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يادداشت- 1

اما و اگرهاي وزارت بازرگاني
از ح��دود ۱۱ س��ال پيش كه 
وزارت واح��د صنعت، معدن و 
تجارت تشكيل ش��د تا امروز، 
همواره اين موضوع مطرح بوده 
كه آيا اين ادغام درس��ت بوده 
است يا خير و پس از آن دوباره 
اين س��وال به وج��ود آمده كه 
تفكيك دوباره اين وزارتخانه ها 

مي تواند به نفع اقتصاد ايران باشد؟
وقتي از ابتدا بحث ادغام اين وزارتخانه ها مطرح شده، قطعا 
مدتي طوالني بر روي آنها كار انجام شده و كارشناسان و 
تصميم گيران براي اين مساله يك برنامه خاص را در دستور 
كار داشته اند. امروز بايد اين سوال را بپرسيم كه آيا تمام اين 
كارهاي كارشناسي اشتباه بود و از ابتدا نبايد چنين برنامه اي 
در دستور كار قرار مي گرفت؟ وقتي اين ادغام صورت گرفت، 
از جابه جايي ساختمان ها و اسناد و برنامه ها گرفته تا تغيير 
در قوانين باال دستي و تالش براي يكسان سازي برنامه هاي 
وزارت صمت در دستور كار قرار داشت. حاال اگر بنا باشد ما 
بار ديگر اين وزارتخانه ها را تفكيك كنيم، كار از اول شروع 
مي ش��ود. از جابه جايي وزير و تيم همراه وزارت گرفته تا 
تفكيك ساختمان ها و مدارك و اسناد، هر يك هم فرايند 
پر هزينه اي خواهد بود و هم احتماال به چند ماه زمان نياز 
ادامه در صفحه 4 دارد تا شرايط عادي شود.  

عباس آرگون

يادداشت-3

جوابيه
يادداشت-2

نظر اقتصاددان

 شتاب در تصميمات 
بازار سرمايه 

عدم تامين معيشت 
سرخوردگي جامعه

ملزومات رشد اقتصادي پايدار و باال
 اصالح قان��ون بازار س��رمايه 
در پاييز س��ال گذش��ته براي 
نخستين  بار رونمايي شد و در 
شكل ابتدايي اين پيش نويس، 
تركيب وصله پينه  شده اي به 
نظر مي رس��يد كه شتابزدگي 
در آن مشهود بود. قانونگذاري 
داراي مراحل تعريف ش��ده  و 
سير مشخصي بوده اما اين طرح مطابق اصول پايه ريزي 
نشده است؛ به همين جهت مورد اعتراض اهالي بازار سهام 
قرار گرفت. اعتراض نسبت به اين طرح كامال بجاست چرا 
كه انتقادهاي زيادي به اصول و نحوه پاسخ به نيازهاي بازار 
وجود داشته است. در گذشته شاهد تصويب مقرراتي بوديم 
كه ابهامات به خوبي پاسخ داده نشد و در همين راستا در 
اجراي آن مشكالت زيادي به وجود آمد و به عبارتي باعث 
گرفتاري شد. واكنش و اعتراض اهالي بازار به پيش نويس 
طرح اصالح قانون بازار سرمايه باعث شد اين طرح براي 
مقطعي از دستوركار مجلس خارج بشود اما در ابتداي سال 
۱۴۰۱ مجددا مورد بررسي قرار گرفت. با در دستوركار قرار 
گرفتن مجدد اين طرح، كارشناسان و اهالي بازار سرمايه 
به بررسي بند به بند آن و رفع ايرادات پرداختند اما هيچ 
يك از آن موارد در اصالحيه پيش نويس آن اعمال نشد و 
اكنون در يك قدمي تصويب اين طرح مهلت كوتاهي براي 
اخذ نظرات نهايي اهالي بازار سرمايه در نظر گرفتند اما با 
توجه به در نظر نگرفتن اصالحات كارشناسي شده، اين 
طرح نمي تواند به كارايي بازار كمكي كند و چه بسا خود 
باعث بروز مشكالت جديدي بشود. هيچ كدام از پيشنهادها 
و انتقادات در متن قانون ديده نشده و در عمل عقبگرد به 
ماه هاي گذشته داشته ايم؛ متاسفانه مجددا شتبازدگي  در 
پيشبرد اين اصالح به چشم مي خورد و طرح فعلي به هيچ 
 وجه نمي تواند راهگشا باشد. اگر افكار عمومي در مقابل اين 
شتابزدگي موضع نگيرد، در اقدامي چند دقيقه اي اين طرح 
در مجلس به تصويب خواهد رسيد و بازار سهام سال ها از 
اين موضوع آسيب مي بيند. بسياري از مفاد اين پيش نويس 
قابل اجرا نيست و متاسفانه تنها به عنوان اصالح قوانين 
اكتفا شده چرا كه در اين طرح نيازهاي واقعي و اصلي بازار 
سهام رفع نشده است؛ در برخي از موارد نيازهايي همانند 
بحث حاكميت شركتي و ايرادهاي قانون تجارت به شكل 
گذري، اصالحات نامحسوس و جزيي انجام شده است. در 
بحث فرهنگسازي چندين دستگاه همچون صدا و سيما، 
بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و... موظف 
به ايفاي نقش هستند كه چنين چيزي در عمل قابليت 
اجرايي ندارد. در حقيقت با چنين سازوكاري دستورالعملي 
كه وجه كاربردي داشته باشد و هماهنگ با هر يك از اجزا 
عمل كند، نشدني است. در قانون نويسي، انجام اقدامات 
كارشناسي و مطالعات تطبيقي مرس��وم بوده اما در اين 
قانون تنها سياست زدگي و شتابزدگي مشهود است كه اين 
موضوع نيز مربوط به تهيه شدن اين اليحه توسط سياسيون 
ادامه در صفحه 4 مي شود.  

ما وقتي از فقر و رابطه مستقيم 
آن ب��ا آس��يب هاي اجتماعي 
صحبت مي كنيم، مساله فقط 
اينكه اف��راد نمي توانند مرغ و 
گوشت بخرند، يا ميوه هاي فصل 
آنقدر گران اس��ت كه خيلي ها 
توان خريدش را ندارند، نيست. 
مساله در حال حاضر بغرنج تر از 
اين حرف هاست، در حال حاضر هستند خانواده هايي كه 
توان تامين يك وعده غذاي گرم را ندارند، توان خريد نان و 
تخم مرغ را ندارند. وقتي وارد فروشگاه هاي بزرگ مي شوي، 
كيسه هاي برنج تايلندي و هندي و پاكستاني قفسه ها را پر 
كرده و ديگر خبري از برنج ايراني نيست و تازه همين برنج ها 
هم قيمتشان به قدري نجومي شده كه خيلي از خانواده ها 
ديگر توان خري��د اين برنج هاي خارجي بي كيفيت را هم 
ندارند. خب تمام اين ناتواني ها در تامين معيشت، خريد 
مايحتاج زندگي و از همه مهم تر تامين هزينه اجاره بها خانه 
باعث سرخوردگي در افراد مي شود. باعث مي شود كه خيلي 
از مردم ديگر اميدي به آينده نداشته باشند، من نمي دانم 
يكي از روزنامه هاي دولتي از كجا آمار گرفته و در واقع كدام 
كشور مبدا آماري او بوده كه گفته بيش از 67 درصد مردم 
ايران شادكام هستند، قطعا ايران نمي تواند در اين شرايط 
مبدا آمارگيري بوده باشد. مگر مي شود در شرايطي كه هر 
روز بر ميزان افرادي كه زيرخط فقر زندگي مي كنند، افزوده 
مي شود، در شرايطي كه حاال مردم براي گرفتن حق خود به 
جان يكديگر افتاده اند و صاحبخانه هاي براي بيرون كردن 
مستاجرها »شرخر« استخدام مي كنند 67 درصد مردم 
ايران احساس شادكامي كنند. با اين آمارهاي غيرواقعي قرار 
است به كجا برسيم. به جاي اينكه با دادن اين خبرها ذهن 
مردم را آشفته كنيد و آنها را بيش از پيش برآشفته كنيد، به 
اين فكر باشيد كه راهكاري براي رفع اين وضعيت پيدا كنيد. 
اينكه خانواده ها مجبور باشند براي اينكه سقفي باالي 
سر خود داشته باشند، به حاشيه شهرها پناه ببرند، اينكه 
جوانان هر روز خبر وعده ه��اي دولت در مورد ازدواج و 
تسهيالت آن را بشنوند اما براي پيدا كردن كار از صبح تا 
شب در خيابان هاي اين شهر باال و پايين بروند و در نهايت 
با دست خالي به خانه بازگردند، اينها شرايطي است كه 
مي تواند به دامن زدن آس��يب هاي اجتماعي و بحراني 
كردن وضعيت جامعه منجر شود. فقر در هيچ جامعه اي 
به طور كامل ريشه كن نمي شود، البته استثناهايي هم 
در اين زمينه است، اما افزايش فقر در جامعه مساله اي 
است كه بايد جدي گرفته ش��ود چرا كه به دنبال خود 
مس��ائل ديگري را مي آورد كه ممكن است باعث عدم 
كنترل آسيب هايي اجتماعي شود. در تمام اين مدتي 
كه ما با افزايش آمار س��رقت، خودكشي، اعتياد به مواد 
مخدر، اس��تفاده از سالح گرم و س��رد و ... در جامعه رو 
به رو بوديم، دولت هيچگاه در يك نشست تخصصي با 
جامعه شناسان در مورد اين آسيب ها و راه هاي كاهش 
آن مش��ورت كند. متاسفانه همه چيز در حال حاضر به 
مسائل سياسي گره خورده اس��ت در حالي كه مسائل 
اجتماعي به مراتب مهم تر از هر سياستي است و قبل از 
آنكه خيلي دير شود بايد در اين زمينه كاري انجام داد. 
جاي تاسف دارد كه مردم به جايي رسيده اند كه تنها به 
فكر منافع شخصي خود هستند، آنها ديگر نه به كمبود 
آب در سرزمين مان فكر مي كنند، نه برايشان مهم است 
كه همسايه شان شب را گرس��نه خوابيده يا لقمه ناني 
براي خوردن داشته، آنها ديگر به اين فكر نمي كنند كه 
بي مباالتي در مصرف انرژي و ذخاير آبي ممكن اس��ت 
چه باليي سر اين سرزمين بياورد، حاال مردم به اين فكر 
مي كنند كه خانه شان برق داش��ته باشد، كولر داشته 
باشند، آب خنك براي خوردن باشد، بتوانند با خريدن 
و انبار كردن اقالم غذايي امنيت غذايي خانواده شان را 
ادامه در صفحه 4 تامين كنند.  

به باور دكتر پويا ناظ��ران، اقتصاددان ايراني مقيم امريكا، 
جبران عقب ماندگي اقتصادي ايران از همسايه هاي خود 
بدون رشد پايدار دست كم ۱۰ ساله و باالي 6 درصد ممكن 
نيست. تحقق اين ميزان از رش��د اقتصادي نيز مستلزم 
دسترسي بخش خصوصي ايران به بازارهاي بين المللي 
است. الزمه دسترسي به بازارهاي بين المللي نيز تنش زدايي 
با دنيا از جمله امريكاست. اما برخي مي گويند نيازي به حل 
و فصل اختالف با امريكا نيس��ت، چون امريكا رو به افول 
است و مي توان با استفاده از »يوان« در دنيا تجارت كرد. اما 
بنا به داليلي كه دكتر ناظران در اين مطلب ارايه مي دهد، 
امريكا رو به افول نيست و جهانروا شدن »يوان« به عنوان 
جايگزين دالر امريكا به زودي رخ نمي دهد و به عمر برخي  
از جمعيت كنوني ايران قد نخواه��د داد. اين در حالي كه 
توسعه نيافتگي كشور از داخل به يك تهديد امنيتي جدي 
تبديل مي شود. اينك متن بخش دوم از پست تلگرامي دكتر 

ناظران را پيش رو داريد. 

  جنس متفاوت »بدهي« امريكا
حاال بياييم قدري در مورد ادعاي ديگر يعني افول امريكا 
صحبت كنيم. آيا امريكا رو به افول است؟ از شواهد مختلفي 
مبني بر افول امريكا آورده مي ش��ود يكي اين اس��ت كه 
امريكا كشوري به شدت بدهكار است. امريكا 3۰ تريليون 
دالر بده��ي دارد و اي��ن بدهي همواره در ح��ال افزايش 
است كشوري كه اينقدر نيازمند است و اينقدر در تامين 

مخارجش ناتوان اس��ت طبعا رو به افول است فعال چون 
زور دارد و قرض و غوله از كش��ورهاي ديگر كارش را پيش 
مي برد ولي تا ابد كه نمي تواند ادامه بدهد پس امريكا رو به 
افول است نتيجه  گيري خيلي بديهي است اما قضيه به اين 
شكل نيست وقتي ما به قرض فكر مي كنيم فكر مي كنم 
آدم نيازمند قرض مي كند اگر كس��ي كه درآمد و ثروت 
دارد كه قرض نمي گيرد اما بدهي به عنوان يك ابزار تامين 
مالي در نظام مالي نوين دنيا است. بدهي براي تامين مالي 
شخص نيازمند و مستاصل نيست بلكه براي انتقال درآمد 
اينده به اكنون شخصي است كه به احتمال بسيار بسيار 
زياد در آينده درآمد مكفي دارد. اصال كاركرد اعتبارسنجي 
همين است كه مطمئن بشويم فقط شخصي كه به احتمال 
بس��يار زياد در آينده درآمد مكفي خواهد داش��ت امروز 
بتواند وام بگيرد نه آدم نيازمند.  نوع دوم استفاده از بدهي بر 
شخص حقوقي است. وقتي شركتي در يك طرح توسعه اي 
سرمايه گذاري كند و به جهت مزيت اطالعاتي مي داند كه 
اين سرمايه گذاري سود خيلي خوبي خواهد داشت ترجيح 
مي دهد از طريق بدهي تامين مالي كند تا سود مازاد بر نرخ 
بهره را براي سهامدارهاي كنوني شركت حفظ كند پس 
بدهي براي تامين مالي بنگاه هم كاركرد دارد اما براي بنگاه 
به بحران خورده مشكل دار نيست، بلكه برعكس بدهي براي 
بنگاهي كاربرد دارد كه موقعيت  هاي سرمايه  گذاري بسيار 

خوب و كم ريسكي پيش رو دارد. 
نوع سوم استفاده از بدهي براي دولت ها است. عمده درآمد 

مالياتي دولت ها در چند مقطع محدود در طول سال محقق 
مي ش��ود اما دولت هر روز خرج دارد لذا در دنيا دولت ها از 
بدهي اس��تفاده مي كنند تا بتوانند هزينه هاي روزانه را با 
درآمدهايي كه فقط سالي چند بار محقق مي شود تطبيق 
بدهند به نوعي آنه��ا هم درآمدش��ان را در زمان جابه جا 
مي كنند اما عالوه ب��ر آن دولت ها س��رمايه گذاري هاي 
بلندمدت در زيرساخت مي كنند مثال يك جاده بين شهري 
احداث مي كنند كه هزينه ها در طول سال از محل عوارضي 
كس��ب مي ش��ود براي احداث جاده اوراق بدهي منتشر 
مي كنند و با پول عوارضي اقس��اط را تا تسويه مي پردازند 
يا مثال بين دو شهر ريل راه آهن احداث مي كنند افزايش 
فعاليت اقتصادي بين آن دو شهر به افزايش درآمد مالياتي 
دولت منجر مي شود دولت آن ريل راه آهن را با اوراق بدهي 
تامين مالي مي كند و اقساط آن را از محل افزايش درآمد 
مالياتي در آينده پرداخت مي كند هزينه چنين پروژه هايي 
با بدهي تامين مالي مي ش��ود و در كسري بودجه دولت 
خودش را نشان مي دهد ولي در يك حكمراني به قاعده، 
اين كسري بودجه حاكي از سرمايه گذاري در زيرساخت  
است و نه نيازمندي دولت. يك نوع چهارم استفاده از بدهي 
هم داريم كه بدهي به مثابه پول است. اقتصاد دنيا يك پول 
ملي ندارد با چك يك شخص معتمد كار مي كند و االن آن 
شخص معتمد امريكاست كه تجارت بين المللي با چك 
آن كار مي كند از ژاپن و چين گرفته تا امارات و انگليس و 
كشورهاي ديگر چندين تريليون دالر اوراق بدهي خزانه 

امريكا را دارند و اين اوراق در بازار بين شان دست به دست 
مي ش��ود. چرا؟ چون دولت امريكا همان ش��خص ثالث 
معتبري است كه به اعتبار چكش در بازارهاي دنيا معامله 
مي كنند سرمايه گذاران در سراسر دنيا چندين تريليون دالر 
اوراق بدهي امريكا را نخريدند كه به آن قرض داده باشند 
تا مشكالت رفع و رجوع بشود بلكه آن اوراق را خريدند تا 
بتوانند مثل پول در بازارهاي بين المللي از آن استفاده كنند 
وقتي مي شنويد كش��ورها ذخيره دالر دارند اين ذخيره 
اسكناس دالر نيست سپرده بانكي دالر هم نيست، عمده 
اين ذخيره اوراق خزانه دولتي امريكاست. خالصه اش اين 
اس��ت كه بدهي زياد داش��تن الزمه كار آن شخص ثالث 
معتمدي است كه همه با چكش معامله مي كنند همين 
طور بدهي زياد دولت امريكا الزمه جهانروايي دالر است. 
بدهي زياد دولت امريكا از بدبختي و نداري اش نيست. پس 
اينكه مي گويند امريكا رو به افول است چون بدهي زياد دارد 

اصال درست نيست.

  كسري بودجه؛ نشانه دوم از افول امريكا
 كسري بودجه آن جايي بحران زا مي شود و مي تواند باعث 
افول يك كشور بش��ود كه مثل ايران اوال هر سال كسري 
بودجه بيش از رشد اقتصادي باشد و ثانيا عمدتا به خاطر 
هزينه هاي جاري يا يارانه اي دولت باشد و آن كسري بودجه 
ناشي از سرمايه گذاري در زيرساخت نباشد. اثر مثبتي بر 
ادامه در صفحه 3 رشد اقتصادي و...  

يادداشت-4

توييتر؛ فيلتر براي مردم، تريبون براي مسووالن
فيلترينگ ش��بكه اجتماعي 
توييتر در حالي پس از گذشت 
بيش از ۱۰ سال همچنان ادامه 
دارد كه تعدادي از مس��ووالن و 
عمدتا برخوردار از اينترنت بدون 
فيلتر، از اين فضا براي برقراري 
ارتباط با مخاطباني اس��تفاده 
مي كنن��د كه ب��راي حضور در 
توييتر ناچار به استفاده از فيلترشكن هستند. يك بام و دو 
هواي موجود در ايران در برخورد با فيلترينگ و شبكه هاي 
اجتماعي فيلترشده، بدين صورت است كه اگرچه در يك 
قانون نانوشته، استفاده از فيلترشكن ممنوع است و مردم 
عادي نمي توانند يا نبايد از شبكه هاي اجتماعي فيلترشده 
استفاده كنند، اما برخي مسووالن با برخورداري از اينترنت 
بدون فيلتر و عموما براي اطالع رساني درباره خدمات شان، 
در اين ش��بكه ها حضور دارند. مواجهه وزيران ارتباطات و 
فناوري اطالعات در برابر توييتر، در دو دوره گذشته بدين 
صورت بوده كه يك��ي از آنها )محمدجواد آذري جهرمي( 
از اينترن��ت بدون فيلتر برخوردار بوده و بدون اس��تفاده از 
فيلترشكن، از ش��بكه هاي اجتماعي فيلترشده اي مانند 
توييتر استفاده مي كرد و اتفاقا نقش نسبتا پررنگي در اين 

فضا داش��ته؛ تا جايي كه برخي اخبار حوزه را در اين فضا 
منتش��ر مي كرد. آذري جهرمي در يكي از اظهارات خود 
گفته بود: »استفاده خيلي خوب من از توييتر نشان مي دهد 
كه من اعتقادي به محدودسازي يا فيلتر كردن شبكه هاي 
اجتماعي ندارم و معتقدم محدوديت ها به ايران آس��يب 
مي زند.« هرچند او همواره در پاسخ به اينكه آيا براي حضور 
در توييتر فيلترشده از فيلترشكن استفاده مي كند؟ اعالم 
مي كرد كه به جاي استفاده از فيلترشكن، شرايطي فراهم 
ش��ده تا برخي افراد و مسووالن با توجه به مسووليت شان 
مي توانند از اينترنت بدون فيلتر استفاده كنند. در مقابل، 
وزير فعلي ارتباطات و فناوري اطالعات )عيسي زارع پور( از 
ابتدا اعالم كرد كه اينترنت بدون فيلتر ندارد؛ در شرايطي 
كه مردم نمي توانند بدون ابزارهاي دور زدن فيلترينگ از 
شبكه هاي اجتماعي استفاده كنند، خط قرمزش، استفاده از 
شبكه هاي اجتماعي فيلتر شده  است. هرچند وي با حضور در 
اجالسي خارج از كشور، براي ابراز مواضع جمهوري اسالمي 
ايران در توييتر حضور يافت و البته اين حضور كوتاه با معلق 
شدن اكانت او توسط توييتر، متوقف شد. زارع پور در روزهاي 
آغازين نشستن بر مسند وزارت، در ابتدا تلفن همراه و پيامك 
را وسيله ارتباطي خود با مردم اعالم كرد و پس از گذشت 
چند ماه در آذرماه ۱۴۰۰، تصميم گرفت عالوه بر شبكه هاي 

اجتماعي داخلي و پيامك و تماس، در اينستاگرام هم حضور 
داشته باشد و چندي پيش هم به توييتر پيوست. مهدي 
سالم، سخنگوي وزارت ارتباطات، هم درباره حضور زارع پور 
در اين شبكه اجتماعي نوشت: هر وزارتخانه اي در مجامع 
بين المللي هم فعاليت دارد، آقاي زارع پور براي مخاطبان 
داخلي از تمام پيام رسان هاي داخلي و همين طور اينستاگرام 
استفاده مي كنند و براي مخاطبان مجامع بين المللي مرتبط 
مثل ITU از توييتر. وجه مشترك وزيران ارتباطات و فناوري 
اطالعات اين است كه مسووليت فيلترينگ را در جايي خارج 
از وزارت ارتباط��ات مي دانند، عموما به كميته فيلترينگ 
اشاره مي كنند كه تنها يك عضو از وزارتخانه در آن حضور 
دارد. اگرچه خودشان مخالف فيلترينگ توييتر هستند، اما 
نمي توانند به تنهايي نقشي در رفع فيلترينگ بر عهده بگيرند 
و به همين دليل تصميم گرفتند در اين زمينه منفعل باشند. 
كما اينكه زارع پور در آخرين اظهارات خود درباره توييتر و 
حضور مسووالن در اين شبكه  اجتماعي، گفت: من هميشه 
اين خط قرمز را داشتم كه به عنوان وزير ارتباطات در هيچ 
شبكه اجتماعي فيلترشده حضور نداشته باشم، اما تكليف 
بقيه هم با خودش��ان است. البته اين رويه اي است كه بايد 
اصالح شود. من در جلسه اول دولت هم گفتم كه مطابق 
با قسم نامه مان بايد به قانون پايبند باشيم. يكي از مزاياي 

قانون هم اين اس��ت كه فعاليت هاي مان را در شبكه هاي 
اجتماعي قانوني سامان دهيم. هرچند اين تصميمي است 
كه بايد جمعي گرفته شود. وعده رفع فيلتر توييتر به وزارت 
ارتباطات محدود نيست و حتي در سال ۱3۹7، اعالم شد 
با توجه به افزايش تقاضاي عمومي و جامعه رسانه اي كشور 
براي رفع فيلتر توييتر و فعاليت جوانان و رسانه ها در اين فضا، 
نامه اي با تاييد و امضاي هشت تن از اعضاي كميته تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه )شش نفر از اعضاي دولت و دو 
نفر از نمايندگان مجلس( براي دادستان كل كشور مبني 
بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواي 
مجرمانه و رفع فيلتر توييتر ارسال شد، اما اين نامه هم راه به 
جايي نبرد. در حالي كه زارع پور، رفع فيلترينگ شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رس��ان ها را يك تصميم جمعي مي داند، 
اگر به چند س��ال پيش برگرديم، ب��ه خاطر مي آوريم كه 
تصميم براي فيلترينگ تلگرام توسط يك قاضي گرفته 
شد؛ تصميمي كه از ارديبهشت ۱3۹7 تا امروز هم ادامه 
يافته اس��ت. در عين حال، اگرچه در س��ال هاي گذشته 
هرازگاهي اخباري از تالش براي مذاكره جهت رفع فيلتر 
توييتر مطرح شده و حتي شرط و شروطي هم براي آن ذكر 
شده، اما به نظر مي رسد هنوز اراده جمعي براي رفع فيلتر 

توييتر وجود ندارد.

سياوش وكيلي

فائزه طاهري

امان اهلل قرايي

گمرك : 
خودروها براي ايراني هاي مقيم اوكراين است

 وزير راه : 
الزم باشد، ساختمان وزارتخانه را مي فروشيم

 از تردد پورشه هاي گذرموقت 
تا انهدام خودروهاي امريكايي

صفحه 7     صفحه 5    

صفحه 8    

 توقف فروش بليت دالري پرواز 
به خارجي ها

 »تعادل« 
در گزارشي بررسي مي كند 

تورم بخش ارتباطات همچنان 
عقب تر از تورم كل حركت مي كند

از بالتكليفي بازار بورس مانند ديگر بازارها مدت هاست 
كه مي گ��ذرد و اين بار با ش��روع دور جديد مذاكرات 
برجامي ظاهراً اين بازار تأثيرپذيري بيشتري از اين 
صفحه 4 را بخوانيد شرايط داشته است. 

مركز آمار ايران تورم خرداد م��اه را ۱3.۲ درصد اعالم 
كرد، بيش��ترين تورم ماهانه اي كه در دو دهه اخير به 
ثبت رسيده است. از سويي اما تورم بخش ارتباطات، 
صفحه 6 را بخوانيد عدد ۱.3 درصد اعالم شد.   

 تاثير 
مذاكرات برجامي 

بر بازار بورس 

فنر تورم ارتباطات 
كي رها مي شود؟

ملزومات رشد اقتصادي پايدار و باال
همين صفحه    

سر ريز شدن بحران هاي اجتماعي جامعه را تهديد مي كندرييس جمهور: گراني در راه نيست

 سرنوشت  نامعلوم 
يارانه نان

 آوار »شرخرها«
بر سر مستاجرها

 هر روز اتفاق تازه اي باعث مي ش��ود تا حيرت مردم از 
آنچه در جامعه جريان دارد بيش��تر ش��ود، حاال چند 
روزي است كه آگهي »تخليه مستاجر« در شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دست مي شود، »ش��رخري« از 

چك هاي برگش��ت خورده به خانه هايي رس��يده كه 
مس��تاجرانش نه توان پرداخت اجاره بهاي مس��كن 
را دارند و نه توان تهيه خانه اي ديگر و اس��باب كشي. 
صفحه 8 را بخوانيد همه چيز در...  

اصالحات اقتصادي دولت سيزدهم، اولين گام خود 
را حول محور كاالهاي اساسي آغاز كرد. اصالحاتي 
كه هزينه هاي فراواني داشته و البته هنوز به مرحله 
نهايي نرسيده اس��ت. ماجراي اصلي از بهار ۱3۹7، 

آغاز شد، جايي كه تحت تاثير از سرگيري تحريم هاي 
امريكا و روند افزايشي قيمت ارز در بازار دولت وقت 
مجبور شد تغييراتي را در نظام ارزي ايجاد كند. بر 
صفحه 2 را بخوانيد اين اساس در ... 

 واكنش 
 آموزش و پرورش 

به گزارش  
»تعادل«



اصالحات اقتصادي دولت سيزدهم، اولين گام خود را 
حول محور كاالهاي اساس��ي آغاز كرد. اصالحاتي كه 
هزينه هاي فراواني داشته و البته هنوز به مرحله نهايي 
نرسيده اس��ت. ماجراي اصلي از بهار 1397، آغاز شد، 
جايي كه تحت تاثير از س��رگيري تحريم هاي امريكا و 
روند افزايشي قيمت ارز در بازار دولت وقت مجبور شد 
تغييراتي را در نظام ارزي ايجاد كند. بر اين اس��اس در 
كنار ممنوعيت واردات ح��دود 2000 قلم كاال، دولت 
اعالم كرد كه براي كاالهاي اساس��ي ارزي ثابت با نرخ 
4200 تومان در نظر مي گيرد و اين روال در حدود چهار 
سال گذشته ادامه پيدا كرد. هرچند در روزهاي ابتدايي 
اجراي اين طرح، دولت براي اجراي برنامه خود به منابع 
كمتري احتياج داشت اما در ماه هاي گذشته با توجه به 
رس��يدن به قيمت دالر به مرز 30 هزار تومان، در طول 
سال نزديك به 20 ميليارد دالر اعتبار نياز بود تا از طريق 
آن بتوان راهي براي پرداخت ارز 4200 توماني پيدا كرد. 
به اين ترتيب دولت سيزدهم كه از همان ابتدا مخالفت 
خود با طرح دولت قبل را اعالم كرده بود، سرانجام و پس 
از مدت ها بحث و گماني زني از ارديبهش��ت امسال، ارز 
تعدادي از كاالهاي اساسي را حذف كرد. به اين ترتيب 
اعالم ش��د كه يارانه نقدي براي افراد مختلف به 400 و 
300 هزار تومان در ماه رسيده و به شكل همزمان قيمت 
كاالهايي چون روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنيات افزايش 
قيمت خواهد داش��ت. به دنبال اي��ن تصميم، ميزان 
تورم ماهانه در خرداد ماه به باالترين س��طح در تمامي 
سال هاي گذشته رسيد و مشخص شد كه بازار در ديگر 
بخش ها نيز بدون توجه به دس��تور دولت عمل كرده 
اس��ت. حتي برنامه هايي كه از سوي وزير دادگستري 
براي بازگشت قيمت ها به 31 ارديبهشت امسال مطرح 
ش��ده نيز بعيد است كه راه به جايي ببرد. در عين حال 
همچنان بحث ها درباره برنامه هاي بعدي دولت در اين 
حوزه نيز به قوت خود باقي اس��ت. يكي از اصلي ترين 
بحث ها درباره نحوه تداوم يارانه نقدي در ماه هاي آينده 
است. دولت از ابتدا اعالم كرده كه حمايت هاي نقدي به 
شكل فعلي به شكل موقتي انجام خواهد شد و پس از آن 
كاالبرگ الكترونيكي جايگزين آن مي شود. هرچند در 
ابتدا بنا بود كه ظرف مدت دو ماه، تكليف اين يارانه نقدي 
مشخص ش��ود اما در آخرين اظهارات مقامات دولتي 
تاكيد كرده اند كه تا زماني كه زيرساخت هاي الزم آماده 

نشود، يارانه نقدي به شيوه فعلي پرداخت خواهد شد.
در كنار آن هنوز سرنوش��ت ارز ترجيح��ي دو كاالي 
ديگر نيز كه اهميت فراواني نيز دارند نامشخص است. 
 نخست دارو كه در صورت افزايش قيمت براي بيماران 
مش��كل آفرين خواهد ش��د و دولت اعالم كرده كه تا 
زماني ك��ه بيمه ها آماده نقش آفرين��ي در اين حوزه 
نش��وند، ارز دارو را پرداخت مي كند و ديگر كاال گندم 
است كه بارها اعالم شده در صورت تغيير وضعيت آن، 
قوت غالب مردم با مش��كل مواجه مي شود و از اين رو 
دولت بايد در اين بخش بسيار دست به عصا عمل كند.

آنطور كه رييس جمهور در ماه هاي گذشته بارها تاكيد 
كرده، دولت در حال حاضر هيچ برنامه اي براي افزايش 
قيمت نان و بنزي��ن ندارد. رييس��ي در جديدترين 
صحبت هاي خود نيز بار ديگر بر اين مساله تاكيد كرده 
است. وزارت اقتصاد در س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت گزارش داد كه ۵7 درصد از نانوايي هاي كشور 
تحت پوشش طرح مديريت هوشمند يارانه آرد و نان 
قرار گرفته اند و تا پايان تيرم��اه مابقي نانوايي ها اين 
طرح را اجرا خواهند كرد. در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت كه به رياس��ت آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي رييس جمهور تشكيل شد روند و نتايج اجراي 
طرح مديريت هوش��مند يارانه آرد و ن��ان )مهيا( در 

استان هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
زمينه دستاوردهاي اجراي طرح مديريت هوشمند 
يارانه آرد و نان مطرح و اعالم ش��د تاكنون ۵7 درصد 
نانوايي هاي كشور زير پوشش اين طرح قرار گرفته اند 
و قرار است تا پايان تيرماه اين رقم به 100 درصد برسد. 
بر اساس همين گزارش برآوردهاي اوليه نشان مي دهد 
تاكنون 40 درصد يارانه آرد به ارزش ساالنه معادل ۵0 
هزار ميليارد تومان به صورت نان به مردم داده نمي شد 
و هدر مي رفت، ام��ا از اين پس و در نتيجه اجراي اين 
طرح به صورت حقيقي و در قال��ب خدمات ديگر به 
مردم باز مي گردد. در گزارش وزارت امور اقتصادي و 

دارايي آثار مثبت و سازنده حكمراني مبتني بر داده ها 
و اطالع��ات به عنوان يكي ديگ��ر از ويژگي ها و نتايج 
اجراي طرح مديريت هوشمند يارانه آرد و نان مطرح 
شد كه نشان مي دهد دولت هم اكنون اشراف كامل تري 
بر ميزان هدررفت يارانه ها در زنجيره تامين آرد و نان 
به دست آورده اس��ت . آقاي رييسي در اين جلسه بار 
ديگر بر لزوم ثابت ماندن قيمت نان در سراسر كشور 
تاكيد كرد و گفت: ه��دف از اجراي اين طرح اصالح 
زيرس��اخت ها و روش هاي پرداخت يارانه آرد و نان 
است و به هيچ عنوان افزايش قيمت نان مطرح نبوده 
و نخواهد بود. وي اظهار داش��ت: موفقيت هاي طرح 
مديريت هوشمند يارانه آرد و نان مي تواند به عنوان 
الگو در اختصاص يارانه براي ساير بخش ها و در جهت 
شفاف سازي اجرايي شود. رييس جمهور تاكيد كرد: 
اراده و تصميم دولت بهينه س��ازي و منطقي كردن 
نظام يارانه ها در كش��ور با ه��دف جلوگيري از هدر 
رفت سرمايه ها است و اين طرح پيگيري خواهد شد.

