
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2249  Mon. Jun 27. 2022  دالر دوشنبه   6 تير 1401   27 ذي القعده 1443  سال نهم  شماره 2249  8 صفحه  قيمت:5000 تومان
--

يورو
--

تمام سكه
14747000

شاخص بورس
1501346

يادداشت- 1

درد بزرگ؛ »اقتصاد دولتي!«
سه، چهار سال عمر كوتاهي 
اس��ت در حي��ات ف��ردي و 
اجتماع��ي. كوتاه ب��ه اندازه 
چش��م برهم زدني؛ در اينكه 
مثال چهار سال بعد چه نظم 
اقتصادي در زندگي ما جاري 
و بر زندگي و كس��ب و كار ما 
حاكم خواهد بود را مي توان 
تا حدود بسياري از روندهايي كه امروز بر امور مختلف 
حاكم است، تشخيص داد. آگاهي از روندهاي منفي 
و ناگوار مانند بيماري ها يا بالياي طبيعي )همچون 
سيل و خشكسالي و...( يا مشكالت مزمن اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي اگر چه مي تواند باعث نااميدي و 
سرخوردگي شود اما از س��وي ديگر اين امكان را نيز 
ايجاد مي كند تا اراده فردي يا جمعي براي مقابله با آن 
امر ناگوار فراهم و تغيير آن وضعيت به ظاهر محتوم 
امكان پذير شود. گزارش اخير مركز آمار از رشد 12.5 
درصدي نرخ تورم يك ماهه س��ر و صداي بس��ياري 
در محافل اقتصادي و رس��انه هاي خبري ايجاد كرد. 
صرف نظر از علل وق��وع اين نرخ باالي ت��ورم )تاثير 
حذف ارز 4200 يا عواملي همچون نااميدي از برجام 
يا تجاوز روسيه به اوكراين و...( يك چيز مسلم است 
و آن اي��ن كه تداوم اين وضعيت و تكرار اين نرخ تورم 
در ماه هاي بعد و ادامه متوسط نرخ تورم 40 درصدي 
سه سال اخير در چند سال آتي مي تواند اثرات فاجعه 
باري بر زندگي و حيات انسان ايراني داشته باشد. براي 
ملموس ش��دن موضوع به عنوان مثال مي توان اين 
گونه گفت كه فردي كه امروز 8 ميليون تومان درآمد 
دارد در س��ال 1405 يعني چهار سال بعد نياز به 31 
ميليون تومان خواهد داشت تا همچون امروز گذران 
زندگي كند. همچنين است كسي كه درآمد كنوني 
او 12 ميليون تومان باش��د در آن سال، 46 ميليون و 
كس��ي كه 20 ميليون تومان درآمد داشته باشد در 
سال 1405 نياز به درآمدي بيش از 76 ميليون تومان 
خواهد داشت تا همين سطح از زندگي امروز را حفظ 

كند )دكتر مهدي بهكيش- 1401/3/21( 
»تورم« بي ش��ك مهم تري��ن و بنيادي ترين معضل 
حيات��ي جامع��ه ايراني اس��ت كه ح��ل آن اولويت 
اساسي كشور اس��ت. اما متاس��فانه اين مساله بس 
مهم، معادله اي بس پيچيده است كه هم مساله و هم 
راه حل آن به »دولت« ختم مي ش��ود. اتفاق ناگواري 
كه در طي حدود يك قرن اخير در اين سرزمين واقع 
ش��ده آن بوده كه »دولت« به عنوان راه حل مشكل 
توسعه نايافتگي و رهايي از عقب ماندگي معنا شده؛ 

دولتي همه كاره و جامعه اي ضعيف و هيچ كاره!
به لحاظ تاريخي شروع اين نگرش و رفتار به ديدگاه ها 
و اقدامات علي اكب��ر داور، وزير مالي��ه )قبل تر وزير 
عدليه( پهلوي اول باز مي گردد كه از يك س��و بسيار 
دغدغه مند نسبت به عقب ماندگي جامعه و مصر به 
پيشرفت و توسعه كشور بوده است: »از نظام و مدرسه 
صرف نظر نمي ش��ود كرد؛ براي فقرا بايد مريضخانه 
س��اخت، ايتام محتاج به مواظبت هستند، به كور و 
ش��ل هاي جامعه بايد توجه داشت، خل و ديوانه ها را 
بايد به دارالمجانين برد. خالصه هزار موسسه و اداره 
و درِد بي درمان براي مملكت الزم است كه هيچ كدام 
بي خرج و بدون س��رمايه صورت پذير نخواهد شد.« 
و از س��وي ديگ��ر راه حل را هم در دول��ت مي ديده و 
معتقد بوده: »در حال فعلي مملكت، جز دولت، هيچ 
قوه اي قادر به رفع بحران نيس��ت. بله، دولت بايد اين 
اوضاع پر نكبت ام��روِز ما را عوض كند.« )اول اصالح 
اقتصادي- مجموعه مقاالت علي اكبر داور، انتشارات 

شيرازه كتاب ما( 
 بر مبناي همين طرز تفكر، ده ها ش��ركت انحصاري 
دولتي در حوزه هاي قند و شكر، حمل و نقل، نساجي 
و آبياري و بيمه و ساختمان و... تاسيس شد و اقتصاد 
كش��ور را در يد اختيار دولت نهاد. رويه و منشي كه 
حكمراني اقتص��ادي را در طي ح��دود يك قرن در 
اين كش��ور ش��كل داد. امروزه به اثبات رسيده است 
اين بزرگ ترين بالي زندگي بش��ري يعني »تورم« 
ريش��ه در همين طرز تفك��ر و روش اقتصادي يعني 
اقتصاد دولتي و خرج بيش از دخل دولت و چاپ پول 
بي پشتوانه و سيل و سيالب نقدينگي دارد. چاره كار 
نيز اما همان طوري  كه از قبل از دولتي شدن اقتصاد در 
دوران پهلوي اول و از سوي پيشگامان مشروطه عنوان 
مي ش��د، محدود كردن دخالت هاي دولت به عرضه 
كاالي عمومي و فراهم كردن حق انتخاب و ايجاد بستر 
مشاركت جامعه در فضاي آزاد و رقابتي است. آنچنان 
كه ميرزا ملكم خان اين وظايف را چنين برمي شمرد: 
»تكليف عامه دول سه چيز است: اول- حفظ استقالل 
ملي، دويم - حفظ حقوق جاني، سيم- حفظ حقوق 
مالي خارج از اين سه عمل هيچ تكليفي بر دولت وارد 
نيست... ملت انگليس از دولت خود متوقع نيست كه 
فالن كارخانه را بسازد يا فالن كوه را سوراخ كند يا فالن 

معدن را دربياورد...« )رساله هاي ميرزا ملكم خان( 
اكنون به  نظر مي رسد براي درمان بيماري مهلك تورم 
باال و ترسيم افق روشن تر براي زندگي و كار و كسب 
انسان ايراني، جز تغيير نگاه به وظايف و كارويژه هاي 
دولت و مشاركت دهي جامعه در سرنوشت اقتصادي 

خود راهي وجود ندارد. 
درد معلوم و درمان مشخص است؛ اما اراده اي براي اين 

تغيير بزرگ و چرخش تاريخي وجود دارد؟! 

