ناراحت مي كند . روحاني ادامه داد: مردم اتحاد 
مسووالن و فعاالن سياسي براي رفع مشكالت و پرهيز 
از اختالف و دوگانگي را انتظ��ار دارند. وي اميدآفريني 
بين مردم را يك ضرورت ديگر دانس��ت و خاطرنشان 
كرد: پرهيز از اختالف و ايجاد انس��جام بين مردم اميد 
ايجاد مي كند. نياز امروز كشور گشايش اقتصادي، رفع 
عزتمندانه تحريم ها و رفع برخي تنگناهاي اقتصادي 
و ايجاد س��رمايه گذاري هاي داخلي و خارجي اس��ت. 
اين ضرورت بايد م��ورد توجه همه دغدغه مندان نظام 
قرار گيرد. ريي��س دولت تدبير و اميد با بيان اينكه رفع 
عزتمندانه تحريم در مذاكرات موثر از اولويت هاي ايجاد 
گش��ايش اقتصادي است، ابراز داش��ت: همه ما فارغ از 
ساليق و ديدگاه هاي سياسي و اختالف نظرهاي احتمالي 
موظفيم كه به دولت س��يزدهم كمك كنيم. مردم نيز 
همين انتظار را از م��ا دارند. از اين منظر دولت دوازدهم 
كمك به دستگاه اجرايي براي رفع مشكالت را وظيفه 

خود مي داند.

نياز كشور گشايش اقتصادي و رفع 
تحريم ها است

با برگزاري انتخابات هيات رييسه مجلس، محمدباقر 
قاليباف براي سومين سال پياپي رييس مجلس شوراي 
اسالمي شد. به گزارش ايس��نا، در جلسه علني ديروز 
مجل��س و در جريان انتخابات هيات رييس��ه مجلس 
يازدهم براي سال سوم فعاليتش، محمدباقر قاليباف با 
۱۹۴ راي از ۲۸۱ راي مأخوذه، به عنوان رييس مجلس 
شوراي اسالمي انتخاب شد. فريدون عباسي، مرتضي 
آقاتهراني و الياس نادران نيز از ديگر كانديداهاي رياست 
مجلس شده بودند كه عباسي ۳ راي، آقاتهراني ۵۳ راي 
و نادران ۲۱ راي به دست آوردند. آراي باطله نيز ۱۰ راي 
بود. در جريان برگزاري انتخابات، علي نيكزاد و عبدالرضا 
مصري نيز به عنوان نواب رييس انتخاب شدند. همچنين 
سيدنظام الدين موسوي، عليرضا سليمي و محمدرضا 
دشتي اردكاني به عنوان سه ناظر هيات رييسه انتخاب 
شدند. در اين جلسه همچنين محسن دهنوي، حسينعلي 
حاجي دليگاني، محمد رشيدي، كريمي فيروزجايي، 
احمد اميرآبادي و احمد نادري نيز به عنوان دبيران هيات 
رييسه انتخاب شدند. پس از اتمام انتخابات هيات رييسه، 
اعضاي هيات رييسه جديد مجلس شوراي اسالمي با 
حضور در جايگاه س��وگند ياد كردند كه حداكثر توان 
خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي 
اسالمي با مراعات بي طرفي كامل در انجام وظايف به كار 
گيرند و از هرگونه اقدام مخالف آيين نامه اجتناب نمايند.  
محمدباقر قاليباف در انتخابات هيات رييس��ه مجلس 
يازدهم در اجالسيه سوم بازهم كانديدا بود. او اين بار با 
سه رقيب ديگر وارد ميدان شد و برخالف اجالسيه هاي 
اول و دوم كه هر بار ۲۳۰ راي كسب كرد در اين اجالسيه 
با ريزش راي روبه رو شد و تنها ۱۹۴ راي مثبت نمايندگان 
پشتيبان رياست او بر پارلمان شد. حواشي چند ماه اخير 
از انتش��ار فايل صوتي جلس��ه فرماندهان سپاه و طرح 
ادعاهايي درباره دوره شهرداري او از يك سو، جنجال سفر 
خانواده اش به تركيه براي خريد سيسموني از سوي ديگر 
و البته انتقادات طيف تندروي پايداري از او و فرستادن 
كانديدا )آقاتهراني( به ميدان رقابت از جمله داليل ريزش 

راي قاليباف است.

 قاليباف براي سومين سال
رييس مجلس شد

س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي در مورد آخرين 
وضعيت پول بدهي انگلستان به ايران، گفت آنچه اهميت 
داشت آزاد شدن اين پول از انگلستان بود. حال با توجه به 
محدوديت هايي كه وجود دارد بخشي از منابع را از عمان 
وارد كرديم و تالش مي كنيم بخش هاي ديگر را هم وارد 
كنيم. به گزارش انتخاب، محمود عباس زاده در پاسخ به 
اين پرس��ش كه آيا بدهي كه انگليس به ايران از طريق 
عمان پرداخت كرده، از مسقط به تهران منتقل و استفاده 
شده، گفت: »به تناسب نياز كشور اين اتفاق مي افتد. ما ارز 
را به ريال و تومان تبديل و به اندازه نياز مصرف مي كنيم. 
آنچه اهميت داشت آزاد شدن اين پول از انگلستان بود. 
حال با توجه به محدوديت هايي كه وجود دارد بخشي از 
منابع را وارد كرديم و تالش مي كنيم بخش هاي ديگر 
را ه��م وارد كنيم.« اين عضو كميس��يون امنيت ملي 
مجلس خاطرنشان كرد: »ما با برخي كشورها مراودات 
خوبي داريم. بخشي از منابع مالي ما در برخي كشورها 
با محدوديت مواجه است و براي بخشي ديگر هم تالش 

كرده و تالش مي كنيم.«

پول بدهي انگليس به ايران در 
عمان مانده است

توسعه مناسبات با مسكو 
سياست  راهبردي است



گروه بانك و بيمه |
بخش مهمي از خلق نقدينگي طي س��اليان گذشته 
توس��ط بانك ها صورت گرفته است كه اصالح نظام 
بانكي مي تواند نقش مهمي در كاهش رشد نقدينگي 
و تورم داش��ته باش��د و اقدامات در نظر گرفته شده 
نويدبخش ش��رايط اقتصادي بهتر در آينده اس��ت. 
اقتصاد ايران در س��ال هاي اخير به داليلي متعددي 
چون تحريم، جهش قيمت ارز، بلوكه شدن درآمدهاي 
نفتي و همچنين افزايش حجم نقدينگي تورم باالتري 
از س��طح ميانگين بلندمدت را تجربه كرده اس��ت و 
باعث بروز مشكالتي اقتصادي براي مردم به خصوص 
دهك هاي با درآمدي پايين جامعه شده است. دولت 
س��يزدهم و بانك مركز با هدف كاهش اثرات تورم بر 
زندگي روزمره مردم كنترل رشد نقدينگي و تورم را از 
جمله مهم ترين اولويت هاي سياست اقتصادي خود 
قرار داده اس��ت. در اين ميان تاكيد دولت بر كاهش 
رشد نقدينگي با هدف كنترل آثار تورمي آن با جديت 
پيگيري مي شود. مقايسه تحوالت پولي به طور خاص 
براي مقاصد سياستي و تحليلي متكي بر مقايسه رشد 

متغيرهاي مذكور نيز مويد اين نكته است.

   روند كاهشي آمار نرخ رشد 
دوازده ماهه نقدينگي

بر اساس آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در نيمه 
دوم سال ۱۴۰۰ روند كاهشي را دنبال نمود به طوري كه 
نرخ رشد نقدينگي از ۴۰/5 درصد در پايان شهريورماه 
۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پايان س��ال ۱۴۰۰ كاهش 
يافت، البته 2/7 واحد درصد از رش��د ۳۹/۰درصدي 
نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۰ به افزايش پوشش آماري 
)اضافه ش��دن اطالعات بانك مهر اقتصاد در آمارهاي 
پولي، به واس��طه ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي 
مسلح در بانك س��په( مربوط بوده كه در صورت عدم 
لحاظ افزايش پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در 
پايان سال ۱۴۰۰ به ۳6/۳ درصد كاهش مي يافت؛ اين 
در حالي است كه رشد نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۹ 

معادل ۴۰.6درصد تحقق يافته بود.

  كاهش روند رشد پايه پولي
همچني��ن، پاي��ه پول��ي در پاي��ان س��ال ۱۴۰۰ 
معادل۳۱.۴درصد رشد يافت كه نسبت به رشد دوره 
مشابه سال قبل )۳۰/۱ درصد(، ۱.۳واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد، البته روند رشد دوازده ماهه پايه پولي در 
شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نيز به طور قابل مالحظه اي 

كاهش��ي بود و از ۳۹/5درصد در پايان ش��هريورماه 
۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پايان اين سال رسيد.

    بهبود تركيب نقدينگي 
و كاهش انتظارات تورمي

بررسي روند اجزاي نقدينگي  )پول و شبه پول( در سال 
۱۴۰۰ نيز نشان دهنده بهبود تركيب نقدينگي و انتظارات 
تورمي است. رشد دوازده ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند 
كاهش��ي را تجربه كرد و از 6۱/7 درصد در پايان س��ال 
۱۳۹۹ به ۴2/8 درصد در پايان س��ال ۱۴۰۰ رسيد كه 
اين امر بيانگر كاهش سياليت پول بوده و سازگار با روند 
تحوالت شاخص هاي قيمتي و كنترل انتظارات تورمي 
است. كاهش به ترتيب ۱۳/۱ و 25/۴ واحد درصدي نرخ 
تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه از شهريورماه سال ۱۴۰۰ 

تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاكي از اين موضوع است.

  كاهش روند خلق نقدينگي در شبكه بانكي
بررسي روند تحوالت مانده س��پرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسس��ات اعتباري در سال 
۱۴۰۰ نيز نشان مي دهد كه رشد هر دو متغير مذكور 
در سال ۱۴۰۰ نس��بت به سال ۱۳۹۹ كاهش يافته 
است. به گونه اي كه نرخ رشد دوازده ماهه تسهيالت 
از 55/5 درص��د در پايان ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰ به 
۴8/۳ درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۰ كاهش يافته 
است؛ همچنين، رش��د دوازده ماهه سپرده ها نيز از 
۴7/۳ درصد در پايان ارديبهشت ماه سال گذشته به 
۴2/7 درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۰ رسيده است.

   دولت تاكنون 
از تنخواه استفاده نكرده است

از آنجا كه بخش مهمي از خلق نقدينگي طي ساليان 
گذشته در اقتصاد كشور توسط بانك ها صورت گرفته 
اس��ت. كنترل خلق پول و نقدينگي توسط بانك ها 
مي توان��د نقش مهمي در كاهش رش��د نقدينگي و 

تورم داشته باشد. 
بر همين اساس و مبني بر اظهارات چند باره رييس 
كل بانك مركزي، اين بان��ك در دوره جديد اصالح 
نظام بانكي در سه محور اصالح رابطه دولت با بانك 
مركزي و بانك ها، اصالح رابطه بانك مركزي با بانك ها 
و اصالح رابطه بانك ها با مشتريان را با جديت دنبال 

مي كند.  
در همي��ن راس��تا و در يكي از مهم تري��ن گام هاي 
مس��ير اصالح رابطه دولت با بانك مركزي مديريت 
تنخواه گردان دولت آغاز ش��ده و طبق اعالم رييس 
كل بانك مركزي خوشبختانه دولت در سال جاري 

تاكنون از تنخواه استفاده نكرده است.
به گفته »علي صالح آبادي « دولت هاي قبل در ابتداي 
س��ال طبق قانون بودجه درصدي را از بانك مركزي 
به عنوان تنخواه اخذ مي كردند، اما با توجه به اينكه  
دولت و سازمان هاي دولتي حساب هاي متمركزي 
در نزد بانك مركزي دارند، بر اساس مصوبه سران قوا 
مقرر شده است خزانه داري كل كشور ابتدا از آن منابع 
رسوب  شده در حساب بانك مركزي استفاده كند و 
در نهايت اگر ضرورت داشت دريافت تنخواه آخرين 

راهكار دولت براي تامين منابع مالي خود باشد.

در راستاي اصالح رابطه بانك مركزي با بانك ها نيز 
مديريت اضافه برداش��ت بانك ه��ا از بانك مركزي 
با وثيق��ه دار كردن اضافه برداش��ت ها و تامين مالي 
قاعده مند در دس��تور كار بانك مركزي قرار گرفته و 
بنا به اعالم صالح آبادي در حال حاضر بانك مركزي 
در حوزه نظام بانكي نسبت به كنترل بدهي بانك ها 
به بانك مركزي اهتمام وي��ژه اي دارد به گونه اي كه 
روند دريافت خطوط اعتباري بانك ها از بانك مركزي 
نسبت به سال گذشته 5۰ درصد كاهش يافته است.

نظارت هوش��مند بان��ك مركزي بر تس��هيالت و 
تراكنش ها در شبكه بانكي، اصالح ساختار دارايي 
و س��رمايه بانك ها، ارتقاي نظام مديريت ريسك، 
شفافيت گزارش��گري مالي در بانك ها، ساماندهي 
فعاليت هاي غيربانكي بانك ها و شركت هاي تابعه 
آنه��ا و جلوگي��ري از ورود منابع ب��ه فعاليت هاي 
س��وداگرانه و فروش اموال م��ازاد بانك ها از جمله 
مهم ترين محورهاي اص��الح رابطه بانك مركزي با 

به شمار مي رود.
از س��وي ديگ��ر بانك مرك��زي اقدام��ات خود در 
خص��وص اصالح رابط��ه بانك ها با مش��تريان را از 
تدوين چارچ��وب ارتقاي نظام تامي��ن مالي خرد 
مشتريان حقيقي و توسعه شموليت مالي آغاز كرده 
و در همين راستا طي س��ال جاري »دستورالعمل 
اجرايي اعطاي تس��هيالت خرد به شبكه بانكي« و 
»دستورالعمل حدود و چگونگي ارايه غيرحضوري 
خدمات پايه« را به ش��بكه بانكي ابالغ كرده است. 
بر اين اساس و از آنچه تاكنون توسط بانك مركزي 
اعالم ش��ده اص��الح س��ازوكارهاي وثيقه گذاري 
مشتريان براي دريافت تس��هيالت و تاكيد بر ارايه 
تسهيالت مبتني بر اعتبارس��نجي از رويكردهاي 
اصلي بانك مركزي در اين خصوص است و اين بانك 
در تالش است تا دسترسي عموم مردم به خدمات 
بانكي را تسهيل و نظارت سيستماتيك خود را بيش 
از پيش گسترده سازد تا از سويي توزيع تسهيالت 
در كشور عادالنه تر شود و از سوي ديگر ريسك ناشي 
از عدم ايفاي تعهدات افراد بدحساب براي بانك ها 
كاهش يافت��ه و از حج��م مطالبات مع��وق بانك ها 
كاسته شود. در مجموع مجموعه اقدامات و تدابير 
در نظر گرفته ش��ده براي كنترل رشد نقدينگي و 
تورم نويدبخش ش��رايط اقتص��ادي بهتر در آينده 
است، البته بايد تاكيد شود كه دولت و بانك مركزي 
در اين مسير س��خت نيازمند همراهي ساير نهادها 

به ويژه مجلس شوراي اسالمي هستند.

يادداشت
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امكان كنترل اقتصاد
با ارز ترجيحي وجود ندارد

با ش��رايط تخصي��ص ارز 
ترجيح��ي ام��كان ادامه و 
كنترل اقتصاد وجود ندارد 
و هر اندازه هم كه فاصله بين 
ارز ۴2۰۰ و ارز آزاد بيش��تر 
مي شود، شرايط اقتصادي 
هم شكلي نگران كننده تر از 
قبل به خ��ود مي گيرد. نياز 
به حذف ارز ۴2۰۰ توماني با توجه به شرايط كشور با 
شك و ترديد همراه نيست زيرا سال گذشته حدود 
۱5.5 ميليارد دالر ارز ۴2۰۰ براي كاالهاي اساسي و ۴ 
ميليارد دالر هم ارز غير يارانه اي استفاده شد كه حذف 
اين دو در س��ال جاري قيمت ها را به شدت باال برد. 
گندم حدود 5۰ تا 6۰ درصد، روغن ۴۰ درصد و ارزش 
ريالي ساير كاالها هم به همين نسبت افزايش پيدا 
كرد، بنابراين حدود 25 ميليارد دالر براي ادامه همين 
روند نياز بود كه با توجه به شرايط ارزي كشور امكان 
آن وجود نداشت. ضمن اينكه از طرف ديگر هم قاچاق 
معكوس صورت مي گرفت، يعني كاالها به كشورهاي 
مجاور قاچاق مي شدند و هم از توزيع كاالهايي كه با 
ارز ۴2۰۰ توماني خريداري شده بود ممانعت به عمل 
مي آمد و به منطق��ه ارز آزاد مي رفت و در آنجا حيف 
و ميل صورت مي گرفت. به اين معنا، يارانه پرداخت 
شده بود ولي به دست مصرف كننده واقعي نمي رسيد 
و در بازار آزاد ورود پيدا مي كرد.  طبيعي اس��ت كه با 
چنين ش��رايطي امكان ادامه و كنترل اقتصاد وجود 
ندارد و هر اندازه هم كه فاصله بين ارز ۴2۰۰ و ارز آزاد 
بيشتر مي شود، شرايط اقتصادي هم شكلي بدتر از 
قبل به خود مي گيرد. موضوع هم بحث جديد نيست، 
از سال هاي قبل درباره آن صحبت هاي زيادي مطرح 
مي شد.  اقدام دولت شجاعانه بود، منتها بايد دقت هاي 
الزم صورت گيرد تا مردم با كمبود كاال مواجه نشوند و 
يكي از اشكاالت هم همين موضوع است كه همزمان 
با اج��راي طرح در برخي از كااله��ا كمبود به وجود 
مي آيد، در حالي كه چنين اجازه اي نبايد داده شود 
و وقتي درصدد اجراي چنين طرحي برمي آييم، بايد 
كاالها به وفور در بازار وجود داش��ته باشد. راهي كه 
دولت براي كاالهايي مانند نان انتخاب كرده، در 
صورتي كه براي ديگر كاالها هم آن را مورد توجه 
قرار مي داد، بهتر بود. به اين معنا كه يارانه نقدي 
مورد توجه قرار نگيرد و بخش��ي از هزينه كاالها 
توسط دولت هزينه شود و بخش ديگر آن هم از 
جيب مصرف كننده پرداخت ش��ود. البته انجام 
اين كار نياز به آماده شدن زيرساخت هايي دارد 

كه اكنون براي نان در حال انجام شدن است.

استقالل در حكمراني
 الزمه مديريت منابع

مهدي منصوري  بيدكاني|
وظيفه صندوق توسعه ملي كمك به تثبيت اقتصادي 
است و سرمايه گذاري خارجي موثر هم زماني اتفاق 
مي افتد كه اين صندوق اس��تقالل الزم را داش��ته 
باشد ضمن اينكه مقرر شده كه اين صندوق، ارزي 
وام بدهد و به صورت ارزي ه��م آن را دريافت كند.  
بسياري از كشورها به منظور حفظ ارزش دارايي ها 
و درآمدزايي براي نس��ل هاي بعدي خود، نهادهاي 
مالي ب��ا عنوان هاي مختلف صن��دوق ثروت ملي، 
صندوق تثبي��ت نفت و صندوق ه��اي OSF براي 
سرمايه گذاري هاي مولد در كشورهاي سرمايه پذير 
و بازاره��اي مالي جهاني دارند.  در فصل دهم كتاب 
هندسه سياس��ت هاي كلي نظام اش��اره مستقيم 
شده كه وظيفه اين صندوق ارايه تسهيالت از منابع 
صندوق توس��عه ملي به بخش ه��اي غيردولتي به 
صورت ارزي است. در واقع مقرر شده كه اين صندوق، 
ارزي وام بدهد و به صورت ارزي هم دريافت كند.  نكته 
مهم ديگر استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از 
تكاليف بودجه اي و قوانين عادي است كه بايد به آن 
توجه داشت. موضوع مهم و كارآمد ديگر اينكه بايد 
بدانيم ماهيت صندوق توسعه ملي ايران با حكمراني 
اشتباه، تغيير خواهد كرد و وظايفي كه برعهده آن 
اس��ت تا بتواند نقش موثري در حماي��ت از اقتصاد 
داخلي داشته باشد را با يكسري تصميمات تكليفي و 
اشتباه از دست خواهد داد.   بايد توجه داشته باشيم 
كه بخش��ي از وظايف و ماهيت صندوق را عهده دار 
شدن پس انداز بين نس��لي به عنوان يكي از اركان 
اساسي صندوق مي دانيم. در واقع حمايت از اقتصاد 
داخلي اما به شيوه موثر محقق خواهد شد به نحوي 
كه اقدامات تس��هيالتي آن به بخش غيردولتي به 
صورت ارزي باشد و به صورت ارزي هم دريافت  كند.  
وظيفه صندوق توسعه ملي كمك به تثبيت اقتصادي 
است و سرمايه گذاري خارجي موثر هم زماني اتفاق 
مي افتد كه اين صندوق استقالل الزم را داشته باشد.  
افرادي كه از صندوق توسعه ملي وام گرفتند سهام 
خود را در بورس به دالر ارزيابي كنند و سهم شان به 
صندوق توسعه به ميزان بدهكاري شان انتقال داده 
شود . ممكن است برخي بگويند حجم بدنه دولت 
افزايش پيدا مي كن��د و در جواب بايد گفت حجم 
بدنه دولت افزايش يابد بدتر است يا اينكه بيت المال 
يكجا بلعيده شود؟ در نتيجه بين بد و بدتر مجبور 
هستيم كه گزينه نخس��ت را انتخاب كنيم.  براي 
توسعه و پيشرفت در اقتصاد كه به صورت ماندگار 
هم نهادينه شود بايد به استقالل ۳بخش توجه ويژه 
داشته باشيم؛ استقالل بانك مركزي، صندوق توسعه 
ملي و بورس. در كنار اينها با استقالل قوه قضاييه نيز 
مي توانيم شاهد حكمراني اصيل از جنس انقالب 
اسالمي با هدف توزيع عدالت و اجراي عدالت علوي 

در قد و قامت جمهوري اسالمي ايران باشيم.

از 7 خرداد اجرايي مي شود
موجودي حساب چك كافي 

نباشد از ساير حساب ها برمي دارند
براساس بخشنامه اي كه برخي بانك ها به شعب شان 
ابالغ كرده ان��د در صورت كافي نب��ودن موجودي 
حساب صادركننده چك بانك ها از 7 خرداد مكلف 
به پرداخ��ت وجه چ��ك از محل موجودي س��اير 

حساب هاي صاحب حساب، شده اند.
بر اس��اس مفاد قانون جديد چك و دس��تورالعمل 
حساب جاري كه بانك مركزي به شبكه بانكي، در 
صورت كافي نبودن موجودي حساب صادركننده 
چك، ابالغ كرده بانك ها مكلف به پرداخت وجه چك 
از محل موجودي ساير حساب هاي صاحب حساب به 
ترتيب اولويت از حساب جاري، حساب قرض الحسنه 
پس انداز، حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و حساب 
سرمايه گذاري بلندمدت و همچنين مسدود كردن 
كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به 

صادركننده به ميزان مبلغ چك هستند. 
براساس بخشنامه اي كه برخي بانك ها به شعب شان 
ابالغ كرده اند اين قانون بناست از 7 خرداد در شعب 
بانكي اجرايي ش��ود؛ در بخش��نامه ابالغي يكي از 
بانك هاي بزرگ خصوصي آمده است: » به استحضار 
مي رساند در راس��تاي اجراي تكاليف قانون اصالح 
صدور چ��ك، از تاريخ 7 خردادماه س��ال جاري، در 
صورت كسري موجودي حساب جاري، مبلغ مورد 
نظر از ساير حس��اب هاي ش��خص در همان بانك 

برداشت شده و به ذي نفع چك پرداخت مي شود.
در ص��ورت عدم تأمين مبلغ چ��ك در همان بانك، 
حس��اب فرد صادركننده چك در س��اير بانك ها و 
موسس��ات اعتباري به ميزان مبلغ كسري چك به 
ترتيب از بيشترين به كمترين مانده از طريق »سامانه 
محچك «، مسدود و سپس مراحل قانوني از سوي قوه 

قضاييه انجام مي شود.«
آنطور كه در قانون آم��ده، بانك ها بايد برخي نكات 
حقوقي را در خصوص برداشت از ساير حساب هاي 
مشتري براي پاس كردن چك رعايت كنند؛ برخي از 

اين نكات را در ادامه مي خوانيد: 
١- ماده 5 مكرر قانون چك صرفا »مسدود كردن كليه 
حساب ها و كارت هاي بانكي صادر كننده به ميزان 
كسري مبلغ چك« را تجويز كرده و اجازه برداشت از 

حساب هاي ياد شده را به بانك ها نداده است.
2- بانك مركزي در نامه شماره ۴685۱۱/۹7 مورخ 
۹8.۱2.28 خ��ود بانك ها را مكلف به پرداخت وجه 
چك از محل موجودي قابل برداشت صاحب حساب 
در س��اير حس��اب هاي انفرادي ريالي وي در همان 
بانك كرد كه اين تكليف را به استناد شرط موجود در 
كارت افتتاح حساب جاري كه دستورالعمل حساب 
جاري آن را الزم االجرا دانسته است، ابالغ كرده ولي 
زمان افتتاح حساب جاري برخي از مشتريان بانكي 
به سال هاي گذشته و قبل از ابالغ دستورالعمل اخير 
حساب جاري بر مي گردد و شرط اجازه برداشت از 
حس��اب در كارت هاي افتتاح حساب قديمي يعني 
قبل از س��ال ۹۱ درج نشده است. البته بانك ها بايد 
ش��رط جديد را به قراردادهاي خود اضافه كرده و از 
مشتريان امضا مي گرفتند اما اين مهم در بسياري از 

بانك ها رخ نداده است.
٣- حال با توجه به نكات ياد ش��ده براي جلوگيري 
از بروز هرگونه مش��كل حقوقي، الزم است به ويژه 
در خصوص حس��اب هاي جاري كه قبل از سال ۹۱ 
افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتريان به 
ترتيب فوق الذكر، كارت افتتاح حساب جاري صاحب 
حساب رويت شده و در صورتي كه شرط مذكور در آن 
قيد شده و به امضاي مشتري رسيده باشد، به ترتيب 
اعالم شده توسط بانك مركزي براي برداشت از ساير 

حساب هاي مشتري اقدام شود.
۴- در اين خصوص چنانچه چك توسط ذي نفع به 
شعبه غير از شعبه افتتاح كننده حساب صادر كننده 
چك ارايه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از ساير 
حساب هاي مشتري مكلف به استعالم تلفني و اخذ 

تاييديه از شعبه مبداء است.
5- در صورت عدم وجود شرط ياد شده مبني بر اجازه 
برداشت از ساير حس��اب ها در كارت افتتاح حساب 
جاري يا عدم موجودي حساب هاي فوق و در نتيجه 
عدم وصول وجه چك، بر اساس بند )ب( ذيل ماده 5 
مكرر قانون چك كليه حساب ها و كارت هاي بانكي 
و هر مبلغ متعلق به صادر كننده به ميزان مبلغ چك 
در بانك بايد صرفا مسدود شود. )در اين فرض اجازه 
برداشت مستقيم از ساير حساب ها توسط شعبه وجود 

ندارد و صرفا تكليف، مسدود كردن حساب است( 
6- در صورت واريز بعدي وجه به حس��اب مشتري، 
مراجعي كه سابق بر اقدام بانك دستور انسداد حساب 
را ص��ادر نموده اند داراي حق تقدم بوده و در صورت 
وجود وجوهي مازاد بر دستورهاي مقدم، وجه چك 
پس از ارايه دستور از مرجع قضايي يا ثبتي به ذي نفع 
پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چك 
به ذي نفع، كليه حس��اب هاي مشتري رفع انسداد 
مي شود. الزم به تاكيد است كه پرداخت مبالغ واريزي 
بعدي به همان حس��اب جاري داراي دس��ته چك 
مشتري مستلزم اخذ دس��تور مرجع قضايي نبوده 
و لزوم ارايه دستور مرجع قضايي صرفا در خصوص 
مبالغي اس��ت كه بعدا به ساير حساب هاي مسدود 

مشتري واريز مي شود.
7- به اس��تناد بند ۱۹-6 دس��تورالعمل حساب 
ج��اري، ش��عب بايد ترتيب��ي اتخاذ كنن��د تا در 
صورت عدم وجود ش��رط اجازه برداشت بانك از 
ساير حساب هاي مش��تري در فرض عدم كفايت 
موجودي حساب جاري در كارت افتتاح حساب، 
به هنگام اولين مراجعه مشتريان ياد شده به شعبه 
مفاد اين ش��رط را به اطالع آنان رسانده و آنان را 
ملزم به امضاي فرمت جديد قرارداد و كارت افتتاح 
حساب جديد مبتني بر شرط ياد شده كنند. ارايه 
هرگونه خدمات حساب جاري به فرد مستنكف از 

امضاي فرم ياد شده امكان پذير نيست.