رييس جمهور گفت: بررس��ي اعتراضات بايد سرعت 
پي��دا كند تا اگر كس��ي بدون دليل متق��ن از دريافت 
يارانه محروم ش��ده، يارانه اش پرداخت شود و اگر هم 
براساس مستندات واجد شرايط دريافت يارانه نيست 
به او اعالم شود و تأخير در اين كار جايز نيست. ابراهيم 
رييسي رييس جمهور، تس��ريع در بررسي اعتراضات 
جامان��دگان از درياف��ت يارانه را با توج��ه به نزديكي 

پرداخت س��ومين مرحله يارانه ها پس از اجراي طرح 
عادالنه سازي يارانه ها، مورد تأكيد قرار داد و گفت: بعد 
از 2، 3 م��اه هنوز برخ��ي خانواده ها اعالم مي كنند كه 
به رغم داشتن شرايط و اعالم اعتراض خود، هنوز يارانه 
دريافت نكردند. آقاي رييسي در اين زمينه با تاكيد بر 
ضرورت صيانت جدي از معيشت و سفره مردم، گفت: 
در كنار س��ازوكارهايي كه براي جبران افزايش قيمت 
ناشي از اصالح تخصيص يارانه ها در نظر گرفته شده، 
الزم است دستگاه هاي نظارتي چه در درون و چه خارج 
از دولت، با افزايش قيمت هايي كه بر مبناي سوداگري و 
خارج از چارچوب منطق اقتصادي اتفاق افتاده، برخورد 
نمايند. رييس جمهور بر همين اساس وزراي جهاد، 
صنعت، معدن و تجارت و دادگستري را مامور كرد 
با بررسي دقيق وضعيت بازار با كارخانه ها، اصناف و 
توليدكنندگاني كه با افزايش بدون منطق قيمت، 
در راس��تاي بي ثباتي و ايجاد تالطم بازار و اقتصاد 

گام برداشته اند، برخورد قاطع كنند.
صحبت هاي رييسي نشان مي دهد كه دولت همچنان 
بر وعده خود مبني بر گران نش��دن ن��ان تاكيد دارد 
ام��ا همزمان طرح ه��اي هوشمندس��ازي خريد نان 
را ني��ز دنبال مي كن��د و بايد ديد كه آي��ا نهايت اين 
هوشمندس��ازي، بر نحوه پرداخت ياران��ه نان تاثير 
مي گذارد يا دولت مي تواند با هزينه بيش��تري كه به 

خود تحميل مي كند، همچنان نان را ارزان نگه دارد.
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توافق عليه ايران
ناقض مذاكره بود

رييس جمهور با بيان اينكه امريكا بايد تصميم بگيرد 
كه به الزامات مذاكره و توافق پايبند باشد، اظهار داشت: 
اقدام امريكا و س��ه كش��ور اروپايي در پيشنهاد صدور 
قطعنامه در ش��وراي حكام در زماني كه مذاكره براي 
توافق در جريان اس��ت، اقدامي غيرمسووالنه و ناقض 
روح مذاكره و توافق و بيانگر تناقض رفتاري آنها است. 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي صبح امروز دوشنبه در آيين 
دريافت استوارنامه »نادين اوليويري لوزانو« سفير جديد 
سوييس با اشاره به قدمت بيش از 100 ساله روابط دو 
كش��ور گفت: ايران آماده گسترش حداكثري روابط با 
همه كشورها از جمله سوييس در عرصه هاي تجاري، 
اقتصادي و سياس��ي است. رييس جمهور همچنين با 
اشاره به نقش ديپلماتيك سفارت سوييس در تهران 
افزود: امريكا و كشورهاي اروپايي در قبال ايران گرفتار 
اشتباه محاسباتي هستند و اميدوارم شما واقعيات ايران 
را به دولت متبوع و ديگر كشورها منتقل كنيد تا متوجه 
شوند كه ايران عليرغم دشمني ها، به پيشرفت خود ادامه 
داده است و سياست هاي سلطه طلبانه آنها اثر معكوس 
گذاشته است.  رييسي اظهار داشت: اقدام امريكا و سه 
كشور اروپايي در پيشنهاد صدور قطعنامه در شوراي 
حكام در زماني كه مذاكره براي توافق در جريان است، 
اقدامي غيرمسووالنه و ناقض روح مذاكره و توافق و بيانگر 
تناقض رفتاري آنها است. رييس جمهور تصريح كرد: 
امريكا بايد تصميم بگيرد كه به الزامات مذاكره و توافق 
پايبند بماند. »نادين اوليويري لوزانو« سفير جديد 
سوييس نيز در اين مراس��م گفت: ايران و سوييس 
در بيش از 100 س��ال سپري شده از برقراري روابط 
ديپلماتيك، همواره تعامالت و همكاري هاي مثبت 
و س��ازنده اي با يكديگر داشته اند. سفير سوييس با 
اشاره به نقشه راه روابط تهران و برن خاطرنشان كرد: 
به عنوان سفير سوييس برنامه اصلي من تالش براي 

گسترش روابط با جمهوري اسالمي ايران است.

جلسه وزير اطالعات
با رييس اطالعات سپاه

وزير اطالعات و رييس س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاس��داران تاكيد كردند كه امنيت پايدار در سايه 
هماهنگ��ي و همكاري دس��تگاه هاي اطالعاتي و 
امنيتي افزايش مي يابد. به گزارش دبيرخانه شوراي 
هماهنگي اطالعات، جلسه مشترك وزارت اطالعات 
با سازمان اطالعات سپاه پاسداران امروز )دوشنبه( 
باحضور مس��ووالن و معاونين وزارت اطالعات در 
سازمان اطالعات س��پاه برگزار شد.  وزير اطالعات 
در اين جلس��ه با تبريك انتصاب س��ردار سرتيپ 
كاظمي به رياست سازمان اطالعات سپاه، از زحمات 
حجت االسالم والمسلمين طائب تشكر و بر افزايش 
س��طح تعامالت و توافقات في مابين دو مجموعه 
تاكيد كرد. سردار كاظمي نيز با تشكر از حضور وزير و 
مسووالن وزارت اطالعات، برهماهنگي و هم افزايي 
دس��تگاه هاي اطالعاتي تاكيد و اظه��ار اميدواري 
كرد كه امنيت پايدار در سايه هماهنگي و همكاري 

دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي افزايش مي يابد.

آموزش و پرورش
راه نجات كشور است

رييس مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد: به عنوان 
مديري كه بيش از 40 س��ال در س��طوح و حوزه هاي 
مختلف تجربه كس��ب كرده ام، مي گويم كه راه نجات 
كشور آموزش و پرورش است؛ معلمان نيز بايد بدانند كه 
بزرگ ترين بار مسووليت بر دوش آنهاست. محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اس��المي صبح امروز 
دوشنبه در نخستين كنگره معلمان انقالب اسالمي كه 
در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، با تاكيد بر اينكه 
بدون شك مهم ترين اولويت  نظام جمهوري اسالمي 
آموزش و پرورش اس��ت، از جابه جايي مك��رر وزراي 
آموزش و پرورش انتقاد كرد و گفت: آموزش و پرورش 
كه تنها اولويت اول نظام جمهوري اسالمي براي حل 
همه چالش ها است، وزارتخانه اي است كه در 1۶ سال 
گذشته به طور متوسط هر 20 ماه به هر دليلي يك وزير 
جابه جا كرده است و در همين دولت هم داشت استمرار 
روند گذش��ته رقم مي خورد كه در دو سه ماه نخست 
جلوي آن گرفته شد و در سيري قرار گرفت و اميدوارم 
كه اين مسير با ثبات پيش برود و 1۶ سال قبل را تجربه 
نكنيم چراكه ضربه سنگيني بر پيكره آموزش و پرورش 
وارد ش��د. وي با بيان اينكه »در هر جا كه مي توانستيم 
نه بر اساس وظيفه اداري بلكه بر اساس وظيفه انقالبي 
از آم��وزش و پرورش حمايت ك��رده ام« اظهار كرد: در 
دوران ش��هرداري تهران هيچگاه از هيچ مدرسه اي در 
تهران غافل نش��دم. همچنين در دوراني كه به صورت 
غير رسمي كار جهادي انجام مي دادم موضوع آموزش 
و پرورش در اولويت من بوده اس��ت چون با تمام وجود 
به اين موضوع اعتقاد داشتم؛ در همين راستا نيز از زمان 
حضور در مجلس طرح آموزش و پرورش را در دستور 
كار خودم قرار دادم. رييس مجلس خاطرنشان كرد: فراز 
و نشيب هاي بسياري وجود داشت تا طرح رتبه بندي به 
مرحله فعلي رسيد. خودم را مكلف مي دانم تا موضوع را 
تا مرحله نهايي پيگيري كنم و حتي در درون آموزش و 
پرورش براي اجراي دقيق طرح رتبه بندي از وزير حتمًا 
مطالبه گري مي كنم. در حوزه منزلت، طرح رتبه بندي 
نه ابتداي كار است و نه انتهاي آن اما ُمسكني است تا در 
برنامه هفتم چاره انديشي دقيقي براي اين موضوع انجام 
دهيم. قاليباف همچنين با بيان اينكه »هيچ شكي نيست 
كه امروز اولين اولويت فوري ما در كشور اقتصاد است«، 
تاكيد كرد: امروز شرايط اقتصادي در كشور به گونه اي 
است كه اولويت فوري ما ساماندهي و به ثبات رساندن 
اقتصاد است و اين حتي در جامعه معلمين، كارآفرينان 
و سرمايه گذاران ما نيز سايه انداخته است. بزرگ ترين 
ضعف بي مديريتي و بي لياقتي در اداره اين است كه 

ميان امورات فوري و امورات مهم فرق قائل نباشيم.

ضرورت ارزيابي
سياست هاي اصل 44

دبير قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي در نامه اي 
خطاب به محمدباقر ذوالقدر، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام بر ضرورت ارزيابي سياس��ت هاي 

كالن اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد.
داود گ��ودرزي در نامه اي خطاب ب��ه محمد باقر 
ذوالقدر، دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام با 
اشاره به مشكالت سخت اقتصادي در كشور و ابالغ 
سياست هاي كالن اجرايي اصل 44 قانون اساسي 
از سوي رهبر انقالب، تحول در اجراي اين اصل را 

امري حياتي دانست و بر ضرورت آن تاكيد كرد.
متن نامه دبير قرارگاه مبارزه با مفاس��د اقتصادي 

بدين شرح است.
همانطور كه مس��تحضر هس��تيد امروزه كشور 
با مش��كالت اقتصادي عديده اي مواجه اس��ت 
ك��ه زندگ��ي آحاد م��ردم علي الخصوص قش��ر 
مس��تضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از 
اين رو ضرورت گام برداش��تن در مسير حل اين 
مش��كالت كه منجر به تقويت سرمايه اجتماعي 
نظام جمهوري اسالمي مي شود بر همگان عيان 

و واجب است.
مطابق اصل 44 قانون اساس��ي، اقتصاد كشور به 
سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده 
كه تقويت بخش هاي تعاوني و خصوصي همواره 
دغدغه نظام جمهوري اس��المي بوده اس��ت؛ در 
همين راستا سياست هاي كالن اجراي اين اصل 
در تاريخ يكم خرداد ماه سال 13۸4 از سوي مقام 
معظم رهبري )مدظله العال��ي( ابالغ گرديد، در 
مقدمه اين ابالغيه وظيفه نظارت بر حسن اجراي 
اين سياس��ت ها با اتخاذ تدابي��ر الزم و همكاري 
دس��تگاه هاي مس��وول و حتي ارايه گزارش هاي 
نظارتي به صورت ساالنه برعهده مجمع تشخيص 
مصلحت نظام قرار گرفته اس��ت، لك��ن ارايه اين 
گزارش هاي نظارتي در طي اين سال ها از سوي آن 
مجمع مغفول مانده و در عمل نيز به بخش تعاوني 
كم توجهي و موضوع خصوصي سازي صرفا به امر 
واگذاري محدود ش��ده اس��ت، در همين راستا از 
مجموع 2000 بنگاه و ش��ركت قابل واگذاري تا 
به امروز حدود 900 بنگاه كه دولت در آنها سهام 
داش��ته به نحو كامال معيوبي به بخش خصوصي 
واگذار ش��ده  است كه ارزش اين واگذاري ها بيش 

از 200 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود.
با اندك تاملي بر احوال اقتصادي كش��ور مي توان 
دريافت طي س��ال هاي بعد از ابالغ سياست هاي 

كلي اصل 44: 
  رشد اقتصادي كشور روند پرشتاب نداشته است؛ 
  گس��ترش مالكي��ت  عموم��ي جاي��گاه واقعي 
خ��ود را پي��دا نك��رده و حجم عظيمي از س��هام 
شركت هاي دولتي مشمول واگذاري به جاي آنكه 
به سمت بخش خصوصي كارآمد هدايت شود، به 
 سمت س��ازمان ها و نهادهاي طلب كار از دولت يا 
شبه دولتي ها منتقل شده اند؛ الزم به ذكر است كه 
بيش از ۶1 هزار ميليارد تومان واگذاري در قالب 
رد ديون دولتي بوده كه اين امر مغاير با بند 4 ماده 

۶ قانون اجراي اصل 44 است.
  شاخص  بهره وري تفاوت زيادي نكرده است.

  در اغلب اركان 12 گانه ش��اخص رقابت پذيري 
جهاني، امتياز پاييني كسب شده است؛ 

  س��هم بخش تعاوني فقط 3/۸ درصد از اقتصاد 
كشور است و سهم بخش خصوصي تنها 17 درصد 
از كل واگذاري ه��ا بوده در حالي كه حجم بودجه 

شركتهاي دولتي 20 درصد رشد داشته است؛ 
  سطح عمومي اش��تغال تغييري نداشته و پس 

انداز خانوارها كاهش داشته است؛ 
بنابراين مي ت��وان گفت كه در مجموع هيچ كدام 
از اه��داف سياس��ت هاي كلي اص��ل 44 تاكنون 
محقق نشده اس��ت، موضوعي كه در تك گزارش 
مرك��ز ارزيابي و نظارت راهب��ردي آن مجمع نيز 
بر آن صحه گذاشته است؛ كشت و صنعت مغان، 
كش��ت و صنعت هفت تپه، ماشين سازي تبريز، 
رش��ت الكتريك، نس��اجي مازندران، آلومينيوم 
المهدي، پااليش��گاه كرمانشاه، فوالد خوزستان، 
كنتور سازي قزوين، هپكوي اراك، ماشين سازي 
اراك و بسياري مجموعه صنعتي ديگر را مي توان 
نمود بيروني شكس��ت اين خط مشي دانست كه 
بس��ياري از مجموعه هاي واگذار شده را به سمت 
كاهش توليد و بهره وري، تعديل بالغ بر ۵00 هزار 
نيروي انساني و حتي تغيير كاربري و تعطيلي كامل 
كشانده است؛ خلع يد برخي از اين واگذاري ها نيز 

مويدي بر اين ادعا مي باشد.
جميع موارد فوق الذكر قاطبه كارشناس��ان را بر 
اين امر متفق س��اخته كه تغيير ري��ل به منظور 
تحول در اج��راي اصل 44 قانون اساس��ي امري 
حياتي مي باشد كه پيشنهادات زير در اين راستا 

به حضورتان ايفاد مي گردد؛ 
1- ارزيابي تمامي ش��ركت هاي واگذار ش��ده با 
معيارهاي علمي و ش��فاف و كارشناس��ي توسط 
خود نهاد ناظر )به منظور پيشگيري از بروز هرگونه 
تعارض منافع( و گزارش منظم ساالنه در دستور 
كار قرار گيرد تا ميزان حسن اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 توسط ارگان هاي مختلف مشخص 

گردد.
2- احصاي خألهاي تقنيني، اجرايي و نظارتي و در 
صورت لزوم، اصالح سياست هاي كالن اصل 44 با 

تضارب آراي نخبگان امر صورت گيرد.
3- با توجه به وضعيت واگذاري هاي گذشته و عدم 
تعيين و تكليف اصالح سياس��ت هاي كلي اصل 
44 تمام واگذاري هاي پيش رو تا مشخص شدن 

وضعيت متوقف شود.
در ضمن قابل ذكر اس��ت، قرارگاه ملي مبارزه با 
مفاس��د اقتصادي به عنوان يك مجموعه مردم 
نهاد آمادگي آن را دارد تا ب��ا تمام ظرفيت خود 

در مسير تحقق اين مطالبات مشاركت نمايد.

رييسجمهور:گرانيدرراهنيست

وزيرامورخارجهخبرداد

سرنوشت نامعلوم يارانه نان

نشست مشترك ايران، تركيه و آذربايجان در تهران
وزير امور خارجه كش��ورمان اعالم ك��رد كه در آينده 
نشست وزيران امور خارجه ايران، آذربايجان و تركيه 

در كشورمان برگزار مي شود.
حسين امير عبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان در 
يك نشست مطبوعاتي با جيحون بايرامف وزير خارجه 
آذربايجان كه براي ديدار با مقامات كشورمان به تهران 
سفر كرده در محل وزارت امور خارجه، اظهار كرد: در 
ديدار امروز با آقاي بايرامف در ارتباط با طيف وسيعي از 

مسائل و موضوعات رايزني و گفت وگو كرديم.
اين ديپلم��ات عالي رتبه كش��ورمان با بي��ان اينكه 
س��فر وزير خارجه آذربايجان به تهران در چهارچوب 
رايزني هاي معمول بين دو كش��ور انجام ش��ده است 
در ابتدا الزم مي دانم فرا رس��يدن سالگرد تولد آقاي 
بايرامف را تبريك بگويم. وي با بيان اينكه در چهارچوب 
مذاكرات بين دو كش��ور در جريان رايزني هاي امروز 
طيف وس��يعي از مسائل را مورد بررس��ي قرار داديم، 
افزود: همانطور كه مي دانيد روساي جمهور دو كشور 
در طي 10 ماه گذشته دو بار با يكديگر ديدار و رايزني 
و گفت وگو كردند و در اي��ن دو ديدار به ويژه در ديدار 
اخير روساي جمهور دو كشور در عشق آباد در خصوص 
مساله جديد توسعه مناسبات دو كشور شاهد انجام 

گفت وگوهاي سازنده و رو به جلويي بوديم.
امير عبداللهيان با تاكيد بر اينكه ما بر تعميق مناسبات 
دو كشور بر اساس حسن تفاهم، اعتماد و منافع متقابل 
دو كش��ور تاكيد داريم، افزود: در گفت وگوهاي امروز 
بار ديگر موض��وع تماميت ارضي كش��ورها از جمله 

آذربايجان مورد تاكيد قرار گرفت.
وي افزود: در اين جلسه همچنين ما بار ديگر حمايت 
خود را از روند حل و فصل مسالمت آميز مناقشه قره باغ 
بر اساس اصول شناختي حقوق بين الملل مورد تاكيد 
قرار داديم. امير عبداللهيان در همين ارتباط تصريح 
كرد: ايران از همان ابتداي مناقش��ه ق��ره باغ همواره 
آمادگي خود را براي حل اين بحران از طريق گفت وگو 
و راه حل سياسي اعالم كرده و همچنان آمادگي داريم 
كه مساعدت و كمك خود را در اين زمينه ادامه دهيم 
تا مسائل باقيمانده بر پايه احترام به تماميت ارضي، حق 
حاكميت طرفين و از مسير گفت وگو و سياسي حل و 
فصل شود و از فرمت هاي منطقه اي كه بين دو كشور 
و همچنين بين دو كش��ور و ديگر كشورها به صورت 
مش��ترك وجود دارد حمايت مي كنيم و آنها را مورد 
توجه قرار داده ايم. وي خاطرنشان كرد: در سفري كه 

هفته پيش به آنكارا داشتم در جريان ديدار و رايزني با 
وزير خارجه تركيه توافق كرديم كه نشست سه جانبه 
ايران، آذربايجان و تركيه در سطح وزيران امور خارجه 
سه كشور در تهران برگزار شود و امروز با برادر عزيزم 
آقاي بايرامف در ادامه مذاكراتي كه خواهيم داش��ت 
در ارتب��اط با بازه زماني برگزاري اين نشس��ت توافق 
مي كنيم. اميرعبداللهيان همچنين با اشاره به فرمت 
3+3 كه براي موضوع بحران قره باغ ايجاد شده اشاره 
كرد و گفت: اجالس 3+3 در سطح كارشناسان ارشد 
كشورهاي عضو در ايران برگزار مي شود و در گام بعدي 
نشست وزيران امور خارجه فرمت 3+3 با حضور وزيران 
امور خارجه ايران، آذربايجان، گرجس��تان، روسيه، 
ارمنستان و تركيه برگزار خواهد شد. وي افزود: ايران 
ميزبان اين اجالس در تهران يا يكي ديگر از شهرهاي 
كشورمان خواهد بود. وي همچنين با اشاره به اعالم 
آمادگي رييس جمهور آذربايجان براي سفر به تهران، 
افزود: در مورد زمان سفر رييس جمهور آذربايجان به 
تهران در ادامه مذاكرات امروز با آقاي بايرامف رايزني و 
گفت وگو مي كنيم تا تاريخ اين سفر را مشخص كنيم 
و از همين جا به آقاي الهام علي اف براي سفر به ايران 
خوش آمد مي گوييم. وزير خارجه كشورمان در ادامه 
نشست مطبوعاتي مشترك با وزير خارجه آذربايجان 
با بيان اينكه موضوع انرژي و ترانزيت دو موضوع مهم 
در ح��وزه همكاري هاي اقتصادي دو كش��ور ايران و 

آذربايجان است، تصريح كرد: وزير نيروي كشورمان 
در سفري كه هفته جاري به كشور آذربايجان خواهند 
داشت در خصوص بهره برداري از سدهاي خداآفرين 
و همچنين قيز قلعه سي با مقامات آذربايجان رايزني 
و گفت وگو خواهد كرد. گفت وگوهاي مهمي در اين 
ارتباط بين روساي جمهور دو كشور انجام شد و اين 
اميد وجود دارد كه با توجه به گرماي تابستان هر چه 
زودتر اين دو پروژه كه به مرحله نهايي رسيده مورد 

بهره برداري قرار بگيرد.
امير عبداللهيان همچنين با بيان اينكه بحث تبادل برق 
بين دو كشور در فصول  پر مصرف با هدف ايجاد امنيت 
انرژي بين ايران و آذربايجان مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت و در اين زمينه توافقاتي انجام ش��د، افزود: ان 
شاءاهلل در جريان سفر وزير نيرو به اين كشور همسايه 

اين موضوع نيز نهايي مي شود.
وي همچنين با بيان اينك��ه در ديدار امروز در ارتباط 
با مس��ائل زيس��ت محيطي از جمله موضوع ارس با 
همكارم آقاي بايرامف رايزني داشتيم ادامه داد: يكي 
از نگراني هاي مردم عزيز ايران در اس��تان هاي مرزي 
آلوده ش��دن رودخانه هاي مرزي است و نگراني هاي 
زيست محيطي در مورد موضوع رود ارس ايجاد شده، 
بخشي از اين آلودگي ها در حوزه هاي محيط زيست 
است و ريشه هاي آن در داخل ايران و آذربايجان مورد 
شناسايي قرار گرفته و اميدواريم كه در راستاي حل 

اين مساله بتوانيم همكاري هاي دو كشور را به پيش 
ببريم. امير عبداللهيان همچنين در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود با تاكيد بر اينكه در ماه هاي گذشته 
ش��اهد جهش حجم تبادالت بين دو كش��ور ايران و 
آذربايجان بوده ايم، خاطرنش��ان ك��رد: اميدواريم با 
گفت وگوهاي امروز بخش هاي تجاري دو كش��ور در 
دو بخش دولتي و خصوصي نسبت به افزايش هر چه 

بيشتر تبادالت تجاري اقدام كنند.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان تصريح كرد: همچنين 
در جريان رايزني هاي امروز توافق كرديم كه اقداماتي 
انجام دهيم كه از اين رف��ت و آمدها و تبادل هيات ها 
بين دو كش��ور، مردم ايران و آذربايجان نيز به صورت 
ملموس احساس پيشرفت كنند و اين موضوع زماني 
حاصل مي شود كه رفت و آمد مردم دو كشور با توجه 
به رفع موضوع كرونا به صورت عادي از سر گرفته شود 
و ش��اهد رفت و آمد تجار، بازرگانان و ... بين دو كشور 

باشيم و اين رفت و آمدها افزايش پيدا كند.
امير عبداللهيان با بيان اينكه در جريان رايزني هاي 
امروز در ارتباط با همكاري ه��اي فرهنگي بين دو 
كش��ور نيز رايزني كرديم، گفت: در چند روز پيش 
وزير فرهنگ كشور آذربايجان به تهران سفر كرده 
بودند و گفت وگوهاي سازنده اي را با مقامات ايران 
از جمل��ه همتاي ايراني خود داش��تند. وي تصريح 
كرد: ما در 10 ماه گذش��ته از مرحله سوءتفاهماتي 
كه بين دو كشور وجود داشت به خوبي عبور كرديم 
و اكنون در مرحله پيش��رفت فزاينده مناسبات دو 

كشور در راستاي منافع دو ملت هستيم.
امي��ر عبداللهيان در پايان گف��ت: فرصت را غنيمت 
مي شمارم و در اينجا و در جمع خبرنگاران از زحمات 
آقاي خطيب زاده سخنگوي پيشين وزارت امور خارجه 
تشكر و قدرداني مي كنم. در چند ماه پيش كه بعضي از 
سوءتفاهم هاي رسانه اي بين دو كشور ايجاد شده بود 
توافقي انجام شد كه كميته رسانه اي مشتركي با حضور 
سخنگويان وزارت امور خارجه دو كشور تشكيل شود. 
آقاي خطيب زاده از طرف ايران مسووليت اين كميته 
را بر عهده داش��تند و ايشان و ديگر همكارانشان در 
اين كميته كمك كردند كه برخي از سوءتفاهم هاي 
رسانه اي بين دو كشور كاهش پيدا كند. بنابراين در 
همين جا الزم مي دانم از زحمات آقاي خطيب زاده 
تش��كر كنم و براي آقاي كنعاني س��خنگوي جديد 

وزارت امور خارجه آرزوي موفقيت دارم.



ادامه از صفحه اول
 متعاقبا رشد درآمد مالياتي دولت در آينده نداشته باشد. 
اين اثر تا اينجا در مورد امريكا صادق نبوده است ولذا كسري 

بودجه امريكا دليلي بر افولش نيست. 

 از اختالف طبقاتي تا چالش هاي اجتماعي
نشانه سومي كه براي افول امريكا مي آورند اختالف طبقاتي 
و درصد جمعيت فقراي امريكا است اما واقعيت اين است 
كه امريكا هميش��ه فقر و اختالف طبقاتي داش��ته است 
بيشتر از كش��ورهاي اروپايي هم اختالف طبقاتي داشته 
50 س��ال پيش هم همين بوده و اين مس��اله در گذشته 
مانع رش��د امريكا نبوده دليلي ندارد كه تصور كنيم حاال 
باعث افولش خواهد ش��د حتي برخي استدالل مي كنند 
اين مي��زان اختالف طبقاتي يكي از عوامل رش��د امريكا 
بوده نش��انه چهارمي براي افول امريكا مي آورند شكست 
امريكا در عراق و افغانس��تان است. حضور نظامي امريكا 
در 20 سال گذشته و هزينه هاي چندين تريليون دالري 
كه صرف حضور امريكا در اين دو كشور شد نه نفعي براي 
امريكايي ها داشت نه افغان ها نه بقيه دنيا. حماقت جورج 
بوش بود اما امريكا 50 سال پيش حضور نظامي طوالني تري 
در ويتنام داشت و شكست سنگين تري هم در ويتنام خورد 
شكس��تي كه تلفات نيروي انساني به مراتب بيشتري به 
امريكا تحميل كرد خيلي بيشتر از تلفات امريكا در 20 سال 
گذشته. اما علي رغم تلفات جنگ ويتنام و شكست امريكا 
در ويتنام امريكا در 50 سال بعد از آن افول نكرد بلكه رشد 
كرد و جايگاهش در دنيا بيش از پيش تثبيت ش��د در 20 
سالي هم كه امريكا تريليون ها دالر در افغانستان و عراق 
هدر داد كماكان به رش��دش ادامه مي دهد در واقع خروج 
امريكا از عراق و افغانس��تان با پايان دادن به اقدام احمقانه 
جورج بوش ريسك افول امريكا در آينده را كاهش مي دهد 
چون هدررفت منابع مالي امريكا را كم مي كند و در بهتر 
صرف كردن آن منابع مالي به امريكا انعطاف عمل مي دهد. 
نشانه پنجمي كه بر افول امريكا مطرح مي شود صحبت 
تحليلگران امريكا اس��ت كه مدام نسبت به چالش هاي 
جامعه امريكا هش��دار مي دهند و خب��ر از افول امريكا در 
آينده نزديك مي دهند و اين درس��ت است در رسانه هاي 
امريكا هر روز باالخره يك جايي يك مطلبي صحبتي در 
اين زمينه هست اما اين نتيجه يك جامعه باز با آزادي بيان 
است مزيت آزادي بيان همين است كه خيل كثيري همواره 
در پي يافتن و برجسته كردن ريسك ها و خطراتي هستند 
كه در كمين جامعه نشسته به همين دليل هم جوامعي كه 
آزادي بيان دارند در بلندمدت پايدارتر و باثبات تر هستند 
بعضي از اين تحليل ها اش��تباه از آب درمي آيد بعضي ها 
اغراق آميز از آب درمي آيد اما به هر حال هش��دارها و ابراز 
نگراني ها دليل بر افول نيست بلكه بيانگر ريسك هايي است 
كه آينده معلوم متوجه هر كشوري مي كند طبعا رسانه ها در 
رقابت براي جلب توجه مخاطب يك قدري هم پيازداغش 

را زياد مي كنند.

 جن�گ اوكراي�ن؛ به نف�ع امريكا ب�ه زيان 
خاورميانه

نشانه شش��مي كه براي افول امريكا طرح مي شود جنگ 
روسيه در اوكراين است تسلط روسيه بر اوكراين غرب را 
دچار دو چالش توامان مي كند انرژي و غذا. كامال درست 
است كه از حيث انرژي اروپا امسال زمستان سختي خواهد 
داش��ت. به خصوص آلمان و هلند در ش��رف تجربه يك 
بحران تمام عيار انرژي در زمستان امسال اند اما با توجه به 
اينكه امريكا به طور خالص صادركننده انرژي است اتفاقا 
اي��ن وضعيت تقويت كننده هژمون��ي امريكا بر متحدان 
اروپايي اش خواهد بود شايد رشد قيمت انرژي براي بايدن 
خوب نباش��د و نيس��ت اما براي امريكا خوب است. رشد 
قيمت انرژي براي اروپا هم در كوتاه مدت بد است ولي در 
بلندمدت حركتشان به سمت منابع غيرفسيلي را تسريع 
مي كند و در افق 10 ساله هم اتفاقا قيمت هاي كنوني براي 
امثال روسيه و عربس��تان بد خواهد شد.  اما بحران غذاي 
پيش رو عمدتا گريبان كشورهاي فقير و خشك آفريقا و 
خاورميانه و همين طور امريكاي مركزي را خواهد گرفت 
از قضا حمله روسيه همه جوره مقوم هژموني امريكا شد و 
دنيا در همين چند ماه مجددا به سمت دنياي تك قطبي 
به رهبري امريكا متمايل شد يك نشانه اش همان پيوستن 
س��وئد و فنالند به ناتو است. روسيه به بهانه گسترش ناتو 
جنگ راه انداخت خودش باعث گس��ترش بيشتر ناتو و 

افزايش مرزش با ناتو شد. 
نشانه هفتمي كه براي افول امريكا مطرح مي كنند سقوطي 
كه بازار بورس امريكا در ماه هاي گذشته تجربه كرده قضيه 
بورس و اقتصاد امريكا اين اس��ت كه در رسيدن كرونا به 
امريكا در اواخر زمستان سال 98 از ترس تبعات اقتصادي 
كرونا امريكايي ها از طرفي سياست پولي انبساطي اتخاذ 
كردند و از طرفي با فرستادن چك در خانه مردم و اعطاي 
وام به بنگاه ها سياست بودجه اي انبساطي هم اتخاذ كردند 
در ش��رايط عادي چنان اقداماتي سياست هاي به شدت 
تورم زا هس��تند اما شوك كرونا مي رفت كه تورم به شدت 
منفي ايجاد كند لذا اين سياس��ت ها اتخاذ شدند تا آن اثر 
خنثي شود و ثبات قيمتي حفظ بشود جلوي ورشكستگي 
شركت ها هم گرفته بشود موثر هم واقع شد از بهار 99 نرخ 
بيكاري در امريكا شروع به كاهش تدريجي كرد اما نتيجه 
ديگري اين سياست هاي انبساطي كاهش نرخ بهره واقعي 
بود به حدي كه نرخ بهره واقعي امريكا منفي شد نرخ بهره 
واقعي به نرخ بهره مازاد بر تورم مي گويند نتيجه اين نرخ 
بهره واقعي منفي رشد شديد بورس در طول يك سال بعد 
از كرونا بود در سال 1400 عمده واكسيناسيون انجام شد و 
اقتصاد امريكا تدريجا به شرايط عادي برگشت تا پاييز 1400 
نرخ بيكاري امريكا به 3.5 درصد كاهش پيدا كرده بود كه 
قدري پايين تر از سطح طبيعي نرخ بيكاري امريكا است. با 
عادي شدن وضع اقتصاد از نيمه 1400 اثرات تورمي رشد 
شديد نقدينگي دالر بروز كرد و تورم را تا 5، 6 درصد هم برد 

حاال نوبت سياست پولي انقباضي بود تا تورم مهار بشود و اين 
سياستي بود به تدريج از زمستان 1400 شروع شد در واقع 
ترس از دلتا و اوميكرون سياست انقباضي ديرتر شروع بشود 
بايد شش ماه زودتر شروع مي كردند حاال براي برگرداندن 
تورم به 2 درصد بايد جبران زمان از دس��ت رفته بكنند و 
سياست انقباضي شديدتري اتخاذ كنند با سياست انقباضي 
اوال نرخ بهره واقعي مثبت مي شود كه بورس را منفي مي كند 
عالوه بر آن با سياست انقباضي سرعت رشد اقتصاد كاهش 
مي دهند و اقتصاد را عمدا وارد يك ركود ماليم مي كنند 
تا نرخ بيكاري قدري رش��د كند و بازار مسكن قدري راكد 
بشود اين هم سياست هاي ضد تورمي امريكا است اما اثر 
منفي بر قيمت سهام هم مي گذارد انتظار مي رود در سال 
2023 شاهد يك ركود ماليم در امريكا باشيم ركودي كه 
در واقع قسط آخر هزينه هاي كرونا است اين ركود از جنس 
ركودهاي 30 سال اخير امريكا نخواهد بود و انتظار مي رود 
نسبت به آنها ماليم تر باشد چرا كه اين ركود تعمدي و صرفا 
به جهت رساندن تورم به سطح 2 درصد ايجاد مي شود اگر 
تا اواخر سال 2023 تورم به 2 درصد برسد اقتصاد امريكا از 
سال 2024 وارد روند عادي اش مي شود. لذا تعبير وضعيت 
اقتصاد امريكا در يكي دو سال آتي به افول بلندمدت اشتباه 
است اينها تبعات طبيعي كرونا است و گذرا. بحران 2008 
كه به مراتب شديدتر و خطرناك تر بود به افول امريكا منجر 
نشد وضعيت يك س��ال آتي كه صرفا سياستي در جهت 
برگرداندن تورم به 2 درصد است. نشانه هاي ديگري هم 
مبني بر افول امريكا برش��مرده مي ش��ود كه ديگر آنقدر 

سطحي اند ارزش وقت گذاشتن بيش از اين را ندارد.
اما فرض كنيم امريكا افول كرد. اگر ايتاليا را تداوم امپراتوري 
روم بدانيم آن ديگر بيش از هزار سال افول كرده ولي با آن 
هم مجبوريم رابطه داشته باشيم. دنياي امروز همين است 
دسترسي به همه بازارها و همه اقتصادها مهم است نبايد 
منتظر دنيايي بنشينيم كه در آن بشود بدون رابطه با امريكا 
رشد و توسعه پيدا كرد چنين دنيايي هرگز نخواهد رسيد.