 حسين حقگو

چرا وزارت جهاد تخلف شركت »آريا تجارت سهيل« را انكار كرد؟ 

ماجراييكرانتدربازارنهادهها
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نگاهي به وضعيت برنامه ريزي 
كش��ورهاي توس��عه يافته در 
س��ال هاي گذش��ته و ام��روز 
نشان مي دهد كه بسياري از اين 
كشورها به يك جمع بندي مهم 
رس��يده اند و آن لزوم حركت 
به س��مت انرژي ه��اي پاك و 
انرژي هايي اس��ت كه مشكل 
كمتري را براي محيط زيست ايجاد كرده و آلودگي شان 
پايين تر اس��ت. در چنين بس��تري يكي از اتفاقاتي كه 
قطعي خواهد بود، كاهش ميزان تقاضا براي نفت و ساير 
سوخت هاي فسيلي است. هرچند نفت ايران سابقه اي 
طوالني در ب��ازار دارد و در صورت احياي برجام ما قطعا 
مي توانيم بازار خود را پيدا كرده و به ميزان ظرفيت فعال 
صادرات داشته باشيم اما بايد در نظر داشت كه ديگر اين 
ش��يوه را نمي توان براي مدتي طوالني ادامه داد. در واقع 
زمان آن رس��يده تا با اصالح برخي سياست هاي كالن، 
به سمت صنايع باالدستي و صادراتي محصوالت نفتي 
با ارزش افزوده باالتر حرك��ت كنيم. يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه در سال هاي گذشته بسياري از اقتصادهاي 
توسعه يافته به آن عمل كرده اند، استفاده از مزيت نسبي در 
فعاليت هاي اقتصادي است. يعني اگر كشوري در حوزه اي 
امكان رقابت ندارد، تالش مي كند بيشتر تمركز خود را 
به سمتي ببرد كه در آن شانس حضور بين المللي وجود 
خواهد داشت. ما نيز يكي از اصلي ترين مزيت هاي نسبي 
كه مي توانيم براي اقتصاد ايران در نظر بگيريم، فعاليت 
در صنايع نفتي و حوزه هايي اس��ت كه با استفاده از اين 
ظرفيت امكان نقش آفريني بزرگ تري را به ما مي دهد. در 
واقع ما در گذشته نيز مي توانستيم با يك اصالح ساختار، 
به جاي آنكه صرفا به ف��روش نفت روي بياوريم، تمركز 
خود را بر صنايع نفتي قرار دهيم. با حضور قدرتمند در اين 
عرصه امكان آنكه توليد با ارزش افزوده باال به ثبت برسد 
وجود دارد و همين امر مي تواند درآمدي بسيار پايدارتر را 
نصيب ايران كند. در كنار آن، حضور در عرصه هاي جديد 
مي تواند براي ما شانس حضور در بازارهاي تازه را نيز فراهم 
كند تا به اين ترتيب ميزان نفوذ اقتصادي كشور نيز نسبت 
به گذشته افزايش بيشتري داشته باشد. ما در سال هاي 
گذشته در حوزه سرمايه گذاري هاي جديد عملكرد قابل 
ادامه در صفحه 8 قبولي نداشته ايم و... 

به دليل آثار تورمي تا انتهاي 
سال جاري با توجه به منطق 
معامالت، شاخص           كل بورس 
اوراق بهادار تهران مي تواند 
ب��ه ارقامي بي��ش از ركورد 
ثبت ش��ده در س��ال 13۹۹ 
دس��ت يابد چرا           ك��ه ارزش 
براب��ري ريال و س��اير ارز           ها 
در مقايس��ه با روند حركتي 5الي 10 سال گذش��ته 
به وض��وح نش��ان مي دهد ك��ه چه كنت��رل قيمت 
صورت بگيرد، چه تعزيرات ورود كند )قيمت گذاري 
دستوري( و... س��ود شركت ها به دليل تورم افزايش 
پيدا خواه��د كرد، بنابراين قيمت س��هام در نهايت 
بهبود پيدا كرده و در نماگر اصلي بازار نمايان مي شود. 
در كوتاه م��دت دوره فراز و نش��يب داريم، س��پس 
نقدينگي حركت كرده و در نهايت پول به سمت بازار 

سرمايه  برمي گردد.
شايعه افزايش نرخ بهره چندي پيش به گوش رسيد 
 ام��ا در ادامه تكذيب ش��د. در روز           هاي اخير ش��اهد 
اين مهم هس��تيم ك��ه همزمان با كاه��ش قيمت 
اوراق بهادار و س��هام، اوراق بدهي و اخزا هم در حال 
كاهش هستند. اين رويداد يكي از نشانه هايي است 
كه احتمال افزايش نرخ به��ره را نمايان مي كند. در 
صورتي كه قيمت سهام كاهشي باشد و همزمان اخزا 
نيز افت پيدا كند، يقينا بازدهي مورد انتظار از اوراق 
بدهي يا بهره بين بانكي يا بازده بدون ريسك در حال 
تغيير هستند. اين مهم يك پيش                      درآمدي است كه 
احتماال در يك تا دو ماه آتي چنين موضوعاتي به طور 
كامل شفاف شوند. اين موضوع را مي توان به عنوان 
زمينه شروع شكل           گيري يك فضاي ملتهب در بازار 
س��رمايه درنظر گرفت كه به نظر مي رسد آثار تورم و 
آثار كاهش ارزش پول ملي مطمئنا در بورس تهران 

و فرابورس ايران مشاهده خواهد شد.
به رغم اين موضوع بازار سرمايه نمي تواند تافته           اي جدا 
بافته از ساير بازار           هاي مالي باشد اما به دليل باال بودن 
نقدش��وندگي، يكي از دارايي هايي كه به سرعت در 
ش��رايط غيرمتعادل اقتصادي سهامداران دست به 
دامن فروش دارايي هاي غير مالي مي ش��وند، چنين 
موضوعي است. عمده گردش مالي اغلب صنايع اعم 
از كاموديتي محور و صادرات محور           ها بر اساس نظام 
قيمت گ��ذاري )چه براي مواداولي��ه و چه براي نرخ 
فروش محصوالت( است. به دليل اينكه نرخ           گذاري بر 
اساس ريال صورت مي گيرد، اساسا از لحاظ اقتصادي 
و مدل هاي س��رمايه           گذاري رابطه مس��تقيمي بين 
كاهش قيمت هاي بازار           هاي مالي مبتني بر افزايش 
يا كاهش در كاموديت��ي را نمي توان تعريف كرد، اما 
به لحاظ رواني زماني كه سير صعودي در كاموديتي 
و قيم��ت نفت حاكم بود )يك ضريب بس��يار اندك 
در رابطه غير مستقيمي كه اساسا بايد وجود داشته 

باشد، به رابطه مستقيم تبديل شد(، در زمان برگشت 
قيمت ها به لحاظ رواني بس��ته به شرايط و وضعيت 
بازار س��رمايه و اقتصاد مطمئنا به نظر مي رس��د كه 
همزمان با كاهش قيمت ها رويدادي بيش از انتظار 

شكل            بگيرد.
ف��ارغ از اي��ن موضوع دخال��ت مس��تقيم دولت            در 
اقتصاد و بازار س��رمايه و به تصويب رس��اندن قانون 
ب��ازار اوراق بهادار ب��دون توجه ب��ه تغييراتي كه بر 
اساس مطالعات و پيش��نهاد           هاي كارشناسي انجام 
ش��د، كماكان اين بازار را در سيطره مطلق دولت در 
باالترين ركن تصميم گير بازار سرمايه قرار مي دهد 
كه آن هم در تركيب يك س��ويه دولتي شوراي عالي 