كنترل رشد نقدينگي و تورم از مسير اصالح نظام بانكي و كاهش انتظارات تورمي

قيمت دالر كاهش يافت

دولت تاكنون از تنخواه استفاده نكرده است

سكه به 14 ميليون و 380 هزار تومان رسيد

احراز هويت مشتريان بانكي آنالين شد

نرخ دالر روز چهارش��نبه، چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱ در 
بازار آزاد به ۳۰۳۰ تومان و س��كه به ۱۴ ميليون و ۳8۰ 
هزار تومان رسيد. صرافي هاي بانكي با 77 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته 25 هزار و 8۱8 تومان معامله شد. 
قيمت فروش يورو ني��ز در اين صرافي ها با۱5۰ تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر با 28 هزار و 2۳۹ 
تومان بود.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 
25 هزار و 56۱ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 27 هزار و 
۹58 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 25 هزار و 26۰ تومان و نرخ فروش 
آن 25 ه��زار و ۴8۹ تومان بود. اين در حالي اس��ت كه 
نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و ۱۳۴ تومان و نرخ 
فروش آن نيز 27 هزار و ۳8۱ تومان اعالم شد.همچنين، 
در س��امانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 26 
ه��زار و 2۴8 تومان فروخته و حوال��ه دالر به بهاي 2۴ 
هزار و ۴۳۴ تومان معامله ش��د. افزايش قيمت دالر در 
صرافي هاي بانكي از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ شروع شد و 
خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و نوسان قيمت  
دالر در صرافي هاي بانكي ادامه يافت. قيمت دالر به طور 
مشخص 2۴ آذرماه در كانال 27 هزار تومان ثابت ماند. در 
روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز سير نزولي را شروع كرد 
و پس از 6 ماه دوباره به كانال 26 هزار تومان بازگشت و 
در آخرين روزهاي دي ماه مصادف با 27 اين ماه دوباره 
به كانال 25 هزار تومان بازگشت. سير نزولي قيمت ها 
ادامه داش��ت تا اينكه در ۱7 بهمن ماه در كانال 2۴ 
هزار تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد قيمت 

دالر در صرافي هاي بانكي در قيمت 25 هزار تومان 
نوسان داشت و تمايلي به خروج از اين كانال ندارد. 

   سكه 1۲0 هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه طرح جديد چهارش��نبه، چهارم خردادماه 
۱۴۰۱ با ۱2۰ هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به روز 
گذش��ته به ۱۴ ميليون و ۳2۰ هزار تومان رسيد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۳ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون 
تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۹8۰ تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميليون و 8۳۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز ن��رخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك 
ميليون و ۳82 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
پنج ميليون و ۹۹۰ هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز 

با قيمت يك هزار و 858 دالر و ۱۹ سنت معامله شد.

    قيمت اسكناس و حواله دالر 
در پنجمين روز هفته، ميانگين موزون فروش هر اسكناس 
دالر امريكا در صرافي ها، 25۹57 تومان تعيين شده است.

بررسي تغييرات بهاي دالر و يورو در معامالت پنجمين 
روز هفته نش��ان از تداوم ثبات نسبي نرخ خريد و فروش 

اسكناس امريكايي در صرافي هاي مجاز دارد.

    بهاي دالر و يورو در صرافي هاي مجاز
ب��ه گونه اي ك��ه جديدتري��ن نرخ هاي اعالم ش��ده 
چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱ نشان مي دهد ميانگين 

موزون سامانه سنا بانك مركزي خريد هر اسكناس دالر 
امريكا در صرافي هاي مجاز از مردم 256۹8 تومان و 
ميانگين موزون فروش هر اسكناس دالر امريكا در اين 
صرافي ها به متقاضي خريد ارز، 25۹57 تومان تعيين 
شده است. همچنين در اين صرافي ها، ميانگين موزون 
نرخ خريد هر اسكناس يورو از مردم 278۹6 تومان و 
ميانگين موزون فروش هر اسكناس يورو به متقاضي 

خريد يورو نيز به رقم 28۱77 تومان رسيده است.

    جديدترين تغييرات
 نرخ حواله دالر، يورو و درهم در سامانه نيما

بر اس��اس اين گزارش، نرخ خريد حوال��ه دالر امريكا در 
سامانه نيما 2۴2۱۴ تومان و نرخ فروش حواله دالر امريكا 
نيز به رقم 2۴۴۳۴ تومان رسيده است. از سوي ديگر، نرخ 
خريد حواله يورو 26۰۱۱ تومان و نرخ فروش حواله يورو 
نيز 262۴8 تومان تعيين شده است. همچنين نرخ خريد 
حواله درهم امارات نيز در معامالت پنجمين روز كاري 
هفته، 65۹۳ تومان و نرخ فروش حواله درهم امارات نيز 

به رقم 665۳ تومان رسيده است.

    نرخ دالر و يورو در بازار متشكل ارزي 
چقدر شد؟

جديدترين نرخ هاي اعالم شده توسط بازار متشكل 
ارزي نشان مي دهد نرخ اسكناس دالر امريكا در بازار 
متشكل ارز ايران به رقم 25828 تومان و نرخ فروش 
اين ارز در صرافي ها نيز به رقم 26۰86 تومان رسيده 

اس��ت. از سوي ديگر، نرخ هر اس��كناس يورو در بازار 
متشكل ارز ايران 28۰۳7 تومان و نرخ فروش اين ارز 

در صرافي ها نيز 28۳۱7 تومان تعيين شده است.

    دالر گوي سبقت را از طال ربود
قيمت طال چهارشنبه اندكي كاهش يافت و از باالترين رقم 
دو هفته اخير عقب نشيني كرد زيرا دالر زمين بازي را پس 
گرفت. به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال پس از اينكه 
روز سه شنبه به باالترين ميزان خود از ۹ مي از ۱86۹ دالر 
و ۴۹ سنت رسيد، با كاهش 7.۳۰ درصدي به ۱85۹ دالر 
و ۱۰ سنت رسيد. در بازار معامالت آتي امريكا نيز قيمت 
طال با ۰.۳۹ درصد كاهش به ۱86۰ دالر و ۱۰ سنت رسيد. 
ش��اخص دالر پس از رس��يدن به پايين ترين سطح خود 
در يك ماه گذشته در جلسه قبل، تقويت شد و شمش با 
قيمت دالر را براي خريداراني كه ساير ارزها دارند گران تر 
كرد. سرمايه گذاران در حال مقابله با نحوه ارزيابي مسير 
فرود تورم هس��تند كه اكنون اوج تورم پشت سر گذاشته 
 SPI شده است. استفان اينس، ش��ريك مديريت دارايي
مي گويد: سوالي كه براي بازار وجود دارد اين است كه چقدر 
طول مي كشد تا اين شرايط عادي شود و اين به طور قطع به 
طال كمك خواهد كرد. بازدهي شاخص ۱۰ ساله خزانه داري 
اياالت متحده پس از افت در جلسه قبل به پايين ترين سطح 
يك ماهه، تقويت شد و تقاضا براي شمش با بازده صفر را 
تحت فشار قرار داد. به گفته وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز، 
طال ممكن است در اطراف حمايت ۱856 دالر در هر اونس 
تثبيت شود و مقاومت در ۱867 دالر را مجددا آزمايش كند.

نظام بانكي بعد از افزايش سقف مجاز انتقال وجه كارت به 
كارت، تمديد تاريخ انقضاي كارت هاي بانكي بدون حضور 
مشتري و عمليات احراز هويت غيرحضوري متقاضيان 
سجام، حاال موضوع افتتاح حساب و صدور كارت بدون 
حضور در شعب بانكي را عملياتي خواهند كرد. براساس 
بخش��نامه ابالغي بانك مركزي به بانك ها در خصوص 
»شموليت دسترسي به خدمات بانكي و الكترونيكي شدن 
بيشترآن« بانك ها در كنار افتتاح حضوري حساب ها به 
ويژه حساب دريافت تسهيالت خرد و به منظور شموليت 
مالي، اقدام به افتتاح حس��اب و اعتبارسنجي به صورت 
غيرحضوري و در بس��تر اينترنت و اپلكيشن هاي بانكي 
خواهند كرد. نظام بانكي بعد از اقداماتي همچون افزايش 
س��قف مجاز انتقال وجه كارت ب��ه كارت، تمديد تاريخ 
انقضاي كارت هاي بانكي بدون حضور مشتري و عمليات 
احراز هويت غيرحضوري متقاضيان سجام، حاال موضوع 
افتتاح حساب و صدور كارت بدون حضور در شعب بانكي 

را عملياتي خواهند كرد.

   مزاياي افتتاح حساب غيرحضوري 
در بانك ها

افتتاح حساب در حال حاضر در بيشتر بانك ها به شيوه 
سنتي و حضوري انجام مي گيرد، در اين شيوه مشتري 
با در دست داشتن مدارك سجلي و كپي آنها با مراجعه 
به شعب بانك ها در شرايط ويژه كرونايي ضمن صرف 
وقت در تردد و متحمل ش��دن ريس��ك هاي ابتال به 
بيماري كرونا درخواست افتتاح حساب را دارند. نظام 
بانكي به منظور گسترده كردن خدمات الكترونيكي 
و جامه عمل پوش��اندن به بانك2۴*7 درصدد است 
افتتاح حساب غيرحضوري را عملياتي كند. اين موضوع 
در حوزه ش��موليت و دسترسي بيشتر شهروندان به 

خدمات بانكي قرار مي گيرد .
طبق تعريف بانك جهاني )2۰۱7( شمول مالي بدين 
معناست كه شهروندان به انواع مختلف خدمات مالي 
مناسب دسترسي داشته باشند و بتوانن�د به طور موثر 
از آنها اس��تفاده كنند. چنين خدمات��ي بايد به صورت 

مس��ووالنه و ايمن ب��راي مصرف كننده ها ارايه شود. 
در پايين ترين س����طح خود، ش��مول مالي ب��راي 
ارايه دهندگان در ي��ك محيط به خوبي قاعده مند به 
ص��ورت پاي��دار در بانك يا س��اير موسسات مالي يا 
ارايه دهندگان خدمات پول موبايلي، داشتن حساب 
سپرده يا حساب معامالتي )حس��اب جاري( آغ��از 
مي شود كه مي تواند ب��راي انجام و دريافت پرداخت ها 

و ذخيره يا پس انداز پول استفاده شود.
در روش غيرحض��وري افتتاح حس��اب امكان ثبت 
تقاضاي احرازهويت براي متقاضيان براساس انطباق 
الكترونيك چهره متقاضي با تصوير ثبت احوال را به 
صورت جامع و كامل در بستر همراه بانك مهيا كرده 
اس��ت و ديگر نيازي به مراجعه حض��وري براي احراز 
هويت نيس��ت. به عبارتي بانك ها در طراحي سامانه 
»احراز هويت غيرحضوري« تالش خواهند كرد تا سه 
ضلع مثلث را فراهم كنند تا مش��تري با خيال آسوده 
خدمات مورد نياز را دريافت كند، امنيت، س��هولت و 

غيرحضوري بودن به ص��ورت توامان در اين خدمت، 
زمينه آغاز س��فر مش��تري در اكوسيستم ديجيتال 
بانك ها را فراهم خواهد آورد. در اين روش كافي است 
مشتري نسخه جديد همراه بانك مدنظر خود را نصب 
كند و با ارسال تصاوير مدارك هويتي و همچنين ويدئو 
زنده، تقاضاي افتتاح حس��اب خود را به بانك مدنظر 
ارسال كند و اگر مايل بوديد كارت نقدي خود را درب 
منزل يا محل كار از مامور پست تحويل بگيرد. در روش 
غيرحضوري دريافت تسهيالت، وثايق بانكي نيز كه 
شامل سفته و گواهي كسر از حقوق مي شود كامال به 
صورت الكترونيكي و در بستر همراه بانك و اينترنت 
انجام مي گيرد.  ضمنًا در مرحله بعدي اعتبارسنجي 
مشتري نيز توسط شركت هاي مورد تاييد بانك مركزي 
انجام و نيازي به مراجعه حضوري نخواهد بود، مرحله 
نهايي افتتاح حساب غيرحضوري امضا الكترونيكي 
است كه بانك ها در حال فراهم آوردن زيرساخت هاي 

الزم در اين زمينه هستند.

ابراهيم بهادراني



گروه بازار سرمايه|
بورس در سال 1399 روند صعودي به خود گرفت اما در 
نيمه راه سقوط كرد و سهامداران زيان چند ميليادري 
كردند. پس از بورس روند اصالحي داشت و اسفند ماه 
سال 1400 روند صعودي خود را آغاز كرد و هفته اخير 

بورس وارد كانال يك ميليون و 600 هزار واحدي شد.
بررس��ي روند معام��الت نش��ان مي ده��د در برخي 
محدوده ها گاه عرضه و تقاضاهايي در نمادهاي بزرگ تر 
يا رشديافته تر از سوي حقوقي ها صورت مي گيرد. وقتي 
روند عرضه و تقاضاي س��هام مختلف را رصد مي كنيم 
نيز اردرهايي با ماهيت حمايتي و عرضه هايي با هدف 
مديريت قيمت س��هام ش��ركت ها در بازار مش��اهده 
مي شود؛ اين روند اين فرضيه را كه بازار در حوزه شاخص 
و جنبه عمومي حاكم بر آن مديريت مي شود را تقويت 
مي كند. البته اين موضوعي نيست كه مختص اين مقطع 
زماني باشد و ما در مقاطع زيادي شاهد آن بوده ايم كه 
سياست گذاران بازار سرمايه اعم از مديران صندوق هاي 
بزرگ و فعاالن قوي تر براي حفظ ثبات و مديريت فضاي 
حاكم بر بازار سفارش هاي خود را به صورت هماهنگ 
ش��ده ثبت مي كردند. نمونه آن ه��م اتفاقي بود كه در 
زمستان س��ال گذشته تجربه شد. ش��ايد به نوعي آن 
مقطع را بتوان زماني دانست كه بازار و سهام بسياري از 
شركت ها به صورت دستوري توانستند كف سازي كنند 
وآن روند فرسايشي و نزولي بازار در نتيجه آن حمايت ها 
پايان بپذيرد. البته انتقادات زيادي به اين رويكرد وارد 
است و مي تواند از منظر دس��تكاري ديده شود و مورد 
ترجمه و تفسير قرار بگيرد. اما به نظر مي رسد اين رويكرد 
كه با هماهنگي اركان بازار شكل مي گيرد با هدف حفظ 
رويه با ثبات افزايشي بازار صورت مي گيرد و همان گونه 
هم كه مش��اهده مي كنيد صف هاي ف��روش چندان 
پرقدرتي در بازار ديده نمي ش��ود و فشارهاي فروشي 
كه در اين دوره ها حادث مي شود معموال با تقاضاهاي 
حمايتي با جمع آوري صف هاي فروش تا حد زيادي به 
تعادل نمادها منجر مي شود و در نهايت مي تواند كمك 
كند كه بازار آرام تري داشته باشيم و شرايط رونق بازار 
هم ماهيت هيجاني به خود نگيرد تا بعد از آن هم روند 

نزولي پرشتابي را تجربه كند.

    حركت نقدينگي ضعيف تر 
به سمت نمادهاي كوچك

احسان رضاپور، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رشد 
نامتوازن ش��اخص هاي كل و هم وزن عنوان مي كند: 
طي ۲0 ماه گذش��ته اعتماد سرمايه گذاران با صدمات 
زيادي مواجه ش��ده بود؛ گروهي از سرمايه گذاراني كه 
در سال 99 وارد بازار ش��ده بودند و زيان زيادي به آنها 
وارد شده بود، تجربه و خاطرات خوبي نداشتند. طبعا در 
ارديبهشت و فروردين هم كه بازار شرايط رو به بهبودي 
را تجربه كرد، همچنان اين ق��وت قلب را براي حضور 
پررنگ در بازار سرمايه نداشتند. به همين خاطر نوعي 
احتياط و مالحظه كاري در سهامداران بسيار مشهود 
است و مي بينيم كه معامالت خود را محافظه كارانه دنبال 
مي كنند. در واقع سرمايه گذاران با تمام منابع خود در 
بازار حضور ندارند و سعي مي كنند به صورت مرحله اي 
و به م��رور با افزايش اعتمادها منابع خ��ود را وارد بازار 
كنند. اين موضوع باعث شده است كه نقدينگي بازار با 
روزهاي پررونق سال 99 كه بعضا ارزش معامالت باالتر 
از 1۵ هزار ميليارد تومان بود، بسيار فاصله داشته باشد.

 او مي افزايد: در واقع نقدينگي محدودتري كه در بازار 
فعال اس��ت عمدتا نمي تواند حركت مهم و موثري را 
روي س��هم هاي بزرگ تر بازار انجام دهد چراكه ورود 
تقاضاي مح��دود روي اين نمادها به واس��طه حضور 
پررنگ سهامداران عمده آنها مقدور نيست. گروه زيادي 
از سهامداران حقوقي و نهادي بازار در اين سهم ها كه 
ممكن اس��ت گاهي پول هم الزم داشته باشند دست 

به عرضه مي زنند و با رشدهاي بسيار محدود ممكن 
است فروشنده شوند؛ از همين رو پول اندك نمي تواند 
قدرت كافي براي جريان س��ازي در اين نمادها را رقم 
بزند. به همين خاطر طي مدت اخير، بيش��تر شاهد 
فعاليت در نمادهاي كوچك بوده ايم. اين نمادها از اين 
منظر مورد توجه قرار گرفته اند كه حجم مبناي كمتر و 
گردش معامالت مناسب تري داشته اند. بعضا از وضعيت 
مناسبي از منظر بنيادين برخوردار بوده و نقدشوندگي 
خوبي هم داش��ته اند. همچنين اخب��ار بنيادين هم 
مي توانسته است از وضعيت رشدي آنها پشتيباني كند، 
اين دسته سهم ها مورد توجه بيشتر فعاالن بازار قرار 
گرفته اند و موجب شده اند كه شاخص هم وزن نسبت 

به شاخص كل بازدهي بيشتري داشته باشد.

    انتخاب سهام با نگاه تحليل محور
اين كارش��ناس بازار سرمايه در ادامه با هشدار نسبت 
به انتخاب سهام كوچك بازار عنوان مي كند: »موضوع 
مهم در اين حوزه آن اس��ت كه س��رمايه گذاران بايد 
دقت كنند بس��ياري از اين س��هم ها طي مدت اخير 
رشدهاي كوتاه مدت و جذابي را تجربه كرده اند و بعضا 
گروه زيادي از سرمايه گذاران كوتاه مدت را در حاشيه 
سودهاي بس��يار خوبي قرار داده اند؛ بر همين اساس 
ممكن است اين س��هم ها حتي اگر پشتوانه بنيادين 
داشته باشند، مدتي هرچند كوتاه استراحت قيمتي 
كنند و س��پس با دست به دست ش��دن و جابه جايي 
سهامداران و رس��يدن اخبار و گزارش هاي جديدتر 
خود را براي دوره جديدي از رشد آماده كنند.« رضاپور 
مي افزايد: »لذا الزم است كه سرمايه گذاران حتما به اين 
نكته توجه داشته باشند كه در بازار گروه هاي زيادي 
مي توان يافت كه از پتانسيل هاي خوبي برخوردار باشند 
كه آنها را در جمع س��هام شاخص س��از قرار مي دهد. 
همچنين رشدهاي بسيار محدودي را تجربه كرده اند 
و با توجه به دورنماي سودسازي و شرايط بنيادين حاكم 
بر آنها، وضعيت بازارهاي جهاني و نرخ دالر بتوانند براي 
سرمايه گذاران كم ريس��ك تر از گروه هايي كه رشد 

بااليي داشته اند ظاهر شوند.
به عنوان مثال برخي از سهامي كه در گروه كاموديتي 
محور بازار اس��ت از جمله اين س��هام هس��تند. فصل 
مجامع هم آغاز ش��ده و برخي از اين شركت ها تقسيم 

سود خوبي دارند. همچنين مي توانند بعد از مجمع هم 
قيمت هاي جذابي داشته باشند و در صورتي كه سود 
آنها تكرارشونده باشد براي دوره هاي بعدي گپ قيمتي 
ناشي از سود تقسيمي را به س��رعت براي سهامداران 
جبران كنند.« رضاپور اظهار مي كند: »سرمايه گذاران 
و س��هامداران به راحتي مي توانند با بررس��ي شرايط 
بنيادين ش��ركت ها و اخبار و عوام��ل تاثيرگذار بر اين 
دسته از سهام، متوجه پتانسيل و ميزان ارزندگي سهام 
ش��وند. طبيعتا اين دس��ته از نمادهايي كه رشدهاي 
كوتاه مدت و پرشتابي را با ريسك باالتر تجربه كرده اند 
بايد بسيار بيشتر مورد بررسي قرار گيرند. چراكه ممكن 
اس��ت اصالحات مقطعي را در پيش داش��ته باشند و 
سرمايه گذاران را متضرر كنند. در واقع بررسي بنيادين 
شركت ها مي تواند اين شناخت را به سرمايه گذار بدهد 
كه س��هام انتخابي آنها صرفا به واس��طه ورود تقاضاي 
غيرمتعارف يا ناشي از پروژه شدن جذاب نشده اند و از 
پتانسيل ها و پشتوانه هاي بيشتري برخوردار است كه 
حتي در صورت انتشار اخبار منفي يا نبود شرايط پررونق 

در بازار، سهامداران را با ريسك بااليي مواجه نكند.«

    صعود بازار در پي رشد تورم
اميرعلي اميرباقري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با جهان صنعت به بررس��ي وضعيت بازار پرداخته و در 
رابطه با روند صعودي شاخص كل عنوان مي كند: به طور 
كلي چند عامل مثبت و منف��ي در كنار هم در كليت 
اقتصاد وجود دارد كه طبعا تاثير خود را بر بازار سرمايه 
هم نشان خواهد داد.مهم ترين محرك بازار سرمايه در 
چند سال گذشته توليد واقعي نبوده است بلكه نرخ ارز 

و تورمي بوده كه در كليت اقتصاد وجود داشته است.
وي توضيح مي ده��د: وقتي حجم نقدينگي از حدي 
باالتر رود كه تناسبي با توليد واقعي اقتصاد ندارد، خود 
را در بازارهاي مختلف در قالب تورم نشان خواهد داد 
و بازار سرمايه هم از اين امر مستثني نيست. بنابراين 
هميشه رشد بازار سرمايه به معناي عالمت مثبتي براي 
رشد اقتصاد نخواهد بود. يكي از وعده هاي دولت حاضر 
و چالش هاي پيش روي آن، بحث بازار س��رمايه بود. 
اكنون طبيعتا به واسطه افزايش نرخ ارز، سرمايه ها به 
بازار سرمايه هم جذب خواهند شد؛ چراكه در بازارهاي 
موازي و به عنوان مثال بازار ملك »گپ قيمتي« تقاضا 

وجود دارد و در ديگر بازارها هم سرمايه گذاري به طور 
كالن قانوني نيست. در اين ميان تنها بازار سرمايه باقي 

مي ماند كه پشت سر تورم و نرخ ارز حركت مي كند.
 اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد مي كند: اما اين رشد 
به نفع كليت اقتصاد و حتي بازار س��رمايه هم نيست؛ 
چراكه صرفا تورمي است كه خود را در كليه قيمت ها 
از جمله قيمت سهام نشان مي دهد و از اين بابت اتفاقا 
نمي توان گفت، حركت يا اتفاق خاص يا حتي مديريتي 
خاصي براي بازار سرمايه رخ داده است. بالعكس اين 

تورم هم بر تورم قبلي بار خواهد شد.

    لزوم كنترل نرخ ارز و تورم
اين تحليلگر بازار س��رمايه در ادام��ه عنوان مي كند: 
همان گونه كه مي دانيد فضاي اقتصادي در حال حاضر 
فضاي شكننده اي است و بايد بسيار محتاطانه در اين 
مسير گام برداشته ش��ود. همواره تاكيد كرده ايم كه 
مهم ترين رويداد براي بازار سرمايه يك رشد يكنواخت 
همراه با پارامترهاي اقتصادي باثبات است نه حركات 
افزايش��ي و نزولي س��نگين كه در حقيقت ريس��ك 
سرمايه گذاري در اين بازار را افزايش مي دهد.بنابراين 
دولت حاضر به سرعت بايد روي مقوله تورم و حوزه اي 
مانند نرخ ارز كار كند تا فش��اري كه بر معيشت مردم 
وارد شده برداش��ته و تعادل برقرار شود. واقعيت اين 
است كه به هر ميزاني در كشور تورم، چشم انداز تورمي 
و دورنماي رش��د نرخ ارز وجود داشته باشد، به همان 

نسبت بازار سرمايه رشد خواهد كرد.