 رد عقب ماندگي امريكا نسبت به چين
بحث ديگري كه مطرح مي شود اين است كه افول امريكا 
نسبي است يعني ش��ايد امريكا در آينده رشدش را ادامه 
بدهد اما امريكا نسبت به چين در حال افول است اين يعني 
به زودي يوان چين جاي دالر امريكا را در تجارت بين المللي 
مي گيرد يا دست كم در كنار دالر سهم بسزايي در تجارت 
بين المللي پيدا مي كند همين كه يوان سهم بسزايي در 
تجارت بين المللي داشته باشد بر اينكه ايران وارد بازارهاي 
بين المللي بشود و تحريم هاي امريكا را خنثي كند كافي 
است. بايد فكر كنيم آيا واقعا يوان چين دارد جاي خودش 

در كنار دالر باز مي كند؟ 
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براي اينكه يوان چين جايگاهي در كنار دالر داشته باشد 
و جهانروا بش��ود چين بايد چند خان مختلف را رد كند. 
اولين خان بزرگ كردن اندازه اقتصاد است بسته به اينكه از 
كدام شاخص استفاده كنيد. توليد ناخالص چين به اندازه 
امريكا يا يك قدري كمتر به هر حال مي شود گفت چين 
خان اول را طي كرده. خان دوم انتش��ار اوراق بدهي است؛ 
ديديم كه الزمه جهانروا بودن يك واحد پول داشتن بدهي 
زياد است دولت چين حدود 15 تريليون دالر بدهي دارد 
اما براي جهانروايي پول اين بدهي بايد به شكل اوراق قابل 
معامله در بازار باشد فقط چهار تريليون دالر از بدهي چين 
به صورت اوراق بدهي منتشر شده با توجه به حجم كنوني 
تجارت بين المللي براي اينكه يوان بتواند جهانروا بشود الزم 
است چين دست كم دو برابر اين ميزان اوراق بدهي جديد 
منتشر كند يعني چين تا گذر دوم خان راه دارد. خان سوم 
داشتن بازاري با نقدپذيري باال براي اين اوراق بدهي است. 
از اين 4 تريليون بدهي اوراق چين كه صحبتش را كرديم 
فقط يك تريليون دالرش در بازارهاي مالي بين المللي دنيا 
ثبت شده و قابل معامله است. 3 تريليون دالر ديگرش در 
ترازنامه بنگاه هاي چيني نشسته و در بازار دست به دست 
نمي شود اين يعني به رغم بدهي 15 تريليون دالري چين 
كه مي دانيم براي جهانروا شدن يوان الزم است اوراق بدهي 
چين از نقدپذيري خيلي پاييني برخوردار اس��ت حجم 
اوراقي كه در روزانه در بازارها معامله مي شود خيلي كم است 
از 30 تريليون دالر بدهي امريكا قريب 15 تريليون دالرش 
در دسترس معامله گران بازار و روزانه معامله مي شود براي 
اينكه يوان بتواند در كنار دالر قرار بگيرد چين بايد اين يك 
تريليون دالر را به 15 تريليون دالر برساند و اين اصال كار 

آساني نيست. خيلي زمان مي برد. 
خان چهارم شفافيت است؛ چرا شفافيت مهم است؟ وقتي 
كشوري از پول كشور ديگر در تجارت بين المللي استفاده 
مي كند، دارد دستش را زير ساطور ان كشور مي گذارد يعني 
چه؟ ما اگر بخواهيم با چين تجارت كنيم چه كار مي كنيم؟ 
مثال 10 ميلي��ارد يوان الزم داريم پ��س 10 ميليارد دالر 
نفت يا طال يا محصوالت ديگر به چين صادر مي كنيم و در 
ازاي آن 10 ميليارد يوان پول شان را در حساب بانكي مان 
در چين نگهداري مي كنيم تا به پشتوانه آن پول در چين 
تجارت بكنيم. اگر ناگهان چين پول چاپ كند و ارزشش را 
كاهش بدهد اين سرمايه ما است كه ارزشش كاهش پيدا 
مي كند به اين معني دست كشوري كه از پول كشور ديگر 
استفاده مي كند زير ساطور آن كشور است. امريكا همين 
طور است؟ بخش��ي از اعتبار دالر امريكا ناشي از عملكرد 
گذشته اش است و اينكه تورم كمي داشته چين هم ولي در 
20 سال گذشته تورم كمي داشته اما اعتماد به آينده دالر 
صرفا به خاطر عملكرد گذشته امريكا نيست بلكه بخشي هم 
به خاطر شفافيت مالي اش است كه اعتماد نسبت به حال و 
آينده ايجاد مي كند. گفتم كه امريكا 30 تريليون دالر بدهي 
دارد و چين حدود 15 تريليون دالر در واقع مي توانم بگويم 
كه در تاريخ چهارشنبه 8 تير 1401 بدهي امريكا دقيقا 30 
تريليون و 471 ميلي��ارد و 945 ميليون و 407 هزار و 32 
دالر و 54 سنت بوده چون امريكا هر روز رقم دقيق بدهي 

دو، س��ه روز پيش را تا سنت آخر منتشر مي كند اما چين 
شفافيتي نسبت به بدهي اش ندارد شما نمي توانيد داده هاي 
دقيق بدهي چين را به صورت ماهانه پيدا كنيد روزانه اش 
كه هيچي. شركت هاي تحليل مالي با كنار هم گذاشتن 
داده هاي مختلف به اين تخمين رسيده اند كه چين حدود 
15 تريلي��ون دالر بدهي دارد كه ح��دود 4 تريليونش به 
شكل اوراق منتشر شده كه حدود يك تريليون دالرش در 
دسترس معامله گران بازار است ولي دقيقا نمي دانيم رقم 
كل بدهي چين چقدر است و اين يك فرق مهم بين چين 
و امريكاست ش��فافيت مالي امريكا به بدهي اش محدود 
نيست؛ امريكا هر روز عملكرد مالي بودجه اش را هم منتشر 
مي كند يعني شما هر روز مي توانيد ببينيد هر وزارتخانه و 
س��ازمان امريكا دقيقا آن روز چقدر درآمد و چقدر هزينه 
داشته ديلي ترژيس��ت مند را گوگل كنيد يك گزارش 4 
صفحه اي پيدا مي كند روي وب سايت خزانه داري امريكا هر 
روز منشتر مي شود. شفافيت مالي امريكا به اين هم محدود 
نيست بانك مركزي امريكا هر هفته سر يك روز و ساعت 
مشخصي ترازنامه هفته پيش را منتشر مي كند هر هفته 
منظم و دقيق اين ميزان تعهد به شفافيت مالي در اركان 
مختلف دولت امريكا يكي از داليلي است كه كشورهاي دنيا 
با نگهداري دالر اعتماد مي كنند كه دست شان را بگذارند 
زير ساطور امريكا چرا از وضعيت روزانه دولت امريكا مطلعند 
و مي توانند ريسكش را مديريت كنند وضعيت مالي چين 
شفافيت چنداني ندارد و لذا ريسك دارندگان يوان به آن 
اندازه قابل مديريت نيس��ت.  خان پنجم نهادسازي است 
يك دليل اينكه دالر ارز جهانروا است اين است كه امريكا 
توانمندترين بانك مركزي دنيا از حيث مديريت بازارهاي 
پولي و مال��ي را دارد و توانمندترين خزانه داري را از حيث 
تامين مالي ايف��اي تعهدات و رصد بازاره��اي دنيا دارد و 
اين توانمندي نهادي مجموعه اي از بدنه كارشناسي زبده 
و س��ازوكارهاي نرم افزاري نهادهاي مالي كه به تدريج در 
طول سال ها ايجاد شده بانك مركزي و خزانه داري چين 
هم خيلي توانمند است، توانستند تورم را در اقتصادي با 
چنين سرعت رش��د بااليي مهار كنند و به آن ثبات مالي 
بدهند توانمندي بااليي مي طلبد ولي براي تبديل يوان به 
ارز جهانروا چين نيازمند نهادسازي در حد و اندازه بازارهاي 
بين المللي است و هنوز چنان توانايي ندارد به همين دليل 
هم هس��ت كه مي بينيم فقط بازار هنگ كن��گ را به روز 
بازارهاي مالي دنيا باز كرده ولي به سرمايه بين المللي اجازه 
ورود و خروج راحت به بازارهاي داخلي چين را نمي دهد 
اين را مقايسه كنيد با بازار مالي نيويورك كه تريليون ها دالر 
سرمايه  بين المللي روزانه به آن وارد و از آن خارج مي شود 
براي اينكه بي جينگ و شانگهاي بتوانند گردش مالي مشابه 
نيويورك داشته باشند بايد نهادهاي مالي متناسبي ايجاد 
كنند جهانروايي يوان مستلزم اين است كه سرمايه هاي 
بين الملل��ي بتوانند به راحتي در بي جينگ و ش��انگهاي 

گردش كنند و هنوز در آن شرايط نيستيم. 
خان ششم متحدهاي بين المللي. يك دليل ديگر جهانروا 
بودن دالر امريكا اين اس��ت كه كشورهاي با اقتصادهاي 
بزرگ مثل اتحاديه اروپا، كانادا، ژاپن و غيره متحدان نزديك 
سياسي امريكا هستند از حيث سياسي هم بسيار هماهنگ 
با امريكا عمل مي كنن��د بدون متحد مثل اروپايي ها دالر 
امريكا چنين جايگاهي پيدا نمي كرد چين متحداني الزم 
دارد چين طرف هاي تجاري زيادي دارد در سراسر دنيا اما 
اتحادهاي سياسي به آن قوت شكل نگرفته البته بر روي آن 
كار مي كنند. مثال سازمان همكاري هاي شانگهاي در همين 
جهت و هدف است ولي بقيه اعضايش اقتصادهاي چندان 
بزرگي نيستند و مشخص نيست اين كشورها در نهايت 
چه حد بتوانند اتحادهاي سياسي ماندگاري در مواجهه با 
بحران ها شكل بدهند. زمان نشان خواهد داد. اما مثال ايران 
به نظر مي آيد حاضر است به عنوان متحد سياسي چين 
بشود ولي ابعاد اقتصادي ايران آنقدر كوچك است كه نهايتا 
آن نقشي كه آلمان يا فرانسه مي توانند براي امريكا بكنند 
ايران يا حتي عربستان و اندونزي و ويتنام هم براي چين 
ايفا كنند روسيه تنها كشوري بود كه زماني مي توانست 
چنان نقش��ي براي چين ايفا كند اما با گير انداختنش در 
باتالق اوكراين خودش را از همه نظر ضعيف كرده و ديگر 
در بلندمدت چنان كاركردي براي چين ندارد. چين هنوز تا 

شكل دادن متحدان براي خودش خيلي كار دارد. 
نهايتا خان هفتم توان نظامي اس��ت. اينكه ه��م دالر ارز 
جهانرواس��ت و هم امريكا نقش پليس دنيا را ايفا مي كند 

اتفاقي نيست اين دو مساله به هم مرتبط هستند براي اينكه 
يوان چين جهانروا باشد چين بايد توان نظامي خودش را از 
حد يك توان دفاعي افزايش بدهد و به حد توان پليسي در 
دنيا برساند و اين براي چين خيلي هزينه دارد در واقع خيلي 
از تحليلگران معتقدند چين اصال نمي خواهد يوان فعال 
جهانروا بشود و در اين جهت اقدام جدي نمي كند دقيقا به 
خاطر اينكه از نظر چين االن به جاي سرمايه گذاري در ايجاد 
ظرفيت هاي اقتصادي نظامي براي جهانروا شدن يوان خيلي 
بهتر است س��رمايه اش را در هوش مصنوعي و كريس بر 
و ام ار ان اي تكنولوژي هاي نس��ل آينده س��رمايه گذاري 
كند چين يك رويكرد بسيار صبورانه و بلندمدت به رشد 
و توس��عه دارد و در اين مرحله جهانروا شدن يوان را يك 
انحراف از مسير بلندمدت رشد و توسعه خودش مي بيند 
هر چند برخي در ايران آرزو داشته باشند يوان فردا رقيب 
دالر بشود. به احتمال خيلي زياد 50 سال ديگر يوان يك 
ارز جهانروا اس��ت و چين يك كشور ابرقدرت. ولي معلوم 
نيست 50 سال ديگر من و شما زنده باشيم كشور ما امروز 
در بحران اقتصادي است بحران هاي داخلي آنچنان امنيت 
كشور را تهديد مي كنند كه نمي توانيم ديگر آغاز رشد و 

توسعه كشور را عقب بيندازيم
براي اينكه يوان يك ارز جهانروا بشود چين بايد خان هاي 
متعددي را طي كند برخي را طي كرده در برخي پيشرفت 
نسبي داشته از برخي هنوز خيلي فاصله دارد. اما مهم تر از 
همه اين است كه چين اصال بايد بخواهد و شواهد حاكي 
از اين اس��ت كه فعال چين هنوز عالقه اي ندارد كه يوان را 
جهانروا كند چون چين اولويت هاي ديگري دارد لذا بعيد 
است حتي 10 سال ديگر هم يوان رقيب جدي براي دالر 
شده باشد البته ايران همين امروز هم به يوان نفت مي فروشد 
به يوان سپرده گذاري مي كند و با يوان خريد مي كند ولي 
اگر حتي 10 تا كشور ديگر هم اين كار را بكنند استفاده از 
يوان بازارهاي بين المللي را به روي ايران باز نمي كند بلكه 
نهايتا دسترسي به 10 تا بازار كوچك را برايش ايجاد مي كند 
براي هموار شدن مسير رشد و توسعه استراتژي بين المللي 
بايد كسب دسترسي به بازار دست كم 90 درصد جي دي پي 
دنيا باشد و اين امر حتي 10، 20 سال ديگر هم با يوان قابل 

اكتساب نخواهد بود. 

 رش�د پايدار ب�دون بازاره�اي بين المللي 
ممكن نيست

گفتيم كشور ما دارد از بقيه دنيا عقب مي افتد و به  شدت 
نيازمند اين اس��ت كه در ريل رشد و توسعه قرار بگيرد در 
اين جهت الزم است كه دولت مداخله قيمتي در اقتصاد 
را و بنگاهداري را كنار بگذارد و همين طور نظام بانكداري 
ما نيازمند اصالحات ريشه اي است اين اصالحات خيلي 
خيلي س��خت هس��تند، اما تازه همين اصالحات خيلي 
خيلي سخت نهايتا به يك رشد بلندمدت 3، 4 درصدي 
منجر مي ش��وند و اين براي جبران عقب ماندگي اقتصاد 
ما از بقيه دنيا كافي نيست ما نيازمند 10 سال رشد 6 تا 8 
درصدي و 40 سال رشد ميانگين 5، 6 درصدي هستيم و 
چنين رشدي بدون دسترسي به بازارهاي بين المللي محال 
اس��ت. تاكيد مي كنم يعني دسترسي به بازار امريكا الزم 
است ولي كافي نيست، بازار چين هم الزم است ولي كافي 
نيست. بازارهاي روسيه، هند، آلمان، برزيل، مالزي، تركيه، 
مصر، تركمنستان هم الزمند ولي هيچ كدام به تنهايي كافي 
نيستند. البته دسترسي به بازارهاي يك شبه ايجاد نمي شود 
هر كدام مستلزم مذاكرات طوالني و ديپلماسي اقتصادي 
مفصل هستند اما نگاه بلندمدت به سياست خارجي بايد 
ايجاد دسترسي به همه بازارهاي دنيا براي بخش خصوصي 
كشور باشد چه در شرق دنيا چه در غرب چه در شمال دنيا 
چه در جنوب چه در نزديكي مرزهاي م��ان و چه در دور. 
الزمه چنان دسترسي به بازارها تنش زدايي با دنيا از جمله 
امريكاست اما برخي مي گويند نيازي به حل و فصل اختالف 
با امريكا نيست چون امريكا رو به افول است و مي شود به 
زودي شروع كرد با يوان در دنيا تجارت كرد. داليل مختلفي 
ارايه ش��د كه امريكا رو به افول نيست و يوان هم اگر چه به 
احتمال زيادي باالخره روزي يك ارز جهانروا خواهد شد 
اين اتفاق حاال حاالها رخ نمي دهد و به عمر برخي  از ما قد 
نخواهد داد. اين در حالي كه توسعه نيافتگي كشور ما تبديل 
به يك تهديد امنيتي جدي از داخل مي شود و تا دير نشده 
بايد كش��ور را در ريل توسعه قرار بدهيم. زمان براي تعلل 
نداريم. ولي اين نگراني هم مطرح مي شود كه اگر بخواهيم 

با دالر كار كنيم بايد همه  چيز بدهيم؛ هسته اي را بدهيم، 
موشكي را بدهيم. پهپادي را بدهيم. منطقه اي را بدهيم. اما 
امنيت مان را كه داديم باز امريكا از توافق خارج مي شود مثل 
گذشته تحريم ها را برمي گرداند و آن وقت دست مان خالي 
است. نه به اقتصاد رسيديم نه به امنيت. آن وقت ديگر حتي 
با چين هم نمي توانيم كار كنيم ولي مگر چين 30 س��ال 
پيش كه اقتصاد بسيار ضعيف و فقيري داشت مجبور شد 
هسته اي اش را بدهد تا به بازار امريكا دسترسي پيدا كند 
مگر چيني كه 20 س��ال پيش به سازمان تجارت جهاني 
پيوست مجبور شدند امنيتش را بدهد؟ اگر هدف خود را 4 
تريليون دالر در 40 سال قرار بدهيم و از مذاكره مستقيم 
نترسيم خط قرمزهاي امنيتي – دفاعي مان را مشخص 
كنيم ابدا مجبور نيستيم امنيت مان را بدهيم كما اينكه 
كشورهاي ديگر هم مجبور نشدند امنيت شان را بدهند. 
طرفداران هدف دوم و سوم يعني مقاومت در برابر امريكا يا 
نابودي يك كشور ديگر خيلي تالش مي كنند وانمود كنند 
كه دسترسي به بازارهاي جهاني در نظم كنوني مستلزم 
اين اس��ت كه امنيت مان را بدهيم در حالي كه بس��ياري 
كش��ورهاي دنيا هم امنيت دارند هم حضور در بازارهاي 
جهاني. البته هستند كشورهايي كه امنيت شان قرباني 
كردند و هزينه بااليي بابتش دادند و اين اشتباه خودشان بود 
نه الزام حضور در عرصه بين المللي. در ابتداي بحث گفتيم 
كه براي رسيدن به 4 تريليون دالر در 40 سال يك پارادايم 
امنيت��ي الزم داريم و اين پارادايم دو بال خواهد داش��ت، 
يكي توان نظامي - دفاعي متعارف و ديگري وابس��تگي 
متقابل اقتص��ادي بلندمدت. از مصادي��ق توان نظامي- 
دفاعي متعارف توان موشكي با ش��عاع 2 هزار كيلومتر و 
توان پهپادي اس��ت اوايل انقالب يك عده مي خواستند 
با ش��عارهاي ضداستكباري ضد سلطه و اينها خريدهاي 
نظامي دوران پهلوي را پس بفرستند به كشورهاي غربي، 
اما بدون آن ادوات نظامي نتيجه جنگ 8 ساله خيلي بدتر 
رقم مي خورد امروز هم توان موش��كي ايجاد شده را الزم 
داريم و س��رمايه گذاري روي آن را بايد ادامه بدهيم اما با 
رويكرد دفاعي ابدا اين طور نيس��ت كه براي دسترسي به 
دالر و بازارهاي دنيا بايد از خير موشكي و پهپادي بگذريم. 
همه اين االن موضع دولت بايدن در زمينه موش��كي اين 
است كه كشورهاي عربي منطقه جنگنده اف-35 دارند 
و طبيعي است كه ايران براي توازن قوا در منطقه موشك 
و پهباد بخواهد امريكايي ها هم مي گويند مادامي كه برد 
موشك ها زير 2 هزار كيلومتر ما تهديد نمي كند پس مشكل 
ايران هم و همسايه هايش است كه مساله امنيتي خودشان 

حل كنند به ما چه؟

 از چه چيزي بايد بگذريم؟
 براي كسب دسترسي به بازارهاي بين المللي آنچه بايد از 
آن بگذريم اوال رويكرد و ادبيات گاهي تهاجمي  است.  . اگر 
هدف بلندمدت مان شد توسعه اقتصادي، هم امنيت داخلي 
را كسب مي كنيم هم مي توانيم توان نظامي  متعارف الزم 
براي دفاع از كشورمان را حفظ كنيم در اين شرايط مي توانيم 
به بازارهاي بين المللي دسترس��ي پيدا كنيم تا در همان 
ريلي از رشد و توسعه قرار بگيريم كه يك زماني ژاپن، كره و 
چين قرار گرفتند آن ريلي كه ظرف 40 سال به 4 تريليون 
دالر توليد ناخالص مي رساند براي احياي تمدن ايران بايد 

قدرتمند بشويم آيا قدرت از پول می آيد يا موشک؟
واقعيت اين اس��ت كه از هر دو مي آيد. پول بدون موشك 
و موشك بدون پول هر دو ناپايدارند. هنر ما بايد اين باشد 
كه توازني بين ايجاد قدرت دفاعي و ايجاد قدرت اقتصادي 
برقرار كنيم. اما قدرت اقتصادي بدون دسترسي به بازارهاي 
دنيا و بدون پيوستن به زنجيره توليد ارزش جهاني ممكن 
نيس��ت اگر تجربه دنيا مدرن برايتان مالك اس��ت هيچ 
كشوري بدون دسترسي به بازارهاي بين المللي به توسعه 
نرس��يده؛ نه آلمان، نه ژاپن، نه كره، ن��ه چين. اگر تمدن 
اسالمي برايتان مالك است پيامبر اسالم پيش از پيامبري 
تاجر بودند و از آفريقا تا آس��يا س��فر مي كردند و تجارت 
مي كردند، بعد از ش��كل گيري حكومت اسالمي هم اين 
دامنه تجارت مسلمانان و دسترسي شان به بازارهاي دنيا 
از انتهاي شرقي آسيا تا انتهاي غربي آفريقا و حتي شمال 
اروپا بود كه به تقويت تمدن اسالمي و گسترش آن منجر 
شد. به هر نگاهي كه قائل باشيد جز يك نتيجه نمي گيريد: 
دسترس��ي به بازارهاي بين المللي باي��د از اولويت هاي 

اصلي مان باشد و بايد لوازم آن را فراهم كنيم.

رويداد
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رشدتراكنشهادرخرداد؛سهمكارتخوانها
ازتراكنشهاچنددرصداست؟

سهم كمتر از 2 درصدي
موبايل از ابزارهاي پرداخت و 
2.9 درصدي از تعداد تراكنش

3 ميليارد و 701 ميليون تراكنش در خرداد امسال 
از طريق بيش از 8.5 ميليون كارتخوان فروشگاهي، 
144 هزار ابزار موبايل��ي و 402 هزار ابزار پذيرش 
اينترنتي انجام شد. س��هم 1.6 درصدي موبايل از 
ابزارهاي پرداخت نشان مي دهد كه هنوز در كشور 
ما روش هاي پرداخت با گوشي گسترش نيافته است 
و استفاده از كارت و كارتخوان بيشترين استفاده را 
دارد در حالي كه در كش��ورهاي جهان استفاده از 
روش ه��اي پرداخت با موبايل رش��د زيادي دارد و 
مردم تنها با استفاده از موبايل خود روي دستگاه هاي 
پرداخت خريده��اي خود را انج��ام مي دهند. در 
ش��رايطي كه طبق اعالم ش��ركت ش��اپرك، در 
خردادم��اه س��ال ج��اري بي��ش از 3 ميليارد و 
701 ميليون تراكنش انجام ش��ده كه نسبت به 
ارديبهشت ماه، بيش از 4 درصد رشد داشته است. 
اين در حالي است كه اين رقم نسبت به خردادماه 
سال گذشته، بيش از 11 درصد بيشتر شده است. 
در اين ميان، تغييرات مبلغي تراكنش ها نيز بيانگر 
افزايش 8.6 درصدي نسبت به ماه قبل و رسيدن 
به رقم 725 هزار ميلي��ارد و 136 ميليارد تومان 
است. اين در شرايطي است كه رقم مذكور نسبت 
به ماه مشابه سال 1400 )خردادماه(، بيش از 31 

درصد رشد داشته است.

    سهم ابزارهاي پذيرش از تراكنش ها 
چند درصد است؟

از س��وي ديگر در س��ومين ماه س��ال، بيش از 92 
درصد از كل تراكنش ه��ا از طريق كارتخوان هاي 
فروش��گاهي بوده اس��ت؛ به گونه اي كه بررس��ي 
جديدتري��ن گزارش ش��اپرك از س��هم ابزارهاي 
پذيرش از تعداد تراكنش ها در خرداد 1401 نشان 
مي دهد، كارتخوان فروش��گاهي با 92.29 درصد 
بيشترين سهم را داش��ته و پس از آن ابزار پذيرش 
اينترنتي با 4.82 درص��د و در نهايت ابزار پذيرش 
موبايلي ب��ا 2.89 درصد، در رتبه ه��اي بعدي قرار 
دارند. همچنين مقايسه تعداد هر يك از ابزارهاي 
پذيرش فعال سيس��تمي در خرداد 1401 نسبت 
به ماه گذشته، نشان مي دهد تعداد ابزارهاي فعال 
سيستمي پذيرش اينترنتي، موبايلي و كارتخوان 
فروشگاهي نسبت به ماه قبل با افت همراه بوده؛ به 
گونه اي كه تعداد ابزار پذيرش اينترنتي در خردادماه 
امسال با رشد 3.29 درصدي نسبت به ارديبهشت 
1401 به رقم 402.989 رس��يده است. بنابراين 
مجموع تعداد اي��ن ابزارها )اينترنت��ي، موبايلي و 
فروشگاهي( در سومين ماه سال به رقم 9.078.588 
رسيده كه نسبت به ماه قبل، 0.93 درصد كاهش 
داشته است. همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك از 
اين ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي 
ب��ازار در خردادماه 1401، نش��ان مي دهد س��هم 
كارتخوان هاي فروش��گاهي از بازار 93.97 درصد 
بوده است كه اين ميزان در ماه قبل، 94.04 درصد 
تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از بازار 
در سومين ماه بهار 1401، به 1.59 درصد رسيده 
كه نسبت به دومين ماه سال، كاهش يافته است. 3 
ميليارد و 701 ميليون تراكنش در خرداد امسال از 
طريق بيش از 8.5 ميليون كارتخوان فروشگاهي، 
144 هزار ابزار موبايل��ي و 402 هزار ابزار پذيرش 
اينترنتي انجام ش��د. طبق اعالم شركت شاپرك، 
در خردادماه س��ال جاري بيش از 3 ميليارد و 701 
ميليون تراكنش انجام شده كه نسبت به ارديبهشت 
ماه، بيش از 4 درصد رش��د داش��ته است. اين رقم 
نسبت به خردادماه سال گذشته، بيش از 11 درصد 
افزايش داشته است. تغييرات مبلغي تراكنش ها 
نيز بيان گر افزايش 8.60 درصدي نسبت به ماه 
قبل و رسيدن به رقم 7.251.365.686 ميليون 
ريال است. اين در شرايطي است كه رقم مذكور 
نس��بت به ماه مشابه س��ال 1400 )خردادماه(، 

بيش از 31 درصد رشد داشته است.

    سهم ابزارهاي پذيرش از تراكنش ها 
چند درصد است؟

در س��ومين ماه س��ال، بي��ش از 92 درص��د از كل 
تراكنش ها از طري��ق كارتخوان هاي فروش��گاهي 
بوده است؛ به گونه اي كه بررسي جديدترين گزارش 
شاپرك از سهم ابزارهاي پذيرش از تعداد تراكنش ها 
در خرداد 1401 نشان مي دهد، كارتخوان فروشگاهي 
با 92.29 درصد بيشترين سهم را داشته و پس از آن 
ابزار پذيرش اينترنتي با 4.82 درصد و در نهايت ابزار 
پذيرش موبايلي با 2.89 درصد، در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. همچنين مقايسه تعداد هر يك از ابزارهاي 
پذيرش فعال سيستمي در خرداد 1401 نسبت به ماه 
گذشته، نشان مي دهد تعداد ابزارهاي فعال سيستمي 
پذيرش اينترنتي، موبايلي و كارتخوان فروشگاهي 
نس��بت به ماه قبل با افت همراه بوده؛ به گونه اي كه 
تعداد ابزارهاي پذيرش اينترنتي در خردادماه امسال 
با رش��د 3.29 درصدي نسبت به ارديبهشت 1401 
به رقم 402.989 رس��يده اس��ت. بنابراين مجموع 
تعداد اين ابزارها )اينترنتي، موبايلي و فروشگاهي( 
در س��ومين ماه س��ال به رقم 9.078.588 رسيده 
كه نس��بت به ماه قبل، 0.93 درصد كاهش داشته 
است. همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك از اين 
ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي 
بازار در خردادماه 1401، نش��ان مي دهد س��هم 
كارتخوان هاي فروشگاهي از بازار 93.97 درصد 
بوده است كه اين ميزان در ماه قبل، 94.04 درصد 
تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از بازار 
در سومين ماه بهار 1401، به 1.59 درصد رسيده 

كه نسبت به دومين ماه سال، كاهش يافته است.
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از بالتكليف��ي ب��ازار بورس مانن��د ديگ��ر بازارها 
مدت هاس��ت كه مي گ��ذرد و اين بار با ش��روع دور 
جديد مذاكرات برجامي ظاهراً اين بازار تأثيرپذيري 

بيشتري از اين شرايط داشته است.
بازار بورس در حال از دست دادن كانال هاي صعودي 
است. موضوعي كه سهامداران را نگران كرده است 
تجربه سال ۹۹ به تكرار شود. واقعيت اين است كه 
بازارهايي مثل بورس و... براي هر تغيير و تحولي در 

انتظار خبري از اين مذاكرات هستند.
با توجه به اينكه با ار سرگيزي مذاكرات شاخص هاي 
بورس براي مدت كوتاهي نزولي خواهد شد گاهي 
واهمه ها آنقدر نس��بت به تأثير ن��رخ دالر بر بورس 
افزايش پيدا مي كند كه در نهايت رش��د يا كاهش 
انتظ��ارات تورمي بيش از آنچ��ه در واقعيت ممكن 

است صورت پذيرد، اتفاق مي افتد. 
دقيقًا به همين دليل اس��ت كه در روزهاي گذشته 
خبر احتمال از س��رگيري مذاكرات هسته اي براي 
احياي يا انحالل برجام بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفته و بازار سهام با ترس از دست دادن ارزش ريالي 

دارايي ها مواجه شده است.
كارشناس��ان اعتقاد دارند كه امكان آسيب به بازار 
س��رمايه در كوتاه مدت محتمل اس��ت. اما با وجود 
كاهش انتظارات تورمي كه در نهايت به افت قيمت 
ارز مي انجامد، منافع برداشته شدن تحريم ها براي 
ش��ركت ها تا حدي هس��ت كه بتوان به سودآوري 
بيشتر بنگاه هاي بورسي خوش بين بود. زيرا كاهش 
هزينه تبادالت مال��ي، افزايش بازارهاي صادراتي، 
تس��هيل ش��رايط ورود و كاهش قيمت تمام شده 
قطعات و مواد اوليه مورد نياز توليد گش��ايش هايي 
خواه��د بود كه ب��ا احياي برجام ايجاد مي ش��ود و 
مي تواند بر درآمد شركت ها بيفزايد. مضاف بر اينكه 
هموار شدن راه براي ورود فّناوري به كشور و پيش 
بردن طرح هاي توس��عه اي نيز به نفع شركت هاي 

بورسي و سهامداران خواهد بود.
به گزارش ايمنا محمدرضا ش��هنام پور، كارشناس 
اقتصادي با اش��اره به تأثيرپذيري بورس از هر خبر 
مثبت و منفي در اقتصاد اظهار مي كند: بورس آيينه 
سيس��تم مالي كشور اس��ت. حال با وجود اتفاقات 
نه چندان خوش��ايند كش��ور مانند مباحثي چون 
استيضاح وزيران و درخواس��ت استعفاي برخي از 
اين مسووالن مشخص است كه از لحاظ اقتصادي 
در ش��رايط خوبي قرار نداريم و قطعًا اينگونه موارد 
بازار بورس را هم تحت تأثير قرار مي دهد. ضمن آنكه 
مذاكرات برجامي در حال انجام اس��ت كه با نتيجه 
نامشخصي روبروست و فعاًل بازارها را از لحاظ تورمي 

به جهت عكس مي كشاند.
وي در رابط��ه با تأثير اين مذاك��رات بر بازار بورس 
مي گويد: در صورت تحقق، مهم آن اس��ت كه چه 
امتيازي گرفته ايم و چه امتيازي داده ايم و بر اساس 

چنين مواردي مسير بازارها تعيين مي شود.
اين كارش��ناس با اش��اره دوباره به شرايط ناخوش 
ب��ازار ب��ورس تصريح مي كن��د: با وج��ود وضعيت 
كنوني پيش بيني خوبي براي اين بازار تا پايان سال 
نمي توان داشت اما براي سال آينده پس از برگزاري 
مجامع ش��ركت ها احتمال رش��د اين بازار و رونق 

خريدوفروش ها وجود دارد.
شهنام پور در پايان ياد آور مي شود: جدا از مباحث 

دالر و مذاك��رات، مهم ترين موضوع��ي كه بورس 
را تع��ادل خواهد بخش��يد اتخاذ سياس��ت محكم 
دولتمردان براي حمايت از اين بازار است، هرچند در 
حد شعار هم اظهاراتي در اين باره ارايه شده است.