بورس در بازار سرمايه قابل مشاهده است.
موضوع اصل��ي در اين رابطه اين اس��ت كه دولت ها 
معموال به اقتضاي ش��رايط و مدت زمان كوتاه خود 
در بازه زماني 4 س��اله نياز           ها را بدون توجه به آثار آن 
در سال هاي آتي به هر شكل ممكن تامين مي كنند. 
متاسفانه بازه زماني و برنامه بلندمدت وجود ندارد. 
همان اتفاقي كه در 4 سال گذش��ته صورت گرفت. 
اوراق بده��ي چنان فزاينده انتش��ار پي��دا كرد كه 
اكنون به حدي رس��يده است كه آن را عمليات بازار 
باز )OMO( نام           گ��ذاري كرده           اند. بانك مركزي در 
بورس اقدام به خريد و ف��روش آنها مي كند. ماهانه 
120 ه��زار ميليارد توم��ان اوراق سررسيد ش��ده از 
يك دس��ت به فروش مي رسد و با دست ديگر خريد 
مي شود. به اين معني كه هيچ پولي جابه جا نمي شود، 
اما آثار بهره و سود اين اوراقي كه منتشر شد يكي از 
هزينه هايي است كه دولت بايد از محل فروش نفت، 
دالر يا ارز، پرداخت كند. اكنون چشم           انداز ميان مدت 
و بلندمدت بازار بر اساس مقايسه حركت بازار سرمايه 
در 5، 10 و 20 سال گذش��ته بوده و مسلما آثار رشد 
ناش��ي از كاهش ارزش پول ملي است. به اين معني 
كه كاهش ارزش پول به مرور زمان خود را در بخش 
مولد اقتصاد به عنوان بازده نش��ان مي دهد. س��اير 
نكاتي كه در افزايش س��ود شركت ها تاثير           گذار بوده 
عمدتا در ايران، متاسفانه حداقل در دو دهه گذشته 
مرب��وط به افزايش ن��رخ فروش ناش��ي از تورم بوده 
اس��ت. بنا به همين دليل در ميان مدت و بلندمدت 
بازدهي بازار سرمايه حتي بيش از ساير بازار           ها و باالتر 
از نرخ تورم خواهد ب��ود، اما در دوره هاي كوتاه مدت 
حداقل يك           ساله ش��اهد فراز و نشيب ها توام با ورود 
و خروج                      ه��اي پول            خواهيم ب��ود. درخصوص خروج 
پول هاي حقيقي نيز بايد توجه داش��ت كه اين مهم 
مربوط به سرمايه           گذاراني است كه با ديد كوتاه مدت 
و كسب بازدهي ماهانه 20 تا 25 درصد وارد شدند، اما 
اكنون شرايط به گونه           اي سپري مي شود كه اين قبيل 
از سهامداران نااميد، خسته يا دل           زده شده           اند و از بازار 
خارج مي شوند. به نظر مي رسد كه عمده خروج پول 

حقيقي مربوط به اينگونه افراد مي شود.

مساله اعتياد و افزايش ميزان 
آن در كش��ور به خصوص در 
بين جوانان و افرادي كم سن 
و سال موضوعي است كه بايد 
از جهات مختلف مورد بحث 
وبررس��ي قرار بگيرد. اينكه 
عوامل بروز چنين رفتارهايي 
در بين جوانان چيست، چه 
اتفاقاتي باعث مي شود تا اين افراد نسبت به استفاده 
از مواد مخدر تمايل نش��ان دهند. چه ميزان جامعه، 
شرايط حاكم بر آن، خانواده، دوستان يا حتي اختالالت 
روحي و رواني باعث گرايش افراد به اعتياد مي ش��ود. 
اگر بخواهيم مساله را ريشه اي بررسي كنيم بايد تك 
تك اين عوامل به صورت جداگانه مورد بحث و بررسي 
قرار بگيرد. مس��اله گرايش جوانان به استفاده از مواد 
مخدري مانند گل مس��اله اي نيست كه بتوانيم فقط 
آن را به جمع دوس��تان مربوط بدانيم، مجموعه اي از 
عوامل باعث بروز اين رفتارها مي شوند، يكي از داليلي 
كه باعث مي ش��ود تا جوانان به استفاده از مخدر گل 
روي بياورند، سرخوش��ي اس��ت كه بعد از استفاده از 
اين ماده به آنها دس��ت مي دهد، در اكثر موارد وقتي 
اين جوانان مورد بررسي قرار مي گيرد از افسردگي و 
بيماري هاي روحي و رواني رنج مي برند. خيلي از آنها 
به دليل اينكه مي خواهند از فكر كردن به مشكالتي 
كه دارند، شانه خالي كنند و به عبارت ديگر در دنياي 
ديگ��ري غير از اين دنيايي كه به گفته آنها چيزي جز 
رنج و غم برايشان با ارمغان نياورده سير كنند، دست 
به استفاده از اين مواد مي زنند. در واقع خانواده ها قبل 
اينكه مساله را به جمع دوستان يا جامعه ربط بدهند، 
بايد علت و علل اين رفتار را در خانواده جست وجو كنند. 
برخوردهاي سركوبگرانه با جوانان آنها را نه تنها از اين 
مواد دور نمي كند كه باعث مي شود بيشتر از قبل به آن 
اعتياد پيدا كنند. در واقع اكثر افرادي كه به اعتياد روي 
مي آورند، چه جوان و چه بزرگسال افرادي هستند كه 
مشكالت روحي و رواني مانند افسردگي دارند كه بايد 
در كنار درمان براي ترك اعتياد درمان اين بيماري ها 
را جدي بگيري��م. در واقع اينكه مي گويند افراد بعد از 
ترك دوباره به سراغ استفاده از اين مواد مي روند، به اين 
دليل است كه شرايط اجتماعي و زندگي و اقتصادي 
آنها به گونه اي اس��ت كه به اين افسردگي دامن زده و 

آنها را دوباره به دام اعتياد مي اندازد.
البته اين بدان معني نيس��ت كه همه كساني كه در 
زندگي مشكل دارند حق دارند از مواد مخدر استفاده 
كنند يا تمامي افرادي كه از اين مواد استفاده مي كنند 
حتما مش��كالت روحي و رواني دارند، بلكه مشخصا 
اشاره به اين مساله است كه بايد در مورد افراد معتاد 
وضعيت روحي و رواني آنها نيز مورد بحث و بررسي 
قرار بگيرد. تحقيقات نشان مي دهد درصد بااليي از 
ادامه در صفحه 8 افرادي كه...  

حسن فالح پورفردين آقابزرگيحميدرضا صالحي

 دادستان كل كشور در پارلمان شهري پايتخت: 
انتشار فهرست ساختمان هاي ناايمن به مصلحت نيست

 تصميات جديد 
در بازار سرمايه

 طرح ساماندهي كاركنان دولت 
در مجلس تصويب شد اما...

سازمان امور استخدامي كشور مخالف 
نمايندگان موافق

 گاليه  از  رابطه  ضعيف 
مديريت  شهري  با  مدعي العموم

صفحه5 صفحه4

 افزايش  دامنه  نوسان  
به كجا رسيد؟

 امنيت شغلي هزاران نفر
 از وعده تا اجرا

دولت سيزدهم مخارج كشور را 
چطور تامين مي كند؟

پاسخ شركت توانير به گزارش 
دارويي »تعادل«

»40 درص��د اين درآمدها به صندوق توس��عه 
ملي واريز مي ش��ود، 5/14 درصد صرف توسعه 
ميادين نفتي مي ش��ود و 45 درصد در اختيار 
دولت قرار مي گي��رد كه دولت هزينه هاي خود 
را بايد از آن تامين كند. در حال حاضر وضعيت 
فروش نفت مناسب اس��ت و براي بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات نفت��ي و غيرنفتي تالش 
مي كني��م.« اين بخش��ي از صحبت هاي اخير 
رييس جمهور در گفت وگوي مستقيم با مردم 
اس��ت، صحبتي كه در چارچوب آن رييس��ي 
اعالم كرد كه بر خالف س��ال هاي گذش��ته كه 
دولت مج��وز مي گرفته تا س��هم 40 درصدي 
صندوق توس��عه ملي از پول نف��ت را پرداخت 
نكند، اين اقدام امسال متوقف شده و دولت طبق 
قانون تمام سهم صندوق توسعه از پول نفت را 

پرداخت خواهد كرد.