    مهار پارامترها با تعامل بين المللي
وي ادامه مي دهد: اگر ما بازار سرمايه را منفك از كليت 
اقتصاد در نظر بگيريم، يك رشد در دل بازار سرمايه است؛ 
اما اين رشد در بدنه بازار سرمايه نشانگر خوبي براي اقتصاد 
نيست چراكه رشد ناشي از تورم و افزايش نقدينگي است. 
رشدي است كه ناشي از چشم انداز افزايشي براي نرخ ارز 
ايجاد شده است. البته با فشارهايي كه روز گذشته در بازار 
ارز وارد شد به نظر مي رسد دولت هم تا حدي به اين امر 
واقف شده و تالشي براي كنترل نرخ ارز و تورم دست كم 
در كوتاه مدت خواهد داشت. اما در ميان مدت و بلندمدت 
مهار پارامترهاي اقتصادي و كنترل تورم و نرخ ارز جز با 

تعامل بين المللي امكانپذير نخواهد بود.

اخباررويداد
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پرپتانسيل ترين صندوق هاي 
سرمايه گذاري كشور

س��رمايه گذاران پيش از س��رمايه گذاري در هر گروه از 
صندوق هاي سرمايه گذاري، افزون بر مشورت با خبرگان 
بازارهاي مالي، توجه ويژه اي به رتبه بندي و درجه بندي 
مراكز معتبر داراي مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
داشته باش��ند. مجموعه رتبه بندي اعتباري برهان كه 
يكي از اين مراكز است، نتايج درجه بندي خود را براساس 
نش��ان »س��تاره« به طور مرتب در مرجع صندوق هاي 
سرمايه گذاري ايران )فيپيران( منعكس مي كند؛ آخرين 
گ��زارش اين مرك��ز رتبه بندي اعتب��اري منتهي به 31 
ارديبهشت ماه 1401 در ادامه ارايه شده است. درجه بندي 
مذكور با اعطاي نش��ان »پنج ستاره« براي مناسب ترين 
صندوق سرمايه گذاري ش��روع مي شود و طبيعي است 
هر چه اين نشان ها به سمت »يك ستاره« ميل پيدا كند، 
براي سرمايه گذاري در آن صندوق بايد دقت نظر بيشتري 
داش��ت. اين گزارش حاكي اس��ت كه از تعداد حدود 90 
صندوق سرمايه گذاري سهامي فقط پنج صندوق توانسته 
است براي هر سه دوره يك ساله، سه ساله و پنج ساله نشان 
»پنج ستاره« دريافت كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري 
»آس��مان يكم« و »آس��مان آرماني )نماد: آس��اس( « 
سبدگردان آسمان، »پيشتاز« و »توسعه اندوخته آينده 
)نماد: اطلس( « س��بدگردان مفيد و »فيروزه موفقيت« 
سبدگردان توسعه فيروزه اين ليست را تشكيل مي دهند. 
گروه صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط نيز شاهد دو 
صندوق شاخص از نگاه درجه بندي مجموعه رتبه بندي 
اعتباري برهان بود. صندوق س��رمايه گذاري »آس��مان 
خاورميانه« س��بدگردان آسمان با كسب دو نشان »پنج 
س��تاره« براي دوره هاي سه ساله و پنج ساله و يك نشان 
»چهار ستاره« براي دوره يكساله، جايگاه ممتازي در بين 
۲۲ صندوق مختلط كشور كس��ب كرده است. صندوق 
»سپهر انديشه نوين )نماد: صنوين( « تامين سرمايه نوين 
ديگر صندوق مختلط است كه از نگاه برهان باالترين درجه 
را به خود اختصاص داده است؛ دو نشان »پنج ستاره« براي 
دوره هاي يكساله و سه ساله و يك نشان »چهار ستاره« براي 
دوره پنج ساله به اين صندوق اختصاص داده شده است. 
گروه صندوق هاي بادرآمد ثابت نيز شاهد كسب نشان »پنج 
ستاره« دوره هاي يك ساله، سه ساله و پنج ساله براي سه 
صندوق از جمع 103 صندوق بوده اس��ت. صندوق هاي 
سرمايه گذاري »پاداش س��رمايه بهگزين« سبدگردان 
پاداش س��رمايه، »امين آشنا ايرانيان« سبدگردان سهم 
آشنا و »امين يكم فردا« تامين سرمايه امين باالترين نشان 
گروه صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت را از مجموعه 

رتبه بندي اعتباري برهان دريافت كرده اند.

 سازمان بورس اجازه بستن
 كد بورسي سهامداران را ندارد

معاون قضايي ديوان عدال��ت اداري اعالم كرد: هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري ۲0 ارديبهشت به رياست 
معاون قضاي��ي دي��وان عدال��ت اداري در امور هيات 
عمومي با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و 
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس 
از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور راي 
مبادرت كرد. بر اساس ماده 3۵ قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب سال ۸4، هيات مديره بورس به تخلفات انضباطي 
كارگزاران، كارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و 
ساير اعضا از هر يك از مقررات اين قانون و آيين نامه هاي 
ذيربط طبق آيين نامه انضباطي رسيدگي مي كند. با 
وجود حكم مقرر در اين ماده بر مبناي ش��ق »چ « بند 
6 ماده يك دستورالعمل رسيدگي به تخلفات در بازار 
سرمايه مصوب سهم هر سال 9۸ هيات مديره سازمان 
بورس با اصالحات بعدي در اول مرداد و ۲1 مهر سال 99، 
مقرر شده سهامداران نيز يكي از مصاديق ماده 3۵ قانون 
بازار اوراق بهادار هستند و توسط هيات مديره بورس به 
تخلفات انضباطي آنها رسيدگي مي شود كه ابالغ حكم 
فوق در غير مواردي كه كارگزار /معامله گر بر اساس بند 
14 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار را به نام 
و حساب خود معامله مي كند، خارج از حدود اختيار و 
مغاير با ماده 3۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب س��ال 
۸4 است و مستند به بند يك ماده 1۲ و ماده ۸۸ قانون 
تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

سال 9۲ ابطال مي شود.

هياهوي بسيار براي هيچ
 به همين خاطر واردات با محدوديت بسيار بزرگي مواجه 
شده اس��ت و آن زمان، ممنوعيت واردات گوشي هاي 
بيشتر از 300 يورو يا پرچمدار مطرح بود اين موضوع 
بار ديگر با ايجاد محدوديت ب��راي اين كاالها و اين بار 
گوش��ي هاي باالي 600 دالر مطرح شد، اين در حالي 
اس��ت كه پيش از اين انجمن واردكنن��دگان موبايل، 
نس��بت به تبعات احتمالي ممنوعيت قانوني واردات 
آيفون، هشدار داده و گفته شده بود با اين تصميم، قاچاق 
مسافري در اين حوزه به شدت رونق مي گيرد، كما اينكه 
در دو ماه اخير باز هم خريد و فروش پاس��پورت رونش 
گرفته و به شدت كاالي قاچاق مسافري وارد كشور شده 
كه هم ارز قاچاق از كشور خارج مي كند و هم گوشي هايي 
وارد شده كه گارانتي ندارد، بلكه يك كاالي بي اصالت 
است و در صورت مشكالت  آن، دست مردم به جايي بند 
نيست. از سوي ديگر اطالق لوكس بودن به موبايل هاي 
آيفون به دليل قيمت باالي 600 دالري آن هاست، اين 
در حالي است كه به اعتقاد تحليلگران، در حوزه فناوري 
مفهومي با عنوان لوكس وجود ندارد. مدل هاي متنوعي 
از ديگر برندها در اين رده قيمتي وجود دارند و آيفون در 
اين رده قيمتي تنها نيست. دسته بندي موبايل ها فارغ از 
قيمت شان بر اساس امكانات و ويژگي هاي كاربرديشان 
است. به اين ترتيب كه موبايل هايي با امكاناتي برتر در 
رده پرچمداران قرار مي گيرند كه اتفاقا قيمتي بيشتر 
از 600 دالر دارند. البته در نهايت بعد از همه اين س��ر و 
صداها، وزارت صمت محدوديت ثبت سفارش آيفون 
را به به روزرس��اني برخي گروه ه��اي كااليي و برخي 
اولويت بندي ها براي تامين كاالهاي اساسي اعالم و اين 
وضعيت را طبيعي توصيف كرد و گفت كه هيچ ابالغيه و 
مقرراتي دال بر ممنوعيت ثبت سفارش واردات موبايل 
با برندهاي خاص به بانك مركزي و گمرك ابالغ نشده 
و ثبت سفارش آيفون انجام مي شود. اين صحبت ها در 
حالي است كه طي يك هفته هياهو بر سر ممنوعيت ورود 
گوشي آيفون هيچ مقام مسوولي در وزارت صمت حاضر 
به روشن كردن ابعاد ماجرا نشد و در نهايت بعد از اينكه 
اعالم شد قيمت ها باال رفته و حتي برخي آژانس هاي 
مسافري شروع به انجام تخلفاتي كرده اند، يعني دقيقا 
زماني كه ديگر كار از كار گذش��ته بود، اين وضعيت به 
اختالل سيستمي نسبت داده شد؛ در حالي كه با اعالم 
چنين خبري در همان روزهاي اول مي شد از تمام اين 

اتفاقات پيشگيري كرد.

سهم سرخابي ها از منابع بورسي
ورزش س�ه| حس��ين قرب��ان زاده، رييس س��ازمان 
خصوصي سازي پس از تعلق منابع ۷10 ميلياردي پذيره 
نويس��ي بورس به سرخابي ها به س��واالت در اين زمينه 
پاسخ داد. كميته اي قرار بود بر اين دو باشگاه نظارت كند 
كميته متشكل از چه كساني و چه نهادي است؟ چه اتفاقي 
مي افتد؟ كميته مصارف به دس��تور وزير محترم اقتصاد 
تشكيل شد. با توجه به اينكه مجمع و بخش مالكانه اين دو 
باشگاه در اختيار وزير اقتصاد بود و هنوز 90 درصد سهام اين 
دو باشگاه متعلق به دولت است، همچنان بايد وزارت اقتصاد 
تصميم بگيرد. اين كميته مصارف مسووليتش با بنده است. 
مديرعامل هر باشگاه، مشاور و معاون اقتصادي اش و يك 
نماينده  از وزارت ورزش عضو آن هس��تند تا در خصوص 
مصارف مناب��ع حاصل از افزايش س��رمايه دو باش��گاه 
تصميم گيري شود. تقريبا دو جلسه براي اين دو باشگاه 
داشتيم و روز چهارشنبه جلس��ه بعدي خواهد بود. آيا از 
محل اين درآمد باشگاه ها اجازه دارند بدهي هاي خودشان 
را پاس و تسويه كنند؟ يا مجوز آن را ندارند؟ درصدي از اين 
منابع براي تسويه بدهي هايي است كه دو باشگاه كامال با 
جزييات گزارش دادند كه كدام يك از اين بدهي ها معوق 
است و كدام يك از آنها اگر در آينده پرداخت نشود باعث 
افزايش بدهي و تعهد دو باشگاه خواهد شد؛ براساس آن 
گزارش كامل، جزييات مواردي مانند بدهي هاي مربوط 
به بازيكن، اشخاص متعدي به صورت شخصي، بدهي هاي 
مالياتي و تامين اجتماعي دو باشگاه در جلسات قبلي ارايه 
ش��د و بر همين اس��اس درصدي از منابع به اين موضوع 
اختصاص پيدا مي كند. درصدي از اين منابع به بازارگرداني 
سهام آنها در فرابورس اختصاص پيدا مي كند و بخش اعظم 

اين منابع به سرمايه گذاري اختصاص پيدا خواهد كرد.

فروش سهام عدالت
آزاد مي شود؟

اقتصادآنالي�ن| در ح��ال حاضر، نماد ش��ركت  هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني سهام عدالت بس��ته هستند و 
بازگشايي اين نمادها منوط به حضور بازارگردانان و برگزاري 
مجامع شده است. همچنين بنابر جلسه 9 اسفندماه سال 
١4٠٠ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، بازگشايي نماد 
معامالتي همه شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت پس از ارايه مدل پيش��نهادي جهت بازبيني ايين 
نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت به شورا، انجام خواهد 
شد و خريد و فروش سهام عدالت تا زمان تغيير آيين نامه 
معامالت سهام عدالت در ش��وراي عالي بورس و تعيين 
نحوه برگزاري مجامع شركت هاي استاني سهام عدالت، 
امكان پذير نيس��ت.  6 ارديبهشت ماه س��ال جاري نيز، 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در 
مورد فروش سهام عدالت اظهار داشت: نحوه فروش سهام 
عدالت در سال 1399 با ايرادات جدي مواجه بود. اكنون در 
شوراي عالي بورس و كارگروهي كه به  عنوان زيرمجموعه 
اين شورا فعال اس��ت، در حال بررسي شيوه فروش سهام 
عدالت هس��تيم تا آن را به مرحله نهايي برسانيم. در حال 
حاضر، آيين نامه اجرايي سهام عدالت توسط كارگروهي كه 
بدين منظور تشكيل شده، در دست بررسي قرار دارد. پس 
از اصالح آيين نامه اجرايي سهام عدالت، مجامع عمومي 
شركت هاي استاني سهام عدالت برگزار مي شود و پس از 
آن، شوراي عالي بورس تصميم مي گيرد كه زمان معامالتي 
شدن سهام عدالت چه زماني باش��د. درواقع، بازگشايي 
نمادهاي شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
زماني رخ مي دهد كه مجامع اين ش��ركت ها به درستي 
برگزار شود و در مورد سهامداران عدالت با روش مديريت 
مستقيم نيز، سازمان بورس و اوراق بهادار بايد تعيين تكليف 
كند. مرجع اصلي تعيين مقررات س��هام عدالت، شوراي 
عالي بورس بوده و از 31 ش��هريورماه سال 1400 به بعد، 
هيات مديره آن دسته از شركت هاي سهام عدالت استاني 
كه مجامع آنها برگزار نشده اس��ت، از سوي شوراي عالي 
بورس تعيين مي شود. حدود 30 ميليون نفر از مشموالن 
سهام عدالت، مديريت غيرمستقيم را انتخاب كرده اند و از 
طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، 
مالكيت س��هام خود را در اختيار دارند. اما مديريت سهام 
آنها بر عهده شركت هاي مذكور است. با اين وجود، هنوز 
تكليف برگزاري مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
مشخص نيست. با اين وجود، مديريت عمليات بازار شركت 
بورس اوراق به��ادار تهران با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: 
عليرغم پيگيري هاي انجام شده از ناشر، ابهامات موجود در 
اطالعات ناشر برطرف نشده است. لذا تعليق نماد معامالتي 
شركت هاي سرمايه گذاري عدالت استان گيالن )وسگيال(، 
سرمايه گذاري استان گلستان )وسگلستا(، سرمايه گذاري 
استان همدان )وسهمدا(، سرمايه گذاري استان هرمزگان 
)وسهرمز(، سرمايه گذاري اس��تان مازندران )وسمازن(، 
سرمايه گذاري استان كرمان )وسكرمان(، سرمايه گذاري 
عدالت استان ايالم )وسيالم(، سرمايه گذاري استان خراسان 
جنوبي )وسخراج(، سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 
)وسرضوي(، سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان 
)وسيستا(، سرمايه گذاري استان قم )وسقم(، سرمايه گذاري 
استان كرمانشاه )وسكرشا(، سرمايه گذاري عدالت استان 
كهگيلويه و بويراحمد )وسكهبو(، سرمايه گذاري استان 
كردس��تان )وسكرد(، س��رمايه گذاري اس��تان يزد 
)وسيزد(، سرمايه گذاري استان لرستان )وسلرستا(، 
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي )وساشرقي(، 
سرمايه گذاري استان مركزي )وسمركز(، حداكثر تا 

تاريخ 31 شهريور 1401 تداوم مي يابد.

»تعادل« بررسي مي كند

آغوش باز سهامداران به سود بيشتر

مسير رو  به باالي بورس
بازار س��رمايه طي هفته گذشته روزهاي صعودي داشت 
و توانس��ت بود به مدد رش��د نمادهاي نفتي و پااليشي از 
مقاوم��ت 1/6 ميليون واحدي عبور كند. ب��ا اين حال اما 
در آخرين روز هفته ورق برگش��ت و بازار سرخپوش شد. 
بازگشت شاخص كل به كانال 1/۵ ميليون واحدي نگراني 
عميقي در ميان سرمايه گذاران خرد مبني بر احتمال ريزش 
بيشتر بازار ايجاد كرده بود. با اين حال اما كارشناسان تاكيد 
مي كنند نوسان شاخص كل در محدوده فعلي امري طبيعي 
است. در همين حال گفته مي شود در صورت ثبات شرايط و 
برآورده شدن انتظارات از صورت هاي مالي شركت ها، بازار 
مي تواند فصل مجامع را با موفقيت سپري و بازدهي خوبي 

نصيب سهامداران كند.
شايان زهراكار كارشناس بازار سرمايه در همين ارتباط 
در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: گزارش ها و پيش بيني ها از 
بازار سرمايه حاكي از اين است كه در هفته جاري شاخص 
از يك ميليون و 6٠٠ هزار واحد عبور خواهد كرد و هفته 
مثبتي خواهيم داشت. وي درباره وضعيت گروه هاي بازار 
سرمايه در هفته جاري اظهار كرد: هفته گذشته بازار كار 
خود را با شاخص يك ميليون و ۵4٣ هزار و ۵١٠ واحد 
شروع كرد و با شاخص يك ميليون و ۵٩4 هزار و ٩٧٠ 
واحد به پايان رساند و هفته گذشته هفته اي متعادل و 
مثبتي بود. زهراكار ادامه داد: هفته گذشته بازار با مقاومت 
از شاخص يك ميليون و 6٠٠ هزار واحدي مواجه بود كه با 
بازگشايي پتروشيمي پارس از شاخص يك ميليون و 6٠٠ 
هزار واحدي عبور كرد اما دوباره به زير اين واحد رسيد اما 
همانطور كه گفتم هفته گذشته براي بازار سرمايه مثبت 
و متعادل بود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه با اشاره به 
وضعيت بازار سرمايه در هفته جاري با تفكيك گروه هاي 

بورسي اظهار كرد: با توجه به گزارش ها برآورد مي شود كه 
بهترين گروه بازار در هفته جاري گروه هاي بانكي باشند.

    ضرورت رفع ابهامات پااليشي ها
زهراكار اف��زود: برخالف انتظ��ارات، گروه ه��اي دالري 
گزارش هاي خوبي ارايه نكردند. همچنين هرچند يكي از 
گروه هاي خودروسازي از فروش بلوكي سهام زيرمجموعه 
خود خبر دارد اما اين خبر تحركي در گروه خودرويي ايجاد 
نكرد. وي گفت: در گروه هاي پااليشي ابهاماتي وجود دارد 
كه با پايان و رفع اين ابهامات، اين گروه هم مورد توجه قرار 
مي گيرد. همچنين گروه هاي هم وزن با اصالحي كه داشتند 
اين انتظار وجود دارد كه اين گروه و رش��د شارپي داشته 
باشد. اين گزارش ها و پيش بيني ها از بازار سرمايه حاكي از 
اين است كه در هفته جاري شاخص از يك ميليون و 6٠٠ 
هزار واحد عبور خواهد كرد و هفته مثبتي خواهيم داشت.

    سمت و سوي حركت شاخص كل
مهدي سوري ديگر كارشناس بازار سرمايه هم اظهار كرد: 
واقعيت اين است كه صعود يا سقوط شاخص قابل پيش بيني 
نيست اما واقعي شدن نرخ محصوالت و حذف قيمت هاي 
دستوري در نهايت به نفع بازار سرمايه  است، چراكه سود 
شركت ها را افزايش مي دهد و افزايش نرخ تورم هم قاعدتا 
تمايل مردم را براي س��رمايه گذاري افزايش مي دهد. وي 
درباره سيگنالي كه سياست هاي جديد اقتصادي به بازار 
سرمايه  داده، اظهار كرد: بايد توجه داشته باشيم كه به طور 
كلي افزايش نرخ تورم باعث افزايش قيمت همه دارايي ها 
و رشد بازارهاي مالي مي شود. در شرايط تورمي پول داغ 
اس��ت و افراد تمايلي براي نگه داش��تن پول نقد ندارند و 

سرمايه گذاري ها به سمتي هدايت مي شود كه حداقل از 
نرخ تورم عقب نماند. سوري افزود: اما بازدهي اي كه از رشد 
نرخ تورم در بازارها براي افراد به دس��ت مي آيد، معموال با 
افزايش مخارج از بين مي رود. در اين شرايط افراد هر چند 
براي افزايش ثروت سرمايه گذاري مي كنند اما مخارج هم 
در اين شرايط تورمي به همان اندازه افزايش پيدا مي كند و 
در اين صورت بازدهي سرمايه قاعدتا بازده مطلوبي نيست.

    بازدهي مطلوب
 از محل بهره وري شركت ها

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازده، زماني 
مطلوب اس��ت كه از محل بهره وري شركت ها و رشد 
توليد به دست بيايد، ادامه داد: سياست هاي اخير دولت 
هر چند به جلوگيري از هدررفت منابع كمك مي كند 
اما به نحوه اجراي آن انتقادات زيادي وارد اس��ت كه 
مهم ترين آن به عدم شفافيت اين سياست برمي گردد. 
اين سياست ها تنها در صورتي مي تواند موفق باشد كه 
مردم به سياس��ت گذار اعتماد داشته باشند و اعتماد 
مردم جلب شده  باشد. وقتي مردم هيچ اطالعي از نحوه 
و فرمول محاسبه نرخ يارانه هاي جديد ندارند و در عقبه 
ذهني خود، تجربه ناموفق يارانه 4۵ هزار و ۵00 توماني 
را دارند، باعث مي ش��ود كه به اين سياست ها اعتماد 
نداشته باشند و همراهي نكنند. سوري در پاسخ به اين 
سوال كه تورم حاصل از حذف ارز ترجيحي عامل رشد 
شاخص خواهد شد، گفت: واقعيت اين است كه صعود 
يا سقوط ش��اخص قابل پيش بيني نيست اما واقعي 
شدن نرخ محصوالت و حذف قيمت هاي دستوري در 
نهايت به نفع بازار سرمايه  است، چراكه سود شركت ها 

را افزاي��ش مي دهد و افزايش نرخ ت��ورم هم قاعدتا 
تمايل مردم را براي سرمايه گذاري افزايش مي دهد.

    اعتماد؛ الزمه ورود پول
سوري با اشاره به افزايش ورود نقدينگي در بازار سرمايه 
اظهار كرد: در دو تا سه ماه گذشته افزايش حجم معامالت، 
افزايش ورود نقدينگي به بازار را تاييد مي كند. مدت ها بود 
كه تمام تحليلگران بازار سرمايه روي اينكه قيمت سهام 
پايين آمده، اتفاق نظر داشتند و اين كاهش قيمت سهام 
مي تواند باعث رشد در بازار سرمايه شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه افزود: در دو سال گذشته شاهد افت قيمت 
سهام بوديم و در اين مدت بسياري از فعاالن بورس دچار 
ضرر شدند و در عين حال توليدات شركت هاي بورسي 
افزايش يافته اما قيمت سهام باال نرفت و تمام اين موارد 
انتظار رش��د را در بازار ايجاد كرده بود اما روي زمان رشد 
اتفاق نظر وجود نداش��ت و با رشد جزئي بازار ساير افراد 
نقدينگي وارد بازار كردند تا از اين غافله عقب نمانند. وي 
تاكيد كرد: نكته بس��يار مهم اين است پول هايي كه به 
صورت هيجاني وارد بازاري مي شوند قابليت اين را دارند 
كه به صورت هيجاني هم از آن بازار خارج ش��وند و هنور 
اعتماد عمومي به بازار برنگشته كه بتوان گفت پول ها براي 
سرمايه گذاري بلند مدت به بازار برگشته  است. روند ورود 
نقدينگي به بازار در زماني كه قيمت ها پايين هستند مثبت 
است اما عاملي كه مي تواند اين روند را تشديد كند، اعتماد 
مردم اس��ت. اگر چنين اعتمادي وجود نداشته باشد هر 
چقدر هم كه نرخ تورم افزايش يابد و افزايش نرخ نقدينگي 
وجود داش��ته باش��د به محض اينكه بازار ديگري ظاهر 
جذاب تري داشته باشد، پول ها به آن بازار روانه مي شوند.



 گروه راه و شهرسازي|
فاجعه فروريزش برج 10 طبقه »متروپل« در آبادان 
همچن��ان در كانون توج��ه افكار عموم��ي، مردم و 
كارشناسان قرار دارد. در همين چهارچوب، كارشناسان 
با اشاره به وجود هزاران ساختمان ناپايدار در پايتخت و 
ساير شهرهاي كشور تالش دارند تا درس هاي فاجعه 
»متروپل« را براي مردم و مس��ووالن فهرست كنند 
تا قبل از اينكه دير ش��ود، از فجايع مشابه در سراسر 
كشور جلوگيري ش��ود. اين فاجعه آن گونه كه احمد 
وحيدي، وزير كشور اعالم كرده است، تا ديروز عصر، 
نزديك 16 فوتي و 37 زخمي داش��ته اس��ت. تيمي 
متشكل از كارشناس��ان دفاتر تخصصي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي بررس��ي داليل فني و مهندسي به 
آبادان اعزام شده اند و قرار است در روز پنجشنبه هياتي 
از كميس��يون عمران مجلس بازديد ميداني از محل 
حادثه متروپل به عمل آورده و گزارش آن را اعالم كنند.

   3  علت ريزش متروپل
دانش��يار پژوهش��كده مهندسي س��ازه پژوهشگاه 
بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، عدم توجه 
به رعايت سيستم هاي مهندسي، عدم توجه سازندگان 
به هشدارهاي مهندسان ناظر و بي توجهي شهرداري به 
اين هشدارها را 3 دليل اصلي ريزش متروپل مي داند و 
تاكيد دارد كه براي كاهش چنين حوادثي در آينده بايد 
تعامالت ميان دستگاه هاي اجرايي با بازوهاي فني كه 

همان نظام مهندسي است، گسترده تر شود.
دكت��ر عبدالرضا س��روقدمقدم، عض��و هيات علمي 
پژوهشكده سازه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
و مهندس��ي زلزله در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به 
اتفاق ناگوار ريزش س��اختمان متروپل آبادان گفت: 
صحبت هاي زيادي درباره اين حادثه بيان شده است و 
اعالم نظر قطعي درباره داليل بروز آن در يك مجتمع 
10 تا 1۲ طبقه و در يك مساحت بزرگ زمان بر است، 
ولي خالصه اي از آن چيزي كه تاكنون به دست آمده 

را بيان مي كنم.
وي تاكيد كرد: بر اس��اس شواهدي كه تا هم اكنون به 
دست رسيده، به نظر مي رسد در ساختمان متروپل، 
براي سقف سيستمي طراحي شد كه به آن سيستم 
» دال تخت« گفته مي ش��ود. اين سيستم ها در انواع 

مختلفي اجرا مي شوند.
سروقد مقدم ادامه داد: عكس ها و مشاهدات ساختمان 
متروپل و بررسي سيستم هاي به كار رفته در آن نشان 
مي دهد كه اين سيس��تم به خوبي اجرايي نشده و در 
جايي كه ستون به دال متصل شده، ضخامت زيادي 
نداش��ته و اين امكان را فراهم نكرده ك��ه در صورت 

تحميل بار بيشتر، فرو نريزد.