همچنين شهرام معيني، عضو هيات علمي اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان در گفت وگو با ايمنا با اش��اره به 
عوامل تأثيرگذار بر بازار بورس اظهار مي كند: يكي 
از اين عوامل، نرخ ارز است و تا زماني كه نتوان قيمت 
ارز را پيش بيني نمود، قطعًا چشم انداز بازار بورس 

هم مشخص نخواهد بود.
وي يادآور مي ش��ود: ام��ا نكته اي ك��ه بايد مدنظر 
سهامداران باشد آن اس��ت كه شركت هاي بزرگي 
در بورس فعال هس��تند كه در زم��ان فعاليت هاي 
صادرات��ي و همچنين فروش داخل��ي محصوالت 
خود، تح��ت تأثير ارز نيمايي ق��رار دارند. بنابراين 
تغييرات ن��رخ ارز در بازار آزاد، تأثيري در ش��رايط 
قيمتي اين شركت ها ندارد. به گفته اين اقتصاددان 
بر اين اس��اس نمي توان انتظار داش��ت كه به علت 
افزاي��ش نرخ ارز آزاد، ش��اخص ها در ب��ازار بورس 
هم افزايش��ي ش��ود يا با كاهش نرخ ارز، شاخص ها 
كاهشي گردد. زيرا بزرگ ترين اين شركت ها تحت 
تأثير ارز نيمايي هستند كه ارزي كنترل شده و در 

اختيار دولت است.
معيني مي افزاي��د: در اين حال يكي ديگر از عوامل 
تأثيرگ��ذار در ب��ازار ب��ورس، وضعي��ت درآمدي 
شركت هاي بورسي اس��ت كه البته درآمد آنها نيز 
وابس��ته به نرخ ارز نيمايي اس��ت. مورد ديگر، نرخ 
بهره بدون ريسك اس��ت كه افزايش اين نرخ بهره 

تضعيف كننده رشد قيمت ها در بازار بورس است.
رضا شايان، كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت وگو 
با ايمنا اظهار مي كند: با شروع دور هشتم مذاكرات 

و طرح مباحثي مبني بر موفقيت آن، روزهاي قرمز 
بازار بورس ش��دت زيادي گرفت و بر اين اس��اس 
س��هامداران هم با ترس از متضرر ش��دن، اقدام به 

فروش سهام خود كرده اند.
ب��ه گفته وي چنين به نظر مي آيد كه احياي برجام 
به معناي افت بورس است زيرا دالر كاهشي مي شود 
در صورتي كه تصور نادرستي است. شايد در زمان 
كوتاهي همه بازارها با التهابي اندك روبرو شوند ولي 
مهم نتايج بلندمدت اين اتفاق اس��ت كه براي همه 

بازارها مثبت خواهد بود.
اين كارش��ناس توضيح مي دهد: در شرايط تحريم 
صادرات به س��ختي انجام مي گي��رد در حالي كه با 
رفع تحريم ها شركت هاي بورسي با صادرات بيشتر 
از درآمدزاي��ي باالتري هم برخ��وردار خواهند بود 
كه در نهايت به س��ود سهامداران است. ضمن آنكه 
مهم ترين دستاورد برجام، ثبات اقتصادي و بهبود 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت كه اي��ن موارد هم بر 
بازار بورس تأثيرات مثبتي دارد. ش��ايان مي گويد: 
بهره مندي از فّناوري هاي روز، ورود سرمايه گذاران 
خارجي و افزايش سرمايه نيز از ديگر مزاياي تحقق 
برجام براي شركت هاي بورسي است. به اين ترتيب 
نبايد ابهامي نسبت به پيامد مثبت انجام مذاكرات 

بر بازار بورس داشت.
همچنين برخي از كارشناسان اعتقاد دارند بورس 
نيازمند يك شوك عميق دارد مذاكرات هسته اي در 
دوحه قطر آغاز شده است و بر اساس اخبار منتشر 
ش��ده انتظار م��ي رود كه مذاكرات ب��ه توافق ختم 
شود. از سوي ديگر يك مقام ارشد امريكايي بدون 
ابراز خوش��بيني درباره اين دور از مذاكرات برجام 
گفت كه توافق با جمهوري اسالمي از وقتي كه اين 
مذاكرات در س��ه ماه پيش متوقف ش��د، نزديك تر 

نيس��ت. بهمن فالح، كارشناس بازار سرمايه گفت: 
به دليل كمبود نقدينگي، مذاكرات برجام نمي تواند 
تاثيري روي بورس داشته باشد. وي ادامه داد: بازار 
سرمايه نسبت به توافق يا عدم توافق واكنش نشان 
نمي دهد و به نوعي مش��كالت بورس با توافق حل 
نمي شود. مشكل اساس��ي بورس كمبود نقدينگي 
است. ارزش معامالت نشان مي دهد كه مشكل تاالر 

شيشه اي كجاست.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: اگر مذاكرات 
به نتيجه برسد صنايعي كه از توافق اثر مي  پذيرند، 
منفي مي ماند. اين موضوع نش��ان مي دهد كه بازار 
سرمايه ديگر جذابيتي براي سرمايه گذاري ندارد. 
عنصر محرك اقتص��ادي يا همان بورس كه رييس 
سازمان بورس از آن تعريف مي كردند نياز به شوك 

و احيا دارد.
ف��الح تصريح كرد: اگر بازار س��رمايه احيا نش��ود، 
واكنش مثبتي به مذاك��رات و افزايش قيمت دالر 
نشان نمي دهد. يعني تنها روند فرسايشي و منفي 
در بازار س��هام حاكم ش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
افزايش زيان سهامداران گفت: طي دو سال گذشته 
زيان سهامداران جبران نشده و بلكه زيان برخي از 
سهامداران بيشتر شده است. در اين روند فرسايشي 
بايد ب��ا تزريق نقدينگي بازار س��رمايه را احيا كرد، 
متاسفانه بورس به اغما رفته و براي احيا نياز به يك 
شوك بزرگ دارد. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد 
كرد: در بلندمدت ريسك هاي سيستماتك بازار به 
وس��يله مذاكرات نتيجه بخش كاهش مي يابد. اما 
در بازاري كه نقدينگي وجود ندارد سهامداران چه 
چيزي را مي خواهند بخرند؟ فالح در نهايت گفت: 
مهم ترين نياز بورس در حال حاضر نقدينگي است 

و با تزريق نقدينگي روند تغيير مي كند.
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چرا نقدينگي رشد مي كند؟ 
س�نا| جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ريشه تورم در كشور 
در دو گروه فشار ناشي از افزايش تقاضا و فشار ناشي از 
هزينه ها، تقسيم بندي مي شود گفت: در بخش افزايش 
تقاضا، فشار ناشي از اضافه برداشت بانك هاي تجاري 
از بانك مركزي باعث ايجاد تورم مي شود و قسمتي از 
افزايش نقدينگي به دليل اضافه برداش��ت بانك ها از 
بانك مركزي اس��ت.جعفر قادري ادامه داد: استقراض 
دولت از بانك مركزي براي تامين كسري بودجه منجر 
به افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي در كشور مي شود 
و ادامه آن اين اثرات را تشديد مي كند.وي گفت: عوامل 
ديگري همچون تورم وارداتي ناشي از جنگ بين روسيه 
و اوكراين هم از جمله عوامل افزايش تورم بوده از طرف 
ديگر وقوع خشكس��الي در كشور، جنگ سياسي بين 
امريكا و چين و جنگ سياسي بين اتحاديه اروپا و روسيه 
هم بر اين مس��اله تاثيرگذار است.اين نماينده مجلس 
گفت: افزايش هزينه ها در س��ال هاي پاياني دولت ها، 
براي دولت بعدي قابل تحمل نيست و جمع كردن آن، 
كار بسيار مشكلي است و اين مساله احتياج به يك قانون 
دارد تا از رخ دادن اين موارد جلوگيري شود.وي تاكيد 
كرد: افزايش هزينه هاي دولتي و سنگين تر شدن بدهي 

دولت هم مساله مهمي در اين خصوص است.

پيش بيني ريسك هاي بورس 
ايرنا| شاخص كل در پايان فصل بهار ۱۴۰۱ با ۱۲ 
درصد رش��د به عدد يك ميليون و ۵۳۴ هزار واحد 
رسيد كه در مقايسه با عدد يك ميليون و ۲۱۱ هزار 
واحد در پايان بهار ۱۴۰۰، بيانگر بازدهي ۲۵درصد 
طي يك سال گذشته است. باالترين رشد در فصول 
گذش��ته از سال ۱۴۰۰ رش��د ۳۱ درصدي شاخص 
بورس در تابستان سال گذشته است كه تا محدوده 
يك ميليون و ۵۸۰۰ هزار واحد رسيد.طبق آخرين 
اعالم مركز آمار ايران تورم خردادماه به ۱۲٫۲ درصد 
رس��يد كه نسبت به سال گذش��ته و همچنين تورم 
ارديبهش��ت ماه )۸٫۷ درصد( رشد قابل مالحظه اي 
را شاهديم؛ البته بخشي از اين رشد مربوط به حذف 
ارز ترجيح��ي و اصالح قيمت ها اس��ت و با توجه به 
تورم فعل��ي به نظر مي  رس��د بازار س��رمايه از بقيه 
بازارها عقب مانده است با اين وجود زمان جبران اين 
عقب ماندگي مشخص نيست و به پارامترهاي متعدد 
بستگي دارد.با توجه به موارد مطرح شد بازار سرمايه 
با چالش ها و ريس��ك هاي متعددي روبرو است كه 
مي تواند باع��ث رونق و افزايش يا كاهش بازدهي آن 
شود؛ از مهم ترين آن مي توان به موضوع چالش هاي 

سياسي و توافقات برجام اشاره كرد.

چقدر احراز هويت در سجام 
انجام شد؟

سمات| مديريت راهبري سامانه جامع اطالعات 
مشتريان »س��جام« اعالم كرد: بر اساس گزارش 
ماهانه منتشر شده از سوي شركت سپرده گذاري 
مركزي در خصوص خرداد ماه امسال، تعداد ۷۶۰ 
هزار و ۶۳۲ ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر 
در بازار سرمايه در سامانه »سجام« صورت گرفته 
كه در مقايسه با دومين ماه سال جاري با رشدي 
بي��ش از ۱۱۶ درصدي )مع��ادل ۴۰۹ هزار نفر( 
و تعداد احراز هويت ش��ده ها ني��ز با عبور از ۴۹۲ 
هزار س��هامدار در اين ماه با رشدي بيش از ۱۱۲ 
درصدي )معادل ۲۶۰ هزار نفر( مواجه شده است.

  آمار ۲ ماه ابتدايي سال جاري
بر اساس آمار منتشر شده، در ارديبهشت ماه امسال 
تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« ۳۵۱ هزار و ۶۱۶ و 
تعداد احراز هويت شده ها نيز ۲۳۲ هزار و ۱۸۵ مورد 
بوده است.در فروردين ماه ماه امسال تعداد ثبت نام 
در سامانه »سجام« ۱۵۸ هزار و ۲۷۰ و تعداد احراز 
هويت شده ها نيز ۱۳۰ هزار و ۷۰۴ مورد بوده است. 
همچنين بر اساس اين گزارش تعداد نفرات ثبت نام 
شده در سامانه »سجام« در خرداد ۱۴۰۱ به تفكيك 
هر اس��تان حاكي از آن است كه ۵ استان »تهران با 
۱۳۶ هزار و ۱۷۲ مورد، كرمانشاه با ۷۴ هزار و ۴۵۵ 
مورد، قزوين با ۶۳ هزار و ۱۸ مورد، زنجان با ۴۹ هزار 
و ۸۸۸ مورد و آذربايجان ش��رقي با ۳۷ هزار و ۴۹۵ 
مورد« در صدر بيش��ترين ثبت نام شده ها در كل 
كش��ور قرار دارند.از سويي ديگر بر اساس آمارهاي 
منتشر شده، ۵ استان »سمنان با ۲ هزار و ۸ مورد، 
چهارمحال و بختياري ب��ا ۲ هزار و ۱۴۵ مورد، يزد 
با ۲ هزار و ۴۰۹ مورد، بوشهر با ۲ هزار و ۸۸۴ مورد 
و خراسان ش��مالي با ۳ هزار و ۶۴۲ مورد مورد« در 
انتهاي ليست كمترين ثبت نام شده ها در سامانه 
سجام در بين ساير استان ها قرار دارند.سجام يك 
سامانه زير ساختي براي شناسايي مشتريان جهت 
ورود به باش��گاه بزرگ بازار س��رمايه ايران است 
كه تم��ام فعاالن اين بازار اعم از س��رمايه گذاران، 
مش��تريان و مديران نهادها در اين سامانه، فقط 
يك بار براي هميشه اطالعات خود را در آن ثبت 
خواهند كرد و پ��س از احراز هوي��ت حضوري و 
غير حضوري قادر ب��ه دريافت خدمات مبتني بر 
داده هاي تاييد ش��ده خواهند ب��ود.از طريق اين 
س��امانه اطالعات هويتي، شماره حساب، شماره 
موبايل، آدرس الكترونيك��ي و اقامت دايمي فرد 
ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي 

به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

تصميمات ۷ گانه كميته تنظيم 
بازار براي ساماندهي بازار فوالد

سنا| دبير انجمن نوردكاران ايران با اشاره به جلسه 
كميته تنظيم بازار وزارت صمت براي توانمندسازي 
زنجيره فوالد كشور گفت: در اين جلسه نقطه نظرات 
و پيش��نهادات ش��ركت ها و انجمن ها شنيده شد، 
همچنين بس��ته حمايتي ش��امل ۷ پيشنهاد براي 
تنظيم بازار فوالد ارايه و مطرح شد. با در نظر داشتن 
مازاد عرضه در تعدادي از مقاطع فوالدي چون ميلگرد 
و آهن اس��فنجي و حفظ رقابت پذيري توليدي ها و 
بحران افت قيمت؛ كميته تنظيم بازار وزارت صمت 
با حضور مسووالن وزارتخانه، شركت هاي فوالدساز، 
س��نگ آهن بزرگ كش��ور، انجمن هاي تخصصي 
زنجيره فوالد و اتاق بازرگاني تش��كيل و تصميمات 
هفتگانه براي مديريت بازار ف��والد اتخاذ كرد. اباذر 
براري، دبير انجمن نوردكاران ايران با اشاره به جلسه 
كميته تنظيم بازار وزارت صمت براي توانمندسازي 
زنجيره فوالد كشور گفت: در اين جلسه نقطه نظرات 
و پيش��نهادات ش��ركت ها و انجمن ها شنيده شد، 
همچنين بس��ته حمايتي ش��امل ۷ پيشنهاد براي 
تنظيم بازار فوالد ارايه و مطرح شد.  در ادامه برخي از 

مفاد اين بسته حمايتي از اين قرار مي خوانيد: 
به دليل كشف قيمت مواد غذايي با نرخ ارز نيما و مديريت 
تورم اين حوزه، دولت و بانك مركزي مصمم به كنترل 
و تثبيت نرخ حواله نيم��ا بدون توجه به تورم باالي ۴۰ 
درصد كشور هس��تند كه اين موضوع به شركت هاي 
صادراتي كشور از جمله زنجيره فوالد آسيب جدي وارد 
كرده و الزم است اين سياس��ت و اصالح شود. )اتصال 

بورس كاال به يك شاخص ارزي ديگر( 
لزوم كاهش قيمت م��واد اوليه فوالد همزمان با افت 
قيمت هاي جهاني شمش و محصوالت فوالدي: الزم 
است واحدهاي معدني در تناسب با اصالح. قيمت هاي 
جهاني، اقدام به ارايه قيمت هاي رقابتي به فوالدسازان 
نموده تا شرايط براي كاهش بهاي تمام شده فوالد و 
تداوم رقابتي بودن صادرات فراهم شود. كاهش حقوق 
دولتي معادن و قيمت سنگ آهن معادن ايميدرو از 
جمله راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده فوالد است.

عدم اجراي مصوبه مجل��س در قانون بودجه ۱۴۰۱ 
مبن��ي بر درياف��ت ع��وارض صادرات��ي و ماليات از 
صادركنندگان زنجيره فوالد )معافيت ۳ ماهه اجراي 

قانون تا پايان تابستان( 
اص��الح قيمت پاي��ه معام��الت زنجيره ف��والد در 
بورس كاال و كاهش وابس��تگي به شوك هاي قيمت 
جهاني استفاده از الگوي جدول تناسبي قيمت پايه 
زنجيره براي يك دوره ۳ ماهه قابل تمديد بر اساس 
نس��بت هاي قيمتي س��نگ آهن تا فوالد در شرق 

آسيا – سقف ماهانه افت قيمت به ۸ محدود شود.( 
كاهش درصد تقسيم س��ود در مجامع شركت هاي 
زنجيره فوالد به منظور حفظ توان رقابتي زنجيره براي 
مقابله با افت قيمت هاي بين المللي )سياست گذاري 

دولت در بنگاه هاي مرتبط( 
تحريك تقاض��اي داخل��ي فوالد و تس��ريع در 
سفارشات پروژه مس��كن ملي و زيرساخت ها به 
گونه اي كه وابستگي صنعت فوالد به صادرات و 

قيمت هاي بين المللي كاهش يابد.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

تاثير مذاكرات برجامي بر بازار بورس 

ساماندهي جاماندگان سهام عدالت تا پايان شهريور انجام مي شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ساماندهي 
جاماندگان سهام عدالت در چند فاز انجام مي شود و 

به نظر مي رسد تا شهريور به سرانجام برسد.
در ميز اقتص��اد ۱۲تير ماه حدادي مش��اور رييس 
س��ازمان بورس اوراق بهادار در امور سهام عدالت، 
حيدري سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني، ميرزاي��ي كارش��ناس ب��ازار س��رمايه و 
پورابراهيمي ريي��س كميس��يون اقتصاد مجلس 
 شوراي اسالمي به بررسي مش��كالت شركت هاي 
غير بورس��ي و واريز س��ود س��هام اين ش��ركت ها 

پرداختند و به سواالت مطرح شده پاسخ دادند.
حدادي، مش��اور رييس سازمان بورس اوراق بهادار 
در امور س��هام عدالت با بيان اينك��ه اولين تصميم 
راجع به شركت هاي غيربورسي است گفت: با توجه 
به افزايش درخواست س��رمايه الزمه اين است كه 
شوراي عالي بورس مصوباتي داشته باشد تا پس از 
برگزاري جلسات به سازمان خصوصي سازي اجازه 
داده شود كه بعد از بررسي افزايش سرمايه را انجام 
دهد.وي افزود: افزايش س��رمايه بدان معناست كه 
درصد س��هام عدالت تغييري پي��دا نمي كند و تنها 
مازاد س��ودي كه از سال هاي گذش��ته نزد سازمان 
خصوصي سازي است، در شهريور ماه به ۴۹ ميليون 
نفر كه روش مستقيم و غيرمستقيم انتخاب كردند، 

پرداخت مي شود.
حدادي در پاس��خ س��وال ميزان مبلغ واريز س��ود 
گفت: طبق مصوبه ش��وراي عالي بورس، س��ازمان 
خصوصي سازي تا پايان ش��هريور بايد سود را واريز 
كند و الزمه دريافت س��ود آن است كه سهامداران 
در سامانه س��جام ثبت نام و شماره حساب معرفي 

كرده باشند.
وي ادامه داد: بحث ش��فافيت بس��يار مهم اس��ت، 
ش��ركت هاي غيربورس��ي س��هام عدال��ت بايد در 
هلدين��گ ايرانيان تجميع ش��ود و در اين راس��تا 
سازمان خصوصي سازي تمامي موارد را انجام داده 

و در مرحله ثبت اين هلدينگ در اداره ثبت است.

رييس س��ازمان بورس اوراق بهادار در امور س��هام 
عدالت گفت: ش��ركت ها در بازار س��رمايه پذيرش 
شدند و قيمت مش��خص است و همواره با همكاري 
سازمان بورس تمهيدات الزم براي اينكه شركت ها 

در بازار بورس پذيرش شوند، انجام شده است.
۱۰وي افزود: شركت مابقي با توجه به جلساتي كه 
در شركت هاي بورسي و فرابورسي انجام شده است، 
برآورد مي شود كه تا پايان سال مشخص شود كه از 
۱۰ شركت باقي مانده كداميك به هيچ عنوان قابليت 
پذيرش در بازار بورس را ندارند.حدادي تصريح كرد: 
تاكنون س��ازمان خصوصي سازي س��ودي از محل 
۱۳ ش��ركت غيربورسي واريز نكرده و تااالن سودي 
براي شركت هاي غيربورس��ي واريز نشده است كه 
به نظر مي رس��د عدد قابل توجه خواهد بود و طبق 
مصوبه عالي بورس سود سهامداران بايد در شهريور 

اتفاق بيفتد.
حدادي با بيان اينكه مشموالن بدرستي شناسايي 
نش��دند گفت: به جاي آنكه بر مبن��اي دهك هاي 
طبقاتي شناس��ايي ش��وند، بر مبناي شغل اين امر 
ص��ورت گرفت، ل��ذا در كارگ��روه ۱۰ نهاد مختلف 
وجود دارد و بدليل آنكه طرح بزرگ و مردمي است 
تا رس��يدن به نتايج واحد در همه مس��ائل زمان بر 

خواهد بود.
وي افزود: ذات سهام عدالت در ماندگاري و استفاده 
از س��ود ساالنه است كه نصيب س��هامدار مي شود، 
در س��ال ۹۹ ب��ه نظر مي رس��د خيل��ي تصميمات 
كارشناس��ي نبود چرا كه اجازه فروش ۶۰ درصدي 
س��هام عدالت و فش��ار فروش يكي از عوامل ريزش 
تاريخي بورس بود، چنانچه اجازه فروش بدهند بايد 

اين عدد تعديل شود.
ح��دادي ادامه داد: براس��اس ابالغي��ه مقام معظم 
رهب��ري در س��ال ۹۹ مبني بر آزادس��ازي س��هام 
عدالت، آيين نامه وج��ود دارد و تنها نياز به اصالح 
دارد و تمامي نهادهاي س��هام عدالت به يك نتيجه 
واحد خواهند رس��يد كه مردم نف��ع ببرند. در ادامه 

اين گفت وگو حيدري سخنگوي كانون شركت هاي 
س��رمايه گذاري اس��تان ها: چالش هايي كه امروز 
صحبت نمي كنيم، بدان معناست كه نمي دانيم سود 
عملكرد يك شركت چقدر است، سال ۹۹ سازمان 
خصوصي س��ازي ۲۸۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد 
كه اين مبالغ با احتس��اب مبالغي كه قبل از س��ال 
۸۸ نزد شركت خصوصي س��ازي مانده بايد تعيين 

تكليف شود.
وي اف��زود: بنابر تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون اساس��ي، 
اساسا نبايد ش��ركت هاي غير بورسي به سبد سهام 
عدالت تخصيص پيدا مي ك��رد؛ بنابرابن دولت بايد 
سبد غيربورسي را از سهام عدالت پس مي گرفت تا 
حساب و كتاب مردم مشخص شود چرا كه از سال ۸۵ 
تا ۹۹ و از سال ۹۹ تاكنون مكرر در اجراي ابالغيه و 
موارد قانون اساسي تخلفاتي رخ داده است، در حالي 
كه س��ال ۹۹ انتظار مي رفت بعد از ابالغيه شوراي 
عالي بورس اقدام شود.سال گذشته مجلس به اين 
موضوع ورود پيدا كرد و تاكنون هم با استمرار اين ۲ 

گانگي ها شاهد اين چالش هستيم.
حيدري ادامه داد: در طول ۱۶ س��ال گذشته قانون 
اجرا نش��ده اس��ت، درحالي كه اگر به اجراي قانون 

بازگرديم موفق خواهيم بود .
در ادامه اين ميزگرد ميرزايي كارشناس بازار سرمايه 
اذعان داش��ت: يكي از بزرگ ترين معضالت بخش 
سهام عدالت اين است كه اختيارات و حس مالكيت 
واگذار نش��ده و همين موضوع منج��ر به نارضايتي 
در جامعه ۵۰ ميليوني ش��ده است. درحالي كه اين 
موضوع تا حدودي قابل مديريت اس��ت براي اينكه 
شيريني سهام عدالت به طور كامل به كام سهامدار 

برسانيم.
وي اف��زود: اگر امروز تمام مش��كالت حل ش��ود و 
انتخابات هيات مديره استاني شفاف و پرشور برگزار 
شود، انتظار مي رود كه مردم خيلي شركت نكنند. 

ميرزايي ادامه داد: سال هاي طوالني اين شركت ها 
فعاليت داشتند و شيريني اينكه سهامدار احساس 

مالكيت كند تا به امروز نبوده است.وي افزود: نكته 
اول فعال كردن شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
است كه سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ استاني 
زيرنظر سازمان بورس انجام دهند، نكته دوم بحث 
بازارگرداني است كه از ظرفيت بازار سرمايه استفاده 
ش��ود و مشكل نقدش��وندگي را بايد حل كرد و اين 
موضوع براي بحث هاي س��هام عدالت بايد استفاده 

شود تا صف هاي فروش را به خريد تبديل كنيم.
درادامه پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي در خصوص بحث جاماندگان 
سهام عدالت و تعيين تكليف شركت هاي غيربورسي 
سهام عدالت و پرداخت سود اين شركت ها توضيح 
داد: يك سري اتفاقات در گذشته بوده كه نبايد رخ 
مي داد و هم اكنون يك س��ري كندي ها وجود دارد، 
حال اينكه مجلس چطور در بحث جاماندگان ورود 
مي كند، بنابر آخرين اطالعات از وزارت اقتصاد افراد 
كميته امداد و بهزيستي كه ۴ ميليون نفر هستند، 
درمرحله نخست تصميم گيري شده است و در بخش 
دوم به دهك هاي بعدي باز مي گردد كه كار با ترتيب 

اولويت جلو مي رود.
وي افزود: در فاز اول براي چند ميليون جامانده افراد 
كميته امداد و بهزيستي و در فاز دوم افراد فاقد سهام 
عدالت در دهك اول و دوم تا دهك پنجم و شش��م 
اطالعات آنها شناسايي شده و به نظر مي رسد بحث 

جاماندگان تا پايان شهريور انجام شود.
ابراهيم پور ادامه داد: نگاه ما در مجلس اين است كه 
اختيارات مالكيتي و مديريتي به مردم واگذار شود 
و در اين راستا مراقبت صورت گيرد و پيشنهادهايي 
براي انتقال مالكيت از بخ��ش دولتي به خصوصي 
مط��رح كردي��م.وي در پايان گف��ت: كميته امداد 
صاحب عمده بخش س��هام عدالت ك��ه متعلق به 
افراد اس��ت، امكان دخالت از افراد تحت پوشش به 
مجموعه محول ش��ود و پاسخگوي ذي نفعان خود 
راشد و مجموعه افرادبهزيستي شبيه كميته امداد 

اين ظرفيت را دارند.

ادامه از صفحه اول

اما و اگرهاي وزارت بازرگاني
ما بايد ببينيم آيا با توجه به شرايطي كه اقتصاد ايران آن 
را تجربه مي كند، اعمال چنين تصميمي منطقي است؟

ما باي��د به جاي تفكيك وزارتخانه ها به س��راغ اصالح 
سياست ها برويم. اينكه خودرو مشكل دارد يا تجارت 
ب��ا محدوديت مواجه اس��ت يا توليدكنن��دگان براي 
سرمايه گذاري هاي جديد ترديد مي كنند آيا با تغيير در 
ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد يا نه نياز به اصالح 
سياست ها دارد؟ در واقع اگر ما سياست ها را به درستي 
تغيير دهيم، مي توان انتظار داشت كه با ساختار فعلي 
نيز كار ادامه پيدا كند. قانون اعالم كرده كه دولت بايد 
كوچك ش��ود و ادغام وزارتخانه ها نيز بخش��ي از اين 
موضوع بوده اس��ت اما تفكيك دوباره به سمت بزرگ 

كردن دولت پيش خواهد رفت.
م��ا بايد تصدي گري اقتصادي دول��ت را كم كنيم و به 
بخش خصوصي ميدان بدهيم. اينكه دو وزير در آينده 
سياست هايي را دنبال كنند كه با يكديگر در تضاد است 
به نفع اقتصاد ايران نخواهد بود. از اين رو به نظر مي رسد 
كه در شرايط فعلي شايد تاسيس دوباره وزارت بازرگاني 
هزينه هايي داشته باشد كه از منافع آن نيز بيشتر باشد.

شتاب در تصميمات بازار سرمايه 
 پرداختن به اليحه بايد از مسير ذي نفعان و اهالي بازار 
سهام باشد و مجلس نيز به عنوان مقام ناظر آن را مورد 
بررسي و اصالحات تكميلي را در نظر بگيرد اما متاسفانه 
در اين خصوص بالعكس عمل شده است. در زمان تهيه 
اين طرح بايد به س��واالتي همچون هدف از تهيه اين 
قانون چه بوده و چه نواقص و نيازهايي را رفع كرده است، 

پاسخ داده مي شد.
اهتمامي در حضور طراحان قانون وجود ندارد و استقبالي 
از سوي مجلس��ي ها براي حضور در چنين جلسه اي 
ديده نشده است اما به  طور كلي سه ركن سازمان بورس، 
كانون كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايه گذاري كه از 
اصلي ترين اركان بازار سهام هستند، مي توانند مقدمات 
چنين جلس��ه اي را فراهم كنند؛ تاكنون مطالبه گري 

جدي در خصوص طرفين اين طرح ديده نشده است.

عدم تامين معيشت؛ سرخوردگي 
جامعه

 اگر قرار است بنزين گران شود، جلوي پمپ بنزين هاي 
صف هاي چند ده كيلومت��ري ايجاد مي كنند و به اين 
مساله فكر نمي كنند، يك باك بنزين بيشتر چه دردي را 
مي تواند از آنها دوا كند وقتي از چند روز بعد بايد بنزين 
را با قيمت جديد بخرند. وقت��ي مي گويند فالن مواد 
خوراكي قرار اس��ت گران ش��ود، به فروشگاه ها هجوم 
مي آورند و در برابر چشمان بهت زده خانواده هايي كه 
مجبورند مايحتاج خود را روزانه تامين كنند، براي چند 
ماه آينده خريد مي كنند، اينها دردهايي است كه جامعه 

ما را مي خورد و كسي هم براي رفع آن كاري نمي كند.



گروه راه و شهرسازي|
رس��تم قاسمي، وزير راه و شهرس��ازي از ابطال مصوبه 
فروش دالري بليت هواپيما به اتباع خارجي خبر داد. او 
همچنين اعالم كرد كه ارايه خدمات از سوي دستگاه هاي 
اجرايي به كس��اني كه در سامانه اسكان و امالك كشور 
ثبت نام نكرده باش��ند، ممنوع اس��ت. بر اساس قانون 
حدود 20 نوع خدمات متفاوت از س��وي دستگاه هاي 
اجرايي به كساني كه اطالعات خود را در سامانه اسكان و 
امالك وارد نكرده اند، ممنوع است. قاسمي در خصوص 
به سرانجام رس��يدن راه آهن رشت- انزلي كه كريدور 
شمال – جنوب كشور را كامل مي كند، نيز گفته است، 
»الزم باشد براي ساخت راه آهن رشت-آستارا ساختمان 
وزارتخان��ه را مي فروش��يم«.  به گ��زارش »تعادل« در 
شرايطي كه وضعيت مالي برخي از دستگاه هاي دولتي 
نامساعد است، فروش برخي دارايي ها در دستور كار قرار 
گرفته است. در تازه ترين مورد شركت اتوبوسراني تهران 
براي پرداخت حقوق كاركنان اين شركت اقدام به فروش 
ساختمان خود كرده است. اين مساله اما روز يكشنبه 
هفته جاري در جلسه علني شوراي شهر تهران از سوي 
يكي از اعضاي اين شورا مورد انتقاد وارد شد. بي گمان 
فروش دارايي ها براي جبران هزينه هاي جاري مي تواند 
 امري نكوهيده باش��د، اما فروش دارايي براي تكميل 
راه آهن رش��ت- انزلي كه به نوعي س��رمايه گذاري 
ماندگار و البته سودمندي خواهد بود، به احتمال بسيار 

زياد با استقبال ناظران مستقل مواجه خواهد شد.