بسمه تعالي
»توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين«

 )مقام معظم رهبري( 
سردبير محترم روزنامه تعادل

موضوع: پاس��خ به مطلب منتشر شده با عنوان 
»زنگ خطر تعطيلي خطوط توليد دارو«

باسالم و احترام؛ 
در پاسخ به مطلب منتشر شده در شماره 547 
مورخ ش��نبه 28 خرداد ماه 1401 آن روزنامه 
تحت عنوان »زنگ خطر تعطيلي خطوط توليد 

دارو«، جوابيه ذيل ارسال مي گردد.
ب�رق صناي�ع دارويي قطع نش�ده و قطع 

نخواهد شد
الف: ضم��ن ي��ادآوري اينكه صناي��ع دارويي 
برحس��ب مق��ررات پدافند غيرعامل كش��ور، 
موظف به داشتن و آماده به كار بودن مولدهاي 
اضطراري برق در تمام ايام سال هستند، تاكيد 
مي ش��ود كه برق صنايع دارويي هيچگاه قطع 

نشده و قطع نخواهد شد. 
ب: با تاكيد بر اينكه مشكالت كنوني در حوزه 
تامين برق كشور از دولت گذشته به ارث رسيده 
است خاطرنشان مي سازد: وزارت نيرو و شركت 
توانير، به عنوان نهادي خدمتگزار، همه تالش و 
اهتمام خود را براي تامين برق پايدار هموطنان 
عزيز و همچنين صنايع مختلف كشور به عمل 
مي آورند و در همين راس��تا در دولت سيزدهم 
ب��راي افزايش ظرفي��ت نيروگاهي ب��ه ميزان 
35 هزار م��گاوات و در كن��ار آن براي افزايش 
ظرفيت انتقال، فوق توزيع و توزيع برق كشور 
برنامه ريزي انجام و اقدام هاي عملي آغاز شده 

است.
از اين رو خواهش��مند اس��ت برحس��ب قانون 
مطبوعات و در جهت تنوير افكار عمومي، نسبت 
به انتش��ار اين پاسخ در همان صفحه و با همان 

فونت، اقدام گردد.
محمد علي اكبري

مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل

 افزايش 
سهم صندوق توسعه

  كاهش 
درآمد دولت

برق صنايع دارويي 
 قطع نشده 

و قطع نخواهد شد

سامانهپيامكي
روزنامهتعادل
30005320

ماج��را از افش��اي چند نام��ه ارس��الي از وزارت جهاد به 
ساختمان شيشه اي ميرداماد آغاز شد. محتويات نامه ها 
نشان مي دهد، سازمان مركزي تعاون روستايي ماموريت 

يافته نس��بت به تأمين حدود 14ميليون تن نهاده دامي 
اق��دام كند. از اين رو، وزير جهاد ارديبهش��ت ماه از بانك 
مركزي خواس��ته تا چند 100ميليون يورو به حس��اب 

فروش��نده خارجي واريز شود؛ يعني فردي به نام »وحيد 
احمدي« مديرعامل شركت »آريو تجارت سهيل«. اين 
وزارتخانه همچنين درنامه ديگري خطاب به معاون ارزي 

بانك مركزي اعالم كرده بود، معادل يك ميليارد يورو در 
تركيه به شركت هاي مباشر كه از جانب اين سازمان معرفي 
صفحه 7 را بخوانيد مي شوند، اختصاص يابد.  

صفحه2



»۴۰ درصد اين درآمدها به صندوق توسعه ملي واريز 
مي ش��ود، ۵/۱۴ درصد صرف توسعه ميادين نفتي 
مي ش��ود و ۴۵ درصد در اختيار دولت قرار مي گيرد 
كه دولت هزينه هاي خود را بايد از آن تامين كند. در 
حال حاضر وضعيت فروش نفت مناسب است و براي 
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي 
تالش مي كنيم.« اين بخش��ي از صحبت هاي اخير 
رييس جمهور در گفت وگوي مستقيم با مردم است، 
صحبتي كه در چارچوب آن رييسي اعالم كرد كه بر 
خالف سال هاي گذشته كه دولت مجوز مي گرفته تا 
سهم ۴۰ درصدي صندوق توسعه ملي از پول نفت را 
پرداخت نكند، اين اقدام امسال متوقف شده و دولت 
طبق قانون تمام سهم صندوق توسعه از پول نفت را 

پرداخت خواهد كرد.
به اين ترتيب، در شرايطي كه هنوز سرنوشت برجام 
مشخص نيست و هيچ يك از طرفين از نهايي بودن 
احياي اي��ن توافق و كنار رفتن تحريم ها، س��خني 
مطرح نكرده اند، آنچه كه به ش��كل نقدي از س��وي 
دولت فروخته مي شود نيز تماما وارد بودجه نخواهد 
شد. هرچند اين موضوع با توجه به برنامه ريزي هاي 
بلندمدت ب��راي كاهش وابس��تگي بودجه به پول 
نفت، مي تواند اقدامي سازنده باشد اما در عين حال، 
همچنان اين ابهام را به وجود آورده كه اساسا دولت 
منابع مالي مورد نياز براي اداره كشور را به چه شكل 

تامين خواهد كرد. 
در سال هاي گذشته هر بار كه بحث كسري بودجه 
مطرح ب��ود، صحبت از اس��تقراض دول��ت از بانك 
مركزي نيز به گوش مي رسيد. موضوعي كه خود به 
عاملي براي افزايش نقدينگي و باال رفتن تورم بدل 
ش��د و همين امر كار را براي مديريت اين ش��اخص 
س��خت كرد. ح��اال رييس جمهور اع��الم كرده كه 
دولتش در اين ماه ها به س��مت اس��تقراض حركت 
نكرده و پايه پولي را افزايش نداده اس��ت. رييس��ي 
گفته: سعي كرديم اقدامات تورمي نكنيم مثال پايه 
پولي را باال نبرده و از بانك مركزي استقراض نكنيم. 
بانك ها بايد كنترل ش��وند كه پايه پولي را افزايش 
ندهند. سه ماهه اخر۱۴۰۰ سير تورم نزولي شد. در 
واقع دولت هزينه هاي خود را كنترل كرد و در بازار 
ثبات ايجاد كرد. آثار تورم ب��ه خاطر اجراي اصالح 
اقتصادي از بين مي رود اما تورم ناشي از افزايش پايه 
پولي از بين نمي رود. زمان طوالني نمي برد كه آثار 

تورمي اصالح اقتصادي از بين برود.
اگر بحث اس��تفاده از منابع بان��ك مركزي نيز كنار 
برود، دول��ت دو راه اصلي براي تامي��ن منابع مالي 
خود در اختيار خواهد داشت. نخست آنكه در برجام 
گش��ايش جديدي رخ دهد. هرچند پ��س از ورود 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران، اين 
اميد افزايش يافت كه دو طرف امكان از س��رگيري 
مذاكرات را خواهند داشت اما حتي اگر در كوتاه مدت 
گفت وگوها از س��ر گرفته ش��ود نيز مي توان انتظار 
داش��ت كه حداقل چند ماه زمان نياز خواهد بود تا 