   داليل فني ريزش متروپل
اين محقق حوزه مهندسي سازه با اشاره به آوار شدن 
اين س��اختمان قبل از پايان يافتن، با بيان اينكه در 
اين سازه در حين ساخت تغييراتي داده شده است، 
گفت: آن چيزي كه ذهن امثال من را به اين س��مت 
مي برد كه سيستم ثقلي اين سازه آسيب پذير بوده، 
اعمال تغييراتي است كه در ساخت اين سازه ايجاد 

شده است.
عضو هيات علمي پژوهش��گاه بين الملل��ي زلزله و 
مهندسي زلزله خاطرنشان كرد: اين در حالي است 
كه سازمان نظام مهندسي نيز اعالم كرده بود كه در 
برخي از طبقات اتصال كف به س��تون آسيب پذير 
اس��ت؛ چون ضخامت الزم را ن��دارد، ضمن آنكه 3 

طبقه مازاد نيز ساخته شده است. اين محقق با اشاره 
به مولفه بزرگ بودن دهانه در سازه متروپل توضيح 
داد: زماني كه دهانه ها بزرگ تر باشد، بار بيشتري بر 
روي ستون ها وارد مي ش��ود، چون فاصله ستون ها 
زياد و تعداد آنها كم مي شود. اين بزرگ بودن دهانه 
را مي توان در پاركينگ مشاهده كرد كه دهانه بزرگ 
بوده اس��ت و حتي تغيير ش��كل هايي به دليل وارد 
ش��دن بارهاي زياد نيز درآن ديده مي شود و سوال 
اينجاست كه س��ازندگان چرا به اين تغيير شكل ها 
توجهي نكرده اند و پيش نشانگرهاي شكست در اين 

سازه جدي گرفته نشده است.
وي اضافه كرد: مكانيزم شكست اين سازه از نظر فني 
قانع كننده است، هر چند كه نياز به اطالعات بيشتر 
داريم. ولي تئوري ها اين را براي ما روشن كرده است 
كه علت شكس��ت و نقطه ضعف اصل��ي متروپل، در 
كف ها يعني جايي كه كف به ستون متصل مي شده، 

بوده است.

   نكاتي كه بايد توجه شوند تا ايمن تر باشيم
عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
و مهندس��ي زلزله گفت: در هر حادثه اي بايد نقاط 
ضعف ها م��ورد توجه قرار گيرد. يك درس��ي كه در 
اين زمينه مي تواند بس��يار مهم باشد، اين است كه 
س��ازندگان، در طرح اوليه س��ازه، تغييراتي اعمال 
نكنند. اين موردي است كه حتي در سازه هاي دولتي 
نيز مي توان مشاهده كرد كه جابه جايي هايي صورت 

مي گيرد، به ويژه در فضاسازي ها.
وي اضافه كرد: هر تغييري كه الزم است در ساختماني 
داده شود، حتما بايد مورد بررسي قرار گيرد و براي آن 
مجوزي صادر شود. شايد اگر ساختمان متروپل مورد 
بازرسي و نظارت قرار مي گرفت، متوجه مي شدند كه 
اضافه كردن ۲ تا 3 طبقه براي اين سازه امكان پذير 

نيست.
س��روقد مقدم با بيان اينكه س��اختمان متروپل بر 
اساس روال اداري و نه روال هاي فني، اجرا شده است، 
خاطرنشان كرد: ما حتي در زلزله ها نيز شاهد بوديم 
كه ارگاني بر اس��اس اعتباراتي كه دارد پوشش هاي 
داخلي يا فضاها را تغيير مي دهد، ولي زير ساخت هاي 
سازه خود را مورد بررسي قرار نمي دهد تا ببيند كه آيا 

سازه جوابگوي چنين تغييراتي هست يا خير.
عضو هيات علمي پژوهشگاه زلزله شناسي با اشاره به 
هزينه هاي صرف شده براي نما و معماري و ساخت 
متروپل، با بيان اينكه اين هزينه در حالي است كه به 

زير ساخت س��ازه اي كه قرار بوده اين بنا با آن رونما، 
استوار بماند بي توجهي شده است و هزينه ها به اين 
صورت از دس��ت رفت، ادامه داد: از سوي ديگر الزم 
اس��ت كه در اجراي س��ازه ها به بازخوردهايي كه از 
سوي سيستم هاي نظارتي ارايه مي شود، توجه شود. 
بر اس��اس ش��واهد موجود به نظر مي رسد نهادهاي 
صنفي يعني سازمان نظام مهندسي تذكراتي براي 
نحوه اجراي نادرس��ت س��اختمان ارايه داده است، 
ولي سيستم هاي اداري و شهرداري به اين تذكرات 

توجه نكرده اند.

   درس دوم
سروقد مقدم يادآور ش��د: دومين درسي كه از اين 
حادثه مي گيريم، اين است كه اين هشدارها جدي 
گرفته شوند. قبل از اين حادثه هشدارها داده شده و 
سازمان نظام مهندسي نيز اخطارهاي كتبي ارسال 
كرده، ولي ش��هرداري به عنوان ارگان اجرايي آن را 

ناديده گرفته است.
س��روقد مقدم با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي 
ي��ك ارگان اجرايي نيس��ت، بلكه يك ب��ازوي فني 
به ش��مار مي رود، افزود: اعضاي اي��ن نظام صنفي 
نظرات خود را ارايه مي دهن��د و ارگان هاي اجرايي 
كه ش��هرداري  اس��ت، بايد پيگير كار باشند. بازوي 
فني اقدامات خود را اجرايي كرده است، ولي بازوي 
اجرايي كار خود را به درس��تي انجام نداده اس��ت و 
اين امر نشان مي دهد كه نياز به برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي است تا مسووالن ش��هرداري ها با تبعات 

بي توجهي به چنين پيش نشانگرهايي آشنا شوند.
عضو هيات علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
توجه به سيستم هاي به كاربرده شده در سازه ها را از 
ديگر مواردي دانست كه بايد از حادثه متروپل آبادان 
از آن درس گرفت و خاطرنش��ان كرد: سيستم هاي 
ساخت و ساز ما قديمي و بدون بازده است و از ورود 
سيس��تم هاي مبتني بر فناوري هاي نوين استقبال 
مي ش��ود، ولي زماني كه اين سيستم ها وارد كشور 
مي شود بايد نظارت بيشتري بر روي آنها انجام گيرد.

وي بر توجه به پيش نش��انگرها در ساخت سازه ها 
تاكيد كرد و ادامه داد: هر سازه اي در هر جاي دنيا كه 
ساخته مي شود، ممكن است دچار مشكالتي شود؛ 
ولي اين روال نيز وجود دارد كه قبل از ساخت، كليه 
روال ها مورد نظ��ارت و ارزيابي دقيق قرار مي گيرد. 
اين روال ها هر چند در سال هاي اخير مورد توجه قرار 
گرفته است، ولي بايد روال هاي اداري آن نيز دقيق تر 

اجرايي شود. سروقدمقدم با بيان اينكه احتمال اينكه 
چنين حوادث ناگواري در كشور رخ دهد، زياد است، 
گفت: الزم است براي كاهش اين حوادث تعامالت 

ميان بخش هاي فني و اجرايي گسترده تر شود.

    جزييات تازه از تباني مالك و شهرداري 
در همين حال، كوروش خواجوي، رييس سازمان نظام 
مهندسي استان خوزس��تان با يادآوري اينكه پروانه 
ساختماني متروپل غيرقانوني بوده است، گفت: با توافق 
مالك و شهرداري و پرداخت جريمه 3 سقف ديگر به 

سازه اضافه مي شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، كوروش خواجوي اظهار 
كرد: تيرماه سال 96 پروانه ساختماني پروژه متروپل 
صادر مي شود؛ اما اين پروانه از نظر قانون نظام مهندسي 
س��اختمان غيرقانوني بوده اس��ت، چراكه در واقع با 
امضاي يك ش��ركت مهندس مشاوري به عنوان )ن( 

بوده كه از وزارت راه و شهرسازي مجوز نداشته است.
وي ادامه داد: قاعدتًا شهرداري نبايد براي اين پروژه، 
پروانه صادر مي كرد، اما با توجه به روابط مالك و تحت 
عنوان نقشه هاي فراظرفيتي پروانه ساختماني صادر 
مي شود. وي افزود: شركت مشاور براي اينكه به كارش 
ظاهر قانوني بدهد، امضاي يك سري از مهندسان ناظر 
و طراحي سازمان نظام مهندسي را مي گيرد و به آنها 
مي گويد »اين نقشه ها را مي خواهيم به نظام مهندسي 
ببريم.« رييس سازمان نظام مهندسي استان خوزستان 
گفت: بعد از اينكه طراحان متوجه مي شوند نقشه ها 
قرار نيست به نظام مهندسي برود طي يك نامه كتبي 
انصراف و عدم اعتبار اين نقش��ه ها را اعالم مي كنند. 
اين مهندس��ان مي گويند »در اين پروژه هيچ نقشي 
نداريم«. از س��وي ديگر نظام مهندس��ي ساختمان 
آبادان هم ط��ي نامه اي به ش��هرداري اين موضوع را 
اعالم مي كند و خواستار توقف پروژه متروپل مي شود.

خواجوي اضافه كرد: اما متأس��فانه بع��د از مدتي كه 
ش��هرداري و مالك مقاومت كردن��د در نهايت قانع 
شدند كه ناظران مهندسي معرفي شوند. در آن مقطع 
سياست نظام مهندس��ي اين بود از هر مرحله اي كه 
اجازه دهند به پروژه ورود كند بتواند از همان جا كارش 
را دنبال كند، در ادامه ناظران گزارش  مي دهند سازه 

پروژه مشكل دارد.
وي تصريح كرد: ساختمان بر اساس همان نقشه اوليه 
شركت مشاور »ن« 9 سقف بود، اما با توجه به توافق 
با شهرداري براي پرداخت جريمه، سه سقف ديگر به 
اين سازه اضافه مي شود. مهندسان ناظر بالفاصله اين 
وضعيت را به شهرداري گزارش مي دهند و خواستار 
توقف س��اخت پروژه تا بررس��ي وضعيت س��ازه اي و 
ضرورت مقاومت سازي آن مي شوند. وي تأكيد كرد: 
آخرين گزارش مربوط به 31 فروردين امسال نسبت 
به 3 طبقه هشدار داده است. اين گزارش 6 ارديبهشت 

امسال در دبيرخانه شهرداري ثبت شده است.
وي با بيان اينكه ش��هرداري اعتناي��ي به اين گزارش 
نمي كند، اظهار كرد: ظاهراً در تاريخ 15 ارديبهشت 
ش��هرداري طي نامه اي به مالك اعالم مي كند مانعي 
براي ساخت وس��از وجود ندارد و مي تواند آن را ادامه 
دهد، كنار اين اداره كل راه و شهرسازي طي نامه اي به 
شهرداري نسبت به عدم رعايت مقررات ملي ساختمان 

در سازه متروپل هشدار داده است.
وي يادآور شد: اسكلت سازه متروپل بتني و سقف آن 
وافل بوده اس��ت، در مقطعي هم يكي از كارشناسان 
مطلع از س��ازه بازديد كرده و درباره سقف وافل تذكر 

جدي به مالك ساختمان متروپل داده است.
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پيشنهاد سخت گيري بيشتر
در معاينه فني خودروهاي تهراني

مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران پيشنهاد داد، 
تست معاينه فني كالن شهرها متفاوت از شهرهاي 
ديگر باشد. حسين مقدم در گفت وگو با ايسنا، درباره 
اجراي معاينه فني متفاوت براي خودروهاي تهران 
ادامه داد: ما معتقد هس��تيم در كالن شهرهايي كه 
آلودگي هوايشان متاثر از خودروست و خودروها عامل 
اصلي آلودگي هوا هستند بايد معاينه فني مرتبط با 
خودروهاي همان شهر با استاندارد سخت گيرانه تري 
در بحث كنترل آاليندگي خودروها اعمال شود. به 
عبارت ديگر معاينه فني تهران ب��راي خودروهاي 
ترددكنن��ده در تهران يا داراي پ��الك تهران بايد با 
معاينه فني يك خودرو در يك شهرس��تان دور كه 

مشكل آلودگي هوا ندارد متفاوت باشد.

زوال تدريجي باغ گياه شناسي 
با ساخت و ساز اطراف آن

علي عليزاده علي آبادي، رييس باغ ملي گياه شناسي 
ايران با اش��اره به اينكه صدور مجوز ساخت ۲۲ برج 
3۸ طبقه با س��اخت بيش از 5600 واحد مسكوني 
درس��ت در جوار ضلع شمالي باغ گياهشناسي ملي 
ايران بدون در نظر گرفتن حقوق مكتس��به اين باغ، 
ب��ا قدمت بيش از 5۴ س��اله در اين منطق��ه و زيرپا 
گذاشتن تمامي طرح هاي تفصيلي است، گفت: اين 
ساخت و ساز مسيري خطرناك و فاجعه بار براي اين 
ميراث علمي، تخصصي، طبيعي و فرهنگي اس��ت. 
عليزاده علي آبادي در گفت وگو با ايسنا، درباره چالش 
جدي اين روزهاي باغ ملي گياهشناسي ايران گفت: 
با زحمات شبانه روزي همكاران دلسوز و عالقه مند 
بنده، در حال حاضر، باغ با هيچگونه مشكل يا چالش 
جدي كه درونزا باش��د مواجه نيست. ولي متأسفانه 
برخي تصميم هاي مديريتي و توسعه اي كه در خارج 
از موسس��ه گرفته شده اس��ت، باعث نگراني جدي 
همكاران من شده است. تصميمي كه ممكن است به 
زوال تدريجي و نابودي كامل اين باغ ملي و ارزشمند 
منجر ش��ود. وي اف��زود: انتخاب و اح��داث باغ ملي 
گياه شناسي در اين محل، زماني صورت گرفته است 
كه اطراف آن با شعاع چندين كيلومتر، مرتع و اراضي 
طبيعي يا كشاورزي بوده است. اين موقعيت، مزيتي 
بود كه اين منطقه داشت و آن را مناسب احداث اين 
باغ كرده بود. وجود پارك جنگلي چيتگر در جوار اين 
باغ همواره قوت قلبي بود براي ما، از اين منظر كه وجود 
اين پارك باعث حفظ س��المت اكولوژيك باغ و عدم 
نزديكي واحدهاي مسكوني به اين باغ شده است؛ بعداً 
با افزايش جمعيت و گسترش و توسعه شهر به حومه 
آن، مسووالن وقت شهرداري ۲۲ با برنامه ريزي  براي 
شهري مناسب، طرح تفصيلي اين منطقه را طوري 
تهيه كرده بودند كه بتواند به عنوان الگوي ش��هري 
پايدار به لحاظ اكولوژيك، سرمشقي براي ساير مناطق 
شهري قرار گيرد. به گفته علي آبادي، در همين راستا 
كاربري مسكوني از اراضي حومه اين باغ را در شعاعي 
وسيع و كافي، ممنوع و حومه اين باغ را به طور كامل 
آموزشي-تحقيقاتي و فضاي سبز در نظر گرفته بودند 
تا آس��يبي به اين باغ ملي ارزشمند وارد نشود. محل 
دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشگاه 
ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري، پژوهشگاه 
پليمر، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران، 
پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوي و ساير موسسات 
تحقيقات��ي و اداري حاش��يه بلوار پژوه��ش كه در 
ضلع غربي اين باغ قرار گرفته اند، نش��ان دهنده اين 
سياست معقول و درست است.وي ادامه داد: در سال 
137۸ طرح تفصيلي قبلي، از سوي مسووالن وقت 
شهرداري منطقه ۲۲، مورد بازنگري قرار گرفت و در 
برخي از مناطق اطراف باغ اجازه ساخت بناهاي ۲ تا 3 
طبقه داده شده است. با نگاهي به ساخت و سازهاي 
بخش ش��مالي نزديك به باغ، در سال هاي اخير، به 
نظر مي رسد، از طرح تفصيلي بازنگري شده در سال 
137۸ نيز عدول شده است. مهم تر و قابل توجه تر از 
همه اين اقدامات ضد محيط زيست و غيركارشناسي، 
فاجعه اي است كه چندماهي است كليد خورده و در 

شرف تكوين است و هنوز هم متاسفانه ادامه دارد.

راه اندازي سامانه
شناسايي دستفروشان مترو

مهدي شايسته اصل، مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اش��اره به راه اندازي س��امانه 
شناسايي دستفروش��ان مترو گفت كه به دنبال اين 
هستيم تا دستفروشان به جاي فعاليت در داخل واگن ها 
و سكوي ايستگاه ها و ايجاد مزاحمت براي مسافران، 
در مكان هاي مش��خص كاالهاي خود  را عرضه كنند. 
به گزارش ايلنا، شايس��ته اصل افزود: شركت مترو در 
كنار رسالت اصلي كه براي جابه جايي مسافران بر عهده 
دارد به منظور رفاه حال ش��هروندان به دنبال افزايش 
كيفيت خدمات رس��اني در ساير بخش ها نيز هست. 
وي گفت: با راه اندازي اين س��امانه ، دستفروشان مترو 
مي توانند با ثبت و بارگذاري اطالعات خود در سامانه 
شناسايي و س��اماندهي دست فروشان مترو از طريق 
سايت ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه به 
آدرس metro.tehran.iri اقدام نمايند.مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه تصريح 
ك��رد: در حال حاضر محدوديت زماني براي انجام اين 
كار تعيين نكرديم و علي رغم اينكه جايگاه هاي برپايي 
غرفه براي دستفروشان در ايستگاه هاي مترو پيش بيني 
شده است، روند كار با توجه به درخواست هاي ثبت شده 
مشخص خواهد شد.شايسته اصل افزود: هدف اصلي 
اينكار فراهم آوردن شرايطي است تا دستفروشان براي 
تأمين معيشت به جاي عبور و مرور در داخل واگن ها 
و سكو ايستگاه ها و ايجاد مزاحمت براي مسافران، در 
مكان هاي مش��خص كاالهاي خود را عرضه كرده و از 

گاليه مسافران بابت حضور دستفروشان كاسته شود.

سود و اقساط
وام جهش يافته وديعه مسكن؟

افزايش وام وديعه مسكن پايتخت نشينان به 100 
ميليون تومان توسط شوراي پول و اعتبار شامگاه 
سه شنبه تاييد شد. دوره بازپرداخت اين وام 5 ساله 
است. مبلغ اين تسهيالت در تهران 100 ميليون 
تومان، در مراكز استان ها 70 ميليون تومان و در 
ش��هرهاي باالي به ۲00 هزار نفر هم ۴0 ميليون 
تومان اعالم شده است.محاسبات نشان مي دهد، 
اقساط وام وديعه مسكن براي شهروندان تهراني 
۲ ميليون و 539 هزار تومان خواهد بود.به گزارش 
مهر در پي تصويب افزايش سقف وام كمك وديعه 
مسكن در شوراي پول و اعتبار، قرار است به زودي 
اين تسهيالت به مس��تأجران پرداخت شود.سود 
اين تس��هيالت بيش از 5۲ ميليون تومان است. 
يعني بانك در پايان دوره بازپرداخت بيش از 15۲ 
ميليون از مستأجر بازپس مي گيرد. مبلغ اقساط 
ماهان��ه وام وديعه مس��كن 70 ميلي��ون توماني 
ماهانه يك ميلي��ون و 777 ه��زار و 539 تومان 
است. سود اين وام 36 ميليون و 65۲ هزار تومان 
اس��ت. بانك در پايان دوره 5 ساله 106 ميليون و 
65۲ هزار تومان باز پس مي گيرد. اقساط ماهانه 
وام ۴0 ميلي��ون توماني وديعه مس��كن نيز مبلغ 
101 ميليون و 573 هزار تومان اس��ت. سود اين 
وام ۲0 ميليون و 9۴۴ هزار تومان اس��ت.بانك در 
 پايان از متقاضي 60 ميلي��ون و9۴۴ هزار تومان 
باز پس مي گيرد. بر پايه اين خبر، حدود ۴0 درصد 
از جمعيت كشور، اجاره نشين هستند. اين نسبت 
در ش��هر تهران به باالي 50 درصد نيز مي رسد. با 
اين حال، تجربه سال گذشته در اعطاي وام وديعه 
نش��ان مي دهد كه كمتر از 5 درصد از متقاضيان 
درياف��ت اين وام، موف��ق به دريافت آن ش��دند. 
آنگونه كه مسووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم 
كرده اند، دريافت وام وديعه شرايطي نيز دارد. اول 
اينكه متقاضي تسهيالت اجاره خانه، بايد متاهل 
يا سرپرس��ت خانواده باشد. دوم اينكه اجاره نامه 
ارايه شده از س��وي متقاضي وام وديعه مسكن، 
بايد به صورت رس��مي تنظيم ش��ده يا اينكه در 
س��امانه ايران امالك، به ثبت رسيده و داراي كد 
رهگيري نيز باشد. س��وم اينكه تاريخ اجاره نامه 
ارايه ش��ده بايد، حداكثر تا پاي��ان زمان ثبت نام 
وام وديعه مسكن باشد. چنانچه، ثبت نام كننده 
وام وديعه مس��كن، واجد ش��رايط شناخته شود 
و جهت دريافت تس��هيالت اجاره خانه به بانك 
معرفي گردد، الزم است كه ظرف مدت دو هفته، 
از زمان معرفي به بانك، مدارك الزم را براي اخذ 
اين تسهيالت، به بانك ارائه نموده و ضامنين خود 
را معرفي نمايد، در غير اين صورت، درخواست وام 

وديعه مسكن متقاضي رد خواهد شد.

نياز ۱،۵ ميليارد دالري
فاز سوم آزادراه تهران-شمال

خيراهلل خادم��ي، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اعالم كرد: مطالع��ات فاز س��وم آزادراه تهران-
شمال انجام ش��ده و براي ساخت آن به اعتباري 
ح��دود 1.5 ميليارد دالر ني��از داريم. به گزارش 
ايسنا، پروژه آزادراه تهران-شمال در سال 1373 
به تصويب ش��وراي عالي معماري و شهرسازي 
رس��يد و عمليات اجرايي آن از سال 1376 آغاز 
شد، تاكنون فاز اول و چهارم اين محور آزادراهي 
3۲ كيلومت��ر و ۲0 كيلومت��ر افتتاح ش��ده و در 
حال بهره برداري اس��ت. از ف��از دوم اين آزادراه 
نيز تاكن��ون تونل البرز به عن��وان طوالني ترين 
تونل كش��ور به طول بيش از ش��ش كيلومتر به 
بهره برداري رس��يده و به گفته مسووالن وزارت 
راه شهرسازي قرار است تا پايان امسال باند رفت 
آن س��اخته و پس از آن باند برگش��ت اين محور 
تكميل ش��ود. در اين ميان تنها فاز سوم آزادراه 
تهران- ش��مال باقي مانده كه از پ��ل زنگوله در 
ابتداي اس��تان مازندران آغاز شده و به طول ۴7 
كيلومتر ادامه پيدا كرده و در س��ه راهي دش��ت 
نظير به فاز چهارم اين آزادراه متصل مي شود. اما 
در طول اين ۲6 س��ال هيچگاه اتفاق و پيشرفت 
خاصي در اين منطقه ديده نش��ده است. معاون 
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در اين باره 
اظهار كرد: براي س��اخت آزادراه تهران -شمال 
اولويت بن��دي صورت گرفت. ب��ه گونه اي كه در 
وهله نخس��ت فاز چهارم آن س��اخته ش��د و به 
بهره برداري رسيد. سپس فاز نخست اين آزادراه 
كه مش��كالت ترافيكي بسياري براي مردم كرج 
به وجود آورده بود و مي توانس��ت مسير تهران تا 
مازندران را تا بي��ش از 60 كيلومتر كاهش دهد 
در اولويت بود و نهايتا منطقه دوم به خاطر عبور 
از قله البرز اولويت داش��ت. وي اف��زود: منطقه 
سوم آزادراه تهران-شمال در اولويت پاياني قرار 
گرفته و در اي��ن منطقه آب و هواي متعادل تري 
وجود دارد و برف سنگيني در طول سال نمي بارد 
و جاده چالوس در آنجا زيباترين جاده كش��ور به 
شمار مي رود. هم اكنون مطالعات فاز سوم آزادراه 
تهران-شمال انجام شده و آماده شروع عمليات 
اجرايي اس��ت تنها منتظريم كه سرمايه گذار از 
منابع خارجي ي��ا داخلي براي تامين منابع مالي 
پيش قدم ش��ود. مديرعامل ش��ركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اعالم كرد: 
البته فراخواني براي تامين سرمايه از كشورهاي 
خارجي مانند چيني ها آماده كرده ايم و با توجه 
به اينكه 1.5 ميليارد دالر براي ساخت و تكميل 
اين فاز از آزادراه تهران-ش��مال نياز داريم و اين 
عدد قابل توجهي است، بنابراين تامين آن براي 
دولت بسيار سخت است اما به هر حال اين پروژه 

بايد به اتمام برسد و تكميل شود.

 جزييات تازه از تباني مالك برج 10 طبقه با شهرداري آبادان تشريح شد

توجيه عجيب پاكستان براي ندادن ويزا به رانندگان كاميون هاي ايراني

درس هاي فاجعه »متروپل«

كارشكني پاكستان در صدور ويزا براي رانندگان ايراني
آن گونه كه ج��واد هدايتي، مدي��ركل دفتر ترانزيت 
سازمان راهداري اعالم كرده، مقامات سفارت پاكستان 
در ايران مي گويند هولوگرامي ك��ه بايد روي رواديد 
رانندگان كاميون هاي ايراني چسبانده شود، به اتمام 
رسيده است؛ لذا ويزا نمي دهيم. مديركل دفتر ترانزيت 
و حمل و نقل و بين الملل سازمان راهداري و حمل و 
نقل ج��اده اي درباره علت توقف صدور ويزا از س��وي 
دفاتر نمايندگي پاكس��تان در ايران ب��راي رانندگان 
كاميون ه��اي ايراني گف��ت: اين موض��وع در حوزه 
معاونت كنس��ولي وزارت خارجه است. با اين حال ما 
پيگيري هايي انجام داده ايم. صفري معاون اقتصادي 
وزارت امورخارجه نيز ديدارهايي با مقامات پاكستاني 
داشته است و مكاتباتي را سازمان راهداري با سفارت 
پاكستان در ايران انجام داده است. هدايتي افزود: نظر 
پاكستاني ها و س��فارت اين كشور در تهران اين است 
كه هولوگرام يا برچسب ويزايي كه بايد از سوي دفاتر 
نمايندگي پاكس��تان بر روي رواديد چس��بانده شود 
به اتمام رسيده و از اس��الم آباد اين هولوگرام ها هنوز 
به ايران نرسيده اس��ت. وي تاكيد كرد: اين همسايه 
جنوب ش��رقي در سه شهر مش��هد، زاهدان و تهران 
دفات��ر نمايندگي دارد كه در تهران س��فارتخانه و در 
مشهد و زاهدان دفاتر كنسولي است. بيشترين تقاضاي 
سفر رانندگان ايراني به پاكستان از سوي تشكل هاي 
صنفي حمل و نقلي استان هاي شرقي انجام مي شود كه 

اميدواريم اين مشكل به زودي مرتفع شود.