    ابالغ منع فروش دالري بليت
 قاس��مي در يك برنامه خبري صدا و سيما اعالم كرد، 
فروش بلي��ت هواپيما به اتباع خارجي بر اس��اس نرخ 
دالر ممنوع اس��ت و اين موضوع به همه ش��ركت هاي 
هواپيمايي ابالغ شد. وي با اشاره به اينكه فروش دالري 
بليت هواپيما براي مسافران به خصوص در فرودگاه هاي 
آبادان و اهواز مشكالتي را ايجاد كرده بود، گفت: رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري در جلسه اي كه با مديران 
عامل ش��ركت هاي هواپيمايي داش��ت اين موضوع را 
ابالغ كرد كه تصوير آن نيز منتش��ر خواهد شد.وزير راه 
و شهرسازي همچنين با بيان اينكه طي هفته گذشته 
برخي شركت ها و دفاتر هواپيمايي به بهانه ارايه خدمات 
س��ي اي پي و غذاي گرم اقدام به گران فروش��ي بليت 
كردند، گف��ت: اين اقدام خالف قواني��ن و بدون مجوز 
سازمان هواپيمايي كشوري بوده است.وي با بيان اينكه 
سقف قيمتي همه مسيرهاي داخلي كشور در سامانه 
هواپيمايي كشوري اعالم شده است، افزود: هيچ شركت 
هواپيمايي يا دفتر مسافرتي حق فروش بليت باالتر از 
نرخ هاي تعيين ش��ده را ندارد.قاسمي با اعالم اينكه با 
متخلفان احتمالي برخورد قانوني خواهد شد، گفت: به 
همين منظور در فرودگاه هاي كشور ميز بازرسي مستقر 
مي شود تا مسافران بتوانند تخلفات احتمالي شركت هاي 
هواپيماي��ي را گزارش دهند.محم��د محمدي بخش، 
رييس سازمان هواپيمايي هم در اين باره گفت: فروش 
ارزي و دالري بليت هواپيما به اتباع خارجي، متوقف شد 
و دستورالعمل جديد فروش بليت به اتباع خارجي هفته 
آينده ابالغ مي شود.محمدي بخش افزود: چارتر كننده و 
آژانس ها هم اجازه فروش دالري بليت را به اتباع خارجي 

ندارند. تمهيداتي براي فروش بليت به اتباع خارجي در 
نظر گرفته شده است كه دستورالعمل آن بزودي آماده و 
ابالغ مي شود.به اين ترتيب، پس از يك هفته مخالفت و 
اعتراض به عرضه بليت دالري پروازهاي داخلي به اتباع 
غيرايراني، اين ماجرا هم به روال عادي خود بازگش��ت. 
اما از آنجا كه بخش قابل توجهي از س��فرهاي داخلي از 
سوي مسافران خارجي انجام مي شود، مساله پرداخت 
يارانه پنهان يا آنچه كه روزنامه »تعادل« در يادداشتي در 
صفحه نخست خود از آن به عنوان »صادرات سوبسيد« 
ياد كرد، همچنان وجود دارد و از همين رو، ضروري است 
دولتمردان با انجام اصالحات سياس��ت هاي اقتصادي 
از اينگونه هدر رفت منابع آن هم در ش��رايط عس��رت 
و تنگدس��تي ممانعت به عمل آورند.به گزارش ايسنا، 
بليت هواپيما در مس��يرهاي داخلي از پنجم تيرماه به 
مسافران غيرايراني به نرخ دالر محاسبه شده بود. طبق 
تصميم انجمن شركت هاي هواپيمايي، بليت پروازها 
در مس��يرهاي كمتر از يك ساعت به قيمت ۱00 دالر 
و در مسيرهاي بيش��تر از يك ساعت ۱۵0 دالر تعيين 
شد كه مخالفت فعاالن گردشگري را به دنبال داشت و 
وزارتخانه هاي گردشگري و امور خارجه نيز در نامه هاي 
جداگانه به سازمان هواپيمايي كشور، مخالفت خود را با 
ادامه اجراي اين طرح، به دليل تبعات منفي آن در بازار 
گردشگري كش��ور و همچنين تردد اتباع كشورهاي 
همسايه به ايران، اعالم كردند. جمعي از نمايندگان نيز در 
واكنش هايي از وزير راه خواستند كه اين طرح را متوقف 
كند.در اين حال، آنگونه كه حرمت اهلل رفيعي، رييس 
هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت 
هوايي و جهانگردي به ايسنا خبر داده است، نرخ هاي 
كالس بيزنس و عنوان اتباع غيرايراني از سامانه هاي 
فروش بليت حذف شده و نرخ ها به حالت قبل برگشته 

و براي اتباع خارجي نيز به ريال محاسبه مي شود.

    ممنوعيت ارايه خدمات بانكي 
در تحولي ديگ��ر، وزير راه و شهرس��ازي ب��ا يادآوري 
اينكه در سامانه امالك و اسكان تاكنون 2 ميليون نفر 
خوداظهاري كرده اند، اضافه كرد: س��ال گذش��ته اين 
سامانه هك و مشكالتي در اين بخش ايجاد شد. طبق 
قانون بايد تمامي مردم در اين س��امانه ثبت نام كنند و 

در صورتي كه ثبت نام انجام نشود طبق قانون، خدمات 
بانكي نبايد ارايه ش��ود و تمامي ثبت نام مدارس هم از 
طريق ثبت اطالعات اين س��امانه بايد انجام شود. اين 
سامانه زيرساخت بنيادي و اساسي است كه تاكنون كمتر 
دستگاه ها براي اتصال به آن توجه كرده اند.وي ابراز كرد: 
اطالعات 62 ميليون نفر را تاكنون در س��امانه امالك و 
اسكان داريم و براي تمامي اين متقاضيان پيامك ارسال 
مي شود. طي چند ماه گذشته 600 هزار واحد خانه خالي 
را شناسايي كرده ايم و اين واحدها به سازمان امور مالياتي 
معرفي ش��ده اند كه از اين تعداد تنه��ا 60 نفر اعتراض 
كرده اند.به گزارش تس��نيم، بر اس��اس دستورالعمل 
ابالغي معاون اول رييس جمهور، مطابق تبصره ۱ ماده 
۱69 مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، خدمات قابل 
ارايه زير مش��مول الزام به داشتن كد رهگيري يا همان 
كد يكتاي س��امانه امالك و اس��كان است و بدون ثبت 
وضعيت ملكي � سكونتي متقاضي در سامانه امالك و 
اسكان كش��ور، ارايه اين خدمات از سوي دستگاه هاي 
اجراي��ي ممنوع اس��ت: افتتاح حس��اب بانكي، صدور 
دسته چك، خدمات مشمول سياست هاي حمايتي و 
يارانه اي، خدمات كمك معيشتي، تعويض پالك خودرو، 
فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن، دريافت گواهينامه، 
دريافت گذرنامه، مدارك خ��ودرو، اخطاريه، ابالغيه، 
ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، دريافت خوابگاه 

دانشجويي، صدور قبوض آب، برق، گاز و تلفن.

     سامانه كد رهگيري به وزارت راه منتقل شد
قاسمي همچنين با اشاره به بسته حمايتي بازار اجاره 
مسكن گفت: موجران و مستاجران تا حد زيادي در 
مصوبه س��ران قوا تعيين تكليف ش��ده اند و همه در 
سراسر كشور موظف به اجراي اين قانون هستند. وزير 
راه و شهرس��ازي با اشاره به تسهيالت وديعه مسكن 
گفت: مصوب كرديم ۴0 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
وديعه مسكن براي مستاجران در نظر گرفته شود كه 
مي تواند بخشي از مشكالت مردم را حل كند. قاسمي 
ادامه داد: سامانه كد رهگيري از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به وزارت راه و شهرسازي انتقال پيدا كرده و 
مي توانيم اين اطمينان را بدهيم در سال هاي آتي ديگر 
شاهد تخلف بنگاه هاي معامالت امالك نخواهيم بود.

عضو كابينه دولت سيزدهم در بيان اينكه سامانه در 
حال حاضر تكميل نشده و آمارهاي خانه هاي خالي 
متفاوت است گفت: تاكنون 600 هزار واحد مسكوني 
خالي در سامانه ملي امالك و اسكان شناسايي شده 
و سازمان امور مالياتي براي آن تعرفه مالياتي صادر 
كرده است.ما از دستگاه هاي ديگر خواهش مي كنيم 

تا اطالعات را در اين سامانه ثبت كنند.

     الزم باشد ساختمان وزارتخانه را مي فروشيم
وزير راه و شهرسازي همچنين ديروز در مراسم ورود ٣١٩ 
ناوگان ريلي بازسازي و بهسازي شده با بيان اينكه ايران در 
جايگاه ژئوپوليتيكي قرار دارد كه اگر هوشمندانه برخورد 
كنيم از اين جايگاه فرصت هايي براي حمل و نقل وجود 
دارد، اظهار داشت: حمل و نقل مي تواند در GDP و اقتصاد 
كشور بسيار تأثيرگذار باشد. با توجه به جايگاه ايران و با 
همين كريدورهاي موجود و كريدورهايي تكميل نشده، 
مي توانيم مسير ترانزيتي كشورها شويم.وي ادامه داد: با 
رونق يافتن مس��يرهاي كريدوري عالوه بر ايجاد درآمد 
براي كشور، اين موضوع از لحاظ مسائل سياسي در منطقه 
بسيار حائز اهميت اس��ت. البته برخي از فرصت ها را از 
دست داده ايم كه بازگشت به آن ممكن نيست يا بازگشت 
به آنها بسيار سخت است.وزير راه و شهر سازي با بيان اينكه 
اگر فرصت هاي ترانزيتي را غنيمت نشماريم، بازگشت به 
آنها قابل برگشت نيست، ادامه داد: اگر نتوانيم خدمات 
ترانزيتي به كشورهايي كه مس��ير ايران قرار دارند، ارايه 
دهيم مسيرهاي ترانزيتي ديگري جايگزين ايران مي شوند 
و بازگش��ت به اين فرصت براي ما شدني نيست.قاسمي 
گفت: اين در حالي اس��ت كه آمار درآمدهاي ترانزيتي 
كشورهايي كه ايران مي توانست جاي آنها را بگيرد و در 
مسير ترانزيتي ايران قرار دارند بسيار باال است و ما به تحول 
بزرگ و اساسي در حوزه حمل و نقل ريلي نياز داريم و اين 
روش فعلي ما را به جايي نمي رساند و ما به جهش تاريخي 
در حمل و نقل كشور نياز داريم .وزير راه و شهرسازي ادامه 
داد: با روش فعلي اگر بخواهيم عملكرد بهتري داش��ته 
باشيم در نهايت ساخت س��االنه ٨٠ كيلومتر راه آهن و 
آزادراه را به ١٠٠ كيلومتر مي رس��انيم اما اين اقدامات، 
جهش مورد انتظار دولت نيست و ما نيازمند تغيير و تحول 
جدي در حمل و نقل هستيم و با اعتبارات دولتي هم به اين 
تحول دست پيدا نمي كنيم.وي با اشاره به حمل كانتينر 
از مبدا هند از مسير ايران به فنالند، اظهارداشت: كاالي 
كانتينري از هند وارد بندر شهيد رجايي مي شود و از شبكه 
ريلي از اين بندر به رشت مي رسد و از رشت از طريق حمل 
و نقل زميني به آذربايجان تحويل مي دهيم و كاال از آنجا 
به فنالند مي رسد.وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: با همين 
روند حمل و نقل در ايران اين كاال ١٨ روزه از هند به فنالند 
مي رسد اما همين بار از مسير درياي سياه و سرخ كه مسير 
عادي اين مبدا و مقصد اس��ت تا ۴۵ روز و دو ماه در تردد 
قرار مي گيرد. بنابراين اين براي ايران يك فرصت محسوب 
مي شود. قاسمي با تاكيد بر ضرورت ساخت راه آهن رشت-

آستارا اظهار كرد: بارها گفته ام كه اگر الزم باشد ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي را مي فروشيم تا هزينه هاي مورد 
نياز ساخت راه آهن رشت-آستارا به طول ١6٢ كيلومتر 
به دست آيد. درحال حاضر بودجه يك سال وزارت راه و 
شهرسازي هم كفاف ساخت اين پروژه ريلي را نمي دهد.
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منشا گرد و خاك؛ بيابان هاي 
استان هاي قزوين و البرز 

مازيار غالمي، معاون اداره كل هواشناس��ي اس��تان 
تهران ب��ا بيان اينكه آلودگي گردوخ��اك در روز ۱۴ 
تيرماه نيز در تهران ماندگار است، گفت: گرد و خاكي 
كه تهران را تحت تاثير قرار داده، منشأ داخلي دارد و 
حاصل وزش باد شديد و خيلي شديد در بيابان هاي 
استان هاي قزوين و البرز است. به گزارش ايسنا، طي 
دو روز اخير تهراني ها دوباره آلودگي هواي شديدي را 
تجربه كرده اند. اين آلودگي به حدي بود كه شاخص 
آالينده ها حت��ي از ۳00 هم فراتر رفت و كيفيت هوا 
در وضعيت خطرناك قرار گرفت. اين وضعيت جوي 
اولين باري نبود كه در تهران تجربه شد و از آغاز بهار 
تاكنون چندين بار شاهد وضعيت خطرناك كيفيت هوا 
در تهران بوديم كه حتي به تعطيلي مدارس، دانشگاه ها 
و ادارات نيز منجر شده است. غالمي درباره ماندگاري 
آلودگي هوا در تهران اظهار كرد: با توجه به گردوخاكي 
كه در سطح استان داريم، غلظت آالينده هاي ذرات 
معلق كمت��ر از 2.۵ ميك��رون و ذرات معلق كمتر از 
۱0 ميكرون ميزان بيش��تري نسبت به آالينده هاي 
ديگ��ر دارند و به طور معمول هم در فصل تابستان 

درحوالي ظهر آالينده ازن نيز افزايش مي يابد. 

مكاتبه با رييس جمهوري درباره 
ترميم حقوق كاركنان شهرداري

ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران از مكاتبه اعضاي 
شورا با رييس جمهوري درباره ترميم حقوق كاركنان 
رس��مي ش��هرداري تهران خبرداد. به گزارش ايسنا، 
اماني با اش��اره به ارس��ال نامه اي به رياست جمهوري 
جهت افزايش حقوق كاركنان شهرداري تهران گفت: 
به دنبال ابالغ مصوبه افزايش حقوق كاركنان دولت به 
ميزان ۱0 درصد، مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش 
حقوق كارگران و نيروهاي قراردادي تابع قانون كار به 
ميزان ۵۷ درصد و از طرفي با توجه به اينكه كارمندان 
رسمي شهرداري تهران بر اساس اين مصوبه دولت بايد 
همان ۱0درصد افزايش حقوق داشته باشند و در نتيجه 
عقب ماندگي جدي و تاريخي كاركنان شهرداري در 
ميزان حقوقشان تكرار خواهد شد، جلساتي در كميته 
تشكيالت و منابع انساني شوراي اسالمي شهر تهران 
براي حل اين موضوع تش��كيل و در نهايت به راه حل 
رس��يديم. او ادامه داد: بنا ش��د بنده به عنوان مسوول 
كميته تشكيالت و منابع انساني شوراي اسالمي شهر 
تهران طي نامه مفصلي خطاب به رييس جمهوري و 
رييس س��ازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در 
سه صفحه تهيه شده، داليل تخصصي و كارشناسي 
اين درخواست را كه در جهت اجراي عدالت است و هيچ 
منافاتي با قوانين موضوعه كشور ندارد، ارايه كنم. اين 
نامه را در جلسه علني روز يكشنبه به امضاي همه اعضاي 
شوراي اسالمي شهر رساندم. اين نامه ازطريق سلسله 
مراتب اداري و با امضاي رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران ارسال خواهد شد. اميدوارم اين اولين گام براي 
ترميم حقوق كارمندان رسمي شهرداري تهران باشد.

تاكيد بر لزوم شناسايي 
ساختمان هاي ناايمن

رييس سازمان بازرسي كل كش��ور بر لزوم شناسايي 
س��اختمان هاي ناايمن، توجه ويژه به فضاي س��بز و 
شفافيت در معامالت از سوي شهرداري تهران تاكيد 
كرد. به گزارش ايس��نا به نقل از روابط عمومي سازمان 
بازرسي كل كشور، پيرو تاكيد حجت االسالم والمسلمين 
محس��ني اژه اي رييس قوه قضاييه به رييس سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور پيرامون برگزاري نشست هاي 
مشترك با اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر و مديران 
شهري پايتخت در راستاي تشكيل كارگروه مركزي 
احصاء مسائل و مش��كالت و اصالح قانون و رويه هاي 
مرتبط با مديريت شهري، جلسه اي با حضور خداييان، 
شهردار تهران و برخي از معاونان وي برگزار شد.رييس 
سازمان بازرسي در اين نشست پيرامون مسائل مهمي 
از جمله شناسايي س��اختمان هاي ناايمن و پيگيري 
براي ايمن س��ازي اين نوع ساختمان ها، به بيان نكاتي 
پرداخت.وي در اين ديدار ب��ه برخي از مناطق ناايمن 
تهران و ضرورت ايمن سازي آنها از جمله بازار اشاره كرد 
و با بيان اينكه در بازار تهران به دليل قدمت زيادي كه 
دارد بعضا اصول شهرسازي، ايمني و معماري به درستي 
رعايت نشده، نسبت به بروز حوادث احتمالي و تحميل 
خسارات زياد در صورت عدم توجه به اين مقوله، هشدار 
داد.رييس سازمان بازرسي كل كش��ور ضرورت ورود 
دستگاه هاي متولي از جمله شهرداري و انجام اقدامات 
الزم براي ايمن س��ازي بازار را مورد تاكيد قرار داد.يكي 
ديگر از موضوعات مورد اشاره خداييان در اين نشست 
ورود شهرداري تهران به گودال هاي پرخطر در برخي از 
نقاط شهر و ايجاد ترك در ساختمان هاي مجاور به دليل 
اين گودال ها بود كه در اين راستا مقرر شد، شهرداري 
تهران اقدامات الزم را انجام دهد.در جريان اين نشست، 
رييس سازمان بازرسي كل كش��ور پيرامون نوسازي 
مترو و ناوگان حمل و نقل شهري از جمله اتوبوس  نيز 
نكاتي را مورد تاكيد ق��رار داد. يكي ديگر از موضوعات 
مطرح شده از سوي رييس سازمان بازرسي كل كشور، 
پيگيري اجراي آراي كميس��يون ماده ۱00 بود. وي با 
انتقاد از عدم اجراي آراي كميس��يون ماده صد، اعمال 
نظارت شهرداري تهران و جلوگيري از ساخت  و سازهاي 
غيرمجاز را خواستار شد و گفت: اجراي آراي كميسيون 
ماده ۱00 به طور ويژه دنبال ش��ود. ورود شهرداري به 
تعيين حريم شهر تهران، توجه ويژه به بحث فضاي سبز و 
حفظ و نگهداري درختان با توجه به آلودگي هواي تهران، 
پيش��گيري از تغيير كاربري هاي فضاي سبز و باغات 
شهر تهران به بهانه هاي همچون احداث برج و امثالهم، 
تثبيت موقعيت هاي داراي كاربري فضاي سبز و باغات 
در سامانه كاداس��تر و تاكيد بر لزوم تامين امنيت 
سامانه هاي ش��هرداري از ديگر موضوعات مطرح 
شده از س��وي دكتر خداييان بود كه در اين راستا 
نيز مقرر شد شهرداري اقدامات الزم را انجام دهد. 

 رشد ۲۳۸ درصدي اجاره مسكن 
در مدت ۵ سال

برآوردهاي مركز آمار نشان مي دهد متوسط هر متر مربع 
اجاره بهاي مس��كن در تهران طي پاييز ۱۳96 تا پاييز 
۱۴00 رش��د 2۳۷.9 درصدي داشته است.به گزارش 
مهر، بر اساس اعالم مركز آمار ايران، متوسط اجاره بهاي 
هر متر مربع واحد مس��كوني به عالوه ۳ درصد وديعه 
پرداختي براي هر متر مربع مسكن در شهر تهران، ۸6 
هزار و 96۵ تومان اعالم ش��ده است.اين در حالي است 
كه بيش��ترين رقم اجاره مسكن در پايتخت طي پاييز 
سال گذشته، متري ۷9۳ هزار و 29۳ تومان بوده است. 
كمترين اجاره مسكن پرداختي هم متري ۵ هزار و ۸9۱ 
تومان بوده اس��ت.با اين حال در پاييز ۱۳96 متوسط 
اجاره بهاي هر متر مربع واحد مسكوني 2۵ هزار و ۷۳۴ 
تومان و بيشترين رقم اجاره مسكن متري ۱0۴ هزار و 
۴2۸ و كمترين آن هم متري 2 هزار و ۴۱۳ تومان بود.
به عبارت ديگر در بازه زماني ۵ ساله كه تقريباً بخش اعظم 
آن در دولت دوازدهم قرار داشته اجاره بها 2۳۷.9 درصد 
افزايش داشته اس��ت.اين در حالي است كه معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي متوسط 
اجاره بهاي هر متر مربع واحد مس��كوني در تهران 
طي ارديبهشت امس��ال را ۱26 هزار و 900 تومان 
عنوان كرده بود كه نشان مي دهد متوسط اجاره بهاي 
مسكن در پايتخت در ارديبهشت امسال نسبت به 

پاييز سال گذشته ۴۵.9 درصد رشد داشته است.

خسارت ۵۰ ميلياردي زلزله 
به راه هاي هرمزگان

خداداد مقبلي، معاون س��اخت و نگه��داري راه هاي 
فرعي و روس��تايي س��ازمان راه��داري و حمل ونقل 
جاده اي از برآورد اوليه ۵0 ميلياردي خس��ارات وارد 
شده به راه هاي اصلي، فرعي و روستايي هرمزگان در 
پي زلزله اخير خبر داد و گفت: همه راه هاي اين استان 
بازگشايي شدند. مقبلي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
استان هرمزگان در حاشيه نوار ساحلي قرار دارد و به 
همين دليل در مسيرهاي ارتباطي مان در نوار ساحلي 
پل هاي بزرگي داريم. در اين زلزله نگراني مان اين بود 
كه اين ابنيه فني خس��ارت جدي ديده و مسيرهاي 
شرياني ما را مسدود كرده باشد. به همين سبب سفري 
به اس��تان كرديم تا از محورهاي ارتباطي و ابنيه فني 
بازدي��د كنيم. وي افزود: در اين مح��دوده در راه هاي 
اصلي مانند محور بندرعباس به بندر لنگه ريزش هايي 
داشتيم كه باعث انسداد مسيرهايي شده بود اما اداره 
كل راهداري اس��تان با امكان��ات در اختيار خودش و 
بس��يج امكانات در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به 
بازگشايي اين مسيرها اقدام كرده است. معاون ساخت 
و نگهداري راه هاي فرعي و روستايي سازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي با بيان اينكه با وجود بازگشايي 
راهداران همچنان در محورهاي آسيب ديده در حال 
ريزش برداري كامل و مشغول كار هستند، ادامه داد: 
از س��وي ديگر روز گذشته از ابنيه فني مانند پل هاي 
ب��زرگ ارتباطي به ويژه در مح��ور بندرعباس و بندر 
لنگه بازديد شد. زلزله اخير خساراتي به ابنيه فني وارد 
كرده كه هر چه سريعتر بايد براي تعمير و ترميم اين 
ابنيه تامين اعتبار شود چرا كه زير ترافيك سنگيني 
قرار دارد. مقبلي گفت: بر اس��اس برآورد اوليه اي كه 
راهداري اس��تان انجام داده است، ۵0 ميليارد تومان 
خسارت به راه هاي اصلي، فرعي، روستايي و ابنيه فني 
وارد شده كه البته ممكن است در ادامه با بازديدها و 
محاسبات دقيق تر اين عدد تغيير كند اما اين گزارش 
و برآورد اوليه از س��وي دفت��ر مديريت بحران هم در 
حال ارسال به دفتر مديريت بحران استانداري است.
وي اعالم كرد: در حال حاضر هه محورهاي ارتباطي 
باز است و كمك هايي هم به روستاييان كرديم و آماده 
امدادرساني بيشتر به ويژه به مناطق روستايي هستيم.

عقب ماندگي ريلي با بدهي هاي 
چند هزار ميلياردي گذشته

ميعاد صالحي، مديرعامل راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران اعالم كرد كه ما ميراث دار گذش��ته اي هستيم 
كه بدهي هاي س��نگين چند هزار ميلياردي باعث 
عقب ماندگي صنعت ريلي ش��ده اس��ت. به گزارش 
ايسنا، ميعاد صالحي در مراسم ورود ۳۱9 ناوگان نو 
و بازسازي شده به ش��بكه ريلي اظهار كرد: در سال 
گذش��ته ركورد داخلي ناوگان از نظر تعداد و ارزش 
شكسته شد كه اكثر آن مربوط به نيمه دوم پارسال 
بود و امسال نيز با توجه به شعار اعالم شده از سوي مقام 
معظم رهبري درصدد توسعه صنعت ريلي هستيم 
كه مورد تاكيد همه مسووالن دولت سيزدهم است. 
وي ادامه داد: امروز صنعت ريلي ميراث دار گذش��ته 
است و بدهي هاي سنگين چند هزار ميلياردي باعث 
عقب ماندگي آن ش��ده اس��ت. مديرعامل راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه با بررسي تبصره 
۱۸ و ماده ۱2 قانون در تالش براي كاهش بوروكراسي 
هستيم، اظهار كرد: در سه ماهه امسال ۱۵0 درصد 
رش��د در حوزه جابه جايي كاالهاي اساسي در حوزه 
ريلي داشته ايم و دو هفته پيش اولين قطار قزاقستان 
به مقصد تركيه و اروپا رفت كه اميدواريم با توجه به 
تاكيد دولت و وزارت راه و شهرس��ازي بر ديپلماسي 
حمل و نقل بتوانيم كريدورهاي ش��مال، جنوب و 
ش��رق و غرب را فعال كنيم و از همه ظرفيت هاي 
ممكن براي توسعه حمل و نقل ريلي استفاده كنيم.

وزيرراه:الزمباشد،ساختمانوزارتخانهراميفروشيم

وزيركشورخبرداد

توقف فروش بليت دالري پرواز به خارجي ها

 قانون شهرداري با هدف كارآمدتر شدن اصالح مي شود
احمد وحيدي، وزير كشور ش��هرداري را به دليل ارتباط 
گس��ترده با مردم، فرصتي براي جلب رضايت عمومي و 
تقويت سرمايه اجتماعي دانست و گفت: قانون شهرداري 
با هدف كارآمدتر شدن و ارايه خدمت بيشتر به شهروندان، 
اصالح مي شود.به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، 
وحيدي روز دوشنبه در نشست شهرداران كالن شهرهاي 
كش��ور كه در وزارت كش��ور برگزار ش��د، گفت: موضوع 
شهرداري مس��اله يك دستگاه نيس��ت، بلكه موضوعي 
اس��ت كه با بيش از ۷0 درصد مردم عزيزي كه در شهرها 
زندگي مي كنند، ارتباط دارد. ارتقاي جايگاه ش��هرداران 
بسيار مهم است چرا كه تنها يك نهاد خدمت رسان نيست 
و حوزه هاي محيط زيستي، اقتصادي، بحراني و اجتماعي 
را دربر مي گيرد.وزير كشور، شهرداري را تجلي اراده موثر و 
با كيفيت شهروندان در امور شهري دانست و اضافه كرد: 
اين مديريت همه جانبه، بايد در عالي ترين س��طح باشد. 
دستگاه هاي دولتي نبايد در مسائل شهرداري دخالت كنند 
كه اين حضور، باعث كاهش كيفيت عملكرد شهرداري ها 
مي شود.وحيدي با تاكيد بر اينكه شهرداري ها مسووليت 
راهبردي در حوزه آس��يب هاي اجتماعي دارند، اظهار 
كرد: شهرداري ها همچنين بايد اقتصاد پايدار شهري را 
تقويت كنند. وي گران شدن هزينه شهري را عاملي براي 
گسترش حاشيه نشيني برشمرد و گفت: شهرداري ها 
بايد در ح��وزه امالك و گراني هاي مرتب��ط با آن، وارد 
شوند و بر قيمت ها و دفاتر امالك نظارت كنند. مديريت 
شهري بايد به شهرداري ها سپرده شود. شهرداري هم 
بايد با جديت در مديريت شهري ورود كند و اقدامات 

صيانتي و حمايتي الزم را به عمل آورد.

    منابع شهري صرف امور جاري مي شود
وحي��دي در ادام��ه ب��ه ض��رورت هزينه كرد درس��ت 
شهرداري ها هم اشاره كرد و گفت منابع درآمدي خوبي 
در ش��هرداري هاي كشور وجود دارد اما متاسفانه بخش 
اعظم اين درآمدها صرف امور جاري شهرداري و حقوق 
كاركنان آن مي شود.س��المت اداري از ديگر محورهاي 
مورد اشاره وزير كشور بود كه اظهار كرد: سالمت اداري در 
شهرداري ها بسيار مهم است و در اين خصوص الكترونيكي 

شدن خدمات مي تواند كمك موثري داشته باشد.وحيدي 
يادآور شد: ش��هرداري ها در قانون هواي پاك بايد ورود 
جدي تري داشته باشند، بازسازي حمل و نقل عمومي در 
كالن شهرها هم مي تواند به كاهش ترافيك و روان سازي 
آن كمك كند. وي تاكيد كرد: ش��هرداري ها بيشترين 
ارتباط را با مردم دارند و اين امر را بايد فرصتي براي جلب 

رضايت عمومي و تقويت سرمايه اجتماعي دانست.

    فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران 
آنگون��ه كه وزير كش��ور ني��ز در جلس��ه با ش��هرداران 
كالن شهرهاي كشور اشاره كرده است، مساله تامين منابع 
مالي پايدار براي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت. از همين رو، شهرداري تهران در 
اقدامي نو با برگزاري نمايش��گاهي تالش كرده اس��ت تا 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در اين شهر را معرفي كند. 
مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران ديروز 
در آيين افتتاح نخستين نمايشگاه شهرهاي خواهرخوانده 
و توانمندي مديريت شهر تهران )تهران ۱۴0۱( با تاكيد 
بر اينكه تهران داراي ظرفيت هاي گسترده اي در فضاهاي 
مختلف همچون بحث گردشگري است، افزود: بايد از اين 
ظرفيت ها براي حل مشكالت كالن شهر تهران همچون 
ترافيك و آلودگي هوا از طريق تبادل امكانات و تجربيات 
با ش��هرهاي خواهرخوانده اقدام كنيم.به گزارش ايسنا، 
چمران گفت: آنچه كه از تهران مي شناسيم امروز متاسفانه 
هواي آلوده و مش��كالت ديگري همچون ترافيك، بافت 
فرسوده و ... است اما تهران اينگونه نبوده و متاسفانه توسط 
ما شهروندان در دو سده اخير به اين روز در آمده است.وي 
افزود: در نخستين نقاش��ي كه از تهران به جا مانده است 
تهران باغ شهري سرسبز و زيبا به تصوير كشيده شده است 
كه در خود شهر باغ هاي سرسبز وجود داشته و تمام خانه ها 
نيز عموما با حياط هاي بزرگ همراه با درختان سرس��بز 
بوده اس��ت.وي ادامه داد: اين باغ شهر به مرور وسعت پيدا 
كرد و امروز كمتر از آن باغات اثري مانده و به خاطر زندگي 
مردم در تهران اين باغ ها از بين رفته است و محيط زيست و 
شرايط مناسب زندگي توسط شهروندان از بين رفته است. 
متاسفانه امروز شرايطي را مشاهده مي كنيم كه از ابتداي 

س��ال تا به امروز تنها دو روز هواي پاك داشته ايم.رييس 
شوراي اس��المي ش��هر تهران اضافه كرد: عالوه بر منابع 
آالينده همچون خودروها متاسفانه امروز درگير موضوع 
ريزگردها شده ايم كه از كشور تركيه وارد كشور ما مي شوند 
و علت آن اين است كه جلوي آب- دجله و فرات- را در سدها 
گرفته اند و موجب تش��كيل ريزگردها شده است مشكل 
جديدي كه كشور ما با آن مواجه شده و بايد فكر كرد براي 
حل اين مشكالت در تهران چه اقدامي انجام دهيم.به گفته 
وي، بي ترديد تهران امكانات و توانمندي هاي فراواني دارد 
كه از جمله آنها مي توان به آثار ارزشمند تاريخي اشاره كرد. 
خانه هاي قديمي با معماري هاي ارزش��مند و قديمي كه 
مي توانند در حوزه گردشگري ظرفيت بسيار خوبي براي 
تهران قلمداد ش��ود. فرهنگي كه در تهران وجود داشته 
متاسفانه در دوره هاي مختلف مغفول مانده و امروز تالش 
مي شود اين فرهنگ به مردم معرفي شود.وي با بيان ايبكه 
زمينه هاي مناسب بسياري براي سرمايه گذاري در تهران 
وجود دارد، گفت: ما با همه كشورها مودت و دوستي داريم 
جز دو كش��ور كه رفتار امپرياليس��تي آنها شناخته شده 
است؛ امريكا و رژيم صهيونيستي كه تقريبا همه دنيا آنها را 
مي شناسند، ولي با ساير كشورها مي توانيم تبادل امكانات 
و تجربيات را داش��ته باشيم.بر اساس اين گزارش، رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران در حاشيه برگزاري افتتاح اين 
نمايشگاه نيز در جمع خبرنگاران گفت: شهروندان با مراجعه 
به اين نمايشگاه با دس��تاوردها و تجهيزات حوزه شهري 
آشنا خواهند شد. كشورهاي خواهرخوانده در گذشته هم 
با ايران ارتباط داشتند اما ما به دنبال سرمايه گذار داخلي 

هس��تيم.وي با بيان اينكه در كشور ما به چشم خوبي به 
سرمايه گذار نگاه نمي شود، خاطرنشان كرد: در شهرداري 
نيز در گذشته چنين بود و بايد اين ديد تغيير كند. بايد 
اين نگاه درست ش��ود و درس��ت نيز مورد استفاده قرار 
بگيرد. چمران در پاسخ به سوالي در خصوص چرايي عدم 
برگزاري اين نمايشگاه در مجموعه شهر آفتاب گفت: شهر 
آفتاب آمادگي كامل براي برگزاري نمايشگاه ها را دارد اما 
در مصوبه ما نمايشگاه هاي تخصصي خاص را مي توان در 
مجموعه شهرداري تهران در بوستان گفت وگو برگزار كرد.