توافق نهايي ش��ده و اقتصاد ايران امكان استفاده از 
فرصت هاي برجام را به دست آورد. در واقع حتي اگر 
فروش نفت افزايش يافته و امكان دسترسي به منابع 
آن فراهم شود، احتماال در بهترين حالت، دولت در 
نيمه دوم س��ال جاري به اين منابع دسترسي پيدا 
مي كند و تا پيش از آن بايد فكري ديگر براي منابع 

كشور داشته باشد.
ديگر رويكرد كه از س��ال ها پيش در دستور كار قرار 
داش��ته بحث افزايش درآمدهاي مالياتي است. در 
اين زمينه نيز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلي 
برنامه ريزي هاي��ي براي افزايش ش��عاع درآمدهاي 
مالياتي در دس��تور كار قرار گرفته ام��ا هنوز راهي 
طوالني تا به نتيجه رس��يدن آنها باقي مانده است. 
در هفته هاي گذش��ته س��ازمان امور مالياتي بارها 
اعالم كرده كه بحث ماليات ستاني از برخي اصناف 
مانند پزشكان يا ماليات بر خانه هاي خالي با چالش 
مواجه است و به شكل دقيق نمي توان به تمامي آنها 
دسترسي پيدا كرد. رييس كل سازمان امور مالياتي 
كشور با بيان اينكه پس از راه اندازي سامانه سوت زني 
مالياتي، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در اين س��امانه ثبت 
شده است، مقابله با فرار مالياتي را جزو اولويت هاي 
اصلي سازمان دانس��ت و گفت: طرح سوت زني در 
راستاي شناسايي فرارهاي مالياتي و موديان جديد، 

با جديت درحال انجام است.
داوود منظور با بيان اين مطلب كه س��وت زني يك 
مس��ووليت ملي و تعهد اجتماع��ي در مقابله با فرار 

مالياتي اس��ت افزود: هر زمان در ام��ور مختلف به 
مردم تكيه ش��ود، نتايج بس��يار مهم و ارزشمندي 
حاصل مي ش��ود و الزم اس��ت ت��ا در دوره تحولي، 
گسترش حوزه هاي نظارتي و رسمي در كنار تعريف 
ش��يوه هاي جديد همكاري ها و تعامالت مردمي در 
اولويت قرارگيرد. چراكه اين امر، زمينه كارآمدسازي 
حداكثري نظ��ام مالياتي و انجام تعه��دات قانوني 
و شناس��ايي بخش هاي پنهان و خاكس��تري براي 
پاسخ عملي از س��وي دولت به مطالبات عمومي را 

فراهم مي سازد.
طبق اعالم س��ازمان امور ماليات��ي، وي با تاكيد بر 
اينكه در دوره تحولي نظام مالياتي، استفاده بهينه 
از ظرفيت  هاي مردمي جهت مقابله با فرار مالياتي، 
فسادستيزي و برقراري عدالت اقتصادي در اولويت 
اين س��ازمان اس��ت، اظهار كرد: پ��س از راه اندازي 
سامانه سوت زني مالياتي، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در 
اين سامانه، ثبت شده است كه فرآيند رسيدگي ها، 

در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وي بيش��ترين آمار گزارشات س��وت زني را مربوط 
به حوزه پزش��كان عنوان كرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ 
گ��زارش تخلف مربوط ب��ه حوزه پزش��كي )اعم از 
پزش��ك، بيمارس��تان، درمانگاه و...(، كه اغلب در 
زمينه عدم اس��تفاده از كارتخوان بوده، پس از اخذ 
و تكميل اطالعات كاف��ي، به ۱۶۶ نفر از متخلفين، 
پيامكي حاوي ضرورت قانوني نصب و اس��تفاده از 
كارتخوان و پيامدهاي قانوني عدم نصب و استفاده 

دستگاه پوز، ارسال شده است. منظور تصريح كرد: 
تاكن��ون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمي��ت در ارتباط با 
فرار مالياتي كه نيازمن��د بازديدهاي ميداني بوده، 
استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات 
كل امور مالياتي ارسال ش��ده و ۸۰ فقره نيز پس از 
بررسي اطالعات، ارسال خواهد شد تا رسيدگي هاي 

الزم و قانوني صورت گيرد.
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، در ادامه 
به ۳ فقره از گزارش هاي س��وت زني مش��كوك به 
دريافت رشوه نيز اش��اره كرد و گفت: اين موارد نيز 
به دادستاني انتظامي مالياتي ارجاع شده تا فرآيند 
بررسي قانوني انجام شود. وي در ادامه از شهروندان 
خواس��ت با مراجعه به درگاه ملي ماليات به نشاني 
intamedia.ir در قس��مت ويژه »س��وت زني«، 
گزارش هاي خود را ارسال كنند و از پاداش ويژه آنكه 
تا يك درصد مبلغ ماليات قطعي وصول شده خواهد 
بود، بهره مند ش��وند. اين خبرها نشان مي دهد كه 
حتي اگر بنا بر افزايش پوش��ش مالياتي و به تبع آن 
باال رفتن دسترس��ي دولت به درآمدهاي حاصل از 
آن باشد نيز حداقل چند سال زمان نياز خواهد بود تا 
بتوان بخش مهمي از هزينه هاي كشور را از طريق آن 
پوشش داد. به اين ترتيب بايد ديد دولت سيزدهم 
در ۱۴۰۱ كه بودجه آن را نيز خود نوشته، چه راهي 
پيدا خواهد كرد كه هم منابع درآمدي مورد نياز را 
تامين كند، هم استقراض نكند و هم بدون پول نفت 

و ماليات، جلوي كسري بودجه را بگيرد.
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يونان نفتكش ايراني را آزاد كرد
خبرگزاري فرانس��ه به نقل از پليس بنادر يونان 
از آزادي نفتكش ايراني توقيف شده در آب هاي 

يونان خبر داد.
خبرگزاري فرانس��ه گزارش داد، يونان نفتكش 
حامل نفت ايران را كه دو ماه پيش به درخواست 
دس��تگاه قضايي امري��كا توقيف ك��رده بود آزاد 
كرد. اين خبرگزاري ب��ه نقل از منبعي در پليس 
بنادر يونان از رفع توقيف نفتكش پگاس كه بعدا 
به الن��ا تغيير نام پيدا كرد خب��ر داد. خبرگزاري 
فرانسه به نقل از منبع خود در پليس بنادر يونان 
گزارش داده اس��ت كه »آتن اميدوار است ايران 
دو نفتكش يوناني را كه در اقدامي تالفي جويانه 
توقي��ف كرده بود ب��ه س��رعت آزاد كند.«طبق 
گزارش  خبرگزاري فرانس��ه، نفتكش النا كه در 
اصل يك كشتي روسي است روز يكشنبه از بندر 
كاريس��توس در جنوب جزيره ائوبويا به س��وي 
بندر پيرئاس حركت كرده اس��ت. ناخدا و خدمه 
اي��ن نفتكش قرار اس��ت در بن��در پرئاس مجوز 
دريانوردي شان را به پليس ارايه كنند.بنا بر اين 
گزارش، مقامات يونان اين كش��تي را كه حامل 
۱۱۵ ه��زار تن نفت ايران ب��ود روز ۱۹ آوريل در 
نزديكي جزيره ائوبويا توقيف كردند. توقيف اين 
نفتكش در چهارچوب تحريم هاي اتحاديه هاي 
اروپا كه به دليل تهاجم نظامي روسيه به اوكراين 
وضع شده اس��ت وگفته ش��د محموله نفت اين 
كشتي به درخواست مقامات امريكا تحويل اين 
كشور داده خواهد ش��د.امريكا به دنبال تصميم 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري سابق اين كشور 
مبني بر خروج از برجام تحريم هايي را عليه ايران 
وضع كرد. تحريم صادرات نف��ت ايران از جمله 
اين تحريم ها اس��ت. ايران ضمن اعتراض شديد 
ب��ه توقيف اي��ن نفتكش از س��ازمان بين المللي 
دريانوردي خواسته بود تا با مقامات يونان در اين 

باره رايزني كنند.