    افغانستان هم عوارض دريافت مي كند!
هدايت��ي در گفت وگو با مه��ر درباره ع��وارض ورود 
كاميون هاي ايراني به كش��ورهاي همسايه گفت: در 
بين همسايگانمان، كشورهاي ارمنستان، آذربايجان و 

افغانستان از رانندگان ايراني عوارض دريافت مي كنند. 
تركمنس��تان نيز پيش از كرونا عوارض س��نگيني از 
رانن��دگان دريافت مي كرد ولي پس از ش��روع كرونا، 
مرزهاي تركمنس��تان در بيش از دو سال اخير بسته 
بود ولي قرار اس��ت به زودي باز شود. ساير كشورهاي 
همسايه ش��امل تركيه، عراق اعم از اقليم و مرزهاي 
جنوب عراق و پاكس��تان نظام عوارض��ي ندارند و از 

رانندگان ما عوارض دريافت نمي كنند.
وي افزود: ما قانون اقدام متقابل داريم كه به وزارت راه 
و شهرسازي اجازه مي دهد از كشورهايي كه از ناوگان 
ايراني عوارض ورود دريافت مي كنند متقاباًل از ناوگان 

ورودي آن كشور عوارض بگيرند.
مديركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نق��ل و بين الملل 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل ج��اده اي ادامه داد: 
اگر چ��ه اين قانون را داريم اما ش��رايط اقتصادي ما با 
همسايگاني كه از ناوگان ما عوارض مي گيرند بسيار 
متفاوت است. ما كشوري با ۸0 ميليون نفر جمعيت 
و حجم باالي توليد و تجارت كاال هستيم در حالي كه 
اين كشورها با جمعيتي كمتر از 5 تا 6 ميليون نفر قطعًا 
حجم كاال و محصوالت توليدي و تجاري آنها بس��يار 
پايين است. لذا تعداد ورود ناوگان ما به قلمرو آنها بسيار 
بيش��تر از جابه جايي ناوگان سنگين اين كشورها به 
قلمرو ايران است. بنابراين كاميون هاي ما بسيار بيشتر 

از آنها عوارض پرداخت مي كنند.

    عوارض سنگين آذربايجان و ارمنستان
وي درباره مبالغ دريافتي عوارض از سوي اين كشورها 
خاطرنش��ان كرد: رقمي كه جمهوري آذربايجان به 
عنوان عوارض از كاميون ه��اي ايراني مي گيرد در ۴ 
مدل مختلف است. مثاًل نوع كاال از نظر اشتعال پذيري 

يا خطرناك بودن، تناژ كاال، ميزان ماندگاري كاميون در 
اين كشور، مدت زمان حمل و نقل، مسيرها و جاده هاي 
محل تردد و ... هر كدام عوارض جداگانه اي دارند كه 
سبب شده تا مبلغ عوارض دريافتي از رانندگان ايراني 
زياد باش��د. هدايتي درباره آسيب رساندن ريزگردها 
به فعاليت پايانه هاي مرزي غربي و ش��رقي ما گفت: 
پايانه هاي م��رزي ما با عراق و همچني��ن پايانه هاي 
مرزي شرقي ما در كانون حركت ريزگردها هستند كه 
مرزهاي شرقي به صورت ريزگردهاي محلي و مرزهاي 
غربي به صورت هجوم گس��ترده ريزگردها از عراق و 

سوريه به پايانه هاي مرزي غربي ما است.
وي تصريح كرد:اين ريزگردها تأثيرات گسترده اي 
بر تأسيس��ات سرمايشي و گرمايش��ي ما گذاشته، 
راندمان فعاليت نيروهاي مرزي را كاهش داده، كل 
پايانه هاي مرزي را آلوده كرده و بر عملكرد همكاران 
نيز كه در آلودگي هاي بسيار شديد مرزهاي عراق 
بدون تعطيلي و در طول كل ش��بانه روز مجبور به 
بازديد از كاميون ها هستند اثرگذاشته وآن را مختل 

كرده است.

    اثر ريزگردها 
روي فعاليت پايانه هاي مرزي 

مدي��ركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نق��ل  بين الملل 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: روز 
گذش��ته در مرز »ميلك« با افغانس��تان در ش��مال 
سيستان و بلوچستان به دليل بروز ريزگردهاي اين 
منطقه، كل فضا و آسمان پايانه هاي مرزي آجري رنگ 
و تيره ش��ده بود. در چنين شرايطي چه در مرزهاي 
غربي و چه ش��رقي كاركنان دستگاه هاي مستقر در 
پايانه هاي مرزي در اين فض��ا مجاهدت مي كنند و 

كار جهادي انج��ام مي دهند. با اين حال هيچ مرزي 
تعطيل نش��ده است ولي ش��رايط كار سخت است. 
وي خاطرنشان كرد: گزارشي مبني بر قطعي برق به 
دليل ريزگرد در پايانه هاي مرزي وصول نشده است 
اما مشكل اصلي ما قطعي سامانه هاي ارتباطي است 
كه با بستر مخابرات فعاليت مي كنند؛ هر دستگاهي 
مانند گمرك، سازمان راهداري، مرزباني فراجا، اداره 
گذرنامه و … سامانه هاي مستقلي دارند كه در بستر 
مخابراتي است ولي به هم مرتبط هستند. اگر يكي از 
اين سامانه ها قطع شود ساير سامانه هاي دستگاه هاي 

ديگر هم قطع مي شوند.
هدايتي توضي��ح داد: مثاًل در مرز ريم��دان واقع در 
جنوب سيس��تان و بلوچس��تان با مرز پاكستان كه 
يك سايت موقت اس��ت و 3 تا ۴ سال طول مي كشد 
تا طرح جامع براي آن نوشته و مجوز دريافت كنند و 
به شرايط پايانه مرزي برسد روزانه 300 تا ۴00 زائر 
پاكستاني براي سفر به قم و مشهد وارد ايران مي شوند 
اما در دفتر مخابراتي مرز ريمدان براي كنترل گذرنامه 
زائران پاكستاني مرتبًا ارتباط قطع مي شود كه سبب 
تجمع 500 تا 600 زائر در يك محيط با ظرفيت 50 
تا 60 نفره مي شود. ساعت ها طول مي كشد تا سامانه 
مخابراتي مرز ريمدان مجدد متصل شود. وي گفت: 
ما اين مشكل را در س��اير مرزها هم داريم و اگر هر 
مرزي فقط يك ساعت سامانه گمرك، يك ساعت 
سامانه راهداري، يك ساعت سامانه گذرنامه و يك 
ساعت هم سامانه شركت نفت قطع شود مي بينيم 
كه در طول يك روز ۴ س��اعت پايانه مرزي تعطيل 
است و كل فرآيند مرز مختل مي شود. ما با مخابرات 
مكاتباتي داش��تيم و از آنها خواس��ته ايم تا شرايط 
سامانه هاي ارتباطي پايانه هاي مرزي به ثبات برسد.



لزوم صيانت از ك��ودكان و نوجوانان در فضاي مجازي 
در سال هاي اخير با فراگيري اينترنت در دنيا به يكي از 
موضوعات مورد توجه كشورها تبديل شده است و اغلب 
كشورها بر اين موضوع توافق دارند كه بايد با هرزه نگاري 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي مقابله ش��ود. تا 
سال ۲۰۰۰ بيشترين تمركز كشورها روي هرزه نگاري 
كودكان مربوط به آسيب هايي بود كه مي تواند به صورت 
مستقيم متوجه كودك شود، اما پس از آن دغدغه هاي 
حضور كودكان در فضاي مجازي سبب شد تا موضوع 
مقابله با فحشا و هرزه نگاري كودكان در فضاي مجازي 
در قال��ب يك پروتكل الحاقي به كنوانس��يون حقوق 
ك��ودك افزوده ش��ود و ايران هم به اين كنوانس��يون 
پيوس��ت.  جوامع مختلف به صورت توس��عه يافته يا 
محدود، مجموعه متنوعي از اقدامات مربوط به صيانت 
از كودكان در فضاي مجازي را تدوين كردند. اتحاديه 
اروپا نيز به منظور بهره گيري بهتر كودكان از اينترنت، 
سند استراتژي »اينترنت بهتر براي كودك« را تدوين 
كرد كه هدف آن ارايه مهارت ها و ابزارهاي ديجيتالي به 
كودكان براي بهره مندي كامل و ايمن از اينترنت عنوان 
شده است. در اين استراتژي، اتحاديه اروپا مجموعه اي 
از اقدامات را پيش��نهاد مي كند كه نخس��تين گام آن 
توليد محتواي آنالين خالقانه و آموزشي براي كودكان 
و همچنين همرساني تجربه هاي آنالين مثبت براي 
كودكان خردسال است. در همين حال بهره گيري از 
تنظيمات حريم خصوصي متناسب با سن با استفاده 
از كنترل هاي والدين و همچنين توجه به رتبه بندي 
سني و طبقه بندي محتوا، در زمره راهكارهاي عملي 
س��ند راهبردي كميس��يون اروپا عنوان شده است. 
اين س��ند كه مالك عمل تمامي كشورهاي عضو اين 
اتحاديه در خصوص سازوكارهاي كنترل كودكان در 
فضاي مجازي و اقدامات و راهكارهاي پيش رو است، 
استفاده از ابزارهاي نرم  افزاري و سخت افزاري را براي 
مديريت اس��تفاده كودكان از اينترنت و دستگاه هاي 
هوشمند به والدين پيشنهاد مي دهد تا سطح دسترسي 
كودك به اينترنت، برنامه ها و محتواهاي مختلف و حتي 
درگاه هاي ورودي و خروجي را تنظيم و براي استفاده 
از ابزاري مانند تبلت يا گوش��ي هاي هوشمند، برنامه 
زماني تعريف كنند. در همين حال كشورهاي مختلف 
نظام هاي رده بندي سني محتوا براي كودكان در فضاي 
مجازي را تعريف كرده اند كه از جمله مي توان به نظام 
رده بندي ESRB در امريكا و نظام PEGI در اروپا براي 
بازي هاي ديجيتالي و نظام هاي رده بندي سني فيلم 
و انيميشن اش��اره كرد. همانطور كه در ايران نيز نظام 
اس��را براي بازي هاي ديجيتال وجود دارد. از س��وي 
ديگر موضوع افزايش آگاهي و توانمندسازي كودكان 
و نوجوانان از طريق آموزش س��واد ديجيتال و ايمني 
آنالين در دستور كار و سرفصل دروس مدارس بسياري 
از كش��ورها از جمله مدارس اتحاديه اروپا قرار گرفته 
است. در ايران نيز سند صيانت از كودكان و نوجوانان 
در فضاي مجازي خردادماه ۱۴۰۰ در راستاي تبيين 
الزامات و طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات و 
با هدف ساماندهي فضاي مجازي كودك و ايجاد يك 
زيست بوم محافظت ش��ده، به تصويب شوراي عالي 

فضاي مجازي رسيد. 

   سياست هاي كالن سند صيانت 
از كودكان در فضاي مجازي چيست

سند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي در 
راستاي تبيين الزامات و طرح كالن و معماري شبكه 
ملي اطالعات و با ه��دف انتقال بهره برداري از فضاي 
مجازي و صيانت از خردس��االن كودكان و نوجوانان 
تدوين و در ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به تصويب شوراي عالي 
فضاي مجازي رسيد. در اين سند سياست هاي كالن و 
اقدامات كالن و تقسيم كار ملي ديده شده است تا هدف 
»فراهم سازي فضاي مجازي ويژه خردساالن، كودكان 
و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسالمي- ايراني براي 
اس��تفاده مناس��ب از فضاي مجازي و پيش��گيري از 
آسيب هاي احتمالي آن« محقق ش��ود. در اين سند 
بر ايجاد محيط صيانت شده و تأمين زيست بومي بر 
بستر شبكه ملي اطالعات با سطح مشخص و تعريف 
شده از دسترس��ي به اطالعات، ارتباطات و خدمات 
بر حسب س��ن، جنس و ديگر ويژگي هاي فرهنگي 
و اجتماعي خردس��ال، كودك و نوجوان تاكيد شده 
اس��ت. در بخش سياس��ت هاي كالن سند صيانت از 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي، عالوه بر توسعه 
محيط هاي صيانت شده بر بستر شبكه ملي اطالعات 
ويژه خردساالن، كودكان و نوجوانان با محتواي متنوع 
و جذاب و قابليت پاس��خگويي ب��ه نيازهاي ضروري 
ارتباطي و محتوايي آنها، بر آگاه سازي، هوشيار سازي 
و توانمندس��ازي اوليا و مربيان و ايفاي نقش محوري 
خانواده در هدايت، حمايت و مراقبت كودكان تاكيد 
شده است. رده بندي كليه محتوا و خدمات متناسب با 
سن، جنسيت و ويژگي هاي جسمي و فرهنگي و تأمين 

اطمينان و اعتماد و نيز تشويق ساماندهي و مشاركت 
محوري بخش غير دولتي فعال در ارايه محتوا و خدمات 
سالم مفيد و ايمن ويژه اين قشر از ديگر سياست هاي 
كالن اين سند است. تشديد مقابله قضايي و انتظامي 
كارآمد با بزهكاران، مجرمان و تهديد كنندگان امنيت 
خردس��االن، كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي و 
همچنين ارتقاي سواد فضاي مجازي و مهارت افزايي 
به اين قشر براي استفاده كارآمد و هدفمند از فضاي 
مجازي و نيز مراقبت رواني و اجتماعي از آنها در برابر 
آسيب هاي ناشي از فضاي مجازي از ديگر سياست هاي 
كالن اين سند به شمار مي رود. در نهايت نيز اين سند 
بر ساماندهي و مشاركت محوري بخش غير دولتي و 
استفاده از ظرفيت نوجوانان در توليد و توزيع خدمات 
و محتواي سالم با ايجاد مشوق هاي الزم و جلوگيري 
از انحصار، توسعه همكاري هاي بين المللي در حوزه 
فضاي مجازي س��الم و مفيد و ايجاد ساز و كار فني و 
قانوني س��المت محتوا براي پيشگيري از مخاطرات 

تاكيد كرده است.

   تقسيم كار ملي براي صيانت از كودكان
 در فضاي مجازي

اقدام��ات كالن و تقس��يم كار ملي در س��ند صيانت از 
ك��ودكان و نوجوان��ان در فضاي مج��ازي در ۶ محور 
ديده ش��ده اس��ت كه ش��امل »مديريت و راهبري«، 
»ايجاد محيط صيانت شده«، »توسعه محتوا و خدمات 
رده بندي«، »حمايت و مراقبت«، »فرهنگ س��ازي و 
ارتقاي سواد فضاي مجازي« و »تعامالت بين المللي« 
مي شود كه به هر يك از دستگاه هاي مرتبط با اين سند 
مسووليت ها و وظايفي محول ش��ده است. براي مثال 
در اقدام مربوط ب��ه »مديريت و راهبري« به مركز ملي 
فضاي مجازي تكليف شده كه مديريت كالن راهبري 
و تدوين الگوي عمليات��ي و مقررات عمومي صيانت از 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي را از طريق تشكيل 
كميته اي با عضوي��ت نمايندگان��ي از وزارتخانه هاي 
فرهنگ، آموزش و پ��رورش، ارتباطات، كار، اطالعات، 
صنعت و ق��وه قضاييه، نيروي انتظامي، صدا و س��يما، 
سازمان تبليغات اس��المي، مركز مديريت حوزه هاي 
علميه، سازمان بسيج مستضعفين و اساتيد دانشگاه و 
نمايندگان بخش خصوصي و اعضاي حقيقي شوراي 
عالي فض��اي مجازي پيش بب��رد. در خصوص »ايجاد 
محيط صيانت ش��ده« نيز وزارت ارتباطات مس��وول 
ايجاد زيرس��اخت و خدمات پايه و پيش��ران ويژه براي 
محيط صيانت شده مجازي اعم از احراز هويت، امكان 
دسترسي طبقه بندي شده و امكان نظارت اوليا شده كه 
بايد اين مسووليت با همكاري نهادهاي ذي ربط ظرف 
۶ ماه عملياتي مي شد و اپراتورهاي خدمات ارتباطي نيز 
براي توسعه زيرساخت و خدمات پايه ترغيب مي شدند. 
در بخش »توس��عه محتوا و خدمات رده بندي شده«، 
تأمين پايداري كسب و كار محتوا و خدمات مورد نياز در 
محيط صيانت شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
سازمان صدا و سيما تكليف شده است. همچنين تدوين 
ضوابط و نصاب هاي اعتبارسنجي، مميزي و نشان دار 

كردن محتوا و خدمات و ايجاد سامانه نظارت و رده بندي 
محتوا و خدمات برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
است كه بايد با همكاري سازمان تبليغات اسالمي، وزارت 
آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما آن را نهايي كند. 
حمايت از توسعه نرم افزارها و س��خت افزارهاي بومي 
مورد نياز محيط صيانت ش��ده اعم از جويشگر ايمن، 
نرم افزارهاي نظ��ارت اوليا و تبلت ه��اي دانش آموزي 
نيز برعهده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
با هم��كاري وزارتخانه هاي صنعت و ارتباطات اس��ت. 
حمايت از توسعه نرم افزارها و س��خت افزارهاي بومي 
مورد نياز محيط صيانت ش��ده اعم از جويشگر ايمن، 
نرم افزارهاي نظ��ارت اوليا و تبلت ه��اي دانش آموزي 
نيز برعهده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
با هم��كاري وزارتخانه هاي صنعت و ارتباطات اس��ت. 
طبق اين سند تمامي سكوها و ارايه دهندگان محتوا و 
خدمات فضاي مجازي مرتبط با كودك و نوجوان ملزم 
به ارايه خدمات در بس��تر محيط صيانت شده هستند 
كه يك س��ال به آنها زمان داده شده است. همچنين به 
كارگيري نوجوانان مستعد و خالق براي توسعه محتوا 
و خدمات مفيد و سازنده از ديگر مسووليت هايي است 
كه در اين س��ند برعه��ده وزارت آم��وزش و پرورش با 
همكاري سازمان بسيج مستضعفين، سازمان تبليغات 
اس��المي، صدا و س��يما و وزارت ارشاد س��پرده شده 
است. در »حوزه حمايت و مراقبت« نيز در اين سند بر 
توسعه نظام خدمات مشاوره و مددكاري به خانواده ها 
و نيز راه اندازي خط تماس مشاوره برخط و خط تماس 
اضطراري ويژه جرايم خردساالن، كودكان و نوجوانان 
در فضاي مجازي تاكيد ش��ده است. همچنين تقويت 
دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضاييه و موظف 
بودن كليه س��كوها و ارايه دهندگان محتوا و خدمات 
فضاي مجازي به نظارت، صيانت از داده ها، رده بندي و 
تفكيك محتوا و خدمات ويژه هر رده بندي سني از ديگر 
تكاليف اين سند است كه بسياري از دستگاه ها مبتني 
بر آن وظايف��ي دارند. در بخش »تعامالت بين المللي« 
نيز تعامل موثر و هم افزا با كشورها، سرويس دهندگان 
خارجي و نهادهاي بين المللي براي رعايت استانداردها 
و معيارهاي جمهوري اس��المي به وزارت ارتباطات و با 
همكاري با وزارتخانه هاي امور خارجه، فرهنگ، صمت 

و قوه قضاييه سپرده شده است.

   اجراي سند صيانت از كودكان 
در فضاي مجازي در كجاي راه است؟

در هفته جاري سومين جلسه كميته راهبردي سند 
صيانت از ك��ودكان و نوجوانان در فض��اي مجازي به 
ميزبان��ي وزارت آموزش و پرورش و با حضور عيس��ي 
زارع پور وزير ارتباطات، ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي و نمايندگان دستگاه ها 
و بخش خصوصي برگزار شد. آرش وكيليان مسوول 
پيگيري اجراي س��ند صيانت از ك��ودكان در فضاي 
مجازي به تشريح روند برگزاري اين جلسه و نيز آخرين 
وضعيت پياده سازي اين سند با توجه به گذشت يك 
س��ال از تصويب آن، پرداخت. وي با اشاره به برگزاري 

جلسات كميته راهبردي س��ند صيانت از كودكان و 
نوجوان��ان در فضاي مجازي كه با محوريت مركز ملي 
فضاي مجازي در جريان است، گفت: تعامل خوبي با 
وزارت آم��وزش و پ��رورش در خصوص بحث پرورش 
مربياني كه بتوانند با دانش آموزان در تعامل باش��ند و 
نيز به كارگيري دانش آم��وزان خبره اي كه بتوانند در 
پيشبرد و طرح اين موضوع كمك كنند، صورت گرفته 
است. وكيليان با بيان اينكه مطابق گفته وزير آموزش 
و پ��رورش، امكان فعاليت ۱۰۰ ه��زار نفر از معلمان و 
دانش آم��وزان خبره براي تروي��ج و آموزش صيانت از 
كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي ايجاد شده است، 
ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش همچنين قول داده 
است كه در زمينه بازارسازي شرايط را براي دسترسي 
بخش خصوصي به بازار آموزش و پرورش ذيل قوانين 
و مقررات مصوب اين وزارتخانه فراهم كند. وي با بيان 
اينكه اين بازارسازي بر بستر شاد و ساير بسترهاي ارايه 
خدمات مي تواند بخشي از مش��كالت اقتصادي اين 
س��ند را حل كند، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش 
قول داده است كه در اسرع وقت يك سري فعاليت ها 
را در پيش��برد اين س��ند در حوزه ماموريت هاي خود 
انجام دهد. مس��وول پيگيري اجراي س��ند صيانت از 
كودكان در فضاي مجازي در مركز ملي فضاي مجازي 
با اش��اره به اينكه بخشي از اقدامات اين سند در سطح 
كارشناسي و مديريت مياني تعريف شده است و جلسات 
متعددي نيز براي پيشبرد آن با دستگاه هاي ذيربط در 
حال برگزاري است، خاطرنشان كرد: در حال تعريف 
پروژه اي پژوهش��ي براي ترسيم وضعيت مطلوب در 
كشور هستيم. وكيليان با بيان اينكه ما قباًل وضعيت 
كش��ورهاي ديگر را در خصوص صيانت از كودكان و 
نوجوانان در فضاي مجازي به صورت تطبيقي بررسي 
كرده ايم، ادامه داد: براي الگوي مطلوب كشورمان نياز 
داريم كه مطالعات عميق تري انجام دهيم. بر اين اساس 
اين پروژه را مطابق با شاخص هاي فرهنگ اسالمي - 
ايراني تعريف كرده ايم و اگر اين نقش��ه راه تهيه شود 
به طور قطع، اجراي سند دقيق تر و كامل تر پيش خواهد 
رفت. وي با اشاره به مسووليت هاي وزارت ارتباطات 
در بخش مدل دسترس��ي به محت��وا و خدمات، به 
ايجاد زيست بوم »بومينو« توسط يكي از اپراتورها و 
نيز اقدامات ساير اپراتورهاي براي ايجاد محيط هاي 
مديريت دسترسي ويژه خانواده ها اشاره كرد و گفت: 
خانواده ها مي توانند متناسب با سن فرزندشان از اين 
محيط ها استفاده كنند. اين مقام مسوول در مركز 
ملي فضاي مجازي با اشاره به اينكه هم اكنون سيم 
كارت كودكان نيز به عنوان يكي از مدل هاي خدمات 
صيانت شده در دسترس خانواده ها قرار دارد، گفت: 
البته اين خدمت، بهينه ترين محس��وب نمي شود و 
نمي تواند فراگير باشد. چرا كه سيم كارت را كساني 
خريداري مي كنند كه بتوانند گوشي جدا براي فرزند 
خود تهيه كنند. اما بس��ياري از خانواده ها بضاعت 
اقتص��ادي آن را ندارن��د. بنابراي��ن مدل هاي ديگر 
خدمات دسترس��ي نيز در اين سند تعريف شده كه 

لزومًا روي سيم كارت مجزا ارايه نمي شود.
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يوتيوب براي تسخير بازار 
تيك تاك خيز برمي دارد