    تهران به تعداد شهروندان دلسوزش
 شهردار دارد

عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران نيز 
در مراسم افتتاحيه نمايشگاه شهرهاي خواهرخوانده 
و توانمندي هاي مديريت ش��هري تهران اظهار كرد: 
تهران به تعداد اهالي و شهروندان دلسوزش، شهردار 
دارد و پايتخت ايران توسط شهرداري تهران و به همراه 
همه شهروندانش اداره مي شود.وي افزود: نگاه واقعي و 
عميق به مردم ساالري ديني به ما مي گويد اداره شهر 
با و براي مردم سنگ بناي تعالي شهر است.به گزارش 
فارس، سخنگوي شهرداري تهران در اين رويداد بزرگ 
ميزبان ۱۵ شهر و پنج سازمان بين المللي بزرگ هستيم، 
گف��ت: حضور پررنگ كالن ش��هرهاي ايران و مجمع 
كالن ش��هرها بر هم افزايي داخلي و حركت يكپارچه 
مديران ش��هرها كمك خواهد كرد. در اين بخش نيز 

ميزبان هشت كالن شهر بزرگ در نمايشگاه هستيم.
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مركز آمار ايران تورم خرداد م��اه را ۱۳.۲ درصد اعالم كرد، 
بيشترين تورم ماهانه اي كه در دو دهه اخير به ثبت رسيده 
است. از سويي اما تورم بخش ارتباطات، عدد ۱.۳ درصد اعالم 
شد. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تورم در حوزه 
ارتباطات كنترل شده است يا قيمت ها در اين بخش، دير يا 
زود از نرخ تورم كل تاثير خواهد پذيرفت. تورم باليي است 
كه دهه ها با فشار كم و زياد دستانش را روي گلوي اقتصاد 
آسيب پذير ايران مي فشارد. در دوره هاي مختلف، آزادسازي 
نرخ ارز توس��ط دولت ها، كنترل نكردن حجم نقدينگي، 
نداشتن انضباط مالي و بودجه اي، تحريم ها و چندين عامل 
ديگر باعث افزايش سطح عمومي قيمت ها شده اند. داستان 
تورم در اقتصاد ايران البته بعد از انقالب شروع نشده است. 
ايرانيان در سال هاي ۱۳۲۰، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ زماني كه كشور 
توسط نيروهاي متفقين اشغال شده و درگير قحطي بود، به 
ترتيب نرخ هاي تورم ۵۰، ۹۶ و ۱۱۰ درصدي را تجربه كرده 
بودند. پس از آن تا سال ها دولت هاي مستقر توانستند رشد 
قيمت ها را تا حدي كنترل كنن��د. به  خصوص در دهه ۴۰ 
عملكرد سياست گذاران در اين حوزه نتايج خوبي به دنبال 
داشت. اگر نرخ هاي تورم سال هاي اين دهه را جمع بزنيم 
به عدد ۱۵.۷ درصد مي رسيم. دهه پنجاه اما اوضاع كمي 
متفاوت بود و در سال ۵۶، تورم به ۲۵ درصد رسيد. در 
سال هاي اخير تورم هاي كمرشكن آنقدر طوالني در خانه 
اقتصاد ايران جا خوش كرده اند كه ديگر مي شود گفت از 
مهمان به ميزبان تغيير وضعيت داده اند. طي چهار سال 
اخير نرخ تورم همواره افزايشي بوده است. در اين مدت 
اما بخش ارتباطات، شايد به دليل اينكه حاكميت 
در قيمت گذاري آن نقش پررنگ تري دارد، هميشه 
از نرخ ت��ورم كل عقب تر حركت  كرده اس��ت. اين 
مساله اما به معني آرامش در حوزه ارتباطات نيست.

   آرامش قبل از توفان
گزارش مركز آمار ايران از تورم ماهانه خردادماه شوكه كننده 
بود. طبق اين گزارش سطح عمومي قيمت ها در خردادماه 
نسبت به ماه قبل، ۱۳.۲ درصد رشد كرده است. بزرگي اين 
عدد وقتي به چشم مي آيد كه مي بينيم در سال ۲۰۲۱ در 
سراسر جهان، ۱۴۲ كشور نرخ هاي تورم ساالنه پايين تر از 
۱۳.۲ درصد به ثبت رسانده اند. اين يعني تورمي كه ايرانيان 
تنها در يك ماه تجربه كرده اند بيشتر از تورم ۱۲ ماه اين ۱۴۲ 
كشور بوده است. تورم خردادماه ۱۴۰۱، نسبت به خردادماه 
س��ال قبل نيز، ۵۲.۵ درصد اس��ت. در بخ��ش ارتباطات 
شرايط بسيار متفاوت است. تورم ماهانه بخش ارتباطات در 
خردادماه، با وجود اجراي سياست حذف ارز ترجيحي، ۱.۳ 
درصد بوده و تورم نقطه به نقطه اين بخش نيز ۹.۸ درصد 
اعالم ش��ده اس��ت. مركز آمار ايران به طور دقيق، تورم در 
بخش هاي زيرشاخه اي ارتباطات را اعالم نمي كند و تعريف 
دقيقي از اجزاي تشكيل دهنده اين بخش نيز ارايه نمي دهد. 
با وجود اين، مي توان مطمئن بود كه بخش قابل توجهي از 
سبد هزينه اي مردم در بخش ارتباطات را هزينه اينترنت 
تشكيل مي دهد. مساله تعرفه اينترنت مدت هاست اپراتورها 
را درگير خود كرده. مجلس در اليحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت 
اجازه نداد تعرفه تغيير كند. رويكردي كه وزارت ارتباطات 
دولت قبل تا حد زيادي با آن هم راس��تا بود. رويكردي كه 
طبيعتا به مذاق اپراتورها خوش نمي آمد. با عوض ش��دن 
دولت اما عيسي  زارع پور، وزير ارتباطات رييسي بارها از لزوم 

تجديدنظر در تعرفه هاي اينترنت و توسعه شبكه فيبرنوري 
سخن گفت. با وجود موضع حمايتي وزارت ارتباطات دولت 
رييسي در رابطه با افزايش تعرفه هاي اينترنت، آمارها نشان 
مي دهد، موفقيت چنداني در اين زمينه به دس��ت نيامده 
است. در شرايطي كه افكار عمومي از سرعت و اختالل هاي 
پياپي اينترنت گله مند است، افزايش تعرفه كار پرريسكي 
خواهد بود. هر چند كه فعاالن اين حوزه باور دارند افزايش 
قيمت لزوما به افزايش كيفيت منجر نخواهد شد و تنها 
مي تواند اين صنعت را پابرجا نگه دارد. مجلس نيز بارها 
مخالفت خود را با افزايش قيمت اينترنت اعالم كرده و 

دولت در اين زمين بازي با اپراتورها تنها مانده است.

    اپراتورها چه مي گويند؟
اپراتورها به وي��ژه در بخش اينترنت ثابت، نرخ هاي فعلي 
را كه س��ال ۹۶ به تصويب كميس��يون تنظيم مقررات و 
ارتباطات رس��يده است را متناسب با اوضاع فعلي دخل و 
خرج شان نمي دانند. آنها مي گويند آن قيمت ها مربوط به 
دوره قبل از ۲ شوك ارزي دولت  دوم روحاني بوده و با وجود 
وابستگي اين صنعت به واردات، نمي شود با دالر ۳۰ هزار 
توماني، تعرفه هاي دوره دالر ۴ هزار توماني را اجرا كرد. از 
سويي افزايش هزينه نيروي انساني نيز مورد تاكيد آنهاست. 
بزرگ ترين اپراتور اينترنت ثابت كش��ور يعني ش��ركت 
مخابرات، مي گويد ۸۶ درصد هزينه هاي اين شركت مربوط 
به هزينه هاي نيروي انساني است. اين ارقام در مورد شركتي 
است كه زيانش از ۲ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. 
افزايش تعرفه ه��اي تلفن ثابت نيز يكي ديگر از مطالبات 
اين شركت اس��ت كه بخش حائز اهميتي از سبد كاالي 
مردم در بخش ارتباطات است. مجيد سلطاني، مديرعامل 
مخابرات در اين رابطه مي گويد: ادله ما در بحث زيان دهي 
مورد پذيرش شوراي رقابت قرار گرفت و اين شورا فرمول 

اخذ حداقل هزينه نگهداري خط تلفن را براي مخابرات 
مصوب و خرداد ۱۴۰۰ به سازمان تنظيم و اين شركت 
ابالغ كرد. بنابراين موضوع كارشناسي شده و مورد تاييد 
شوراي رقابت قرار گرفته است. اما اكنون منتظر تاييد 

فرمول تعرفه اي جديد در ستاد تنظيم بازار هستيم.

   پست، پشت در تعرفه ها
اوضاع شركت ملي پس��ت نيز اصال جالب نيست. زيان 
انباشته اين شركت در طي ساليان اخير، كار را براي اين 
شركت سخت كرده است. وزير ارتباطات مي گويد شركت 
پست ماهي ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان ضرر مي دهد و اگر 
تعرفه هايش اصالح نشود، ورشكسته مي شود. مديرعامل 
پست، محمود ليايي، ارديبهشت ماه امسال به پيوست 
گفته بود تعرفه هاي پس��ت در نيمه اول امسال افزايش 
خواهد ياف��ت. اما ابتداي خردادماه ك��ه تعرفه هاي اين 
شركت براي مدت كوتاهي افزايش يافت، واكنش هاي 
منف��ي زيادي به اين مس��اله نش��ان داده ش��د و وزير 
ارتباطات نيز با اعالم غيرقانوني بودن اين افزايش گفت 
اضافه دريافتي ها بايد ظرف ۲۴ ساعت عودت داده شود. 

    جايگاه مبهم قيمت گوشي
در تورم بخش ارتباطات

مش��خص نيس��ت چه كاالهايي در تورم بخش ارتباطات 
محاس��به مي ش��ود. اگر مركز آمار، قيمت موبايل را نيز در 
اين بخش حساب كرده باشد مي توان گفت يكي از معدود 
كاالهاي ارتباطاتي است كه مشمول قيمت گذاري دستوري 
نمي شود. البته بخشنامه ها و مصوبه هاي مجلس و دولت 
در مورد ممنوعيت واردات برخي مدل گوشي ها يا افزايش 
تعرفه واردات بر قيمت گوشي تاثيرگذار است. در اين بخش 
آمارهاي رس��مي وجود ندارد اما بررسي ها نشان مي دهد 

به طور ميانگين، طي يك س��ال اخير قيمت گوشي تلفن 
همراه، بين ۲۵ تا ۳۰ درصد گران ش��ده است. حال سوال 
اينجاس��ت كه مركز آمار اين افزايش را در نظر گرفته است 
يا خي��ر.  هزينه افزايش قيمت تعرفه هاي بخش ارتباطات 
)پست، اينترنت و …( را بايد مردم بپردازند. طبيعي است 
با افزايش ۲۵ درصدي قيمت مواد غذايي تنها در يك ماه، از 
اين افزايش قيمت استقبال نمي شود. در ديگر سمت ميدان، 
اپراتورها و شركت ها نس��بت به فروپاشي صنعت هايشان 
هشدار مي دهند و مي گويند دخل و خرج شان همخواني 
ندارد. مديران اپراتورها البته در گفت وگو با پيوست گفته اند 
حواس شان به مردم اس��ت و در قالب طرح هاي بلندمدت 
مي توانند هزينه اينترنت را به ش��كلي دريافت كنند كه به 
مشتركان فشار نيايد. واقعيت اين اس��ت كه تورم تنها در 
سمت تقاضا لمس نمي شود بلكه بسياري از مواقع، تورمي 
كه جيب مصرف كننده را كوچك مي كند، در نتيجه افزايش 
هزينه هاي توليد ايجاد شده است. اينكه طرف عرضه بيشتر 
از ميزاني كه هزينه هايش افزايش يافته، قيمت ها را زياد كند 
دور از ذهن نيست اما نمي شود تورم در بخش توليد را انكار 
كرد. بازي در حوزه ارتباطات كمي پيچيده ش��ده است. تا 
زماني كه دولت نتواند تورم كل را كنترل كند، افزايش 
تعرفه هاي اينترنت و پست كار پرريسكي خواهد بود. 
مشخص اس��ت كه مردم هيچگاه از افزايش قيمت ها 
دل خوشي ندارند اما در شرايطي كه جيب شان كوچك 
و كوچك تر مي شود، اين مقاومت بيشتر هم مي شود. 
شايد اپراتورها بايد باز هم صبر كنند تا روزي اقتصاد ايران 
كمي شرايط آرام تري را تجربه كند و بعد حرف از افزايش 
تعرفه ها بزنند. البته احتماال تا نزديك شدن اين اقتصاد 
به ساحل ثبات، وقت بسياري براي سرمايه گذاري در 
پ��روژه ۲۰ ميليون پورت فيبرنوري ك��ه زارع پور روي 
اجراي آن تا پايان دولت تاكيد دارد، از دست خواهد رفت.
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توييچ باز هم فيلتر شد
دسترسي كاربران ايراني به پلتفرم استريم بازي هاي 
ويدئويي »توييچ« بار ديگر مس��دود ش��ده است. 
هنوز مشخص نيس��ت اختالل پيش آمده مربوط 
به فيلترينگ است يا خير اما همزماني اين موضوع 
با آغاز تعطيالت تابس��تاني نوجوان��ان و جوانان بر 
ش��ائبه فيلتر توييچ مي افزايد. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد امكان دسترسي به اين پلتفرم با استفاده 
از ابزارهاي فيلترشكن ميس��ر است. طي يكي دو 
روز گذشته دسترسي كاربران با IP ايران به پلتفرم 
توييچ محدود شده اس��ت. سرويس هاي توييچ يا 
استيم )ديگر پلتفرم محبوب گيمرها( از گذشته تا 
امروز هر از گاهي براي كاربران داخل كش��ور دچار 
اختالل مي شوند؛ به عنوان مثال سرويس توييچ يك 
بار در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ براي مدت زماني كوتاه 
فيلتر و سپس رفع فيلتر شده بود و اين اتفاق مجددا 
در اس��فند ۱۴۰۰ نيز براي چن��د روز رخ داده بود. 
برخي همزماني بازگشت طرح صيانت به مجلس 
و فيلتر توييچ را با هم مرتبط دانسته و معتقدند كه 
مسدودس��ازي صورت گرفته نيز در همين راستا 
است. توييچ يك سرويس آنالين براي ويدئوهاي 
پخش زنده است كه كاربران مختلف از سراسر جهان 
را قادر مي سازد تا به صورت زنده به پخش محتواي 
مورد نظر خود بپردازند؛ غالب اين محتوا را مسائل 
گيمينگ، استريم زنده بازي كردن و گفت وگوي 

برخط كاربران و استريمر تشكيل مي دهد. 

هشدار مايكروسافت
درباره يك بدافزار اندرويد

مايكروس��افت در گ��زارش جديدي به ي��ك بدافزار 
اندرويد تحت عنوان »Toll Fraud« اشاره كرده كه 
كاربران را بدون اطالع آنها، در سرويس هاي مختلف 
عضو مي كند. اس��تفاده از اين بدافزار توس��ط هكرها 
در چند وقت گذش��ته بسيار رايج ش��ده، اما به گفته 
مايكروسافت مي توان از دچار شدن به آن جلوگيري 
كرد. تيم امنيتي Defender ۳۶۵ در پست جديد 
وبالگ مايكروسافت تحت عنوان »چگونه يك برنامه 
اندرويدي مي تواند كيف پول شما را خالي كند« هشدار 
مي دهد كه بدافزار Toll fraud در حال حاضر يكي از 
محبوب ترين تهديدهاي اندرويد محسوب مي شود كه 
مي تواند بدون اطالع كاربران، آنها را در يك سرويس 
 Toll Fraud پريميوم عضو كند. هكرها در حمالت
به ش��يوه هاي مختلفي قرباني��ان را فريب مي دهند 
تا به يك ش��ماره تم��اس بگيرند يا ب��راي آن پيامك 
ارس��ال كنند. با انجام اين كار، هكر به ش��بكه اپراتور 
گوشي قربانيان خود متصل مي ش��ود و با استفاده از 
صورتحساب مخابراتي، آنها را در سرويس هاي مختلف 
عضو مي كند. اين بدافزار كار خود را از طريق استاندارد 
پروتكل كاربردي بي سيم )WAP( انجام مي دهد كه 
به مصرف كنندگان اجازه مي دهد تا در سرويس هاي 
پولي عضو ش��وند و هزينه آن را ب��ه قبض تلفن خود 
اضافه كنند. شايد انتظار داشته باشيد كه كاربران در 
اين شرايط از طريق نوتيفيكيشن هاي مربوط به اين 
اشتراك ها متوجه بدافزار شوند، اما نكته جالب اينكه 
هكرها از س��ه API استفاده مي كنند كه مي توانند از 
ارسال نوتيفيكيشن جلوگيري كنند. مايكروسافت 
ادعا مي كند كه گوگل پلي با قابليت هاي امنيتي خود، 
اين بدافزارها را تا حد بسيار زيادي مي تواند شناسايي 
كند و از كاربران خواسته تا از منابع نامعتبر براي دانلود 
برنامه يا بازي استفاده نكنند. عالوه بر اين، در هنگام 
نصب تمام اپليكيشن ها، مجوزهاي درخواست شده را 
بررسي كنند. مايكروسافت همچنين به كاربران توصيه 
كرده فقط در صورتي به اپليكيشن ها امكان خواندن يا 
ارسال پيامك و دسترسي به اعالن ها يا ساير برنامه ها 

را بدهند كه براي عملكرد عادي آنها ضروري باشد.

گوگل داده هاي كاربران را با شركت 
روسي به اشتراك گذاشته است

گوگل ت��ا اواخر ژوئن، داده ه��اي كاربران از جمله 
آدرس  IP، مكان جغرافياي��ي و جزييات هويتي، 
عالي��ق و جس��ت وجوهاي آنها را با يك ش��ركت 
تبليغاتي متعلق به بزرگ ترين بانك دولتي روسيه 
به اشتراك گذاشته اس��ت. به گزارش پيوست، بر 
اساس گزارشي كه در اختيار منبع خبري پروپابليكا 
قرار گرفته، آريوتارگت )RuTarget( ش��ركتي 
مس��تقر در مسكو اس��ت كه به فروش تبليغات به 
برند ه��ا و آژانس ه��ا كمك مي كند. اين ش��ركت 
در ماه فوريه، درس��ت هم��ان روزي كه نيروهاي 
روس به اوكراين حمله كردند، به ليست نهاد هاي 
تحريمي خزانه داري امريكا اضافه شد و در نتيجه 
نهاد هاي امريكايي از همكاري با اين ش��ركت منع 
شدند. آريوتارگت و شركت مادرش، موسسه مالي 
Sberbank، هر دو در ماه آوريل هدف تحريم هاي 
كامل خزانه داري امريكا ق��رار گرفتند. با اين حال 
بر اساس گزارش��ي از شركت تحليلي آداليتيكس 
)Adalytics( ك��ه پروپابليكا به آن اش��اره كرده 
اس��ت، پس از اولين دور تحريم ه��ا در ماه فوريه، 
گوگل حداقل در ۷۰۰ مورد داده هاي ثبت شده در 
وب سايت ها و اپليكيشن هاي موبايلي كاربران جهان 
از جمله اوكراين را با آريوتارگت به اشتراك گذاشته 
است. به گفته متخصصان، ارتش روسيه و نيروهاي 
امنيتي اين ش��ركت مي توانند از اين داده ها براي 
رديابي، جاسوسي يا تنظيم مناطق جنگي استفاده 
كنند. اين اطالعات در حالي به اش��تراك گذاشته 
شده كه چندين قانون گذار امريكايي از شركت هاي 
بزرگ تكنولوژي مثل گوگل خواستند تا فعاليت هاي 
تبليغاتي خود را ب��ا توجه به تحريم هاي اقتصادي 
تنظيم كنند و در مورد خط��رات امنيت ملي اين 
فعاليت ها هشدار دادند. در نامه اي كه سال گذشته 
 AT&T ،با همكاري دو حزب براي گوگل، توييتر
و ورايزن و چند شركت ديگر ارسال شد، ۶ سناتور 
از جمله ران وايدن، كريس��تن گيليبراند، مارك 
وارنر و اليزابت وارن اعالم كردند: »اين اطالعات 
معدن طاليي ب��راي نيروهاي اطالعاتي خارج از 
امريكاست و آنها مي توانند از آن براي هك، تهديد 

و كارزارهاي خود استفاده كنند.« 

حساب هاي يوتيوب و توييتر 
ارتش انگليس هك شد

حساب هاي يوتيوب و توييتر ارتش انگليس هك شد 
و تبليغات كالهبرداري هاي رمزارز در آنها به نمايش 
گذاش��ته ش��د. به گزارش ايس��نا، يك رشته پست 
تبليغ كننده توكن هاي غيرقابل معاوضه )NFT( روز 
يكشنبه در حساب توييتري ارتش انگليس منتشر 
ش��د. حس��اب ارتش انگليس در يوتيوب به »آرك 
اينوس��ت«، تغيير نام پيدا كرد و چندي��ن ويديو از 
ميزگرد سال گذشته شركت مديريت سرمايه گذاري 
آرك درباره بيت كوين، منتشر شد كه ايالن ماسك، 
مديرعامل تس��ال، كت��ي وود، س��رمايه گذار و جك 
دورس��ي، از موسس��ان توييتر، در آن صحبت كرده 
بودند. سخنگوي ارتش انگليس در ايميلي به بلومبرگ 
اعالم كرد، ارتش انگليس س��رگرم تحقيقات درباره 
اين رخنه است. ما امنيت اطالعات را بي نهايت جدي 
مي گيريم و سرگرم حل اين مساله هستيم. تا زمان 

تكميل تحقيقات، اظهارنظر بيشتر مقدور نيست.

سقوط ارزش استارتاپ فين تك 
سوئدي از 45 به 6.5 ميليارد دالر

ش��ركت س��وئدي Klarna ظاهرا در شرف عقد 
قراردادي براي يك جذب سرمايه جديد است. اين 
ش��ركت احتماال ۶۵۰ ميليون دالر سرمايه جذب 
خواهد كرد ام��ا ارزش آن از ماه ژوئن ۲۰۲۱ تقريبا 
يك هفتم ش��ده و به ۶.۵ ميليارد دالر رسيده است. 
به گزارش فايننشال تايمز، منابع ناشناس مي گويند 
Klarna در حال مذاكره براي جذب مقداري سرمايه 
جديد است. اين س��رمايه ها توسط سرمايه گذاران 
 Sequoia Capital فعلي اين شركت به رهبري
تزريق خواهند شد. اگرچه اين قرارداد هنوز نهايي 
نش��ده، اما امضاي آن نش��ان دهنده افت چشمگير 
ارزش Klarna خواهد بود. اين ش��ركت پارسال با 
ارزش گذاري ۴۵.۶ ميليارد دالري توانس��ت ۶۳۹ 
ميليون دالر از چند سرمايه گذار از جمله سافت بانك 
پول بگيرد. ولي حاال گفته شده كه ارزش شركت به 
 Klarna .۶.۵ ميليارد دالر كاهش پيدا كرده است
از چند وقت پيش در تالش است تا جاي پاي خود را 
 Affirm در بازار امريكا محكم و با شركت هايي مثل
رقابت كند. اين كمپاني كه خدمات خريد اقساطي 
ارايه مي كند، ح��دود يك ماه پي��ش گفته بود كه 
در س��ال گذشته مش��تريان امريكايي آنها بيش از 
۶۵ درصد بيش��تر ش��ده و حاال بيش از ۲۵ ميليون 
مصرف كننده دارد. با اين حال، وضعيت نزولي بازار 
سرويس هاي خريد قسطي باعث شده اين شركت 
هم بخش زيادي از ارزش خود را از دس��ت بدهد و 
حاال با ارزش گذاري بسيار كمتري به دنبال جذب 
سرمايه برود. شركتKlarna با اين ارزش گذاري 
به پايين ترين س��طح خود از ماه اوت سال ۲۰۱۹ 
رسيده؛ زماني كه گفته مي شد ارزش شركت ۵.۵ 
ميليارد دالر است. اين شركت در ماه مه امسال نيز 
سعي در جذب س��رمايه داشت، اما با ارزش گذاري 
۲۵ ميليارد دالري نتوانست توجه سرمايه گذاران 
را به خود جلب كند. ش��ركت Klarna در س��ال 
۲۰۰۵ تاس��يس ش��د و يكي از پيشگامان صنعت 
سرويس هاي خريد اقس��اطي بود. اين سرويس ها 
به كاربر اجازه مي دهند در لحظه خريدهاي خود را 
انجام دهند اما هزينه را در تاريخي در آينده به صورت 
كامل يا قس��طي پرداخت كنند. اين شركت اخيرا 

۱۰ درصد از نيروهاي خود را تعديل كرده است.

باگ ويندوز ديفندر مي تواند 
سرعت كامپيوتر شما را كاهش دهد

اگر از كاربران پردازنده هاي اينتل هستيد، ممكن است 
سرعت دستگاه ش��ما به خاطر باگ ويندوز ديفندر 
كاهش پيدا كرده باش��د. آنت��ي ويروس پيش فرض 
مايكروس��افت ظاهرا مشكلي دارد كه باعث مي شود 
سيس��تم به ط��ور تصادف��ي از تمام ش��مارنده هاي 
سخت افزاري پردازنده استفاده كند. اين مشكل ظاهرا 
روي پردازنده هاي نسل ۸ تا ۱۱ پردازنده هاي اينتل در 
دسكتاپ و لپ تاپ ها ديده شده است. برخي كاربران 
مي گويند پردازنده هاي نسل ۱۲ اين شركت مشكلي 
ندارند و از آن سو، پردازنده هاي AMD هم از گزند اين 
باگ در امان مانده اند. همانطور كه در گزارش اصلي 
آمده، مشكل اين جاست كه ويندوز ديفندر به صورت 
تصادفي از هر هفت شمارنده سخت افزاري پردازنده 
استفاده مي كند. هر شمارنده مي تواند براي يك حالت 
امتياز متفاوت برنامه ريزي و ميان برنامه هاي مختلف 
به اشتراك گذاشته ش��ود. ويندوز ديفندر به داليل 
نامعلوم به طور تصادفي س��طح امتياز شمارنده ها را 
تغيير مي دهد و باعث تداخل با برنامه هايي مي شود 
كه از س��طوح متفاوت قصد اس��تفاده از آنها را دارند. 
اين اتفاق گهگاه در زمان بوت سيستم و كمي بعد از 
آن رخ مي دهد. اين مش��كل مربوط به پردازنده هاي 
اينتل نيس��ت، چون اگر به شكل دستي شمارنده ها 
را بازنشاني كنيد، شرايط به حالت عادي برمي گردد. 
در ح��ال حاضر براي حل اين مش��كل تنها راهي كه 
پيش روي ش��ما قرار دارد، غيرفعال س��ازي ويندوز 
ديفندر است، ولي مزاياي استفاده از اين نرم افزار براي 
كساني كه از آنتي ويروس هاي شخص ثالث استفاده 
نمي كنند، به ايراد آن مي چربد. راهكار موقت بعدي 
استفاده از ابزاري است كه كوين گلين آن را ساخته و 
Counter Control نام دارد. اين برنامه تشخيص 
مي ده��د كه چه زمان��ي ويندوز ديفندر ش��روع به 
استفاده از شمارنده ها مي كند و بعد دست به بازنشاني 
آنها مي زند. مايكروسافت هنوز به اين مشكل در 

آنتي ويروس خود واكنشي نشان نداده است.

تورمبخشارتباطاتهمچنانعقبترازتورمكلحركتميكند

نمايندهمجلسدرواكنشبهازسرگيريطرحصيانت:

فنرتورمارتباطات،كيرهاميشود؟

قاليباف براي قانونمندي فضاي مجازي به رهبري قول داده است

توسعهاقتصادديجيتالدرچينبرپايهتجارتداده

ويس كرمي ضمن ابراز بي اطالعي از آخرين وضعيت طرح 
صيانت اعالم كرد رييس مجلس در حضور رهبري قول 
داده اس��ت تا بحث قانونمندي فضاي مجازي را به زودي 
تعيين تكليف كند. مهرداد ويس كرمي، نماينده مجلس 
و از موافقان جدي طرح صيان��ت در گفت وگو با انتخاب 
درباره وضعيت از سرگيري مجدد طرح موسوم به »صيانت 
از فضاي مجازي« اظهار كرد: »به صورت رسمي چيزي 
نشنيده ام و چيزي هم به ما اعالم نكرده اند. غير از موادي 

كه به شوراي عالي فضاي مجازي رفته است، كار جديدي 
نشده اس��ت. اما بحث قانونمندي فضاي مجازي را آقاي 
قاليباف در حضور مقام معظم رهب��ري قول دادند كه به 
زودي تعيين تكليف كنند.« به گفته وي در صحبت هاي 
شفاهي هم وعده هايي براي تعيين تكليف قانون فضاي 
مجازي تا آخر خرداد مطرح شده بود: »اما اينكه كار عملي 
شده باشد را حداقل بنده نشنيده ام.« اين سخنان در حالي 
مطرح شده اس��ت كه »زهره الهيان«، عضو كميسيون 

امنيت ملي و سياست خارجي مجلس چند روز پيش در 
واكنش به آخرين وضعيت طرح صيانت گفته بود مكررا 
پيگي��ر اين طرح بوده و قاليباف قول داده اس��ت كه تا دو 
هفته آينده اين طرح در دس��تور كار مجلس قرار بگيرد. 
قانونمندس��ازي فضاي مجازي از خواس��ته هاي جدي 
رهبري است كه رييس جمهور، رييس مجلس و حتي وزير 
ارتباطات بر لزوم آن تاكيد كرده اند. اين امر حتي مورد تاييد 
كارشناسان بوده اما بسياري معتقدند راه قانونمندي فضاي 

مجازي از طرح صيانت نمي گذرد. به اعتقاد كارشناسان و 
فعالين فضاي مجازي، طرح صيانت چالش هاي بسياري 
را براي كسب وكارها و دسترسي آزاد مردم به اطالعات به 
وجود خواهد آورد. طرح صيانت نزديك سه ماه است كه 
مسكوت مانده و اعضاي كميسيون مشترك و موافقين اين 
طرح، بارها براي به جريان افتادن آن تالش كرده اند. پيش 
از اين نمايندگان مجلس در يك راي گيري، با بازگش��ت 

بررسي اين طرح به صحن علني موافقت كرده بودند.