دومين پرتاب تحقيقاتي 
ماهواره بر ذوالجناح

دومين پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور اهداف 
تحقيقاتي از پيش تعيين شده، انجام شد. به گزارش 
ايسنا حسيني س��خنگوي وزارت دفاع درباره اين 
خب��ر افزود: اين ماهواره بِر س��ه مرحل��ه اي از نظر 
ويژگي هاي فني، قابل رقابت با ماهواره برهاي روز 
دنيا اس��ت كه داراي دو مرحله پيشرانش جامد و 
يك مرحله با پيشرانش مايع است. وي با بيان اينكه 
پرتاب ماهواره بر ذوالجناح با هدف زيرمداري انجام 
گرفته است ،تصريح كرد: به حول قوه الهي مرحله 
سوم توس��عه اين ماهواره بِر تركيبي با بهره گيري 
از اطالعات حاصل از اين پرتاب آغاز ش��ده اس��ت. 
گفتني است ماهواره بر ذوالجناح در بهمن ماه سال 
۹۹براي نخستين بار با هدف دستيابي به فناوري 
قدرتمند ترين موتور سوخت جامد در كشور مورد 

تست و ارزيابي قرار گرفت.

پيام سرلشكر باقري به
رييس جديد اطالعات سپاه

ريي��س س��تاد كل نيروهاي مس��لح در پيامي به 
رييس جديد س��ازمان اطالعات س��پاه نسبت به 
ارتق��اي ق��درت و روند موفقي��ت مجاهدت هاي 
خام��وش اي��ن س��ازمان در پيگي��ري و تحق��ق 
ماموريت ه��اي بزرگ محوله خواه��د بود، اظهار 
اطمينان كرد.  متن پيام سرلشكر باقري به رييس 
جديد سازمان اطالعات س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمي به اين شرح است: 
برادر ارجمند س��ردار س��رتيپ پاس��دار محمد 

كاظمي
 باس��الم و تحيات؛  انتصاب شايسته جنابعالي به 
سمت »رييس س��ازمان اطالعات سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المي« ك��ه بيانگ��ر تعه��د، لياقت، 
توانمندي و شايس��تگي هاي آن ب��رادر گرانقدر 
است را صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.

بي شك صيانت از گوهر ارزشمند امنيت و آرامش 
كشور به عنوان مهم ترين پيش��ران پيشرفت ملت 
عظيم الش��أن ايران اس��المي كه همواره به ويژه در 
عرصه هاي جن��گ اطالعاتي ام��روز و رويارويي با 
پديده هاي پيچيده و حساس��ي چون نفوذ و ايجاد 
خطاي محاس��باتي در تصميم گيران نظام و تغيير 
باورهاي م��ردم، كانون طمع و توطئه هاي گوناگون 
دشمنان انقالب و نظام اس��ت، مقوله اي حساس و 
راهبردي و نيازمند عزم، اراده، هماهنگي و هم افزايي 
منظومه پر افتخار جامعه اطالعاتي كشور است كه 
بحمداهلل تعميق و توس��عه دايم��ي اين ضرورت در 
دوره هاي مختلف تاريخي موجب افتخار و مباهات 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 

سپاه پاسداران انقالب اسالمي بوده است.
رجاء واثق دارم آراس��تگي به صف��ات نيك اخالقي 
و رفت��اري و داناي��ي، توانايي و تجارب ارزش��مند 
مديريتي جنابعالي در عرصه هاي مختلف حفاظتي، 
اطالعاتي و امنيتي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
پش��توانه مطمئني ب��راي تداوم و ارتق��اي قدرت و 
روند موفقيت مجاهدت هاي خاموش آن س��ازمان 
در پيگي��ري و تحقق ماموريت ه��اي بزرگ محوله 
خواه��د بود.موفقيت و س��ربلندي آن ب��رادر عزيز 
در اين س��نگر خطير و مهم تح��ت عنايات حضرت 
بقي��ه اهلل االعظم )ارواحنا ف��داه( و تبعيت از تدابير، 
منويات و رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري و 
فرماندهي كل قوا آيت اهلل العظمي امام خامنه اي )مد 
ظله العالي( را از درگاه خداوند متعال طلب مي كنم. 
همچنين سرلشكر پاس��دار محمد باقري در پيامي 
جداگانه به حجت االسالم حسين طائب از ۱۳ سال 
خدمت مجاهدانه و صادقانه وي در سنگر »رياست 
سازمان اطالعات سپاه انقالب اسالمي« تقدير كرد.

صاحبخانه ها چقدر
ماليات اجاره بدهند؟

صاحب��ان درآمد ام��الك اجاري بايد ت��ا پايان تيرماه 
اظهارنامه درآمد امالك اجاري عملكرد سال ۱۴۰۰ را 
ارايه كنند كه ۷۵ درصد درآمد اجاره امالك مش��مول 
ماليات بوده و ۲۵ درصد آن معاف از ماليات است. ماليات 
بر درآمد امالك از انواع ماليات مستقيم است كه انواع 
درآمدهاي حاصل از ملك را شامل مي شود و ماليات بر 
اجاره امالك يكي از سه نوع ماليات بر درآمد امالك است 
كه به درآمد حاصل شده اشخاص حقيقي و حقوقي بابت 
اجاره امالك و مستغالت در ايران تعلق مي گيرد.درآمد 
مشمول ماليات امالكي كه به اجاره گذاشته مي شوند، 
عبارت است از كل مال االجاره اعم از نقدي و غيرنقدي 
پس از كس��ر ۲۵ درصد بابت هزينه ها و استهالكات و 
تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره؛ بنابراين ۷۵ درصد 
درآمد اجاره امالك مشمول ماليات بوده و ۲۵درصد آن 
معاف از ماليات است.همچنين، ملكي كه كسب درآمد 
از اجاره آن مشمول ماليات اجاره مي شود، مي تواند ملك 
مسكوني، اداري يا تجاري باشد. البته، كاربري ملك در 
شمول آن نسبت به قوانين مربوط به ماليات بر درآمد 
اجاره ملك، بي تاثير اس��ت و اين ماليات فقط به مبلغ 
اجاره تعلق مي گيرد. الزم به ذكر اس��ت كه ماليات بر 
درآمد اجاره مربوط به صاحبان امالك است و ارتباطي 
به مستاجر ندارد.در اين بين، براساس اعالم سازمان امور 
مالياتي، كليه اشخاصي كه ملك يا امالك خود را به اجاره 
واگذار كرده اند و درآمدي از آن دارند، مشمول ماليات 
بوده و موظف اند تا پايان تيرماه س��ال جاري به سامانه 
my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به تسليم اظهارنامه 
ماليات بردرآمد اجاره امالك عملكرد سال ۱۴۰۰ خود 
اقدام كنند. هر مودي مشمول، در اظهارنامه الكترونيكي 
ماليات بردرآمد اج��اره امالك بايد به ازاي تمام امالك 
مورد اجاره در كل كشور يك اظهارنامه ارايه كند.در نوع 
ماليات بر اجاره امالك، دو نوع محاسبه ماليات دست 
اول و دست دوم وجود دارد و تفاوت اين دو محاسبه در 
آن است كه ماخذ ماليات بر اجاره دست اول ۷۵ درصد 
اجاره بهاي س��االنه بوده، در حالي ك��ه اين ماخذ براي 
اجاره دست دوم توسط مس��تاجر، تفاوت اجاره بهاي 
پرداختي توسط او به مالك و اجاره بهاي دريافتي توسط 
او از مستاجر دوم است.مطابق تبصره ماده ۱۳۱ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، به ازاي هر ۱۰ درصد افزايش 
درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده 
نس��بت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته 
آنها، يك واحد درصد و حداكث��ر تا پنج واحد درصد از 
نرخ هاي مذكور كاسته مي شود كه شرط برخورداري 
از اين تخفيف، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم 
اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعالم شده از سوي 
سازمان امور مالياتي است. طبق اين گزارش، برخي از 
امالك از ماليات بر درآمد اجاره معاف هستند كه موارد 
آنها به ش��رح زير ذكر شده اس��ت:  ۱. امالكي كه مورد 
سكونت پدر يا مادر يا همس��ر يا فرزند يا اجداد يا افراد 
تحت تكفل مالك است. ۲. امالك مورد اجاره، درتهران 
تا ۱۵۰ متر مربع و در س��اير نقاط تا ۲۰۰ مترمربع. 
۳. مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه 
واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن 
بنا به اعالم وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا 
مي شوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد ماليات بر 
درآمد امالك اجاري معاف است. ۴. اگر شخص مالك 
هيچ درآمدي به غير از اجاره ملك خود ندارد تا ميزان 
معافيت مالياتي كه هر ساله اعالم مي شود از پرداخت 
ماليات معاف است كه سقف و كف معافيت مالياتي 