يوتيوب، پلتفرم متعلق به شركت آلفابت، بزرگ ترين 
منبع محتواي ويدئويي در فضاي آنالين، مدتي است 
به عرصه رقاب��ت در حوزه ويدئو هاي كوتاه وارد ش��ده 
است. اين شركت سال گذشته )۲۰۲۱( براي اولين بار 
قابليت شورتس )Shorts( را به پلتفرم خود اضافه كرد 
و در رقابت مستقيم با تيك تاك قرار گرفت. به گزارش 
پيوست،  به نقل از فست كامپاني، بخش ويدئوهاي كوتاه 
يوتيوب با پش��توانه يك بودج��ه ۱۰۰ ميليون دالري، 
براي طيفي از سازندگان محتوا، كه ۴۰ درصدشان براي 
اولين ب��ار با يوتيوب همكاري مي كنن��د، درآمدزا بوده 
اس��ت. اين پلتفرم كه فعاًل درآمد سازندگان محتوا را از 
مكان بودجه ۱۰۰ ميليون دالري تامين كرده، در حال 
آزمايش بخش تبليغات ويدئوهاي كوتاه اس��ت كه در 
صورت موفقيت مي توان مجراي درآمدي جديدي براي 
فعاالن اين حوزه باشد. بخش ويدئوهاي كوتاه يوتيوب 
روزانه به طور ميانگين ۳۰ ميليون بار ديده مي ش��ود. 
اين پلتفرم در تالش اس��ت با همكاري توليدكنندگان 
محتوا به روند رشد خود ادامه دهد. يوتيوب سال گذشته 
قابليت جديدي به نام ويدئوي كوت��اه )Shorts( را به 
عنوان پاسخي به افزايش ميل كاربران به محتواي كوتاه 
ارايه كرد. حركت يوتيوب، اولين مرجع مشهور محتواي 
ويدئويي، به سمت مسيري كه اينستاگرام با قابليت ريلز 
)Reels( و اسنپ با اسپاتاليت )Spotlight( در پيش 
گرفته بود اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد. تمامي اين 
شركت ها با قابليت هاي جديدي تالش مي كنند همپاي 
تيك ت��اك در اين بازار در حال رش��د حركت كنند. اما 
عرضه محصوالتي كه با تقليد از پلتفرم هاي ديگر ساخته 
مي شوند گاهي به بن بس��ت مي خورد. به نظر مي رسد 
شورتس به هدفش رسيده است. يوتيوب به تازگي اعالم 
كرد بخش ويدئوي كوتاه حاال با بيش از ۳۰ ميليارد بازديد 
روزانه بيش از چهار برابر نسبت به سال گذشته رشد كرده 
است. كوين فرگوسن، مس��وول همكاري هاي خالق 
بخش ويدئوي كوتاه، مي گويد: »همچنان كه به توسعه 
محصول ادامه مي دهيم، اين فرصت را داريم تا به رهبر 
واقعي اين فضا تبديل شويم و به اين دليل بر اين موضوع 
باور دارم كه ما نياز ها و بازخورد توليدكنندگان محتوا را 
در اولويت قرار داده ايم.« البته كه يكي از نيازهاي اصلي 
توليدكنندگان محتوا، درآمدزايي است. بخش ويدئوي 
كوتاه در ابتدا با يك بودج��ه ۱۰۰ ميليون دالري براي 
توليدكنندگان محتوا آغاز به كار كرد. از بين محتواسازان 
اين بخش، ۴۰ درصد براي اولين بار دريافت پول از يوتيوب 
را تجربه مي كردند. فرگوسن مي گويد: »از نظر ما اين واقعًا 
هيجان انگيز است و ما داريم به نسل بعدي توليدكنندگان 
محتوا پول مي دهيم.« به گفته او، بودجه  اي كه در ابتدا 
براي بخش ويدئوي كوتاه در نظر گرفته شد، پلي است به 
سوي يك جريان پايدار درآمدي مثل توسعه كسب وكار 
تبليغاتي اين بخش كه يوتيوب فعاًل در حال آزمايش آن 
است.« هنوز برنامه اي براي وارد كردن بخش ويدئوي 
 YouTube Partner( كوتاه به طرح همكاري يوتيوب
Program( نداري��م. اي��ن طرح دروازه اي اس��ت كه 
سازندگان محتوا براي درآمدزايي از كانال خود بايد از آن 
عبور كنند. محتواسازان براي كسب تاييديه اين طرح بايد 
حداقل يك هزار مشترك و چهار هزار ساعت زمان تماشا 
داشته باشند. اما در حال حاضر، زمان تماشاي ويدئوي 
كوتاه شمارش نمي شود. يوتيوب قابليت ويدئوي كوتاه را 
به عنوان ابزار ديگري در كنار VOD و پخش زنده براس 
دسترسي به مخاطبان وفادار در اختيار توليدكنندگان 
محتوا قرار داده است. دور از تصور نيست كه از اين پس 
شاهد دسته  اي از سازندگان محتوا باشيم كه منحصراً بر 
بخش ويدئوي كوتاه اين پلتفرم تمركز دارند. بنابراين 
ايده  خوبي است كه يوتيوب پيش نيازهاي درآمدزايي 
خاصي را براي بخش ويدئوي كوتاه در نظر بگيرد، به ويژه 
زماني كه تيك تاك هم در حال ارايه راه حل هاي جديدي 
اس��ت تا جدا از بودجه اين شركت، راهي براي حمايت 
از توليدكنندگان محتوا بسازد. به گفته فرگوسن، هنوز 
چيز خاصي در اين رابطه معرفي نش��ده اما »ما در حال 
بررسي مجدد هستيم تا ببينيم به طور كلي بهترين راه 
درآمدزايي پايدار در اين پلتفرم چيست.« فرگوسن در 
كنار فعاليت هايي كه در زمينه درآمدزايي بخش ويدئوي 
كوتاه دارد در حال همكاري با سازندگان محتواست تا به 
ساخت قابليت هايي براي اين بخش بپردازد. فرگوسن 
مس��وول گروه بخش ويدئوي كوتاه يوتيوب است. اين 
گروه در تدارك موضوعاتي مثل مراسم ها، ورك شاپ ها و 
دسترسي زودهنگام به قابليت هاي جديدي براي منتخب 
توليدكنندگان محتوا برمي آيد و راه ارتباطي مستقيمي 
براي ارايه و گرفتن بازخورد از مديران داخلي محسوب 
مي شود. فرگوسن مي گويد: »گاهي مي شنويم كه فالن 
پلتفرم اين قابليت را دارد و دوست داريم آن را به بخش 
ويدئوي كوتاه اضافه كنيد. اما جالب اينجاس��ت كه به 
دليل ماهيت چندفرمتي يوتيوب، بعضي درخواست ها و 
ايده هايي كه دريافت مي كنيم تنها در يوتيوب قابل اجرا 
هستند.« براي مثال، قابليت رميكس )Remix( كه به 
توليدكنندگان محتوا اجازه مي دهد يك تا پنج ثانيه از 
ويدئو هاي يوتيوب را بُبرند و در ويدئو هاي كوتاه خود قرار 
دهند يكي از اين قابليت هاست. رميكس شبيه به قابليت 
دوخت ويدئو يا استيچينگ )Stitchking( تيك تاك 
است اما تجربه ساده اي را فراهم كرده و كاربران عالوه بر 
اين ابزار، به حجم عظيم ويدئوهاي يوتيوب هم دسترسي 
دارند. فرگوسن مي گويد: »حجم محتوايي كه اين نوع 
داستان سرايي به وجود مي آورد بي نظير است. مي بينيم 
كه توليدكنندگان محتوا، به ويدئويي كه مثاًل پنج سال 
پيش برايش��ان هيجان انگيز بوده ب��ار ديگر در بخش 
ويدئوي كوتاه جان دوباره مي دهند.« تيك تاك بدون 
شك پادشاه بي چون وچراي ويدئوي كوتاه در فضاي 
فعلي محسوب مي شود اما فرگوسن از رقابت استقبال 
مي كند و همچنان به آينده روشن بخش ويدئوي كوتاه 
يوتيوب باور دارد. او مي گويد: »يك اكوسيستم نيرومند 
با فعاليت چندين بازيگر در فضاي محتواي كوتاه چيز 
خوبي براي توليدكنندگان محتواست و باعث پويايي 
ما مي شود، به نظر من بسياري از اوقات مردم محتواي 
كوتاه ويدئويي را مترادف با محتواي تيك تاكي تلقي 
مي كنند. ما هنوز در ابتداي راه هستيم. ما اين فرصت 
را داريم تا شكل و شمايل اين فرمت را مثاًل با همكاري 

سازندگان محتوا و كاربران بهبود ببخشيم.« 

توييتر چيني يك حساب كاربري 
ناقض قوانين را مسدود كرد

جيمز ليانگ يكي از كارآفرين��ان بزرگ چين كه 
اس��تراتژي »كوويد صفر« دولت اين كشور را زير 
سوال برده بود، از پس��ت محتوا در ويبو منع شده 
اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، 
شبكه اجتماعي مذكور ليانگ )يكي از بنيانگذاران 
وب س��ايت Trip.com( را ب��ه نق��ض قوانينش 
متهم كرده اس��ت. ويبو كه پلتفرمي مشابه توييتر 
است دقيقًا به قانون نقض شده اشاره نكرده و هنوز 
مشخص نيست ممنوعيت ليانگ از چه زمان آغاز 
شده است. البته روز گذشته كاربران آنالين متوجه 
تغييراتي در حس��اب كاربري ليان��گ با ۸۱۷ هزار 
فالوئر شدند. وي يكي از بنيانگذاران و مدير اجرايي 
بزرگ ترين پلتفرم س��فر در چين است. اكنون در 
حس��اب كاربري ويبو وي بيانيه اي ديده مي شود 
مبني برآنكه كاربر به دليل نقض قوانين و مقررات 
مرتبط مس��دود شده اس��ت. هفته گذشته لينگ 
متني در حساب كاربري وي چت يك موسسه به 
نام Center for China منتش��ر و در آن به اين 
موضوع پرداخته بود كه سياس��ت هاي محتاطانه 
جلوگيري ازا نتشار اپيدمي ممكن است به اقتصاد 
و زندگي مردم آسيب برساند. اين پست بعدا حذف 
شد. مقامات چين نسبت به سياست هاي كوويدصفر 
حساسيت زيادي دارند و اقدامات سختگيرانه تري 
براي كنترل ش��يوع اين ويروس اتخ��اذ كرده اند. 
همچنين آنها تهديد كرده اند اقداماتي عليه مخالفان 
اين روش نيز اتخاذ مي كنن��د. چين ادعا مي كند 
مجبور به اتخاذ اس��تراتژي كوويدصفر است زيرا 
كاهش محدوديت ها به تعداد زياد مرگ و مير و فشار 

زيادبر سيستم پزشكي منجر مي شود.

عملكرد كروم براي مسدودسازي 
سايت هاي فيشينگ ضعيف است

س��ازمان حمايت از مصرف كننده در انگليس ادعا 
مي كند مرورگر وب كروم كاربران را از بازديد فقط 
يك چهارم س��ايت هاي مش��كوك فيش��ينگ باز 
مي دارد. به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، 
اين گروه حماي��ت از مصرف كنن��ده ادعا مي كند 
تحقيقي درباره آدرس هاي وب ۸۰۰ سايت فيشينگ 
تازه كشف شده، نشان داد گوگل كروم در رايانه هاي 
مجهز به نرم افزار ويندوز ۲۸ درصد و در رايانه هاي 
مك اپل فقط ۲۵ درصد سايت هاي مذكور را حذف 
مي كند. سازمان مذكور ادعا مي كند همين تست را 
در مرورگرهاي وب ديگر انج��ام داده كه ميان آنها 
موزيال )متعلق به فايرفاك��س( بهترين عملكرد را 
داش��ت و در رايانه هاي مجهز به ويندوز ۸۵ درصد 
و در رايانه ه��اي م��ك ۷۸ درصد وب س��ايت هاي 
فيشينگ را مسدود مي كند در عمليات فيشينگ 
مجرمان سايبري پيامي را نشان مي دهند تا كاربران 
را وادار ب��ه كليك روي لينكي با وب س��ايت جعلي 
كنند. در اين وب س��ايت ويروس ها روي دس��تگاه 
نصب مي شود يا از افراد خواسته مي شود اطالعات 
خصوصي شان را فاش كنند. به اين ترتيب اطالعات 
مالي يا حس��اب هاي بانكي آنالين فاش مي ش��ود. 
س��خنگوي گوگل در واكنش به اين يافته ها گفته 
اظهارنظر در اين باره س��خت اس��ت زيرا محتواي 
اندكي درب��اره روش تهيه گزارش وج��ود دارد و تا 
زماني كه گزارش كامل ش��ركت بررس��ي نش��ود، 
ش��ركت نمي تواند صحت اطالع��ات را تاييد كند. 
كالهبرداري هاي فيشينگ به شكل ايميل، پيامك 
و پيام هاي مستقيم در شبكه هاي اجتماعي ظاهر 
مي شوند. مركز ملي امنيت سايبري انگليس براي 
مقابله با كالهبرداري هاي فيشينگ به افراد توصيه 
مي كند تا قبل از كليك روي هرلينك ارسالي با دقت 

كليك كنند.

 احتمال توافق 
با ايران بسيار ضعيف است

 اقدام��ات ضدايراني امريكا نظي��ر كودتاي ۲۸ 
مرداد و حمايت از عراق در جنگ تحميلي اشاره 
كرد. نماينده امريكا در ام��ور ايران، ضمن تكرار 
ادعاهاي اثبات  نش��ده گفت »به دليل مطالبات 
زياده خواهانه ايران« ش��انس شكست مذاكرات 
وين بيش��تر از اتمام موفقيت آميز آن است. يكي 
از سناتورهاي موافق برجام گفت ترامپ از برجام 
خارج شد و براي جلوگيري از بازگشت آسان به 

اين توافق، مسير بازگشت را مين گذاري كرد.
رابرت مالي در پاس��خ به س��وال يك سناتور كه 
درب��اره گزينه نظامي براي جلوگي��ري از برنامه 
هسته اي ايران پرسيده بود گفت: »همان طور كه 
موقع جواب به سوال سناتور مورفي گفتم، حمله 

نظامي پاسخ برنامه هسته اي ايران نيست.«
نماينده امريكا در ام��ور ايران با بيان اينكه چين 
اصلي ترين خري��دار نفت ايران اس��ت گفت كه 
امريكا هم��ه تحريم ها عليه اي��ران را اجرا كرده 

است.
رابرت مالي به شكس��ت فش��ار حداكثري عليه 
ايران هم اش��اره كرد و گفت: »فش��ار حداكثري 
دولت قبلي به ج��اي متقاعد كردن آنها به دادن 
امتياز آنها را به سمت تحريكات حداكثري سوق 
داد. ايران و گروه هاي مس��لح تحت حمايت آنها 
حمالت شان به ش��ريكان مان در خليج ]فارس[ 
و نيروه��اي خودم��ان را افزاي��ش دادند. همان 
طور كه وزير خارجه بلينكن اشاره كرد حمالت 
شبه نظاميان تحت حمايت ايران بين سال هاي 
۲۰۱۹ ت��ا ۲۰۲۰ نزديك به ۴۰۰ درصد افزايش 

داشت.«

موضوع مقابله با فحشا و هرزه نگاري كودكان در فضاي مجازي به كنوانسيون حقوق كودك افزوده شده است

توافق  براي  صيانت  از كودكان در فضاي مجازي

اينستاگرام روي قابليت افزودن چندين لينك به بخش بيو كار مي كند
اينستاگرام در حال حاضر فقط اجازه نمايش يك لينك 
را در پروفايل كاربران مي دهد. در نتيجه، حاال سايت هاي 
زيادي به وج��ود آمده اند كه مجموعه لينك هاي مورد 
نياز صفحات اينستاگرام را ذخيره كرده و به كاربر نشان 
مي دهند. ولي اين شبكه اجتماعي حاال مشغول كار روي 
سيستمي براي نمايش چند لينك در بخش Bio است. 
اينستاگرام چند وقتي است كه آزمايش داخلي روي اين 
ويژگي را ش��روع كرده تا محدوديت نمايش يك لينك 
در بيو را از بين ببرد. »الساندرو پالوزي«، توسعه دهنده 

موبايل قبال در ماه اكتبر در صفحه توييتر خود گفته بود 
كه اين ش��ركت در حال كار روي قابليت افزودن چند 
لينك صفحه پروفايل اس��ت. او در ماه هاي اخير مدام 
اطالعات بيش��تري را در اين باره به اشتراك گذاشته و 
اخيرا در پستي نش��ان داده كه عالوه بر امكان افزودن 
تعدادي زيادي لينك، مي توان صفحه اينستاگرام را به 
فيسبوك وصل كرد. اينستاگرام تاريخ عرضه اين قابليت 
را اعالم نكرد. س��خنگوي متا هم در ايميلي تاييد كرده 
كه توييت هاي پالوزي نمونه اوليه اين قابليت را نشان 

مي دهد. با اين حال، ظاهرا در حال حاضر هيچ نسخه اي 
از اين ويژگي به صورت عمومي در دس��ت آزمايش قرار 
ندارد. اين شركت فعال اطالعات بيش��تري درباره اين 
پروتوتايپ يا زمان آغاز آزمايش هاي عمومي منتش��ر 
نكرده است. اينستاگرام چند وقت پيش اعمال تغييرات 
 View Shop در بخش بيو را آغاز كرد و گزينه هايي مثل
و Reserve را در اختيار محتواسازان و كسب و كارهاي 
كوچك قرار داد. اين شركت پارسال هم قابليت افزودن 
لينك در استوري را براي همه كاربران فعال كرد. قابليت 

افزودن چندين لينك به بخش بيو به محتواسازان اجازه 
مي دهد راحت تر درآمدزايي داشته باشند. آنها در حال 
حاضر مجبورند لينك هاي خود را به دقت انتخاب يا از 
سرويس هايي استفاده كنند كه چند لينك را نمايش 
 Linktree مي دهد. از جمله اين سرويس ها مي توان به
اشاره كرده كه ظاهرا ارزش آن از ۱.۳ ميليارد دالر فراتر 
رفته اس��ت. اما در آينده اين امكان براي خود كاربران 
فراهم خواهد ش��د تا بتوانند با اشتراك گذاري چندين 

لينك به راحتي درآمدزايي داشته باشند. 

اقدامات كالن و تقسيم كار ملي در سند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي در 6 محور ديده شده است كه شامل »مديريت و راهبري«، 
»ايجاد محيط صيانت شده«، »توسعه محتوا و خدمات رده بندي«، »حمايت و مراقبت«، »فرهنگ سازي و ارتقاي سواد فضاي مجازي« و »تعامالت 

بين المللي« مي شود كه به هر يك از دستگاه هاي مرتبط با اين سند مسووليت ها و وظايفي محول شده است.

برش



تعادل |
نشست تجاري ايران و روسيه با حضور بخش خصوصي 
و مقامات دولتي برگزار شد. در اين همايش، الكساندر 
نوواك، معاون نخست وزير فدراسيون روسيه از كاهش 
برخي محدوديت هاي وارداتي از سوي اين كشور خبر 
داد و يادآور شد كه بخشي از بازار خالي مانده روسيه كه 
ناشي از تحريم هاي اخير عليه اين كشور است، از طريق 
محصوالت ايراني قابل تامين خواهد بود. همچنين، رييس 
سازمان توسعه تجارت ايران از امضاي توافق نامه تجارت 
آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا طي مهرماه 
امسال خبر داد و در رابطه با گشايش هاي بانكي ميان ايران 
و روسيه، خبر داد كه ايجاد سيستم شبه سوئيفت ميان دو 

كشور در حال تكميل و پيگيري است.

   تشريح محورهاي همكاري با روسيه
رييس اتاق بازرگاني تهران در همايش مشترك تجاري ايران 
و فدراسيون روسيه كه روز گذشته برگزار شد، گفت: براي 
افزايش مبادالت تجاري دو كشور ايران و روسيه در فاز اول 
حجم تجارت دو كشور به ۱۰ ميليارد دالر افزايش مي يابد 
و در فاز دوم توس��عه اين روابط، تجارت به ۲۰ ميليارد دالر 
افزايش خواهد يافت. مسعود خوانساري با اشاره به منافع 
مشترك بين ايران و آسياي مركزي و ميانه و منطقه اوراسيا 
افزود: تحريم هاي غيرقانوني غرب عليه روس��يه زمينه اي 
را فراهم ك��رده، كه اين كش��ور همكاري با اي��ران را براي 
خنثي سازي تحريم ها گس��ترش دهد. همچنين كاهش 
نقش دالر در مبادالت تجاري بين ايران و روسيه از زمينه هاي 
مهم افزايش همكاري تجاري بين دو كشور به شمار مي رود. 
خوانسازي ادامه داد: زمينه همكاري تجاري بين روسيه و 
ايران در زمينه دارو، اقالم پزش��كي، مواد غذايي، دانه هاي 
روغني است. همچنين توسعه كانتينرهاي يخچالي و خطوط 
كشتيراني از جمله زمينه هاي توسعه مناسبات بين دو كشور 
به شمار مي رود. وي همچنين گفت: اتصال خطوط ريلي 
ايران به روسيه از طريق تركمنستان و قزاقستان و گسترش 
مبادالت كاالي ترانزيتي و همچنين فعاليت گمركي در ضلع 
جنوبي روسيه با ايران از زمينه هاي همكاري تجاري بين دو 
كشور به شمار مي رود. خوانساري اضافه كرد: بعد از سفر آقاي 
رييسي به روسيه و به ويژه بعد از مناقشات اوكراين با روسيه، 

زمينه همكاري بيشتر ايران و روسيه فراهم شده است.

   كاهش محدوديت هاي واردات 
از سوي روسيه

معاون نخست وزير فدراسيون روس��يه در اين رويداد، از 
برنامه ريزي تجاري روس��يه براي توس��عه ۱۰ درصدي 
مبادالت بازرگاني با ايران طي س��ال ۲۰۲۲ در مقايسه با 
حجم تبادالت سال گذش��ته خبر داد. الكساندر نوواك با 
بيان اينكه دولت روسيه در پي شرايط پيش آمده براي اين 
كشور طي ماه هاي اخير و اعمال برخي تحريم ها از سوي 
دولت هاي غربي، به دنبال تقويب اقتصاد داخلي و گسترش 
همكاري هاي تجاري با كشورهاي همسايه است، به افزايش 
۱5 درصدي واردات اين كشور از اتحاديه اوراسيا اشاره كرد 
و گفت: از جمله سياس��ت هاي روسيه در شرايط كنوني، 
تس��هيل واردات محصوالت مورد نياز اين كشور است و 
بسته هاي مالي و بودجه اضافي براي برخي مناطق روسيه 
به منظور توسعه زيرساخت هاي اقتصادي در اين مناطق 
تصويب ش��ده اس��ت. وي با اين توضيح كه دولت روسيه 
اقداماتي در راستاي حمايت بيشتر از تجارت و كسب و كارها 
در اين كشور در دست اجرا دارد، افزود: تصويب قوانين جديد 
براي تسهيل در واردات برخي محصوالت مورد نياز روسيه از 
جمله تجهيزات پزشكي، مواد اوليه برخي صنايع و همچنين 
خدمات مربوط به ساخت و مهندسي، از ديگر اقداماتي است 
كه از سوي دولت فدراسيون روسيه به اجرا گذاشته شده 
است. معاون نخست وزير روسيه سپس با يادآوري اينكه 
به دنبال اعمال تحريم هاي عليه روس��يه، حجم زيادي از 
كمبودها و نواقص در بازار روسيه نمايان شده است، افزود: 

ما به دنبال آن هستيم تا ظرفيت هاي خالي در بازار روسيه 
توسط محصوالت و توليدات ايران پر شود. نوواك با تاكيد 
دوباره بر اينكه، فدراسيون روسيه محدوديت هاي مربوط 
به واردات كه تا پيش از تحريم ها عليه اين كشور، برقرار بود 
را كاهش داده است، افزود: در زمينه تبادالت مالي و پولي، 
مقررات تضمين شده اي در روسيه به اجرا در آمده است كه 
در همكاري با ايران قابل پياده سازي است. خانم ورونيكا 
نيكي شينا، رييس مركز صادرات روسيه نيز در اين همايش، 
در سخناني با اشاره به اينكه يكي از اولويت هاي كاري اين 
مركز، توسعه روابط تجاري روسيه با ايران است، از بازگشايي 
دفتر نمايندگي مركز صادرات روسيه در تهران طي آينده اي 
نزديك و همچنين از آمادگي اين مركز ب��راي راه اندازي 

پاويون دايمي توليدات ساخت روسيه، در ايران خبر داد. 

   كارگروهي براي توسعه تجاري با روسيه 
محمدصادق مفتح امروز در همايش مشترك تجاري ايران 
و روس��يه با بيان اينكه كارگروه ويژه اي در سازمان توسعه 
تجارت براي بررسي حل مشكالت بازرگاني بين دو كشور 
تشكيل شده است، گفت: در اين همايش تسهيل ارتباطات 
مالي، بانكي، رفع موانع گمركي، ديپلماسي تجاري و تسهيل 
نتايج آزمايشگاه ها و تسهيل فرايند ثبتي و برقراري ارتباط 
مستقيم بين فعاالن دو كشور دنبال مي شود. وي گفت: ايران 
مي تواند به هاب منطقه اي تبديل شود و در بخش خدمات 
فني و مهندسي پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است و در 
كشورهاي مختلف پروژه هاي بزرگ خدمات فني و مهندسي 
اجرا كرده است. همچنين يكي از زمينه هاي توسعه همكاري 
بين ايران و روسيه را در زمينه تجارت و غذايي، كشاورزي، 
مصالح ساختماني، پتروشيمي، منسوجات، خودرو و قطعات 
خودرو و خدمات فني و مهندسي است. مفتح تصريح كرد: 
از پروژه هاي مشترك سرمايه گذاري بين دو كشور استقبال 
مي كنيم و همچنين تسهيل گري در زمينه سرمايه گذاري در 
نفت، گاز و پتروشيمي انجام مي شود. رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران هم در اين همايش، عدم شناخت كافي متقابل 
تجار و بنگاه هاي دو كش��ور را يكي از معضالت پيش روي 
توسعه مناس��بات اقتصادي دو طرف عنوان كرد و گفت: 
طي سال هاي گذشته تاكنون، روابط تجار ايران و روسيه، 
از طريق فعاالن اقتصادي ديگر كشورها از جمله جمهوري 
آذربايجان شكل گرفته كه بايد با حذف واسطه ها، ارتباط 
مستقيم ميان تجار و شركت هاي دو كشور را فراهم كرد و در 
اين رابطه، سازمان توسعه تجارت ايران و نهاد متناظر آن در 
روسيه، مي توانند ايفاي نقش مهمي داشته باشند. عليرضا 

پيمان پاك، با اشاره به تالش دولت هاي ايران و روسيه براي 
گسترش مناس��بات و رفع موانع موجود در همكاري هاي 
اقتصادي مشترك ميان تجار ايراني و روسي، افزود: مذاكرات 
مربوط به توافق نامه تجارت آزاد اوراس��يا از س��وي ايران و 
كشورهاي طرف مذاكره در اين اتحاديه تسريع شده است و به 
اين ترتيب، ابتداي نيمه دوم امسال، موافقت نامه تجارت آزاد 
ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به امضا خواهد رسيد. معاون 
وزير صمت سپس با تاكيد بر توسعه همكاري هاي ايران و 
روسيه در حوزه لجستيك و گمركي، از انجام برخي مذاكرات 
در زمينه همكاري هاي پولي و بانكي ميان دو كشور خبر داد و 
افزود: مذاكرات خوبي ميان دو طرف در زمينه بيمه تجارت 
متقابل صورت گرفته است و به زودي توافق نامه همكاري 
در حوزه صندوق هاي ضمانت ميان ايران و روسيه به امضا 
مي رسد. پيمان پاك همچنين با اشاره به شكل گيري برخي 
تعامالت و همكاري ها ميان بانك مركزي دو كشور ايران و 
روس��يه، افزود: به زودي نظام حرفه اي بين بانكي ميان دو 
كشور فعال خواهد شد و ايجاد سيستم شبه سوئيفت ميان 

ايران و روسيه نيز در حال پيگيري است.

   نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كنيم
همچنين لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران نيز با اشاره 
به اينكه انتظار مي رود پس از سفر اخير رييس جمهوري 
ايران به روسيه فصل جديدي در روابط دو كشور گشوده 
شود، گفت كه پس از اجرايي شدن برجام، رفت  و آمدهاي 
متعددي ميان استان هاي مختلف دو كشور صورت گرفت 
و قراردادهايي نيز ميان دو طرف به امضا رسيد؛ اما متاسفانه 
اغل��ب اين قراردادها اجرايي نش��د و به نحوي توافقات به 
فراموش��ي سپرده ش��د. او در بخش ديگري از سخنانش 
گفت: ما نبايد اشتباهات گذشته را تكرار كنيم؛ اين موضوع 
بايد مورد توجه قرار گيرد كه اس��تان هاي ايران و روسيه 
داراي ظرفيت بسياري براي توسعه مراودات هستند و بايد 
از اين ظرفيت ها براي ارتقا س��طح مناسبات بهره گرفت. 
جاگاريان در ادامه از آمادگي سفارت روسيه در ايران براي 
كمك به تجار ايراني براي ورود به بازار روسيه و همكاري با 

شركت هاي اين كشور سخن گفت.