نهادهاي متولي اقتصاد ديجيتال چين، در حال برنامه ريزي 
براي اس��تفاده بهينه و كاربردي تر از داده ه��ا در اقتصاد 
ديجيتال اين كش��ور هس��تند. به گزارش مهر به نقل از 
»Eurasia review«، كميس��يون مركزي اصالحات 
بنيادي چين اخيراً طرح هايي گسترده با محوريت ارتقاي 
صنعت و سيس��تم داده ها ارايه كرده، از جمله ايجاد يك 
دستورالعمل براي ساخت سيستم هاي پايه براي داده ها 
و استفاده  كاربردي تر از منابع داده. هدف اين طرح عالوه 
بر ايجاد يك پايه  مس��تحكم براي سرعت گرفتن توسعه  
ديجيتال، پيش بردن و توسعه  صنعت داده براي حصول 
منابع و نيروي محركه اس��ت. تغييرات جديد در اقتصاد 
ديجيتال كشور چين حاكي از تدوين قوانين و بهبود آنها در 
اين حوزه است. محتواي دستورالعمل ها و برنامه هاي جديد 
از دو جنبه قابل بررسي است، اول شفاف سازي مالكيت و 
طبقه بندي داده ها و دوم ايج��اد مكانيزمي براي تجارت 
داده ها. شفافيت و مشخص شدن سازوكار مالكيت داده ها 
و حقوق و تكاليف مربوط به آن در ايجاد مباني قانوني براي 
معامالت داده ها بسيار مهم است. البته طرح جديد هنوز اين 
موضوع را روشن نكرده اما اميدواري را براي ايجاد سيستم 
مالكيت مشخص ايجاد مي كند تا بتوان در آينده امكاناتي 
بهتر براي تراكنش داده ها فراهم كرد. اگرچه ش��هرهاي 
بزرگي مانند ش��انگهاي، پكن، هاين��ان و برخي جاهاي 
ديگر تالش براي تبادل و تراكن��ش داده را آغاز كرده اند، 
اما از نظر مقياس و تداوم هنوز در مرحله  آزمايشات اوليه 

است. محققان انديشكده »ANBOUND« معتقدند 
كه مركز و كانون توسعه منابع داده و كاربردهاي ديجيتالي 
ش��دن از س��مت مصرف كننده به س��مت توليد كننده 
تغيير خواهد كرد. در حالي كه مفاهيم جديد، چارچوبي 
جديد براي پايه گذاري سيستم هاي داده فراهم مي كند 
اما قرار نيس��ت اين اتفاق منافع كوتاه مدت حوزه  اقتصاد 
ديجيتال يا صنعت داده  را تأمين كند، چيزي كه در آينده 
حائز اهميت است بيش از كسب درآمد از داده ها، داشتن 
فناوري ديجيتال براي توليد آنهاست. با نگاه تحليلي به روند 
توسعه  اقتصاد ديجيتال در چين مي توان دريافت كه پس 
از اصالح پلتفرم هاي اينترنتي و دستيابي به فناوري شبكه  
۵G و محبوبيت آن در مقياس گس��ترده، نيروي محرك 
همه جانبه براي توسعه  اقتصاد ديجيتال رو به تضعيف شدن 
مي رود. آمارها نشان مي دهد كه در سال ۲۰۲۰، گستردگي 
اقتصاد ديجيتال چين به ۵.۴ تريليون دالر رسيده است كه 
۳۸.۶ درصد از توليد ناخالص داخلي )GDP( را تشكيل 
مي دهد و نرخ رش��د باالي ۹.۷ درص��د را حفظ كرده و به 
نيروي محركه اصلي براي رشد اقتصاد تبديل شده است. با 
اين حال نرخ رشد همچنان ۵.۹ درصد نسبت به سال قبل 
كاهش يافته است و اين روند نزولي مساله اي شايان توجه 
اس��ت. در سال ۲۰۲۱، رشد قابل انتظار اقتصاد ديجيتال 
۴۲.۴ تريليون يوان بود و با اختصاص دادن ۳۷.۰۶ درصد 
كل توليد ناخالص داخلي كاهشي جزئي نسبت به سال 
قبل داشت و در عين حال، نسبت اقتصاد ديجيتال نسبت 

به توليد ناخالص داخلي در كش��ور چي��ن چيزي حدود 
۲۱.۴ درصد كمتر از اياالت متحده، آلمان و بريتانيا و ۵.۱ 
درصد كمتر از ميانگين جهاني بود. محققان انديش��كده 
»ANBOUND«، معتقدن��د ك��ه مانع اصلي س��ر راه 
توسعه  اقتصاد ديجيتال چين، نبود چارچوبي مشخص 
در مالكيت منابع داده است. مناقشاتي كه در كشور چين 
وج��ود دارد و به موجب آن برخي از پلتفرم هاي اينترنتي 
را مح��دود مي كند اكثراً در مورد اين اس��ت كه صاحبان 
پلتفرم ها تا چه اندازه حق اس��تفاده از داده هاي كاربران را 
دارند. در اقتصاد ديجيتال و اينترنتي، زماني كه گسترش 
و رشد بازار با مرزها مواجه مي شود و هزينه هاي اكتساب 
داده ها بيش��تر و بيشتر مي ش��ود، پلتفرم هاي اينترنتي 
كه به داده هاي متراكم و كالن مش��تري هاي خود متكي 
هستند به دنبال جبران اين هزينه ها مي روند كه اين روند 
تأثيرات منفي در اقتصاد ديجيتال چين داشته و به همين 
دليل مقامات به دنبال اصالح پلتفرم هاي اينترنتي و ايجاد 
چارچوب هاي مشخص مالكيت داده هستند. همانطور كه 
»ABOUND« اشاره كرد، شفافيت مساله  مالكيت داده 
در حال عملي شدن است. به طور كلي، زماني كه پلتفرم هاي 
اينترنت محدود مي ش��وند و جريان اقتصاد با تنگناهاي 
فزاينده مواجه مي شود، توسعه  صنعت ديجيتال تحت تأثير 
مصرف ديجيتال، پس از گذراندن مرحله  رشد با مشكالتي 
در زمينه تحول مواجه خواهد شد. با نگاه به صنعت داده، از 
يك سو، تقويت حكمراني به اين معني است كه منابع داده، 
عمدتًا داده هاي مصرف كنندگان با موانع سيستماتيك 
بسياري براي توسعه روبرو مي شوند و در بعضي مواقع اين 
داده هاي با نظارت گس��ترده دچار انحراف از مسير اصلي 

خود مي شوند. توس��عه  صنعت ديجيتال در حال حاضر 
نيازمند اين اس��ت كه عالوه بر زدودن موانع ناشي از عدم 
وجود زيرساخت هاي مناس��ب ديجيتال، در حوزه هاي 
كالن صنعتي در مسير پيشرفت هاي تكنولوژيك حركت 
كند. از سويي ديگر توليدكنندگان نيز حجم مناسبي از 
داده ها را در اختيار ندارن��د بنابراين در فضاي طي كردن 
مراحل رشد ديجيتال، تقاضاي داده از طرف توليد كنندگان، 
انگيزه  كليدي براي ايجاد ساختار اساسي داده و پايه گذاري 
مكانيسم تراكنش داده است. مناطق مركزي و غربي چين 
در حال ساخت مراكز داده هستند تا نيازهاي فعلي و آينده 
را براي ذخيره س��ازي مقادير عظيم داده برآورده كنند. با 
اين حال كاربردي ش��دن و توسعه منابع داده ها نه تنها با 
مشكالت اساسي سيستماتيك مواجه است، بلكه توسعه  
زمينه هاي اساس��ي و كاربردي داده را نيز در پيش ندارد. 
براي اس��تخراج منابع داده، عالوه بر استخراج و انباشت 
داده ها، نياز به حمايت صنعت و فناوري ديجيتال هم وجود 
دارد. با اين حال ضعف زيرساخت هاي اقتصادي و فقدان 
تمامي قابليت هاي توسعه  داده نقص قابل توجهي است كه 
با برطرف كردن آن، موانع تا حدي برطرف مي شوند.اگر 
صنعت كالن داده قصد توسعه و ايفاي نقش جدي در 
عرصه هاي مختلف داشته باشد، ارتقا و توسعه  يكپارچه  
صنايع ديگر از ملزومات اساس��ي اس��ت. كميسيون 
مركزي اصالح��ات بنيادي چين، قص��د حل كردن 
مشكالت و مسائل مبهم حوزه  زيرساخت هاي صنعت 
و مالكيت داده از يك س��و و تجارت پذير كردن و فهم 
بيشتر تبادل داده را دارد تا زيربناي تجاري براي توسعه  

صنعت كالن داده ها را در مقياس كالن فراهم كند.



تعادل |
به تازگي در خيابان هاي پايتخت مش��اهده ش��ده كه 
خودروهاي پورش��ه با پالك گذر موق��ت در حال تردد 
هستند؛ اين در شرايطي است كه طبق بخشنامه گمرك 
در سال ۱۳۹۶ ورود برخي برندها حتي به صورت گذر 
موقت، ممنوع اس��ت؛ از اي��ن رو، تردد اي��ن خودروها 
واكنش هايي را در پي داش��ت و اين سوال مطرح شده 
كه اين مدل خودروها متعلق به چه كس��اني است كه 
توانس��ته اند از گمرك ايران »مجوز خاص گذرموقت« 
بگيرند؟! يك منبع آگاه پيشتر اعالم كرد كه پورشه هاي 
در حال تردد در پايتخت، س��ه دستگاه هستند و مبدا 
ورود آنها از كشور اوكراين بوده است. پيگيري ما از گمرك 
براي صحت وسقم اين موضوع نتيجه اي نداشت؛ اما روز 
گذشته گمرك ايران در رابطه با تردد پورشه هاي با پالك 
گذر موقت در سطح شهر آن هم با وجود ممنوعيتي كه 
براي آنها وجود دارد، اين خبر را تاكيد و اعالم كرده كه 
مجوز را براي سه دستگاه كه متعلق به هموطنان مقيم 
اوكراين بوده و در جريان جنگ به كش��ور برگشته اند، 
صادر كرده است. آن طور كه وكيلي به »ايسنا« گفته، 
از طريق گمرك بازرگان مجوز ورود موقت صادر ش��ده 
است. البته روز گذشته يك اتفاق ديگر هم رخ داد؛ آنهم 
منهدم كردن س��ه خودروي قاچ��اق امريكايي و باالي 
۲۵۰۰ سي سي از سوي سازمان اموال تمليكي بود كه 
البته واكنش هاي زيادي به همراه داش��ت؛ برخي آن را 

يك اقدام اشتباه توصيف كردند. 

    حاشيه هاي سه پورشه در تهران
به تازگي فيلمي منتش��ر ش��ده، كه نش��ان مي دهد، 
خودروي »پورش كاي��ن« در خيابان هاي پايتخت در 
حال تردد است، اين در حالي است كه براساس بخشنامه 
گم��رك ورود خودروه��اي لوكس به كش��ور ممنوع 
است. پس از انتش��ار اين خبر، برخي منابع آگاه تعداد 
خودروهاي پورش وارداتي را ۳ دستگاه عنوان كردند كه 
گويا از كشور اوكراين وارد و از گمرك بازرگان ترخيص 
ش��دند. پيگيري ما از گمرك براي صحت وس��قم اين 
موضوع نتيجه اي نداشت! حال اما روز گذشته، وكيلي، 
مديركل دفتر واردات گمرك ايران به »ايسنا« تاييد كرده 
كه اين خودروها مربوط به هموطنان مقيم اوكراين بوده 
كه با بروز جنگ در اين كشور ناگزير به ترك اين كشور 
ش��ده اند، از اين رو با توجه به تاكيدات��ي كه وزارت امور 
خارجه و مقامات كشور براي ايجاد تسهيالتي براي آنها 
در ش��رايط اضطراري پيش آمده داشته اند، گمرك نيز 

اجازه ورود موقت خودرو را داده است.
آن طور كه وكيلي گفته در مجموع براي سه دستگاه و 
صرفا از مب��دا اوكراين و از طريق گمرك بازرگان مجوز 

ورود موقت صادر شده است.
اين ممنوعيت تردد به بخشنامه اي كه در دي ماه سال 
۱۳۹۶ از س��وي مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
به گمرك هاي اجرايي ابالغ ش��ده اس��ت بر مي گردد، 
طبق آن، ورود موقت خودروهاي س��واري با برندهاي 
پورشه، هامر، مازراتي، بوگاتي، خودروهاي تشريفاتي 
و خودروهاي لوكس امكان پذير نيست، از اين رو نبايد 
گمرك پروانه ورود موقت جهت اين خودروها را صادر 
كند و حتي تمديد مدت تردد آنها و موافقت با ورود اين 
خودروها تحت »صحابت كارنه دوپاساژ« )مجوز ورود( 

ممنوع خواهد بود.
اين در حالي است كه در سال۱۳۹۷ نيز، اين ممنوعيت 
از س��وي معاون��ت فني گم��رك تمديد و به اس��تناد 
بخشنامه دي ماه سال ۱۳۹۶ مركز واردات تحت عنوان 
»ممنوعيت ورود موقت خودروهاي س��واري لوكس« 
اعالم مي شود كه بر اساس اعالم مركز واردات و همچنين 
با توجه به ممنوعيت ورود خودروهاي سواري با حجم 

موتور باالتر از ۲۵۰۰ سي س��ي )بخشنامه سال ۱۳۹۳ 
هيات وزي��ران(، افزايش ت��ردد خودروهاي لوكس به 
صورت گذر موقت و افزايش تبعات مربوط به آن از جمله 
اجاره و واگذاري اين خودروها و از سويي حساسيتي كه 
از سوي مسووالن در ارتباط با تردد خودروهاي لوكس 
وجود داشته، مجدد تاكيد مي شود كه ورود موقت اين 
خودروها ممنوع خواهد بود. يادآور مي شود؛ ورود موقت 
خودروهاي سواري به ايران طبق ضوابط مربوط به تردد 
اين خودروها و براساس قانون امور گمركي و آيين نامه 
اجرايي اين قانون انجام مي ش��ود و خودرو مي تواند به 
مدت سه ماه وارد كشور و بعد از آن خارج شود، هرگونه 
ماندگاري بيش از اين زمان نيز منوط به موافقت گمرك 
خواهد بود. در س��ال گذش��ته و با افزايش پرونده هاي 
قاچاق و تخلف و عدم انجام تعهدات از س��وي صاحبان 
خودروه��اي ورود موقت، گمرك اي��ران اخذ تضامين 
سنگين تري را براي تردد اين خودروها به ايران اعمال 
كرد. معاون پيش��ين گمرك، اعالم كرده بود: »ساالنه 
حجم بااليي از خودروهاي سواري همراه مسافر از طريق 
مبادي ورودي كشور تحت رويه  گذر موقت و براساس 
قانون امور گمركي يا جواز عبور بين المللي وارد كشور 
مي شوند كه بررسي هاي صورت گرفته نشان داده ساالنه 
تعداد قابل توجهي از اين خودروها به داليل متعدد پس 
از اتمام مهلت اعطايي از س��وي گمرك از كشور خارج 
نمي شوند و تخلفاتي در حوزه واگذاري آنها در داخل ايران 
به افراد ديگر، گزارش ش��ده است؛ به نحوي كه در حال 
حاضر صدها پرونده قاچاق در مراجع ذيربط براي عدم 
اعاده اين خودروها تشكيل و تحت رسيدگي است، از اين 
رو به منظور جلوگيري از بروز تخلف در حوزه خودروهاي 
خارجي كه تحت رويه گذر موقت وارد كشور مي شوند 
و همچنين در راس��تاي افزايش اثربخشي و اطمينان 

در تضمين بازگش��ت و خروج اين خودروها در مهلت 
قانوني تعيين شده و افزايش بازدارندگي در تخلف هاي 
احتمالي، گمرك هاي اجرايي مكلف به دريافت تضمين 

در مورد خودروهاي سواري ورود موقت شده اند.«

    جزييات انهدام خودروهاي امريكايي
در همين حال روز گذش��ته س��ازمان جم��ع آوري و 
فروش اموال تمليكي از امحاي فني خودروهاي لوكس 
قاچاق در انبارهاي اين س��ازمان خبر داد. عبدالمجيد 
اجتهادي-ريي��س هيات مدي��ره و مديرعامل جديد 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي- در گفت وگو 
با ايسنا، در رابطه با اقدام اخير براي امحاي چند خودرويي 
كه از س��ال ها قبل جهت تعيين تكليف در اختيار اين 
سازمان قرار داشت، توضيحاتي ارايه كرد. او با بيان اينكه 
خودروهايي كه جهت تعيين تكليف در اختيار سازمان 
اموال تمليكي قرار مي گيرد، تحت شرايطي امحا مي شود، 
گفت: وقتي خودرو امكان فروش در داخل كشور يا فروش 
به شرط صادرات را ندارد و در مجموع هيچ راهي براي 
استفاده نداشته باش��ند امحا خواهد شد، خودروهايي 
كه اخيرا امحا ش��د امكان فروش داخل را نداشت چرا 
كه امريكايي و باالي ۲۵۰۰ سي سي بود كه واردات آن 
ممنوع بوده و قابليت شماره گذاري ندارد، در عين حال 
اين خودروها فاقد هر گونه نمايندگي فروش و خدمات 
پس از فروش در ايران هس��تند. به گفته اجتهادي، در 
مواردي، خودروهايي كه قابليت ش��ماره گذاري براي 
عموم را ندارد براي استفاده در برخي نهادهاي امنيتي، 
انتظامي و نظامي، ش��ماره امنيتي شده و به آنها واگذار 
مي شود ولي براي اين سه خودرو چنين امكاني هم وجود 
نداش��ت. او در ادامه با اشاره به اينكه براي اين خودروها 
امكان فروش به شرط صادرات نيز وجود نداشت، توضيح 

داد: با وجود اينكه سازمان اموال تمليكي، اين خودروها را 
براي فروش به شرط صادرات به مزايده گذاشت، خريدار 
نداش��ت كه از جمله داليل، اين بود كه اين خودروها، 
ح��دود  ۱۰ س��الي در انبارها مانده و به م��رور زمان در 
ش��رايط آب و هوايي مختلف و آفتاب، كيفيت ظاهري 
خود را هم حتي از دست داده بود، در عين حال بخشي از 
قطعات  آنها در اين سال ها جدا شده و متاسفانه به سرقت 
رفته يا در هنگام جابه جايي آسيب ديده بودند. از سويي 
ديگر اكنون در كشورهاي ديگر مدل هاي باالتري از اين 
خودروها وجود دارد و ديگر خريدار ندارند كه مشتري در 

ايران آن را براي صادرات، خريداري كند.
مديرعامل سازمان اموال تمليكي افزود: بر اين اساس 
با توجه به قاچاق بودن خودروهاي مورد نظر و صدور 
راي قطعي از سوي مرجع قضايي و عدم امكان هر گونه 
استفاده از آنها، نسبت به امحاي اين خودروها جهت 
تعيين تكليف اقدام شد؛ به طوري كه به غير از موتور 
و گيربكس، تمامي قطع��ات آن امحا و اين دو بخش 
خودرو دراختيار دانشگاه هاي فني، موسسات دانش 
بنيان يا هنرستان ها گذاشته مي شود تا جهت آموزش 
فني و مهندسي مورد استفاده قرار گيرد. او اين را هم 
گفت كه خودروهاي از اين دست كه بايد امحا شوند 
محدود به انبارهاي تهران نيست و در انبارهاي تمليكي 
ساير شهرها نيز وجود دارد كه در صورت راي قطعي، 
تعيين تكليف خواهد شد. اين گزارش مي افزايد: در 
حال حاضر، حداقل ۷۳ دستگاه خودروي امريكايي و 
بيش از ۱۵۰ دستگاه خودروي باالي ۲۵۰۰ سي سي 
ديگر در گمرك بالتكليف مانده كه باقي مانده همان 
۱۲ هزار و ۲۶۱ يك دس��تگاهي اس��ت ك��ه قبل از 
ممنوعيت واردات خودرو )س��ال ۱۳۹۷( به گمرك 

رسيده ولي هنوز تعيين تكليف نشده است.
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بالتكليفي خريداران سمند و تيبا؛ 
از شماره گذاري خبري نيست

در حال حاضر بيش از يك ماه از ممنوعيت شماره گذاري 
س��مند و تيبا مي گ��ذرد و هنوز تصميم روش��ني در 
خصوص تعيين تكليف اين خودروها و مشترياني كه 
هزينه اين محصوالت را پرداخت كرده اند، اتخاذ نشده 
است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
سازمان ملي استاندارددر اوايل خردادماه امسال اعتبار 
ايمني سه خودروي سمند، تيبا صندوقدار و تيبا ۲ را 
تمديد نكرده و بر اين اساس اين خودرو ها شماره گذاري 
نمي شوند. در حال حاضر بيش از يك ماه از ممنوعيت 
شماره گذاري اين خودروها مي گذرد و هنوز تصميم 
روش��ني در خصوص تعيين تكليف اي��ن خودروها و 
مشترياني كه هزينه اين محصوالت را پرداخت كرده اند 
نيست. اخيرا هم با تش��ديد اعتراضات نسبت به عدم 
تحويل سمندها به مشتريان ش��ركت خودروسازي 
ايران خودرو اعالم كرده است كه نظر به انتشار اعالميه 
سازمان ملي استاندارد در مورد خارج كردن خودروي 
سمند از خط توليد و توقف شماره گذاري اين خودرو، 
اين شركت درراستاي تكميل تعهدات فروش سمند 
به خريداران و مجموعه هايي مانند تاكس��يراني، طي 
جلسه هايي با سازمان ملي استاندارد مشغول رايزني 
اس��ت. به گفته ايران خودرو تع��داد فروش خودرو 
سمند در مقياس محدود بوده و تمامي خودروهاي 
توليدي آم��اده تحويل به خريداران اس��ت. عمده 
خودروهاي فروخته ش��ده جهت نوسازي ناوگان 
حمل ونقل ش��هري اس��ت. اين مجموعه در حال 
پيگيري اس��ت كه هرچ��ه س��ريع تر خودروهاي 
توليدي را تحويل مش��تريان دهد. پ��س از انجام 
تحويل كامل خودروهاي خريداري شده اين خودرو 
سمند از خط توليد خارج و ديگر توليدنخواهد شد.

گمرك تكاليفش را براي تكميل 
سامانه تجاري انجام نداده

حميدرضا دهقاني نيا درباره آخرين وضعيت سامانه 
جامع تجارت به »خبرگزاري فارس« گفت: س��امانه 
جامع تج��ارت يكي از مهم ترين س��امانه هاي حوزه 
قاچ��اق كاال و ارز اس��ت كه در دولت قب��ل دو مرتبه 
تكميل آن پيگيري شد و در دولت فعلي نيز با دستور 
آقاي رييس جمهور فرصتي ۱۰۰ روزه براي تكميل و 
تبادل اطالعات آن داده ش��د. وي افزود: لذا با توجه به 
تكميل نشدن تبادل اطالعات در اين سامانه تا تاريخ 
۱4۰۱/8/8، با امضاي مخبر معاون اول رييس جمهور 
سندي ابالغ شد مبني بر اينكه نيازمندي هاي سامانه 
جامع تجارت تكميل ش��ود و براين اس��اس مجددا 
وظايف هر دستگاه به تفكيك ابالغ، زمان بندي و احصا 
شد. سخنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار 
داش��ت: ۹۰ درصد موارد ذكر ش��ده در سند ابالغي 
همان مواردي بود كه ستاد پيش از اين ابالغ و پيگيري 
كرده بود، اما در مورد تكاليف گمرك به نتيجه مطلوبي 
نرسيد. دهقاني نيا گفت: با توجه به ورود ستاد و ديگر 
دستگاه ها به موضوع تكميل اطالعات سامانه جامع 
تجارت و همچنين برگزاري جلساتي از سوي معاون 
اول رييس جمهور مبني بر تكميل اطالعات اين سامانه 
و پيگيري هاي الزم دو وزير اقتصاد و صنعت، معدن و 
تجارت نيز توافق كردند كه موضوع تكميل اطالعات 
سامانه جامع تجارت در قالب يك توافقنامه انجام شود 
و براين اس��اس توافقنامه اي بين طرفين امضا شد. به 
گفته وي، براساس س��ند توافقنامه مقرر شد تا در دو 
گام و دو مرحله موضوع تبادل اطالعات و انجام تكاليف 
گمرك براي تكميل سامانه جامع تجارت انجام شود 
و لذا تكاليف گمرك به اين منظور به صورت كامال ريز 
احصا شد و مجددا دستيابي به اهداف زمان بندي شد 
و براي هر تكليف نيز مسوولي مشخص شد. وي افزود: 
براساس توافقنامه مورد اشاره بايد تا تاريخ ۳۱ مرداد 
۱4۰۱ تكاليف انجام ش��ود اما طبق استعالمي كه ما 
به عنوان س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از وزارتخانه 
اخذ كرده ايم و پاسخ مكتوبي كه در تاريخ ۱۱ خرداد 
۱4۰۱ معاون وزير صمت به ما داده است هيچ كدام از 
تكاليف مانند ايجاد دسترسي به پايگاه داده گمرك، 
ارس��ال اطالعات اظهار نامه پته مطاب��ق نيازمندي 
وزارت صمت، پايداري در ارس��ال اطالعات و داده ها، 
حذف كنترل سامانه مديريت خدمات پس از ترخيص، 
دريافت سيستمي مجوزهاي ترخيص از سامانه جامع 
تجارت، اتصال سيستمي پته و اسناد حمل و... توسط 
گمرك انجام نشده است، بنابراين ستاد نيز موضوع را 
به معاون اول رييس جمهوري و اسماعيلي رييس دفتر 
رييس جمهور اعالم كرده ايم. او افزود: زيرساخت ها تا 
حدي در گمرك وجود دارد اما در سامانه جامع تجارت 
وقتي به گام تبادل اطالعات مي رس��يم به علت عدم 
تكميل اطالعات توسط گمرك به مشكل مي خوريم 
و زنجيره تبادل اطالعات محقق نمي ش��ود. وي بيان 
داش��ت: گمرك بايد وضعيت پيمانكار خود را تعيين 
تكليف كند و اين موضوع را ب��ه قوه قضاييه و رييس 
قوه قضاييه نيز منعكس كرده ايم و گويا آقاي محسني 
اژه اي نيز به اين مس��اله وارد شده و در حال پيگيري 
اس��ت تا موضوع را حل كند.  دهقاني نيا بيان داشت: 
واقعا درست نيس��ت كه كه چند سال معطل چنين 
وضعيتي از سوي گمرك باش��يم و مشخصا بايد اين 
اسناد و تفاهم نامه ها و قرارداده ها به روز شود تا مشكل 
تكميل اطالعات در س��امانه جامع تجارت حل شود. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي تكميل اطالعات 
در سامانه جامع تجارت مشكل فقط از سوي گمرك 
است، گفت: مشكل فقط گمرك نيست، اما تا زماني كه 
گلوگاهي مانند گمرك كه داراي داده هاي بسيار مهم 
براي رصد زنجيره تجارت اس��ت برطرف نشود، ديگر 
نيازمندي ها هم مشروط به اين موضوع باقي مي ماند. 
دهقاني نيا بيان داشت: طي مكاتباتي دستگاه هاي 
مختل��ف به س��تادمبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز و 
همچنين سامانه جامع تجارت خواستار اطالعات 
و داده هايي هستند كه اين موارد نيازمند آن است 
كه تامين اطالعات و داده ها از سمت گمرك انجام 
شود و تا محقق نشود، اين زنجيره ادامه نمي يابد.

حمايت بنياد بركت
از ۲۵۰۰ شركت دانش بنيان

 بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام امس��ال از ۲ هزار و 
۵۰۰ شركت دانش بنيان حمايت مي كند. مراسم اختتاميه 
پنجمين همايش مجريان اش��تغال زايي بني��اد بركت با 
حضور علي عس��گري معاون اجتماعي و امور استان هاي 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره(، اميرحسين مدني 
معاون توسعه روستايي و مناطق رياست جمهوري، محمد 
تركمانه مديرعامل بنياد بركت و معاون��ان و مديران اين 
بنياد برگزار ش��د.  مديرعامل بنياد بركت در اين مراس��م 
گفت: با توجه به نام گذاري سال ۱4۰۱ از سوي رهبر معظم 
انقالب به نام »توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« حمايت 
ويژه از ش��ركت هاي دانش بنيان در دستور كار قرار گرفته 
است. محمد تركمانه تاكيد كرد: دستورالعمل حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان آماده شده و امسال ۲ هزار و ۵۰۰ 
شركت دانش بنيان تحت پوشش اقدامات حمايتي ستاد 
اجرايي فرمان امام و بنياد بركت قرار مي گيرند.  مديرعامل 
بنياد بركت خاطرنشان كرد: با لحاظ اين موضوع كه ۶ هزار 
شركت دانش بنيان در كشور فعاليت دارند حمايت از ۲ هزار 
و ۵۰۰ شركت از اين تعداد مي تواند منجر به تحوالت بزرگي 
در كشور به خصوص در حوزه اشتغال زايي شود.  وي ادامه 
داد: جلسات كميته هاي دانش بنيان بنياد بركت با پارك هاي 
فناوري در اس��تان هاي مختلف در حال برگزاري است تا 
شركت هاي دانش بنياني كه آمادگي راه اندازي طرح هاي 
اشتغا ل زايي را دارند شناسايي و حمايت شوند. مديرعامل 
بني��اد بركت در عين حال متذكر ش��د: باي��د در انتخاب 
شركت هاي دانش بنيان و اختصاص بودجه به طرح هاي 
پيشنهادي دقت كافي شود.  تركمانه تمركز بر روي زنجيره 
ارزش را از ديگر اولويت هاي بنياد بركت در س��ال ۱4۰۱ 
اعالم كرد و گفت: اگر در يك منطقه محروم وارد مي شويم 
بايد به دنبال اشتغال پايدار و كسب وكار مستمر باشيم تا در 
نهايت منجر به ثروت آفريني در آن منطقه شود.  مديرعامل 
بنياد بركت افزود: زنجيره ارزش افزوده با توجه به پتانسيل ها 
و اس��تعدادهاي هر منطقه بايد در عرض يك تا دو سال در 
آن منطقه ش��كل بگيرد. وي بر ل��زوم برنامه ريزي بر روي 
ماركتينگ تاكيد كرد و اظهار داشت: شركت صادراتي بنياد 
به ثبت رسيده و فعاليت خود را با تمركز بر صدور محصوالت 
كارآفرينان بنياد به بازارهاي خارجي آغاز كرده است. تركمانه 
برگزاري همايش مجريان طرح هاي اشتغا ل زايي را فرصت 
مناس��بي براي تبادل تجربيات دانست و بيان كرد: در اين 
همايش كالس هاي آموزشي مناسب و كاربردي هم برگزار 
شد كه بايد از طريق فضاي مجازي ادامه پيدا كند. مديرعامل 
بنياد بركت خطاب به مجريان اشتغال زايي اين بنياد تاكيد 
كرد: شما رهبران پيشرفت منطقه اي هستيد و تجربه هاي 
خوب��ي در ميدان داريد. تركمانه با اش��اره ب��ه برنامه هاي 
اشتغال زايي در سال ۱4۰۱ خاطرنشان كرد: با توجه به قولي 
كه در شوراي عالي اشتغال به رييس جمهور براي ايجاد ۳۰۰ 
هزار شغل داده ايم بايد آماده يك كار بزرگ و جهادي باشيم. 
وي ادامه داد: آيين نامه تبصره ۱۶ بودجه سال ۱4۰۱ 
به زودي از طرف دولت ابالغ مي شود و منابع خوبي را 
براي ايجاد فرصت هاي كسب وكار در مناطق محروم و 
روستايي در اختيار بنياد بركت قرار مي دهد.  تركمانه در 
پايان به مجريان توصيه كرد: با افزايش تعامل و همكاري 
با نهادهاي استاني و به خصوص استانداري ها اتفاقات 

خوبي را در حوزه اشتغال زايي رقم بزنيد.
   لزوم اشتغال زايي در حاشيه شهرها

معاون اجتماعي و امور استان هاي ستاد اجرايي فرمان امام 
نيز در اين مراسم مجريان اشتغال زايي را رهبران اجتماعي 
خواند و اظهار داشت: با تأسي از داستان حضرت موسي)ع( 
و فرعون بايد ۷ اصل شخصيت دادن و هويت بخشي، تربيت 
نيرو، مراقبت و مداومت، شجاعت، پرورش فكري، صبر 
و اتصال به خدا را در كارتان لحاظ كنيد. علي عس��گري 
از آمادگي نمايندگي هاي س��تاد اجرايي فرمان امام در 
استان ها براي همكاري با مجريان خبر داد و افزود: ستاد 
اجرايي آمادگي فراهم آوردن امكانات الزم براي فعاليت هر 
چه بيشتر و بهتر مجريان و تسهيلگران بركت را دارد. وي 
خاطرنشان كرد: معضل محروميت از روستاها به حاشيه 
شهرها سرايت كرده است. الزم است كه به حاشيه شهرها 
توجه بيشتري ش��ود و مدل هاي اشتغال زايي در اين 

مناطق نيز به شكل ويژه تري به اجرا درآيند.
     توجه ويژه به اقتصاد روستا

در اين مراسم، همچنين معاون توسعه روستايي و مناطق 
رياست جمهوري بر لزوم نگاه كالن تر به موضوع محروميت 
در روس��تاها تاكيد كرد و گفت: از ابتداي انقالب اسالمي 
اقدامات بسيار موثري در بخش هاي زيرساختي از جمله 
شبكه آبرساني، راه سازي و توزيع شبكه برق در روستاها 
انجام شده است و ۷4 سازمان و نهاد در اين مناطق مشغول 
فعاليت هستند. اميرحس��ين مدني يادآور شد: با وجود 
اين اقدامات همچنان شاهد خالي شدن روستاها از مردم 
هستيم و به خصوص جمعيت جواني در اين مناطق نداريم. 
وي با تاكيد بر فعال كردن ظرفيت هاي مردمي در روستاها 
خاطرنشان كرد: تنها مجموعه اي كه در حوزه اقتصاد روستا، 
توانمندسازي مردم، محروميت زدايي و اشتغال زايي در 
روستاهاي كشور به شكل واقعي و عملي فعاليت مي كند 
بنياد بركت است. مدني تصريح كرد: دغدغه مردم در 
روستاها اشتغال است و بايد بر روي اين مساله، تمركز 
ويژه داشت. گفتني است، در پايان اين مراسم از مجريان 

برتر اشتغال زايي بنياد بركت تقدير به عمل آمد.

گمرك:خودروهابرايايرانيهايمقيماوكرايناست

مديركلدفترصنايعمعدنيوزارتصمت:

از تردد پورشه هاي گذرموقت تا انهدام خودروهاي امريكايي

حداكثر قيمت سيمان براي مصرف كننده ۵۰ هزار تومان شد
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت گفت: قيمت هر 
كيسه سيمان ۵۰ كيلويي براي مصرف كننده بين 4۵ تا 
۵۰ هزار تومان است و فروش با بيش از اين قيمت غيرقانوني 
است. سيف اهلل اميري درباره آخرين وضعيت توليد و عرضه 
س��يمان گفت: طبق برنامه، هر هفته يك ميليون و ۲۰۰ 
هزار تن سيمان در بورس كاال عرضه مي شود و اين هفته 
همين مقدار عرضه انجام شده، ضمن اينكه تقاضا با ميزان 
عرضه متناسب است، بنابراين مشكلي در تأمين سيمان 
مورد نياز وجود ندارد. اميري با بيان اينكه شايعه قطع برق 
توليد كنندگان سيمان در حدود سه هفته پيش تا حدودي 
بازار س��يمان را به هم ريخت، گفت: ب��ا عرضه و تقاضاي 
متناسب اين مشكل حل شده و اكنون هيچ كمبودي در 
اين زمينه وجود ندارد. وي با بيان اينكه به طور متوس��ط 
تقاضا خريد س��يمان در هفته حدود ۹۰۰ هزار تن است، 
بيان كرد: با توجه به شايعه قطع برق اين تقاضا در هفته به 
۲ هزار تن افزايش يافت و افرادي متقاضي خريد سيمان در 
بورس كاال شدند كه تا پيش از اين حتي يك كيسه سيمان 
نيز خريداري نكرده بودند. اين مقام مسوول گفت: با توجه 
به افزايش تقاضاي خريد س��يمان، بنابراين براي خريد 
سيمان از بورس قيدي تعيين شد، مبني بر اينكه خريدار 
بايد ۷۰ درصد سيمان خريداري شده را به فروش برساند 
و فاكتور آن را در سامانه جامع تجارت بارگذاري كند تا در 
هفته آينده امكان خريد س��يمان از بورس كاال را داشته 
باشد. وي افزود: براين اس��اس دالل ها از بازار كنار رفتند 
و با ش��رايط به وجود آمده تقاضا سيمان به ميزان واقعي 
خ��ود در هفته يعني بين ۹۰۰ هزار تن تا يك ميليون تن 
رسيد. اميري در مورد وضعيت توليد سيمان اظهار داشت: 
كارخانه هاي توليد كننده به طور مداوم در حال توليد هستند 

و اين كارخانه با توجه به مسائل ناشي از تامين برق روزها 
به توليد كلينكر اقدام مي كنند كه برق كمتري نياز دارد و 
شب تا صبح نيز به توليد سيمان مي پردازند و مشكلي نيز در 
زمينه تامين برق ندارند. وي با اشاره به قيمت عرضه سيمان 
در بورس كاال در هفته گذشته گفت: هفته گذشته هر تن 
سيمان به قيمت 4۹۵ هزار تومان و هر كيسه سيمان ۵۰ 
كيلويي به قيمت ۳۶ هزار تومان عرضه شد. اميري با اشاره 
به اينكه برخي ممكن است بگويند قيمت سيمان در بازار 
بيش حدود 8۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است، گفت: همانطور 
كه اشاره شد، دالالن در هفته هاي قبل خريدهايي را انجام 
دادند تا با قيمت باال سيمان را بفروشند، ولي آنها با عرضه 
مداوم س��يمان، فرصت گرانفروش��ي ندارند. وي افزود: 
مدت زمان نگهداري س��يمان ۳ ماه است و بعد از آن اين 

محصول خراب مي ش��ود، اكنون هم عرضه به طور مداوم 
انجام مي شود. مديركل دفتر صنايع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در پاس��خ به سوالي كه قيمت عرضه سيمان در 
بازار بايد چقدر باشد، گفت: فردي كه در هفته گذشته هر 
كيسه سيمان ۵۰ كيلويي را از بورس كاال به قيمت ۳۶ هزار 
تومان خريداري كرده است، حداكثر بايد اين محصول را به 
قيمت ۵۰ هزار تومان عرضه كند. وي افزود: سازمان هاي 
نظارتي و بازرسان و همچنين سازمان حمايت به صورت 
مداوم در حال رصد بازار هستند و با هر گونه گرانفروشي 
در قيمت سيمان برخورد مي كنند. اميري بيان كرد: فروش 
س��يمان به قيمت هاي 8۰ هزار يا بيشتر از آن غيرقانوني 
است و با اين متخلفان برخورد مي شود. اميري اظهار كرد: 
قيمت هر كيسه سيمان ۵۰ كيلويي براي مصرف كننده 

نهايي بين 4۵ تا ۵۰ هزار تومان اس��ت و فروش با بيش از 
اين قيمت غيرقانوني است. وي در پاسخ به اين سوال كه 
خريداران سيمان كه حدود سه هفته پيش سيمان را به 
قيمت گران خريداري كردند، اكنون با چه قيمتي مجاز 
به فروش و عرضه در بازار هس��تند، گفت: اين افراد نبايد 
سيمان را گران مي خريدند، ضمن اينكه االن هم با قيمت 
4۵ هزار تا ۵۰ هزار تومان بفروشند، متضرر نخواهند شد. 
مديركل دفتر صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان 
داشت: البته در هفته جاري و روز گذشته بورس كاال براي 
عرضه سيمان اقدام به يك نوع مهندسي عرضه كرد، مبني 
بر اينكه ۷۰ درصد س��يمان موجود را در بازار عرضه كند 
و در صورت تقاضا بقيه س��يمان را به بازار عرضه كند كه 
همين موضوع باعث افزايش حدود هزار توماني اين كاال 
در بورس شد، بنابراين از سوي وزارت صمت و همچنين 
انجمن س��يمان با اين اقدام مخالفت شد و از هفته آينده 
بايد عرضه به صورت كامل انجام ش��ود. وي با بيان اينكه 
هيچ مشكلي در تامين سيمان وجود ندارد، گفت: ۳ تا 4 
ميليون تن سيمان در انبارهاي عامالن فروش و همچنين 
به همين ميزان سيمان در بازار موجود است و به طور مرتب 
نيز اين محصول توليد و عرضه مي شود، هيچ مشكلي براي 
تامين تقاضا وجود ندارد. اميري با بيان اينكه عرضه سيمان 
در بورس كاال براساس قيمت پايه است، بيان كرد: با در نظر 
گرفتن ۹ درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هزينه حمل و نقل 
و ۱۵ درصد نرخ سود سود قيمت فعلي هر كيسه سيمان در 
بازار براي مصرف كننده بايد كمتر از ۵۰ هزار تومان باشد. 
مديركل صنايع وزارت صمت بيان در مورد صادرات سيمان 
گفت: توليدكنندگان مي توانند در اين محصول صادرات 

داشته باشند، اما بايد كف عرضه در بورس را رعايت كنند.