توسط سازمان امور مالياتي اعالم مي شود.

كارت يارانه كاالي اساسي 
توزيع شود

نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه افزايش بي رويه قيمت ها فشار زيادي را بر اقشار 
حقوق  بگير وارد كرده است، گفت: لذا توصيه مي كنم هر 
چه سريع تر كارت يارانه كاالي اساسي بين اقشار مختلف 
توزيع شود تا همراهي آنان را براي به ثمر نشستن جراحي 
اقتصادي شاهد باشيم. محمدمهدي زاهدي در نطق 
ميان دستور خود در جلس��ه مجلس شوراي اسالمي 
ضمن تبريك هفته قوه قضايي��ه به كاركنان، قضات و 
مديران سيستم قضايي كشور گفت: اميدوارم جريان 
عدالت محوري در اين سيستم روزبه روز درخشان تر و 
تاثيرگذارتر باشد.وي در ادامه بيان كرد: از توافق مجدد 
در خصوص برجام حمايت مشروط مي كنيم، مشروط 
به آنكه مناف��ع اقتصادي كش��ورمان تضمين گردد، 
تحريم ها كامال لغو شوند، گردش مالي ارزي توسط بانك 
مركزي كشورمان با بانك هاي مركزي و بانك هاي ساير 
كشورها برقرار شود و تمام دارايي  هاي بلوكه شده آزاد 
گردد، نفت ما بدون ممانعت به فروش برسد و.... لذا به 
دولت محترم و به ويژه وزارت امور خارجه انظار و هشدار 
مي دهم كه تحت تاثير س��فرهاي تشريفاتي مقامات 
اروپايي قرار نگرفته و در يك كالم قانون اقدام راهبردي 
مصوب مجلس شوراي اسالمي مبناي عمل قرار گيرد.

نماينده مردم كرمان با اشاره به گفت وگوي تلويزيوني 
شب گذشته رييس جمهور تصريح كرد: رييس جمهور 
شب گذشته گزارشي از عملكرد، برنامه ها و راهبردهاي 
دولت را ارايه كردند كه اميدواركننده بود و از اين بابت 
تشكر مي شود. نكته   ضروري در اين راستا اين است كه 
برنامه هاي ميان مدت و درازمدت نبايد مانع از ورود به 
امورات جاري و كوتاه مدت شود. حوزه معيشت، گراني 
و تورم فضاي خوبي در كشور ندارد، احساس عمومي 
بر آن است كه دولت تس��لطي بر كنترل و نظارت بر 
قيمت ها ن��دارد، ضمن اينكه افزاي��ش ۱۰ درصدي 
حقوق كاركنان دولت پاس��خگوي تورم ايجاد شده 
نيست.زاهدي افزود: افزايش بي رويه قيمت مسكن، 
اقالم خوراكي به ويژه كاالهاي اساسي، سيمان، شن، 
وسايل خانگي، روغن موتور و... فشار زيادي را بر اقشار 
حقوق  بگير وارد كرده است، توصيه آن است كه هر چه 
زودتر كارت يارانه كاالي اساسي بين اقشار مختلف 
توزيع تا ضمن توجه به اين قش��رها، همراهي آنان را 

براي به ثمر نشستن جراحي اقتصادي شاهد باشيم.

افزايش سهم صندوق توسعه، كاهش درآمد دولت

دولتسيزدهممخارجكشورراچطورتامينميكند؟

رييس جمهور: 

چرا فناوري هاي مبارزه با مواد مخدر براي ايران تحريم است؟
رييس جمهور با بيان اينكه قدرداني جامعه جهاني از 
ايران در مبارزه با مواد مخدر جايگزين عمل نكردن 
آنان به مسووليت هايشان در اين زمينه نيست، گفت: 
پي��ام روز جهاني مبارزه با مواد مخ��در، بايد ميزان 
ايفاي نقش همه دولت ها و سازمان هاي بين المللي 

مدعي حقوق بشر در اين زمينه باشد.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي در مراسم روز جهاني 
مبارزه با مواد مخدر ضمن تجليل از مقام شامخ شهدا 
و ايثارگران اين عرصه، گفت: تقديم ۳۸۰۰ شهيد و 
۱۲ هزار جانباز نشان صدقي است كه براي مبارزه با 

مواد مخدر در ايران اسالمي وجود دارد.
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه مبارزه با مواد مخدر 
مساله اي جدي و داراي اولويت در كشور است، اظهار 
داشت: در روز جهاني مبارزه با مواد مخدر بايد مسير 
طي شده در مبارزه با مواد مخدر آسيب شناسي شود.