   دعوت روس ها
 براي سرمايه گذاري در ايران

در ادامه مهدي صفري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزير 
امور خارجه، با بيان اينك��ه در ماه هاي اخير تعامل خوبي 
بين مقامات دو كش��ور صورت گرفته است، اظهار كرد: با 

سرمايه گذاري مش��ترك و استفاده از ظرفيت هاي خالي 
دو كش��ور مي توان، تجارت بين ايران و روس��يه را توسعه 
داد. جمهوري اس��المي اهتمام ويژه اي به توسعه روابط 
بين كشورهاي همس��ايه دارد و از جمله گسترش روابط 
تجاري با روسيه جايگاه مناسبي در سياست هاي ما دارد. 
وي ضمن اعالم آمادگي وزارت امور خارجه براي تسهيل در 
ارتباطات تجاري بين ايران و روسيه، افزود: زمينه فعاليت 
سرمايه گذاران روسيه در ايران براي توليد كاال و خدمت و 
صادرات به كشورهاي همسايه فراهم است. كاظم جاللي، 
سفير ايران در روسيه نيز طي سخناني، با بيان اينكه اراده 
دولت ها در ايران و فدراس��يون روسيه، بر گسترش روابط 
اقتصادي و تجاري شكل گرفته است، به برخي موانع موجود 
پيش روي توسعه مناسبات اشاره كرد و از آن جمله، ترانزيت 
را يكي از آن موارد دانس��ت كه به گفته وي، دو كشور بايد 
هرچه سريع تر گشايش هايي در اين حوزه ايجاد كنند. وي 
با اشاره به اينكه ارتباط زميني ميان ايران و روسيه از طريق 
كشور جمهوري آذربايجان و مرز سامور در اين كشور، برقرار 
است، تصريح كرد كه اين مرز را بايد توسعه داد تا از شلوغي 

كاميون هاي در حال تردد ميان اين دو بازار، كاسته شود.

   نياز ايران به واردات 25 ميليون تن غالت
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران هم 
موضوع سخنان خود را به فرصت هاي موجود در تجارت 
غالت ميان ايران و روسيه اختصاص داد. كاوه زرگران، با 
اشاره به اينكه توليد غالت در ايران به دليل شرايط جوي 
كاهشي بوده است، گفت كه به دليل كاهش بارندگي ها، 
ايران در سال گذشته ۲۲ ميليون تن غالت وارد كرده است. 
او در ادامه با اشاره به برخي پيش بيني ها مبني بر نياز به 
واردات حداقل ۷ ميليون تن گندم طي امسال، گفت: ميزان 
مصرف جو در ايران به طور ميانگين حدود 6.5 ميليون تن 
است كه پيش بيني مي شود امسال 4.5 ميليون تن جو 
وارد شود. در حالي كه ميزان واردات سال گذشته در اين 
بخش حدود 3.3 ميلون تن بود. زرگران همچنين با اشاره 
به اينكه احتماال بيشترين حجم واردات مربوط به ذرت به 
ميزان ۱۰ ميليون تن باشد، افزود: نياز ايران به واردات غله 
و دانه هاي روغني طي امسال، حدود ۲5 ميليون تن برآورد 
مي شود و به نظر مي رسد كه هيات روسي حاضر در ايران 
بتوانند در تامين آن موثر واقع شوند. اگرچه ايران منتظر 
نمي ماند و بخشي از اين اقالم مورد نياز به صورت پيش 
خريد تامين شده است. اما مبادله غالت مورد نياز ايران 

مي تواند سطح تجارت دو كشور را ارتقا دهد.

رويداداخبار

ويژه

7
 پنجشنبه 5 خرداد 1401    24 شوال 1443  سال هشتم    شماره   Thu. May 26. 2022  2224  صنعت،معدن و تجارت

ثبت سفارش 2 ماهه امسال 
آيفون برابر كل 1400

عليرضا پيمان پاك رييس س��ازمان توسعه تجارت در 
حاشيه همايش مشترك بازرگاني ايران و روسيه در جمع 
خبرنگاران، گفت: قرار نيست ارز يارانه دار براي واردات 
كاالهاي لوكس و مصرفي مانند گوش��ي تلفن همراه 
آيفون اختصاص يابد، در عين حال امسال در دوماه اول 
بيش از كل نياز كشور در سال گذشته ثبت سفارش براي 
واردات گوشي آيفون انجام گرفته است. بنابراين مردم 
نگران نباشند و به اندازه از نوع محصول وارد خواهد شد 
و فريب فضاسازي برخي از دالالن و واردكنندگان مبني 

بر ممنوعيت واردات گوشي آيفون را نخورند.

واردات خودروهاي خارجي 
در چه بازه قيمتي است؟

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: 
خودروه��اي وارداتي در بازه قيمت ۷ ت��ا ۲۰ هزار دالر 
است و نظارت بر واردات بر اين بازه قيمت براساس ثبت 
سفارش ها انجام خواهد شد. سيد جواد حسيني كيا در 
گفت وگو با ايسنا درباره ضرورت واردات خودرو هم قيمت 
با خودروهاي ايراني گفت: اين موضوع هنوز در بحث هاي 
كارشناسي مطرح اعالم است. به زودي قيمت ۷ تا ۲۰ 
هزار دالر اعالم مي شود. اين بازه قيمت باعث ممانعت از 
ورود ماشين هاي لوكس مي شود. نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس يازدهم درباره نحوه نظارت بر 
واردات خودرو در بازه قيمت نامبرده گفت: ضمانت اين 
بازه قيمتي بر اس��اس نظارت بر ثبت سفارش ها ايجاد 
مي شود؛ يعني نظارت بر ورود ممانعت از ورود خودروي 
لوكس به كشور، به عهده نظارت بر ثبت سفارش هاست. 
اين عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در مجلس 
يازدهم تأكيد كرد: يكي ديگر از علت هاي ورود خودروي 
۷ تا ۲۰ هزار دالري، مشكالت گارانتي و خدمات پس 
از ف��روش خودروهاي لوكس اس��ت. واردات آتي بايد 
به گونه اي صورت بگيرد كه اين دو مساله را رتق فتق كند.

ثبت نام 4 ميليون نفر 
در سامانه فروش خودرو

مديركل دفتر صنايع خودرويي وزارت صمت، از ثبت 
نام 4 ميليون نفر در سامانه يكپارچه فروش خودرو خبر 
داد. به گزارش خبرگزاري مهر، عبداهلل توكلي الهيجاني 
اظهار كرد: نخستين سامانه يكپارچه تخصيص خودرو 
با ه��دف شفاف س��ازي فرآيند تخصيص خ��ودرو به 
متقاضيان با نظارت سازمان حمايت توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان از س��اعت ۹ صبح س��ه شنبه ۲۷ 
ارديبهشت، فعاليت خود را آغاز نمود كه در مهلت يك 
هفته اي تعيين شده، تا ساعت ۹ صبح روز سه شنبه سوم 
خرداد، 4 ميليون نفر، اطالعات ثبت نامي خود را در اين 
سامانه تكميل كردند. مديركل دفتر صنايع خودرويي 
وزارت صمت افزود: ارديبهشت امسال با توجه به افزايش 
۱55 درصدي توليد خودروي كامل در خودروس��ازان 
بزرگ كشور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 3۸ نوع 
خودروي مختلف از پنج خودروساز كشور در اين دوره 
ارايه شد كه پس از تأييد اطالعات مندرج، قرعه كشي 
خودرو در اين مرحله در روز دوشنبه نهم خرداد انجام 
خواهد شد.توكلي گفت: با توجه به پايدار شدن روند توليد 
خودروي كامل در خودروسازان داخلي و كاهش شصت 
درصدي آمار خودروهاي ناقص در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل، همچنين ايجاد شفافيت در عرضه خودرو به 
بازار، روند تخصيص خودرو در سامانه يكپارچه فروش 
تداوم پيدا خواهد يافت. وي افزود: اجراي عمليات فروش 
توسط خودروسازان انجام مي شود و سازمان حمايت 
نظارت بر حسن انجام تعهدات خودروساز در خودروهاي 

تخصيص يافته را به عهده خواهد داشت.

تقاضا براي خريد نان سنتي 
افزايش يافت

مديركل غله و خدمات بازرگاني استان تهران گفت: بعد 
از افزايش نرخ گندم صنف و صنعت قيمت نان فانتزي 
روند صعودي به خود گرفت از اين رو بخشي از نياز مردم 
كه با اين نان ها تامين مي شد به سمت نان هاي سنتي 
سرازير ش��دند. عباس ارشدي مديركل غله و خدمات 
بازرگاني استان تهران، در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به 
اين پرسش كه چرا اين روزها شاهد صف هاي طوالني 
درب نانوايان تهران هستيم؟ گفت: بعد از اعالم رسمي 
آزادسازي يارانه ها اولين ش��وك به صنف نانوايان وارد 
ش��د. وي تاكيد كرد: بعد از ورود دولت و اعالم اين خبر 
كه يارانه آرد، نان و گندم مانند روال سابق داده مي شود 
فشارها به صنف نانوايان كاهشي شد. اين مقام مسوول 
با اشاره به آزادسازي نرخ نان هاي حجيم و نيمه حجيم، 
گفت: نان هاي فانتزي بخشي از نياز خانوارها را تامين 
مي كردند و اگر خانواد ه اي به نان خارج از ساعت كاري 
نانوايان سنتي احتياج داشت از اين واحدها تامين نياز 
مي كرد. به گفته ارشدي؛ بعد از افزايش نرخ گندم صنف 
و صنعت قيمت نان فانتزي روند صعودي به خود گرفت 
از اين رو بخشي از نياز مردم كه با اين نان ها تامين مي شد 
به سمت نان هاي سنتي سرازير شدند. وي خاطرنشان 
كرد: شركت غله تهران با هدف تعادل در تقاضا، نانواياني 
كه در سطح شهرستان تهران با مشكل آرد مواجه بودند 
به آنها آرد تزريق كرد تا ساعت كاري خبازان افزايش پيدا 
كند و به نظر مي رسد با دنبال كردن اين سياست آرامش 
در س��طح بازار و خبازان بازگشته است.مديركل غله و 
خدمات بازرگاني استان تهران تاكيد كرد: دولت بر نحوه 
اعطاي يارانه گندم دقت نظر زيادي دارد تا يارانه مستقيم 
به دست مردم برسد و رقابت را بين نانوايان ايجاد كند 
كه شاهد كم فروشي، خروج آرد از شبكه و گران فروشي 
نباشيم. ارشدي كاهش ساعت كاري نانوايان را تاييد نكرد 
و افزود: ممكن است برخي واحدهاي متخلف ساعت 
كاري خود را كاهش داده باشند چرا كه تفاوت قيمت آرد 
دولتي و آرد آزاد زياد ش��ده است و بخشي از آرد دولتي 
با كاهش ساعت كاري خبازان از آنجا خارج مي شود؛ اما 
نظارت ها افزايش پيدا كرده و در نتيجه بازار آرام ش��ده 
است. اين مقام مسوول در پاسخ به اين پرسش كه برخي 
از شنيده ها حكايت از اين دارد كه برخي نانوايان قصد 
تعطيلي به همين دليل ساعت كاري خود را تقليل دادند؟ 
گفت: اين پيامك جعلي است و افراد معاند آن را اشاعه 
دادند و نانوايان در تهران برنامه اي براي تعطيلي ندارند. 
همچنين در اين رابطه اصغر پابرجا رييس اتحاديه نانوايان 
سنگكي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، درباره 
چرايي صف هاي طوالني نانوايان، گفت: دليل صف هاي 
طوالني نان براي فعاالن اين حوزه نيز روشن نيست و 
ساعت كاري نانوايان تغيير نكرده است و جلسات ما در 
كارگروه استان در اين زمينه منتج به نتيجه نشد. وي 
ادامه داد: نمي دانم مردم تصور مي كنند نان قرار است كم 
شود يا با منطق هاي ديگر مقدار خريد نان خود را افزايش 
داده اند اين در حالي است كه نانوايان كار خود را مي كنند 
و صف نان در مناطق جنوبي استان طوالني شده است.

تهاتر كااليي با روسيه
در جريان ديدار رييس سازمان توسعه تجارت با رييس 
مركز توس��عه صادرات روسيه طرح تهاتر كاال ميان دو 
كشور بررسي شد. در اين ديدار بنا شد دو طرف يك نقشه 
راه همكاري هاي مشترك و رفع موانع گمركي، تعديل 
قوانين گمركي، سرمايه گذاري هاي مشترك، مبادالت و 
تعامالت مالي و همچنين توسعه روابط بانكي را در دستور 
كار قرار دهند. در اين ديدار عليرضا پيمان پاك از لزوم 
تهيه يك سازوكار مشخص براي معرفي شركت ها و تجار 
دو كشور به يكديگر براي افزايش همكاري ها خبر داد كه 
اين موضوع مورد استقبال نماينده روسيه نيز قرار گرفت. 
پيمان پاك در اين زمينه گفت: آشنايي تجار با يكديگر 
داراي اهميت زيادي است چون با وجود روابط سياسي از 
نظر تجاري شناخت و آشنايي ميان دو كشور وجود ندارد. 
همچنين برگزاري نمايشگاه هاي مشترك مي تواند به 
توسعه همكاري هاي دو جانبه كمك كند. رييس سازمان 
توسعه تجارت از آمادگي توسعه همكاري هاي صندوق 
توسعه ضمانت صادرات در اين زمينه سخن گفت و افزود: 
پيش بيني مي شود به زودي يك سند همكاري مشترك 
در اين زمينه نهايي شود. همچنين بحث خريد كشتي، 
لكوموتيو و كشنده از روسيه نيز جزو مسائلي است كه 
مي تواند در دستور كار قرار بگيرد و ايران آمادگي دارد در 
حوزه محصوالت با روسيه سرمايه گذاري هاي مشترك 
داشته باشد همچنين در اين نشست نماينده روسيه 
نيز از آمادگي شركت هاي روسي براي سرمايه گذاري 
در مناط��ق آزاد و تجاري ايران خب��ر داد و اظهار كرد: 
مي توان از گزينه تهاتر كاال ميان دو كشور نيز استقبال 
كرد همچنين روسيه آماده واردات توليدات و محصوالت 
مصالح ساختماني ايران است و ما به دنبال يك تجارت 
مستقيم و بدون واسطه با ايران هستيم. وي با اشاره به 
فراهم بودن مقدمات تهاتر كاال با روسيه اظهار كرد: ما 
در حال حاضر با چين حدود پنج ميليارد دالر تهاتر كاال 
داريم. همچنين اين موضوع با پاكستان، عمان، كوبا، 
تركيه و ونزوئال نيز در دستور كار قرار دارد كه مي توان 

با روسيه نيز همين سياست را در دستور كار قرار داد.

در ذوب آهن اصفهان محقق شد
ثبت ركورد ماهيانه

توليد و جذب چدن مذاب
تالشگران بخش هاي كوره بلند و فوالدسازي ذوب آهن 
اصفهان موفق ش��دند در ارديبهشت ماه ۱4۰۱ ركورد 
جديدي در توليد و جذب چدن مذاب به ثبت برساندند. 
مهرداد توالييان معاون بهره برداري شركت با اعالم اين 
خبر و با بيان اينكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي، زغال 
و كك بر قيمت تمام شده محصوالت تاثير دارد، گفت: 
با افزايش قيمت مواد اوليه و حامل هاي انرژي، ذوب آهن 
اصفهان با برنامه ريزهاي علمي، افزايش بهره وري و توليد 
به ويژه افزايش توليد چدن را در دستور كار قرار داد كه 
خوشبختانه با تالش همكاران در بخش كوره بلند و ساير 
بخش ها، موفق شديم با توليد ۲6۱ هزار تن چدن مذاب 
در ارديبهشت ماه، سقف توليد ماهيانه اين محصول را 
افزايش دهيم. معاون بهره برداري شركت با بيان اينكه 
بيشترين مقدار توليد چدن در تاريخ ذوب آهن اصفهان 
در ارديبهشت ماه امسال رقم خورد افزود: اين موفقيت با 
مصرف بهينه كك در كوره بلندها، حاصل شده است. وي 
با بيان اينكه در نيمه دوم ۱4۰۰ كنورتورهاي فوالدسازي 
تعميرات و بازسازي شدند افزود: با اين تعميرات ظرفيت 
جذب چدن در بخش فوالدسازي افزايش يافت و باعث 
شد در ارديبهشت ماه س��ال جاري، ركورد جديدي با 
جذب ۲۲۸ ه��زار تن چدن مذاب در اين بخش محقق 
شود كه ۲ درصد از برنامه هاي مصوب توليدي شركت 
بيشتر است. توالييان از ارزش افزوده 4 هزار توماني فوالد 
نسبت به چدن خبر داد و تاكيد كرد: ذوب آهن اصفهان 
عالوه ب��ر افزايش مقدار توليد، بر محص��والت با ارزش 
افزوده بيشتر تمركز دارد و در همين راستا برنامه ريزي 
كرديم براي اولين بار فوالد ويژه شمش C6۰ توليد كنيم 
تا بيش از پيش، سوددهي محصوالت شركت را افزايش 
دهيم. معاون بهره برداري شركت با بيان اينكه ذوب آهن 
اصفهان با بيش از نيم قرن تجربه و با تحليل هاي علمي و 
درك درست از عوامل تاثيرگذار داخلي و جهاني براي هر 
شرايطي برنامه اقتضايي و آمادگي الزم را دارد، تصريح 
كرد: بر اساس همين تحليل ها برنامه ريزي شده تا با توليد 
 ،H محصوالت با ارزش افزوده بيشتر مانند كالف، انواع
آرك معدن��ي، V۲۱ ،TH36 و ريل معدن و... حداكثر 
سود آوري و بهره وري را براي شركت داشته باشيم. وي از 
تمركز تمام بخش هاي توليدي كارخانه بر محصوالت 
با ارزش افزوده خبر داد و گفت: از خردادماه س��ال 
جاري براي كاهش مصارف كك، برنامه تزريق پودر 
زغال به كوره بلندها را در دستور كار قرار داديم. شايان 
ذكر اس��ت؛ ركورد ماهيانه سي و يك روزه پيشين 
توليد چدن كوره بلندهاي ذوب آهن اصفهان مربوط 

به سال ۱3۹3 و بالغ بر ۲5۷ هزار تن بوده است.

محورهاي همكاري با روسيه از سوي مقامات ايراني و روسي تشريح شد

شبكه شبه  سوييفت بين ايران و روسيه در حال تكميل است

نرخ حاشيه بازار به گمرك رسيد

امتياز  جديد  روسيه  به  تجار  ايراني

دالر 4200 توماني از حقوق ورودي كاالها خط خورد

وزير صمت اعالم كرد

قيمت شوينده ها بايد به قبل برگردد

با ابالغ گمرك ايران، نرخ 4۲۰۰تومان از محاسبه حقوق 
ورودي كنار رفت و نرخ  ETS نرخ نزديك به بازار جايگزين 
آن شد. با ابالغ بخش��نامه اي از سوي دفتر واردات گمرك 
ايران به گمرك هاي اجرايي، جزييات تكليف قانون بودجه 
در راستاي تغيير مبناي محاسباتي حقوق ورودي اعالم شده 
است. اين در حالي است كه در نيمه فروردين ماه امسال و با 
ابالغ قانون بودجه، گمرك ايران از حوزه فناوري اطالعات 
و امنيت فضاي مجازي خود خواسته بود كه با توجه به الزام 
قانون بودجه، براي اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمركي 

جهت محاسبه ارزش گمركي كاالي وارداتي اقدام كند. بعد 
از آن مقرر شد كه جهت كاهش آثار تورمي اين تغيير، سود 
بازرگاني و حقوق  گمركي كاالهاي غيراساسي نيز كاهش 
پيدا كند.  بر اين اساس در نيمه ارديبهشت ماه، سود بازرگاني 
و تعرفه 44۰ رديف كاال كاهش پيدا كرد ولي كاهش حقوق 
گمركي ساير كاالها كه وعده آن داده شده بود، گفته شد كه 
در دستور كار قرار دارد. ابالغ اخير گمرك نشان مي دهد كه 
عمال مبناي محاسبات در حقوق ورودي واردات از 4۲۰۰ 
به نرخ س��امانه معامالت الكترونيك )ETS( تغيير كرده و 

اصالحات سود بازرگاني و تعرفه اي كه توسط هيات وزيران 
مصوب و ابالغ شده بود در دستور كار قرار گرفته است. طبق 
اين بخشنامه حقوق گمركي چهار درصد كاالهاي اساسي، 
دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي و همچنين نهاده هاي 
كشاورزي و دامي نيز به يك درصد كاهش پيدا مي كند.  اما 
در بند 4 بخشنامه ابالغي به گمرك هاي اجرايي تاكيد شده 
كه با توجه ب��ه الزم االجرا بودن احكام قانون بودجه و مفاد 
تصويب نامه ابالغي از اول فروردين ماه ۱4۰۱، درخصوص 
كاالهاي اظهار و ترخيص شده از ابتداي امسال با احتساب 

نرخ ارز سامانه معامالت الكترونيك و تغييرات حقوق ورودي 
بر اساس ماده )۱35( قانون امور گمركي نسبت به بررسي 
و صدور مطالبه نامه كسر دريافتي اقدام كنند. بديهي است 
كاالهاي اظهار شده تا تاريخ صدور اين بخشنامه مشمول 
اعمال جريمه موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمركي نخواهد 
شد. همانطور كه پيش تر اعالم شده بود بايد براي كاالهايي 
كه از ابتداي امسال اظهار و ترخيص شده اند، تجار اختالف 
هزينه محاسباتي بين 4۲۰۰ با نرخ ETS را به گمرك كه در 
زمان ترخيص نسبت به آن تعهد داده بودند، پرداخت كنند.

وزير صمت گفت: برخي از توليدكنندگان ش��وينده بدون 
هماهنگي به افزاي��ش قيمت اقدام كرده بودن��د كه امروز 
جلسه اي با آنها برگزار مي شود و بايد قيمت ها به روال سابق 
برگردد. سيد رضا فاطمي امين در حاشيه همايش مشترك 
تجاري ايران و روسيه در مورد افزايش قيمت مواد شوينده و 
بهداشتي اظهار كرد: برخي از توليدكنندگان بدون هماهنگي 
به افزايش قيمت اقدام كرده بودند كه امروز جلسه اي با آنها 
برگزار مي ش��ود و بايد قيمت ها به روال سابق برگردد و اگر 
قيمت ها بيش از اندازه باشد براي آنها پرونده تشكيل مي شود. 

وزير صمت در مورد س��امانه ثبت نام خودرو گفت: سامانه 
يكپارچه قرعه كشي خودرو انجام مي شود و قسمتي از داللي 
در بازار خودرو را از بين مي برد و اين سامانه به صورت يكپارچه 
عمل مي كند و اينگونه نيست كه اگر كسي زودتر ثبت نام كند 
در اولويت باشد. از هفته آينده سامانه نظارت بر قرعه كشي 
خودرو راه اندازي مي شود، اما در عين حال همچنان خريد و 
فروش خودرو توسط خودروسازها انجام مي شود. شيوه سابق 
داراي ايراداتي بود و تصورات و شائبه عدم عدالت در آن وجود 
داشت. وي در مورد واگذاري بلوك سهام ايران خودرو و سايپا، 

با بيان اينكه آگهي اين واگذاري هفته قبل منتشر شد، تصريح 
كرد: بعد از اينكه فرايند قيمت گذاري امالك و دارايي ها تمام 
شد، واگذاري بلوك ايران خودرو و سايپا آغاز مي شود و كساني 
كه متقاضي خريد آن هستند مي توانند از طريق بورس اوراق 
بهادار ابتدا بلوكي سايپا و بعد از آن ايران خودرو را خريداري 
كنند. فاطمي امين گفت: در حال حاضر 3۰۰ كارش��ناس 
رسمي در مورد قيمت گذاري و ارزش بلوك سايپا فعاليت 
مي كنند و بعد از اينكه آگهي اول منتشر شد، خريداران معرفي 
مي شوند و اگر خريدار داشت، ظرف بيست روز از طريق بازار 
سرمايه ارايه مي شود. وزير صنعت همچنين در مورد رشد 
قيمت كاالها در بازار گفت: برخ��ي از كاالها مانند روغن و 
كاالهايي كه در توليد آن از روغن استفاده مي شود يك افزايش 
قيمت طبيعي داشته است زيرا در برخي از اين كاالها روغن 
سهم بااليي دارد. اما در برخي از كاالها سهم روغن از توليد 

پايين است و نبايد به گراني بيش از حد كاال منجر شود كه با 
آنها برخورد مي كنيم. وي ادامه داد: ارز 4۲۰۰ توماني در دو 
بخش اصالح شد، يكي ارزي كه براي واردات نهاده هاي توليد 
مانند دانه هاي روغني و خوراك دام اختصاص مي يافت اصالح 
شده است و ديگري در مورد محاسبه ارزش گمركي كاالهاي 
وارداتي است كه قباًل بر مبناي ارز 4۲۰۰ توماني بود و اكنون 
بر اساس ارز نيمايي محاسبه مي شود، بنابراين تعرفه واردات 
برخي از كاالها از 4.۲۰۰ تومان به ۲6 هزار تومان افزايش يافته 
و تعرفه واردات به حدود 6 برابر افزايش يافته است. فاطمي 
امين در مورد بازنگري ليست ۲ هزار قلم كاالي وارداتي 
گفت: اين ليست بازنگري مي شود. در ارديبهشت ماه هم 4، 
5 قلم آن تغيير پيدا كرد اما عمده اين ليست همچنان حفظ 
مي شود. از س��ال ۹۷ منع واردات كاالهاي داراي مشابه 

داخلي بوده است كه همچنان در اين ليست وجود دارد.
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خبرروز

»آبله ميموني« هنوز به ايران نرسيده است
رييس گروه مديريت بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، گفت: با بررسي هاي 
صورت گرفته خوشبختانه آبله ميموني هنوز به ايران نرسيده است. دكتر بهزاد اميري با تاكيد بر اينكه هنوز هيچ مورد مثبتي از ابتال به آبله 
 ميموني در كش��ور شناسايي نشده است، گفت: تمام موارد مشكوك مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده است كه اين موارد مبتال به 
آبله مرغان بوده اند. او افزود: تمام مواردي كه با عالئم مش��كوك به مراكز درماني مراجعه مي كنند به دقت مورد بررس��ي قرار مي گيرند و 
نمونه هاي آزمايشي رصد مي شود. اميري درباره شناسايي مواردي از ابتال به آبله ميموني در برخي كشورهاي همجوار، تاكيد كرد: اين موارد 
نيز مسافر بوده اند كه در بدو ورود به اين كشورهاي مقصد شناسايي شده اند و اين به معناي شيوع و گسترش بيماري در اين كشورها نيست.