مديركلراهوشهرسازياستانمركزي:

»حميد انعامي« مديركل راه و شهرسازي استان مركزي 
اظهار داش��ت: سياس��ت هاي دولت براساس نهضت ملي 
مسكن و تامين زمين براي اقشار آسيب ديده است و در شهر 
مهاجران هدف اقتصادي مد نظر نيست و بر پايه سياست هاي 
دولت و طرح نهضت ملي مسكن بنا ش��ده است، در طرح 
آمايش سرزميني شهر اراك بيش از ۲۰ سال سرريز شهر 
اراك به سمت شهر جديد سوق داده شده است. مديركل راه 
و شهرسازي استان مركزي تصريح كرد: ما موظف هستيم 
سرانه ها را تامين كنيم، به نظر مي رسد در اين طرح كه تنها 
زمين با مالكيت دولتي است گزينه اي جز الحاق وجود ندارد 

اگر گزينه بهتري وجود داشت روي آن كار مي شد.

در طرح آمايش سرزميني سرريز 
شهر اراك به سمت شهر جديد 

اميركبير سوق داده مي شود 
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خبرروز

روانشناسان كنار خانواده هاي زلزله زده هرمزگان مستقر شدند
مديركل مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي كشور گفت: روانشناسان كنار خانواده هايي كه عزيزان خود را از دست دادند و افراد متاثر از حادثه 
زلزله هرمزگان مستقر شده و كمك هاي اوليه روانشناختي را ارايه مي كنند. بهزاد وحيدنيا افزود: روز اول ۲ تيم از بندر خمير و بندر لنگه به منطقه 
اعزام شدند؛ در مجموع تاكنون هشت تيم از محالت، جمعيت همياران سالمت روان و تيم استاني به منطقه اعزام شدند. او با اشاره به استقرار تيم 
ارايه خدمات حمايت هاي رواني و اجتماعي در باليا و حوادث بهزيستي موسوم به تيم »محب« در كنار زلزله زدگان هرمزگاني گفت: تيم هاي محب 
اعزام شده به همراه تيم ارزياب، ارزيابي نيازهاي اوليه و شناسايي مشكالت را انجام داده اند. مديركل مشاوره و امور روانشناختي سازمان بهزيستي 
كشور تاكيد كرد: اكنون اولويت با كمك هاي امداد و نجات و اسكان افراد است و فشارهاي رواني ناشي از شرايط محيطي )گرما( نيز مزيد بر علت است. 

جوابیه

 واكنش آموزش و پرورش 
به گزارش  »تعادل«

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سالم و احترام؛ 

در پاس��خ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 
۱۴۰۱/۰۴/۰5 با عنوان »شهريه مدارس غيردولتي« 
پاسخ سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه 
مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش را به 

شرح ذيل به استحضار مي رساند:
۱- تعيين نرخ ش��هريه م��دارس غيردولتي همه 
س��اله به اس��تناد مواد ۱5 و ۱۶ قانون تأس��يس و 
اداره مدارس و مراكز آموزش��ي و پرورش��ي و پس 
از تصويب ش��وراي سياس��ت گذاري، برنامه ريزي 
و نظ��ارت مركزي از طريق س��امانه مش��اركت ها 
WWW.mosharekatha.ir به موسس��ين 

ابالغ مي شود.
۲- موسسان مدارس غيردولتي موظف هستند با 
توجه به ش��اخص هاي مندرج در مواد فوق شامل 
)اجاره بهاء، حقوق و مزاياي پرسنل، كيفيت آموزشي 
و پرورش��ي، تعداد دانش آموزان، دوره تحصيلي و 
شهريه سال گذشته اطالعات واحد آموزشي را در 
سامانه مورد اشاره وارد و پس از تاييد منطقه /ناحيه 
مربوطه جهت تعيين شهريه به اداره كل آموزش و 
پرورش استان ارس��ال تا شهريه آن واحد آموزشي 

اعالم گردد.
٣- كليه فرآيند ش��هريه و ميزان افزايش س��االنه 
پس از تاييد س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان به واحدهاي آموزش��ي غيردولتي 

ابالغ مي شود.
۴- ش��هريه ابالغي به مدارس غيردولتي ش��امل 
)شهريه مصوب و شهريه فوق برنامه درسي( مي باشد 
و موسس��ان مدارس غيردولتي نبايد مبلغي باالتر 

شهريه فوق از اولياي دانش آموزان دريافت كنند.
5- استفاده دانش آموزان از ساير خدمات ارايه شده 
توسط موسسان، از قبيل فعاليت هاي غير آموزشي، 
هزينه اياب و ذهاب، تغذيه ميان وعده، ناهار، لباس 
ف��رم و... به صورت كامال اختياري بوده و هزينه اين 
برنامه ها با قراردادهاي مشخص كه به امضاي اولياي 
دانش آموز و موسسه رسيده قابل دريافت مي باشد. 
الزم به ذكر است در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي، 
رسيدگي و پاسخگويي به ش��كايات و اعتراضات، 
سامانه پاسخگويي به شكايات ذيل سايت مشاركت ها 
به آدرس )www.mosharekatha.ir(  را در 
نظر گرفته كه تمامي اولياي دانش آموزان و كاركنان 
مدارس، مراكز غيردولتي و مدارس آموزش از راه دور 

مي توانند شكايات خود را ثبت و پيگيري نمايند.
خواهشمند اس��ت دس��تور فرماييد طبق قانون 
مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابيه اين مركز 
در همان صفحه و با همان قلم اقدام الزم صورت گيرد.
مصطفيبابايي
ريیسمركزاطالعرسانيوروابطعمومي

رويداد

اعالممشموالن،امتيازاتوميزانافزايشحقوقناشيازرتبهبنديمعلمان
با ابالغ آيين نام��ه اجرايي قانون نظ��ام رتبه بندي 
معلمان كه به تصويب هيات وزيران رسيد، تكليف 
مش��موالن رتبه بن��دي، نح��وه تبدي��ل وضعيت 
نومعلم��ان، امتيازات و ش��رايط الزم ب��راي احراز 
رتبه هاي پنج گانه و ميزان افزايش حقوق ناش��ي از 
رتبه بندي مشخص ش��د. رتبه بندي معلمان، از آن 
دس��ت مطالبات پرتكرار جامعه فرهنگيان اس��ت 
كه پ��س از فراز و فرودهاي بس��يار طي بيش از ۱۰ 
سال اخير، س��رانجام ۲5 اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب 
اليحه اي از س��وي دولت وقت به مجلس ارسال شد 
و كليات آن در روز هجدهم خردادماه س��ال ۱۴۰۰ 
به تصويب رس��يد، اما به دليل تغييرات قابل توجه 
اليحه از س��وي نمايندگان مجل��س و عدم تامين 
بار مال��ي آن، ماه ها در مجلس معط��ل ماند و يك 
مرتبه نيز از سوي ش��وراي نگهبان رد شد و دوباره 
به مجلس بازگشت. يوس��ف نوري، وزير آموزش و 
پرورش، ۱۳ تيرماه پيرامون زمان اجراي رتبه بندي 
گفته است: » بر اس��اس آيين نامه اجرايي مصوب 
هيات وزيران، ش��يوه نامه  نهايي قانون رتبه بندي 
 معلمان در دس��ت تدوين اس��ت؛ اين ش��يوه نامه 
ش��امل جزيياتي اس��ت كه هيات هاي مميزه بايد 
بر اس��اس آن كار كنند. تالش ما بر اين اس��ت كه 
ان شاءاهلل با همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه و 
اداري استخدامي طي هفته آينده شيوه نامه اجرايي 
قان��ون رتبه بندي معلمان نهاي��ي و رتبه بندي در 

داخل وزارتخانه وارد عمليات اجرايي شود.«

     مشموالن رتبه بندي معلمان 
چه كساني هستند؟

 ماده ۳ آيين نامه به مش��موالن رتبه بندي پرداخته 
اس��ت كه مطاب��ق آن، مش��موالن اي��ن آيين نامه 
عبارت اند از مش��مولين طرح طبقه بندي مشاغل 
معلمان و نيروهاي توان بخشي مدارس استثنايي كه 
در حال حاضر صرفًا در واحدهاي آموزشي و تربيتي 
اش��تغال به خدمت تمام وقت دارن��د. افراد موضوع 
اليحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري 
وزارت آموزش وپ��رورش كه ب��راي خدمت معلمي 
استخدام شده اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان 
كش��ور و احتس��اب س��وابق تجربي آنان - مصوب 
۱۳5۸ - ش��وراي انقالب جمهوري اسالمي ايران و 
اصالحات بعدي آن، مشمول اين آيين نامه هستند. 
آن دس��ته از نيروهاي اداري ش��اغل در پست هاي 
كارشناس��ي و باالتر كه بر اس��اس ضوابط و شرايط 
مربوط در يكي از عناوين موضوع طرح طبقه بندي 
مشاغل معلمان اشتغال يابند، از زمان تغيير سمت 
و شروع به خدمت معلمي مشمول نظام رتبه بندي 
مي ش��وند. در صورت بازگش��ت مجدد ب��ه كار در 
سمت هاي اداري حسب شرايط ذي ربط از فوق العاده 
رتبه بندي برخوردار نخواهند بود. همچنين نيروهاي 
فاقد كد شناسه استخدام مورد تأييد سازمان اداري 
و استخدامي كشور، كاركنان مامور يا انتقالي به ساير 

دس��تگاه هاي اجرايي )با حفظ پس��ت سازماني با 
بدون آن(، كاركنان مامور به مدارس غيردولتي )به 
استثناي مديران و معاونين كه از آموزش وپرورش 
حقوق درياف��ت مي كنند(، نيروهاي م��ازاد يا در 
اختيار مدرس��ه، كليه افرادي ك��ه از بيش از يك 
صندوق حقوق دريافت مي كنن��د، افرادي كه در 
مرخصي بدون حقوق به سر مي برند، افراد انتقالي 
به دانش��گاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي و افراد 

مامور به تحصيل مشمول اين آيين نامه نيستند.

    تعيين تكليف معلماني
 كه به ايستگاه اول رتبه بندي نمي رسند

اما در ماده 5 آيين نامه فوق تكليف معلماني كه موفق 
به كسب رتبه آموزشيار معلم نمي شوند، اشاره شده 
است: مشموالني كه پس از ارزيابي نخست، حداقل 
امتياز الزم براي احراز رتبه آموزشيار معلم را كسب 
نكنند، از تاريخ عدم احراز رتبه، براي مدت يك سال 
به آنها فوق العاده رتبه آموزش��يار معلمي پرداخت 
خواهد ش��د. اين دسته از مش��موالن مي توانند در 
فرصت يك س��اله با كس��ب امتي��از الزم و ارزيابي 
مجدد در يكي از رتبه ها قرار گيرند. شرط برقراري 
فوق الع��اده رتبه بندي ب��راي هر ي��ك از رتبه ها و 
همچنين شرط احراز هر يك از آنها، كسب حداقل 
امتياز مربوط به شايستگي هاي عمومي همان رتبه 

مندرج در جدول شماره ۳ خواهد بود.

   شرط تبديل وضعيت 
معلمان جديداالستخدام

تمامي اف��راد جديداالس��تخدام )به اس��تثناي 
متعهدين خدمت و ساير مشمولين داراي قانون 
خاص( به  صورت پيماني به كارگيري خواهند شد 
و تبديل وضعيت آنها منوط به كس��ب امتيازات 
رتبه مربي معلم و با رعايت س��اير قوانين مربوط 
خواهد ب��ود و ارزيابي آنها صرفًا پ��س از دو دوره 

ارزيابي ساالنه صورت مي پذيرد.

    تعيين مهلت ۱۰ روزه براي ثبت اعتراض
 تعيي��ن مهل��ت ۱۰ روزه اعتراض پ��س از ابالغ 
رتبه، نس��بت به نحوه رس��يدگي، ارزيابي و رتبه 
تعيين ش��ده خ��ود در م��اده ۱۴ آيين نام��ه ذكر 
شده اس��ت و بر اس��اس آن معترضان مي توانند 
درخواست خود را از طريق س��امانه به دبيرخانه 
هيات مميزه س��طح باالتر ارايه كنند. در صورت 
وارد بودن اعتراض متقاضي، رتبه وي توسط هيات 
مميزه رسيدگي كننده به اعتراض تعيين و تاريخ 

اجراي حكم وي از تاريخ استحقاق خواهد بود.

    ميزان افزايش حقوق ناشي از رتبه بندي 
از ۴۵ تا ۹۰ درصد 

ام��ا در ماده ۱5 مي��زان افزايش حقوق ناش��ي از 
رتبه بندي در فيش حقوقي مشموالن اعالم شده 
است؛ با تعيين رتبه مشمول توسط هيات مميزه 
ذي ربط، فوق الع��اده رتبه بن��دي مطابق ماده ۶ 
قانون به ترتيب براي رتبه هاي پنج گانه آموزشيار 
معلم، مربي معلم، اس��تاديار معلم، دانشيار معلم 
و استاد معلم به ترتيب ۴5 درصد، 55 درصد، ۶5 
درصد، ۷5 درص��د و۹۰ درصد مجموع امتيازات 
حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل در حكم 
كارگزيني مش��مولين، به صورت جداگانه درج و 

ماهيانه پرداخت مي شود.

   ارزيابي مجدد، هر ۳ سال يك بار
بر اساس ماده ۲۱ نيز وزارت آموزش وپرورش هر سه 
سال يك بار موظف به ارزيابي مجدد است و چنانچه 
افراد مشمول در ارزيابي مجدد، حداقل امتياز الزم 
براي كسب رتبه فعلي را كس��ب نكنند، با توجه به 
امتيازات مكتسبه به رتبه هاي پايين تر تنزل مي يابند 
و در اي��ن صورت در نوب��ت اول موظف به طي دوره 
بازآموزي در مراكز آموزشي وابسته به وزارت خواهند 
بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل 

طرح طبقه بندي مشاغل معلمين خواهد شد.

غربالگري۸۱نمونهمشكوكآبلهميموني
ريي��س انستيتوپاس��تور ايران گف��ت: از ابتداي 
خردادماه تاكنون غربالگري ۸۱ نمونه مش��كوك 
به آبله ميمون��ي در انستيتوپاس��تور و ۳۷ نمونه 
نيز در مراكز ديگر انجام ش��ده كه در هيچ كدام از 
اين نمونه ها، مورد تاييد نش��ده اي از اين بيماري 
شناس��ايي نشده است. »رحيم س��روري« اظهار 
كرد: پيش��گيري و كنت��رل بيماري ه��اي واگير 
ج��زو تكاليف ماس��ت و ۱۲ مركز آزمايش��گاهي 
در كشور جهت تش��خيص آبله ميموني، تجهيز 
شده است. او افزود: انس��تيتو پاستور ايران كيت 
غربالگ��ري ارتوپاكس وي��روس را طراحي كرد و 
تيم پاس��خ سريع انستيتو پاس��تور براي آمادگي 
جهت پاسخ به اپيدمي هاي احتمالي اين بيماري، 
شكل گرفته است. سروري با اشاره به فعاليت هاي 
مهم و شاخص انستيتو پاس��تور ايران از گذشته 
تاكنون، يادآور ش��د: انيستيتو پاستور ايران، پنج 
همه گيري بيم��اري  مانند وبا و حصبه را مديريت 
كرده اس��ت. او ادامه داد: اي��ران، يكي از متوليان 
ريش��ه كني آبل��ه در منطقه خاورميانه ش��رقي، 
اس��ت. در آن زمان واكس��ن هاي آبل��ه  توليدي 
انس��تيتو پاس��تور ايران در عراق، افغانس��تان و 
مصر اس��تفاده ش��د. حدود ۲5۰ ميليون كودك 
 از ۲۲ كش��ور واكسن هاي آبله توليد شده از سوي 

انستيتو پاس��تور ايران را استفاده كردند. سروري 
با اش��اره به توليد واكس��ن پاس��توكووك گفت: 
دانشمندان ما توانس��تند با همكاري دانشمندان 
كوبايي، واكس��ن موثري عليه كووي��د۱۹ توليد 
كنند. به گفته رييس انس��تيتو پاس��تور ايران در 
مواقع اضطراري كه امكان تامين واكسن در ايران از 
طريق كووكس نبود، بايد انتقال تكنولوژي ساخت 
واكسن كرونا به كشور انجام مي شد كه اين كار به 
خوبي انجام شد. وي افزود: انستيتو پاستور ايران، 
آزمايشگاه همكار مرجع در هپاتيت، ايدز، سل و 
آنفلوآنزا است و شبكه آزمايشگاهي كوويد۱۹ نيز 
از سوي انستيتو پاستور راه اندازي شد كه بيش از 
5۰۰ آزمايشگاه در طول دوره همه گيري كرونا به 

اين شبكه متصل شدند.

رويخطخبر

مبتاليانكرونادوباره۴رقميشد
بر اس��اس اع��الم وزارت بهداش��ت، بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰۰۷ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي شده و 
متاس��فانه هش��ت بيمار نيز جان خود را از دست 
دادند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۷ ميليون و ۲۴۰ هزار و 5۶۴ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري، ب��ه ۱۴۱ هزار و ۴۰۴ 
نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۶۳ هزار و ۴۷۹ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند. ۲۳۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون 5۲ ميليون و ۶5۲ هزار 
و ۴۳۱ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كش��ور 
انجام شده اس��ت. در حال حاضر صفر شهرستان 
در وضعي��ت قرمز، صفر شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۱۰5 شهرس��تان در وضعيت زرد و ۳۴۳ 
شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. همچنين بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت، تاكنون ۶۴ ميليون 
و ۶55 هزار و ۷۹۷ نف��ر ُدز اول، 5۸ ميليون و ۱۰ 
ه��زار و ۶5۴ نفر ُدز دوم و ۲۷ ميليون و ۷۷۱ هزار 
و ۹۹۱ نفر نيز ُدز س��وم واكسن كرونا را در كشور 
تزريق كرده اند. بر اين اساس مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱5۰ ميليون و ۴۳۸ هزار و 
۴۴۲ ُدز رسيد. به گفته عباس شيراوژن، سخنگوي 

س��تاد ملي كرونا يك��ي از داليل عم��ده افزايش 
بيماران جديد عدم تكميل ميزان واكسيناسيون 
است. خوش��بختانه تقريبا افراد ميان سال به باال 
واكسيناس��يون خود را كامل انج��ام داده اند اما 
هرچه به س��نين پايين تر مي رسيم استقبال آنها 
از واكسيناس��يون در نوبت سوم كمتر بوده است. 
در واقع كمتر از نصف جمعيت آنها نوبت س��وم را 
تزريق نكرده اند. او بيان كرد: اف��رادي كه دو دوز 
واكس��ن تزريق كرده و از زمان آخرين تزريق آنها 
ش��ش ماه گذشته اس��ت، اكنون ايمني بدن آنها 
كاهش پيدا كرده و امكان بيشتري دارد كه بيمار 
شوند. سخنگوي ستاد ملي كرونا يادآور شد: اگر 
اين افراد دوباره نوبت يادآور ۱۴۰۱ را تزريق كنند 
مشكل زمان بندي حل شده و دوباره سطح ايمني 

افزايش پيدا مي كند.

گليماندگار|
 هر روز اتفاق تازه اي باعث مي ش��ود تا 
حيرت مردم از آنچه در جامعه جريان 
دارد بيشتر ش��ود، حاال چند روزي است كه آگهي 
»تخليه مستاجر« در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دست مي شود، »شرخري« از چك هاي برگشت 
خورده به خانه هايي رس��يده كه مس��تاجرانش نه 
توان پرداخت اجاره بهاي مسكن را دارند و نه توان 
تهيه خانه اي ديگر و اسباب كشي. همه چيز در هم 
گره خورده، از اينكه ديگر مردم هم به يكديگر رحم 
ندارند و هر كسي به دنبال منافع شخصي خودش 
است، س��ال ها مي گذرد. در اين بين افرادي كه به 
دليل مش��كالت اقتصادي به زير خط فقر سقوط 
كرده اند بيش از همه آس��يب پذير ش��ده اند. طي 
يك سال گذشته نرخ اجاره بهاي مسكن به حدي 
باال رفته كه ب��راي خيل��ي از خانواده ها ماندن در 
ش��هرهاي بزرگ امكان پذير نيست، همين مساله 
باعث گس��ترش حاشيه شهرها مي ش��ود، همان 
جايي كه به باور جامعه شناسان مكاني براي انواع 
بزه هاي اجتماعي، آسيب ها و... است. اينكه در كنار 
آگهي »تخليه مستاجر« عكس هايي از افرادي كه 
در اس��تبل ها و تويله ها زندگي مي كنند و بابت آن 
هم ماهي تا ۲ ميليون تومان اجاره مي پردازند نيز 
مساله ديگري است كه كسي بايد پيدا شود در اين 
باره حرفي بزند. زماني رييس دولت مي خواس��ت 
س��االنه يك ميليون خانه بسازد و درد بي مسكني 
مردم را درمان كند، اما اين حرف ها بيش��تر تبليغ 
انتخاباتي بود تا برنامه اي مدون و تنظيم ش��ده كه 
آماده اجرا باش��د. همه چيز به حرف آسان است و 
وقتي پاي عمل وس��ط مي آيد آن زمان اس��ت كه 
ديگر خيلي ها حرف هايي را كه زده اند، وعده هايي 
را كه داده اند از ياد مي برند و اين مردم هستند كه 
يك بار ديگر اميدش��ان نااميد مي شود. اين آگهي 
»تخليه مستاجر« تنها در يك نقطه شهر نيست، در 
اكثر نقاط شهر نزديك بنگاه هاي معامالت ملكي 
اين آگهي به چشم مي خورد، شماره تلفني هم زير 
آن درج ش��ده، صاحبخانه ها مي توانند زنگ بزنند 

و بگويند كه چه چي��زي مي خواهند، هر چند اين 
شماره االن خاموش اس��ت و كسي پاسخگوي آن 
نيست اما انگار اين آگهي باعث شده تا افرادي كه 
اين كار را انجام مي دهند از خير تماس هاي تلفني 
بگذرند و با مراجعه حضوري به بنگاه هاي معامالت 
ملكي در مورد رويه كاري خود توضيح بدهند و از 
آنها بخواهند صاحب خانه اي را كه براي بلند كردن 
مستاجر با مش��كل مواجه شده است به آنها ارجاع 

دهند. به همين سادگي و به همين تلخي. 

    ما فقط حرف مي زنيم
 اما برخي كتك كاري هم مي كنند

به واس��طه يك بنگاهي آش��نا با يكي از اين افراد 
مالق��ات ك��ردم و در م��ورد روند كاري ك��ه دارد 
پرسيدم. پيمان جواني ۳۰ ساله است، مجرد و البته 
خودش هم در يك بنگاه مش��غول به كار است، او 
درباره اين آگهي و روند كار به »تعادل« مي گويد: 
م��ا كار خالف قان��ون انجام نمي دهي��م، اصال هم 
رفتار بدي با مس��تاجرها نداريم، باالخره همانقدر 
كه مستاجر محق اس��ت صاحبخانه هم حق دارد 
خان��ه اش را به هر قيمتي و به هر كس��ي كه دلش 
مي خواهد اج��اره دهد، اينكه مس��تاجر نه اجاره 
پرداخت كند و نه خان��ه را خالي كند، به ضرر فرد 
ديگري رفتار كرده، صاحبخانه ها چون صاحبخانه 

هستند نبايد از حق خود دفاع كنند؟
او در پاسخ به اين سوال كه پس مراجع قضايي چه 
وظيفه اي دارند و چرا ش��ما بايد اي��ن كار را انجام 
دهيد، اظه��ار مي دارد: اگر قرار باش��د صاحبخانه 
از طري��ق مراجع قضاي��ي اقدام كن��د ماه ها طول 
مي كشد تا حكم تخليه خانه اش را بگيرد اما وقتي 
ما وارد عمل مي شويم در طول يك تا دو هفته خانه 
را براي��ش خالي مي كنيم. پس ب��راي صاحبخانه 
بهتر اس��ت كه از ما كمك بگي��رد تا اينكه بخواهد 
خ��ودش را درگي��ر دادگاه كند.  پيم��ان در مورد 
ميزان دس��تمزدي كه از اين كار دريافت مي كند 
مي گويد: بس��تگي دارد كه ملك كجا باشد، چقدر 
پول پيش و چه ميزان اجاره براي آن تعيين ش��ده 

باش��د، معموال مبلغي كه ما دريافت مي كنيم بين 
۱۰ تا ۲5 ميليون تومان است و ضمانت مي دهيم 

كه حتما خانه را تا دو هفته خالي كنيم. 
اين تخليه كننده مس��تاجر در مورد روش كارش 
مي گويد: تيم م��ا اهل دعوا و داد و بيداد نيس��ت، 
بعضي از اين آدم هايي كه اين كار را انجام مي دهند، 
متاسفانه كتك كاري هم مي كنند، اما ما معموال با 
گفت وگو و مراجعه هاي مستمر به خانه مورد نظر 
مستاجر را وادار به تخليه مي كنيم. در واقع پيگيري 

هر روزه در اين مورد جواب مي دهد. 
وقتي ب��ه او مي گويم اصال دلت براي مس��تاجرها 
مي س��وزد ي��ا ن��ه ب��ا لحني تن��د مي گوي��د: من 
خودم مس��تاجر هس��تم، با دلس��وزي كه كاري 
از پي��ش نم��ي رود، ما ه��م كه كار خ��الف قانون 
انج��ام نمي دهيم، صاحبخانه ه��م حق دارد، مثال 
مس��تاجري را مي شناس��م كه با پ��ول پيش ۶5 
ميليون و اجاره ماهانه ۹ ميليون تومان در يكي از 
محله هاي خوب تهران خانه اجاره كرده است، بعد 
از دو ماه ديگر اجاره خان��ه اش را پرداخت نكرده، 
صاحبخان��ه مراجعه ك��رده اصال پاس��خگو نبوده 
يك ماه، دو ماه، س��ه ماه، خب اين فرد اگر توانايي 
پرداخت اجاره بها را نداش��ته چرا در اين منطقه با 
اين مبلغ خانه اجاره كرده است، مساله اينجاست 

كه برخي مستاجرها هم بي انصافي مي كنند. 

    تخليه مستاجر آن هم بدون حكم قضايي 
جرم است

خس��رو ملك زاده، حقوقدان درباره آگهي تخليه 
مستاجر و اينكه آيا اين افراد مي توانند بدون حكم 
قضايي اقدام ب��ه تخليه خانه كنن��د، به »تعادل« 
مي گويد: اي��ن كار اگر بدون حكم قضايي باش��د، 
جرم است، حتي موجر يا همان صاحبخانه هم اگر 
بدون حكم قضايي وارد ملك شود و اقدام به تخليه 
اس��اس مس��تاجر كند، مجرم بوده و مورد پيگرد 
قرار مي گيرد، در اين مورد هم مي توان موجر را به 

عنوان آمر مورد پيگرد قرار داد. 
او در بخش ديگري از س��خنانش به شرايط كشور 

در پاندمي كرونا اش��اره مي كند و مي گويد: تخليه 
مستاجرخالف ستاد مصوبه ملي كروناست. ستاد 
ملي كرونا با دس��تور ش��وراي عال��ي امنيت ملي 
تشكيل مي شود و مصوبات اين ستاد نيز در حكم 
قانون است. طبق اين مصوبه ديگر شوراهاي حل 
اختالف نمي توانن��د حكم تخليه بدهند و فقط هر 
سال، ۲5 درصد به مبلغ اجاره خانه اضافه مي شود. 
با اينك��ه كرونا فروكش كرده اس��ت، اما هنوز هم 
اين مصوبه اجرا مي ش��ود و دس��تور تخليه توسط 
شوراهاي حل اختالف صادر نمي شود، مگر اينكه 
صاحبخانه عق��د نامه ازدواج خود ي��ا فرزندش را 
بياورد و با اثبات نياز شخصي شوراي حل اختالف 
را مج��اب به دس��تور تخلي��ه كند. اما متاس��فانه 
بسياري از مردم يا از اين قانون خبر ندارند، يا فكر 
مي كنند پروس��ه پيگيري آن پيچي��ده و طوالني 
اس��ت به همين خاطر براي دفاع از حق خود اقدام 
نمي كنند، در حال حاضر كه اجاره بهاي مس��كن 
به يك باره افزايش چند برابري داش��ته و نس��بت 
به سال گذشته هم افزايش پيدا كرده، بسياري از 
صاحبخانه ها به بهانه اينكه خودشان مي خواهند 

در خانه اقامت كنند، مس��تاجر را بلند مي كنند تا 
با فرد ديگري قرارداد ت��ازه ببندند و مبلغ را به هر 
ميزان كه مي خواهند افزايش دهند، در صورتي كه 
اگر بخواهند با مس��تاجر قبلي قرارداد امضا كنند، 
فقط بايد ۲5 درصد به اجاره بها مسكن بيفزايند. 

     بحران هاي اجتماعي يكي بعد از ديگري 
از راه مي رسند

پرويز س��االري، جامعه ش��ناس نيز در اين باره به 
تعادل مي گويد: متاس��فانه بي توجهي به مس��ائل 
و مش��كالت اقتصادي و معيش��تي باعث ش��ده تا 
بحران هاي اجتماعي يكي بعد از ديگري در جامعه 
نمود پيدا كنن��د. اينگونه رفتارها در جامعه اي كه 
مردم هر روز با تورم مواجه مي شوند، گذران زندگي 
برايشان سخت ش��ده كامال طبيعي است. در اين 
شرايط ديگر كس��ي فرصت فكر كردن به همنوع 
خود را ندارد چون ش��رايط به گونه اي رقم خورده 
ك��ه هر كس باي��د مراقب زندگي خودش باش��د، 

هزينه هاي زندگي خودش را تامين كند. 
او مي افزايد: وقتي معيشت مي شود اولين نگراني 

افراد جامعه، از خود گذشتگي و ايثار و ... تبديل به 
واژه هاي فانتزي مي شوند كه اصال كاربردي ندارند. 
صاحبخانه وقتي مي بيند كه هزينه هاي زندگي اش 
در طول يك سال چند برابر شده مي خواهد بخشي 
يا تمام اين هزينه را از خانه اي كه دارد تامين كند، 
او هم خود را محق مي دان��د، دارايي دارد كه با آن 
مي توان��د درآمد زايي كند و البته كه ش��رايط اين 
اجازه را به او مي دهند كه هر چقدر دلش مي خواهد 
از ملك مورد اجاره خود درآمد كسب كند. در واقع 
وقتي هيچ نظارت و البت��ه برنامه اي در اين زمينه 
وجود ندارد بايد هم شاهد درج چنين آگهي هاي 
تلخ و سياهي بر ديوارهاي شهر باشيم. اگر شرايط 
به همين من��وال پيش برود، بحران هاي اجتماعي 
ديگر قابل كنترل نخواهند بود و نمي توان گفت كه 
اين شرايط تا كي به اين شكل مي تواند ادامه داشته 
باشد. در واقع رانده شدن افراد از شهرها به حاشيه 
خود مساله اي اس��ت كه اگر زودتر مانع آن نشويم 
حاشيه شهرها تبديل به بمب ساعتي خواهند شد 
كه هر لحظه امكان انفجار دارند و جامعه را با انواع 

و اقسام آسيب ها مواجه خواهند كرد. 

گزارش

سرريزشدنبحرانهاياجتماعيجامعهراتهديدميكند

آوار »شرخرها« بر سر مستاجرها
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