ادامهازصفحهاول

تقويت مهارت هاي اجتماعي 
دانش آموزان

 بسياري از كساني كه بعد از اين دو سال در مدارس 
حض��ور پيدا كرده ان��د و در امتحان��ات حضوري 
موفق به كس��ب نمره هاي خوب نشده اند، تا قبل 
از پاندمي كرونا جزو بهترين ه��اي مدارس خود 
بوده اند. حاال اين شكس��ت مي توان��د باعث بروز 
اختالالت روحي و رفت��اري در بين دانش آموزان 
ش��ود.  فراموش نكنيم كه در زندگي مدرسه اي، 
دانش آموزان با دوست يابي، ارتباط با همساالن و 
ارتباط رو در رو با معلم را تجربه مي كند، دانش آموز 
وقتي كه از همه اين موارد محروم ش��ود، قطعا از 
نظر رش��د اجتماعي آسيب مي بيند و اين آسيب 
زمينه ساز بسياري از آس��يب هاي ديگر خواهد 
بود. مورد ديگري كه اين معضل را دامن زده، اين 
اس��ت كه در اين مدت، دانش آموزان وقت زيادي 
را در فضاي مجازي سپري كردند. فضاي مجازي 
چه از نظر تاثيرگذاري بر شكل گيري عادت هاي 
شناختي و ذهني و چه از نظر ميزان استفاده و چه 
از جهت محتواي اس��تفاده، مي تواند آسيب هاي 
بالقوه اي براي دانش آموزان داش��ته باشد كه باز 
هم اين يك امر جهاني است و مي طلبد كه سواد 
رس��انه اي دانش آموزان و خانواده ها افزايش پيدا 
كند تا بتوانيم براي تنظي��م يك محيط مجازي 
امن و سالم براي دانش آموزان به عنوان فضايي كه 
دانش آموزان به جهت تربيتي و الگوپذيري در آن 
تنفس مي كنند، تمهيدات الزم را بينديشيم. اينها 
مشكالتي است كه در پس��ا كرونا ما با آن مواجه 
شده و مواجه مي شويم. نمي توانيم بي توجه از كار 
آنها عبور كنيم. نبايد كاري كنيم كه دانش آموزان 
همچنان فكر كنند به فضاي مجازي وابسته اند. 
فضاي مدارس بايد بيش از قبل پر شادي و تكاپو 
باشد. ش��رايط را براي اينكه دانش آموزان با ميل 
و اراده به مدرس��ه بازگردند را مناسب كنيم. اين 
دوري از فضاي اجتماعي مدرس��ه مي تواند آنها 
را به گوش��ه گيري و انزوا بكشاند، به خصوص در 
مورد دانش آموزاني كه تك فرزند خانواده هستند 
و هيچ همسن و سالي در خانه ندارند. اگر نتوانيم 
اين گوش��ه گيري و انزوا دو س��اله را از بين ببريم 
در آين��ده اي نزديك با جمعي��ت قابل توجهي از 
دانش آموزان افس��رده مواجه مي شويم كه تمام 
مهارت هاي اجتماعي خود را فراموش كرده اند و 
تنها به فضاي مجازي پناه مي آورند. فراهم آوردن 
اردوي هاي جمعي، برگزاري مراس��م هاي شاد و 
پر ش��ور در مدارس، انجام فعاليت هايي كه باعث 
مي شود مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان تقويت 
شود، جايگزين كردن سرگرمي هاي تازه به جاي 
حضور مداوم در فضاي مجازي همه و همه مي تواند 
شرايط پس��ا كرونا در دانش آموزان را به بهترين 
شكل ممكن رقم بزند و باعث شود تا آنها ديگر به آن 

تنهايي مالل آور روزهاي كرونا بازنگردند.

رويداد

فريب روانشناسان زرد در اينستاگرام را نخوريد

رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور با اشاره 
به انتشار ليست اسامي »غير روانشناسان فاقد مجوز« 
از سوي اين سازمان، گفت: اين فهرست شامل اسامي 
افرادي اس��ت كه تحصيالت روانشناسي و مشاوره و 
مدرك تحصيلي مرتبط ندارن��د، به طور غيرقانوني 
مشغول فعاليت هس��تند و بعضا تخلفاتي نيز انجام 
داده اند. دكتر محمد حاتمي اظهار كرد: در حال حاضر 
افراد زيادي تحت عنوان روانشناس و روان درمانگر يا 
عناوين ديگر خود را در فضاي مجازي به مردم معرفي 
كرده و سخنان انگيزشي زيبايي بر اساس نيازهاي مردم 
مي زنند و اينگونه »فالوور« )دنبال كننده( زيادي جذب 

مي كنند كه اين مساله در دوران كرونا تشديد شد.

    شناسايي ۴۵۰۰ صفحه مجازي فاقد مجوز 
در حيطه روانشناسي

او با بيان اينكه در حال حاضر مطابق با اعالم مركز ملي 
فضاي مجازي، ۱۲ هزار صفحه در فضاي مجازي مرتبط 
با حوزه روانشناسي و مشاوره در حال فعاليت است، ادامه 
داد: بر اساس كاري يك سال و نيمه و با همكاري نيروهاي 
نظارتي، ۴۵۰۰ صفحه مرتبط با روانشناسي و مشاوره در 
فضاي مجازي كه هيچ گونه مجوزي ندارند شناسايي 
ش��ده اس��ت. نهايتا حدود ۴۰۰ نفر از اين تع��داد را كه 
تحصيالت روانشناسي ندارند و مشغول فعاليت در فضاي 

مجازي هستند احصاء و ۱۴۴ نفر اينها را اعالم كرديم.

    چرا اين اسامي زودتر اعالم نمي شد؟
رييس سازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره كشور در 
پاسخ به اين سوال كه چرا سازمان نظام روانشناسي و 
مشاوره كشور پيش تر اين اسامي را اعالم نكرد؟ توضيح 
داد: در اين مدت روي اي��ن موضوع كار مي كرديم. بر 
اساس قانون سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
كه مصوب مجلس شوراي اسالمي است، اين سازمان 
داراي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات است و ما در اين 
مدت در هيات بدوي براي برخي از اين اسامي پرونده 
تشكيل داده و آنها را به دادگاه ارجاع داديم. بسياري از 

افرادي كه اس��امي آنها در اين فهرست ۱۴۴ موردي 
وجود دارد پيش تر به دادگاه ارجاع داده شده اند، چراكه 
بدون داشتن تحصيالت روانشناسي خود را »دكتر« 

معرفي كرده و ما نيز از آنها شكايت كرديم.

    نياز به شعبه ويژه رسيدگي به 
تخلفات روانشناسي در دادگاه ها

حاتمي همچنين اين را هم گفت كه قوه قضاييه بايد 
شعبه ويژه اي براي رسيدگي به اين تخلفات ايجاد كند، 
چراكه شعبات موجود اهتمام ويژه اي به رسيدگي به 

تخلفات حوزه روانشناسي و مشاوره ندارند.

    كارگاه هاي يك روزه 
با درآمدهاي ميلياردي

او ادامه داد: طبق گزارشات واصله به دست ما، حتي 
يكي از افرادي كه اسمش در اين ليست منتشر شد 
كارگاهي برگزار كرده و درآمد يك ميليارد توماني از 
كارگاه خود در يك روز داشته است. با اين حال بعضا 

اين افراد در دادگاه ها تبرئه مي شوند.

    فوق ديپلم مكانيك؛ آخرين 
مدرك تحصيلي يكي از روانشناس نماها

حاتمي با اشاره به اسامي منتشر شده به عنوان غير 
روانشناسان فاقد مجوز، افزود: آخرين مدرك يكي 
از اين افراد كه اس��مش در ليست منتشر شد »فوق 
ديپلم مكانيك« اس��ت و در ح��ال حاضر به عنوان 
مشاور خانواده فعاليت مي كند. اين امر جفا به مردم و 
روانشناسان است. سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
كشور مدافع حقوق روانشناسان و مردم است و اگر 
تا االن اين كار را )انتش��ار اس��امي غير روانشناسان 
فاقد مجوز( انجام نداده ايم خطا كرده ايم و اگر ادامه 
مي داديم باز خطا مي كرديم و اين كار )انتشار اسامي 
غيرروانشناس��ان فاقد مجوز( درواقع دفاع از حقوق 
م��ردم بود. در ه��ر حال اينكه با تاخير اين اس��امي 

منتشرشد، اشكالي است كه به ما وارد است.

    چرا اسامي افرادي كه خارج از كشور 
هستند به عنوان روانشناس نما منتشر شد؟

رييس س��ازمان نظام روانشناس��ي و مشاوره كشور 
همچنين درباره چرايي انتش��ار اسامي برخي افراد 
كه خارج از كش��ور هس��تند و فعاليت روانشناسي 
دارند، تاكيد كرد: وظيفه داريم در اين رابطه به مردم 
اطالع رساني كنيم. وظيفه داريم اطالع رساني كنيم 
كسي كه پروانه اشتغال حرفه اي دارد چه ويژگي هايي 
دارد و از اين رو اطالع رساني كرديم. به همين خاطر 
به م��ردم اطالع دادي��م فردي كه در خارج كش��ور 
داراي مدرك جامعه شناسي است، خود را به عنوان 

روانشناس معرفي كرده و در حال فعاليت است.

    مدعيان تحصيل در دانشگاه هاي 
خارج  از كشور اگر مدركي دارند منتشر كنند

او همچنين با اشاره به ادعاي داشتن مدرك تحصيلي 
از سوي برخي افرادي كه اسامي آنها در ليست مذكور 
منتشر شده است، تاكيد كرد: اگر مدركي دارند منتشر 
كنند. هيچ كدام از اين افراد مدرك ندارند. كسي كه در 
كشور ديگري مدرك مي گيرد بايد وزارت علوم يا وزارت 
بهداشت آن مدرك را اعتبار سنجي كنند و اگر اعتبار 
آن تاييد شد، س��ازمان به آنها پروانه مي دهد. اگر اين 
افراد مدرك معتبر دارند چرا اين كار را )اعتبارسنجي( 
نكرده اند؟. ت��ا زماني كه وزارت عل��وم مدارك خارج 
از كش��ور را تاييد نكند، مجوز به اينها داده نمي شود. 
فردي كه اسمش در اين ليست هست و اتفاقا در صدا 
و سيما هم خيلي مصاحبه انجام داده، مدعي است كه 
از دانشگاه هاروارد مدرك دارد اما به او پروانه اشتغال 
نداديم چراكه اصالت مدرك او احراز نشد و وزارت علوم 
نيز مدرك را تاييد نكرد. او در عين حال هشدار داد كه بر 
اساس تعرفه مصوب هيات دولت در سال جاري، براي 
۴۵ دقيقه خدمات روانشناس��ي و مشاوره در مقطع 
دكتري افراد بايد ۲۰۷ هزار تومان از مراجعين دريافت 
كنند و اين در حالي است كه متخلفان تا يك ميليون 

تومان نيز از مراجعان هزينه دريافت مي كنند.

طي روزهاي گذش��ته خبري مبني بر 
تصويب قانون حق ثبت براي مهريه هاي 
باالي ۱۴ س��كه به محلي براي بحث از 
سوي كارشناسان و حقوقدانان بدل شده است. اين 
قانون هم مانند بسياري ديگر از قوانين شتابزده كه 
در مجلس به تصويب مي رسند، بدون در نظر گرفتن 
تمام جوانب آن به تصويب رس��يده و حاال قرار است 
 مهريه هاي باالتر از ۱۴ س��كه تا ميزان ۱۰۰ س��كه 
چهار دهم درصد و باال تر از آن تا ۲۰۰ سكه حق ثبتي 
معادل ۲ درصد پرداخت كنند و مهريه هاي باالتر از 
اين ميزان هم حق ثبتش��ان به ۱۵ درصد مي رسد. 
يك حساب سر انگشتي نشان مي دهد كه اگر فردي 
بخواهد مهريه اي بالغ بر ۱۱۰ سكه داشته باشد بايد 
مبلغي معادل 3۲ ميليون تومان حق ثبت بپردازد كه 
اين مبلغ را خانواده ع��روس و داماد بايد پردازند، هر 
كدام مبلغ ۱6 ميليون تومان. در همين حين اگر قرار 
باشد مهريه ثبت ش��ده ۲۰۰ سكه باشد اين مبلغ به 
۴۲ ميليون تومان افزايش پيدا مي كند. اما مساله اين 
است در ش��رايط بغرنج كنوني كه اقتصاد و معيشت 
هر كدام به تنهايي باري بزرگ ب��ر دوش خانواده ها 
هس��تند، اين قبيل قانون ها به ج��اي اينكه در روند 
آسان ش��دن ازدواج تاثير داشته باشند بيشتر باعث 
دوري از ازدواج يا حداقل ثبت رسمي آن خواهند شد. 
چطور يك خانواده اي كه قرار است دختر يا پسرش 
را به خانه بخت بفرس��تد و انجام مراسم و خريد هاي 
ضروري عروس��ي از جمله وس��ايل خانه و... خود به 
تنهايي مي تواند يك خانواده را از پا در بياورد چگونه 
بايد اين مبلغ پول را جور ك��رده و براي ثبت ازدواج 
دختر و پسرش بپردازد. البته گفته شده اين پول به 
صندوقي مي رود تا خرج خري��د جهيزيه براي افراد 
بي بضاعت باشد، كه همين خود جاي سوال دارد، چه 
كساني و چگونه بر اين صندوق درآمدها و هزينه هاي 
آن نظارت خواهند داشت. اين قانون پيش از هر چيز 
صداي دفاتر ثبت ازدواج را در آورده است و بسياري از 
آنها معتقدند اجرايي كردن حق ثبت مهريه مي تواند 

يا باعث انصراف افراد از ازدواج شود يا ترجيح بدهند 
ازدواج خود را ثبت رسمي نكنند كه در هر دو صورت 

مي تواند عواقب بدي داشته باشد. 

    دور زدن قانون ضايع شدن حق زنان
درحالي هدف از تعيين »حق ثبت« براي مهريه هاي 
باالي ۱۴ س��كه جلوگيري از تعيي��ن مهريه هاي 
سنگين عنوان شده است كه به گفته رييس كانون 
سردفتران ازدواج و طالق نه تنها راه تحقق اين هدف 
تعيين »حق ثبت« نيست بلكه اين تصميم مي تواند 
منجر ب��ه عدم ثبت »رس��مي« ازدواج و گرايش به 
ثبت عادي ازدواج به ويژه در مناطق دور افتاده شود 
و نهايتا با دور زدن اين »حق ثبت« تنها حقوق زنان 

در زندگي مشترك ضايع شود.
علي اس��تواري، حقوقدان در اين ب��اره به »تعادل« 
مي گويد: متاس��فانه چنين قوانين��ي بدون در نظر 
گرفتن عواقب آن كامال غير كارشناسانه است. اينكه 
بخواهيم براي رفع مشكل افرادي كه به دليل بدهي 
مهريه در حبس به س��ر مي برند، چنين قوانيني را 
وضع كنيم كه اجرايي ك��ردن آن مي تواند به ضرر 
دسته ديگري تمام شود، كامال اشتباه است. در واقع 
دريافت حق ثبت براي مهريه خالف عرف، ش��رع و 
قانون است و نمي توان با تصويب قوانيني اينچنين 

مشكالت تازه اي را براي افراد جامعه ايجاد كرد. 
او در بخش ديگري از سخنانش به راه هاي دور زدن 
اين قانون اش��اره كرده و مي افزايد: اين قانون باعث 
مي شود تا بس��ياري از جوانان از ثبت رسمي ازدواج 
ش��انه خالي كنند و به ثبت عادي آن تن بدهند، در 
اين ش��رايط هم حق زنان ضايع مي ش��ود، اينكه ما 
شرايطي را فراهم كنيم تا براي جلوگيري از تضييع 
حقوق مردان حق زنان را ضايع كنيم، كامال اشتباه 
اس��ت. در نظر گرفتن حق ثبت آن هم به اين ميزان 
مي تواند باعث كاهش ازدواج هم بشود، اين قانون در 
شرايطي به تصويب مي رسد كه هر روز در مورد پيري 
جمعيت ايران صحبت مي كنيم و افراد را به ازدواج 

و فرزند آوري تش��ويق مي كنيم و در عمل قانوني را 
به تصويب مي رسانيم كه با اين اهداف مغايرت دارد. 

    عالوه بر »حق ثبت«
 ۹ درصد ماليات نيز گرفته مي شود

اين حقوقدان مي افزايد: از سوي ديگر اگر حق ثبت 
براي مهريه ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده 
و ۹ درصد ماليات نيز ب��ه آن تعلق مي گيرد و تمام 
اين هزينه هاي س��نگين بر عهده عروس و دامادي 
مي افتد كه اول زندگي  مشترك خود هستند. سوال 
اينجاس��ت كه اين تصميم با سياست هاي تسهيل 

و مانع زدايي از ازدواج هم جهت يا مخالف است؟

    به جاي »حق ثبت« 
از پرداخت مهريه »نسيه« جلوگيري كنيد

از س��وي ديگر رييس س��ر دفتران ازدواج و طالق، با 
بيان اينكه در گذشته به جهت تس��هيل در ازدواج، 
بخشنامه اي صادر و به موجب آن »حق ثبت« براي 
مهريه را ممنوع اع��الم كرد و اكنون الزامي ش��دن 
»حق ثبت« براي مهريه شايس��ته نيست، ادامه داد: 
اگر واقعا نمايندگان مجلس قصد جلوگيري از تعيين 
مهريه هاي سنگين را دارند، بايد از مهريه هاي »نسيه« 
جلوگيري كنند. اين پيش��نهاد كارشناس��ي شده، 
پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول 
و سنت اسالم نيز است. مهريه بايد از حالت »نسيه« و 
دادن وعده براي پرداخت آن پس از ازدواج به صورت 
نقد در زمان عقد پرداخت شود يا اينكه حداقل سقفي 
براي مهريه »نسيه« تعيين شود. مظفري با بيان اينكه 
ما اين پيشنهاد كارشناسي شده را به مجلس ارايه و 
با نمايندگان مجلس مطرح كرده ايم كه اگر مجلس 
درصدد جلوگيري از تعيين مهريه هاي سنگين است 
بايد مهريه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و 
حالت نسيه آن از بين برود، ادامه داد: تعيين حق ثبت 
براي مهريه، هزينه هاي ازدواج را زياد مي كند و عروس 
و دامادي كه خود گرفتار هزينه هاي زياد عروس��ي 

هستند بايد اين هزينه مضاعف را هم بپردازند و حتي 
ممكن است بخشي از وام ازدواج خود را براي پرداخت 
اين حق ثبت اختص��اص دهند. در حال حاضر وعده 
پرداخت مهريه پس از عقد داده مي شود كه در هيچ 
جاي سنت پيامبر مهريه به اين شكل »نسيه« وجود 
ندارد و اين چيزي است كه در صد سال اخير باب شده 
است. وقتي مهريه به طور نقد در زمان عقد پرداخت 
شود توان مالي داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون 
توان مالي اقدام به قبول مهريه هاي سنگين نمي كند.

    مسكن مقطعي »حق ثبت« 
و كاهش ازدواج جوانان

به گفته رييس س��ردفتران ازدواج و طالق، تعيين 
»حق ثبت« براي مهريه هاي باالي ۱۴ س��كه مانع 
جدي براي ازدواج جوانان اس��ت و قرار دادن آن راه 
درستي براي جلوگيري از تعيين مهريه هاي سنگين 
نيس��ت. او با اعالم هشدار نس��بت به كاهش ازدواج 
جوانان با تعيين حق ثبت ب��راي مهريه، گفت: اين 
طرح يك طرح ُمسكن مقطعي است. مشكل بزرگي 
مش��ابه اين تصميم در چند دوره پيش مجلس نيز 
وجود داشت و آن تصويب تبصره دو ماده ۷۵ قانون 

برنامه ششم بود كه مطابق با ان زناني كه مي خواهند 
طالق بگيرن��د باي��د ۱۰ درصد حق التحري��ر را به 
حساب دولت بريزند و اين در حالي است كه آن خانم 
درمانده اي كه مي خواهد طالق بگيرد نياز به كمك 
دارد و اين مبالغ مشكل مضاعف بر سر راهش است. 
طرح فعلي نيز همانند تصويب اين تبصره مشكالت 
زيادي براي زوجين و به ويژه براي زنان خواهد داشت.

    راه هاي فرار حق زنان را ضايع مي كند
اما سودابه محمدي، وكيل پايه يك دادگستري و فعال 
حقوق زنان نيز در اين باره به تعادل مي گويد: تصويب 
چنين قانوني در واقع ناديده گرفتن حقوق زنان است، 
چرا كه ازدواج وقتي به ثبت رسمي نرسد، هيچ زني 
نمي تواند مهريه اش را طلب كند و با مشكالت و موانع 
قانوني بسياري مواجه خواهد شد. به اين ترتيب افراد 
يا اصال از ازدواج منصرف مي شوند يا اينكه مجبورند 
براي ثبت رسمي آن مبلغ هنگفتي بپردازند كه اصال 

از عهده همه برنمي آيد.
او مي افزايد: نمايندگان اگر مي خواهند كاري كنند كه 
تعداد زندانيان مهريه كاهش پيدا كند، اوال بايد حكم 
زندان براي بدهكار مهريه را بردارند، در مرحله بعدي 

بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا مهريه هاي خارج از عرف 
و نجومي به ثبت نرسند، ما مي توان ميزان مشخص 
براي مهريه تعيين كنيم اما نمي توانيم به بهانه گرفتن 
حق ثبت فكر كنيم كه مردم را مجبور به تعيين تعداد 
كمي سكه به عنوان مهريه مي كنيم. در واقع چنين 
قوانيني هيچگاه ضمانت اجرايي نخواهند داشت چون 
راه هاي دور زدن آنها وجود دارد و به اين ترتيب حق 

محضر داران نيز ضايع مي شود. 

    جاي خالي نگاه جامعه شناسانه 
به مساله مهريه

اين وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: تعيين حق 
ثبت براي مهريه هاي بيش از ۱۴ سكه، به معني آن 
است كه قانونگذار نگاه جامعه شناسانه اي به مساله 
مهريه ندارد و پيش از آنكه درصدد حل بنيادين اين 
مشكل برآيد، به دنبال ايجاد موانع قابل عبور بر سر 
راه مهريه هاي سنگين اس��ت. در واقع تعيين حق 
ثبت تنها يك وجه درست دارد و آن ادراك معناي 
اقتصادي »س��كه« و خاتمه دادن ب��ه دروغ بزرگي 
اس��ت كه زن و ش��وهرهاي فاقد دارايي متناسب با 

مهريه، معموال حين ازدواج به آن تن مي دهند.

گزارش

بحث ها بر سر حق ثبت مهريه باال گرفته است

فشار اقتصادي به جوانان يا تضييع حقوق زنان

42 ميليون تومان حق ثبت 200 سكه مهريه

افزايش شيوع فشارخون باال در كودكان و نوجوانان 
ريي��س جامع��ه پزش��كان داخلي اي��ران گفت: 
فش��ارخون باال در كودكان و نوجوان��ان به دليل 
مص��رف غذاهاي آم��اده، بي تحركي و نداش��تن 
فعاليت بدني مناسب به ويژه در دوران همه گيري 
كرونا )۲ سال اخير( رو به افزايش است. دكتر ايرج 
خسرونيا افزود: همه گيري كرونا طي ۲ سال اخير 
آسيب هاي زيادي جسمي از جمله نداشتن فعاليت 
فيزيكي مناسب و مصرف غذاهاي ناسالم به دليل 
قرنطينه بودن خانگي به كودكان و نوجوانان وارد 
كرد و ش��يوع بيماري هاي غيرواگير به ويژه فشار 
خون باال را افزايش داده اس��ت. البت��ه كودكان و 
نوجواناني كه ب��ه تنگي عروق كليه و بيماري هاي 
قلبي مبتال هستند، بيشتر در معرض ابتال به فشار 
خون باال ق��رار دارند. او ادامه داد: فش��ار خون باال 
يكي از عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي است و 
به اعضاي حياتي مهم مانند مغز، قلب، كليه و چشم 
آسيب جدي وارد مي كند، با توجه به اين بيماري 
بدون عالمت بوده، قاتل بيصدا ناميده مي ش��ود و 
بايد به موقع تشخيص و درمان شود. اين متخصص 
بيماري هاي داخلي تصريح كرد: فش��ار خون باال 
باعث س��ختي و افزايش ضخامت سرخرگ هاي 
خوني مي ش��ود كه اين امر منجر به حمله قلبي، 

سكته قلبي و سكته مغزي شده، زيرا افزايش  فشار 
وارده  از جريان  خون به  ديواره  رگ هاي  خوني  منجر 
به اين بيماري مي ش��ود. بر اساس گزارش وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، حدود ۴۰ 
درصد افراد از ابتال به فش��ار خون باال اطالع ندارند 
و از بين 6۰ درصد افراد مطلع به بيماري فقط ۲۰ 
درصد تحت نظر پزش��ك دارو دريافت مي كنند. 
س��ال گذش��ته حدود ۱۰ ميليون نفر در جهان و 
حدود ۱۰۰هزار نفر در ايران به علت فش��ار خون 
جان خود را از دست داده اند و در صورت عدم اطالع 
افراد، عدم غربالگري و عدم انجام معاينات مربوطه، 
پيش بيني مي شود امسال رشد ۱۰درصدي مرگ 

و مير بيماران فشار خون وجود داشته باشد.

رويخطخبر

آوار برداري ساختمان متروپل ادامه دارد
رييس س��ازمان امداد و نج��ات آخرين وضعيت 
امدادرس��اني و آواربرداري س��اختمان متروپل 
را تش��ريح كرد. مهدي ولي پور درب��اره آخرين 
وضعيت آواربرداري ساختمان متروپل آبادان و 
امدادرساني به حادثه ديدگان گفت: آواربرداري 
و امدادرساني به حادثه ديدگان ريزش ساختمان 
متروپل همچنان ادامه دارد. او درباره بخش��ي از 
س��اختمان متروپل كه ناايمن بوده و مخاطراتي 
را ب��راي امدادگران ايجاد كرده ب��ود، ادامه داد: 
بخشي از اين مشكل رفع شده است و توانستيم 
ايمن س��ازي را انجام دهيم، اما بخش ديگري از 
اين س��اختمان همچنان ناايمن بوده و مش��كل 
باقي اس��ت، ام��ا آوارب��رداري همچن��ان ادامه 
دارد و ت��الش مي كنيم همزمان ب��ا آواربرداري، 
ايمن س��ازي س��ازه را نيز انجام دهي��م. رييس 
س��ازمان امداد و نجات درب��اره حضور نيروهاي 
ه��الل احمر خاطرنش��ان كرد: در ح��ال حاضر 
۱۲ تي��م از هالل احمر در منطق��ه وجود دارد و 
البته ساير دس��تگاه هاي امدادي و خدماتي نيز 
در امدادرس��اني حضور دارند. وليپور در پاس��خ 
به اين سوال كه آواربرداري و امدادرساني تا چه 
زماني طول خواهد كشيد، گفت: چند مشكل در 
حال حاضر وجود دارد از جمله اينكه بخش��ي از 
سازه ناايمن است، همچنين خيابان هاي منتهي 
به س��اختمان باريك اس��ت و تجهيزات و ادوات 

سنگين به س��ختي حركت مي كنند و همچنين 
ب��ا ازدحام مردم در منطقه مواجه هس��تيم و هر 
چقدر هم ك��ه تقاضا مي كنيم ت��ا وارد محدوده 
نش��وند، توجه الزم وجود ندارد. او در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا همچنان افراد مفقود شده در 
زيرآوار هستند، گفت: براساس روايتي كه برخي 
از خانواده ها دارن��د، همچنان احتمال مي دهيم 
افرادي در زيرآوار باشند و ما تا آواربرداري كامل، 
كار جس��ت وجو را نيز ادامه خواهي��م داد، البته 
اميدواريم مفقودي ديگر در ساختمان نباشد، اما 
تا به صورت كامل آوار برداشته نشود، نمي توانيم 
در اي��ن خص��وص اظهارنظركني��م. همچنين 
مجتبي خالدي درباره آخري��ن آمار مصدومان 
حادثه ريزش س��اختمان متروپل گفت: 3۷ نفر 
در اين حادثه مصدوم شده اند و تالش براي يافتن 

ساير مصدومان احتمالي نيز وجود دارد.
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