دكتر رييس��ي با اش��اره به كارنامه خوب جمهوري 
اسالمي ايران در مبارزه با مواد مخدر در سطح ملي 
و جهاني، ب��ا قدرداني از همه دس��ت اندركاران در 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطالعات، نيروي 
انتظامي، پليس مرزباني و بسيج، گفت: تا وضعيت 

مطلوب فاصله داريم.
رييسي مبارزه با مواد مخدر را با وجود سازمان هاي 
مافياي��ي، كاري پيچي��ده و ب��ا اهميت دانس��ت و 
ضمن تاكيد بر لزوم به كارگي��ري خالقيت و ابتكار 
در اين مب��ارزه گفت: بايد تالش ك��رد روند مبارزه 
با مواد مخدر متحول ش��ود و در اين راه مس��ووليت 
دستگاه هاي عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر مضاعف 
است اما هيچ دس��تگاهي نبايد در اين مبارزه غايب 
باشد.رييس جمهور معضل مواد مخدر و روانگردان ها 
را يكي از بحران هاي جدي براي كش��ورها و جامعه 
بشري دانست و گفت: هيچ كش��وري نمي تواند به 
تنهايي وارد مبارزه با سوداگران شود و همه كشورها 
و سازمان هاي بين المللي بايد نقش خود را به درستي 

ايفا كنند.
رييسي گفت: سوالم از سازمان ملل اين است كه آيا 
سهم، ميزان و جايگاهي كه براي مبارزه با مواد مخدر 
بر عهده اين سازمان قرار داده شده، به همين ميزاني 
است كه عمل مي شود؟ يعني يك دفتر مبارزه با مواد 
مخدر در سازمان ملل براي اين منظور كافي است؟

رييس��ي ادامه داد: معتقدم كشورها و سازمان هاي 
بين المللي به ميزان ادعا و مس��ووليتي كه بر عهده 
دارند، نقش شان را ايفا نمي كنند. آيا تنها قدرداني از 
جمهوري اسالمي ايران براي حضور موثر در عرصه 
مبارزه با مواد مخدر كافي است؟ نقش سازمان ملل 

متحد قطعًا باالتر از اين هاست.
رييس جمهور تأكيد كرد: امروز ۱۱۳ س��ال پس از 
امضاي معاهده شانگهاي توسط كشورهاي مختلف 
براي مبارزه با مواد مخدر ش��اهديم كه اين كاال در 
بستر اينترنت سهل تر از بسياري كاالهاي ديگر در 
دس��ترس قرار دارد و مواد مخدر سنتي به صنعتي 
تبديل شده و با ديگر جرايم سازمان يافته همچون 

پولشويي پيوند خورده است.
رييسي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد ضعف جدي 
در ش��كل گيري يك عزم بين الملل��ي در مبارزه با 
مواد مخدر وجود دارد و تا اين ضعف جبران نشود، 
اوضاع رو به بهبود نخواهد رف��ت. رييس جمهور با 
تشريح اقدامات امريكا و ناتو در افغانستان كه منجر 
به توسعه كشت انواع مواد مخدر شده است، گفت: 
در دو دهه تس��لط امريكايي ها و ناتو در افغانستان، 
مواد مخدر توليد و از س��نتي ب��ه صنعتي تبديل و 

در سراس��ر جهان توزيع مي شد. رييسي افزود: چرا 
جامعه جهاني به وظيف��ه قانوني، اخالقي و حقوق 
بشري خود در پاس��خگو كردن امريكا و ناتو در اين 

زمينه عمل نمي كند؟
رييس جمه��ور در ادامه با بيان اينكه جامعه جهاني 
در قبال وظايف خود در زمينه مبارزه با مواد مخدر، 
مي خواه��د فقط با قدرداني و ارس��ال لوح تقدير به 
ايران بس��نده كند، افزود: پيام روز جهاني مبارزه با 
مواد مخدر بايد پايش ميزان ايفاي نقش دولت ها و 
س��ازمان هاي بين المللي مدعي حقوق بشر در اين 
زمينه باش��د كه به اعتقاد بنده در اين زمينه ضعف 

جدي وجود دارد.
رييسي در ادامه در تشريح اقدامات جمهوري اسالمي 
ايران در مب��ارزه با مواد مخدر گفت: امروز صداقت و 
جديت جمهوري اس��المي در اين زمينه بر همگان 
روشن اس��ت و نياز به استدالل نيست، زيرا ۴۳ سال 
است به صورت جدي با مواد مخدر مبارزه كرده ايم و 
در اين راه از همه ابزارها و ظرفيت ها از جمله تصويب 
قوانين الزم، تش��ديد مبارزه و اقدامات قضايي بهره 
گرفته ايم. رييس جمهور گفت: اگر در اين س��ال ها 
جامع��ه جهاني آنگونه كه جمهوري اس��المي ايران 

در مبارزه با مواد مخدر عمل كرده اس��ت، به وظايف 
خود عمل مي كرد، وضع امروز جهان حتما متفاوت 
بود. رييس��ي با بيان اينكه همه اقدامات ارزشمند و 
اثرگذار جمهوري اس��المي در مبارزه با مواد مخدر 
تحت تحريم هاي ظالمانه امريكا صورت گرفته است، 
گفت: بسياري از ابزارها و فناوري هايي كه در مبارزه با 
مواد مخدر بايد در اختيار ما باشد، به دليل تحريم ها 

از دسترس خارج است.
رييسي در ادامه خطاب به نماينده دفتر مقابله با مواد 
مخدر س��ازمان ملل متحد گفت: ما از سازمان ملل 
گله منديم كه چرا دستكم در راستاي رفع تحريم هاي 
ظالمانه نس��بت به فعاالن در مي��دان مبارزه با مواد 

مخدر اقدامي صورت نمي دهد؟!
رييس جمهور افزود: سازمان ملل امروز بايد به اين 
سوال پاس��خ دهد كه چرا جمهوري اسالمي به رغم 
ايس��تادگي پرهزينه در زمينه مبارزه با مواد مخدر، 

همچنان بايد تحت تحريم هاي ظالمانه باشد؟
رييس��ي در ادامه به برخورد با ش��بكه هاي قاچاق 
مواد مخدر در ايران اش��اره كرد و گف��ت: در حالي 
كه سازمان هاي اطالعاتي ما پيگيرانه در اين زمينه 
فعاليت مي كنند، بايد سازمان هاي اطالعاتي منطقه 
و جهان گزارش دهند كه چه ميزان تبادل اطالعاتي 
در اين زمينه با كش��ور ما داش��ته اند و چه ميزان از 
ش��بكه هاي قاچاق مواد مخدر را شناسايي و با آنها 

برخورد كرده اند.
رييس جمهور گفت: يكي از رموز موفقيت در مبارزه 
با مواد مخ��در تبادل اطالعات بين س��رويس هاي 
اطالعاتي منطقه و جهان است و آنها بايد در جلسات 
كارشناس��ي در اين زمينه گزارش بدهند و دبيركل 
سازمان ملل هم بررسي كند كه نقش اين سازمان ها 

در مبارزه با مواد مخدر چه ميزان بوده است؟
رييس��ي در پايان با تاكيد بر تقوي��ت كار اطالعاتي 
در شناس��ايي سرش��بكه هاي قاچاق مواد مخدر و 
همچني��ن اقدامات پيش��گيرانه نهادهاي فرهنگي 
و آم��وزش و پ��رورش گفت: در زمين��ه جمع آوري 
معتادان متجاهر نيز اقدام��ات صورت گرفته كافي 
نيس��ت و بايد به گونه اي عمل ش��ود كه ما به هيچ 
عنوان و در هيچ بخشي از كشور معتادان متجاهري 

را كه مزاحم زندگي مردم هستند، مشاهده نكنيم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال سفر جوزپ بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا به ايران و ديدار با مسووالن سياست خارجي كشور كه 
احتمال بازگشت به مذاكرات برجام و بررسي پيشنهادهاي 
جديد دو طرف ايران و امريكا و اروپا و پيشرفت آن را بار ديگر 
مطرح كرده، نرخ ارز و سكه وطال در بازار كاهش يافت و روز 
يكشنبه 5 تير 1401، قيمت دالر در بازار آزاد به 31350 
تومان كاهش يافته و به دنبال اعالم هر اونس جهاني طال 
به قيمت 1827 دالر، قيمت سكه نيز به كانال 14 ميليون 
تومان افت ك��رده و 14 ميليون و 730 هزار تومان معامله 
شد. گفته مي شود كه بازار ارز به خبر مذاكرات احياي برجام 
واكنش نشان داد و پس از انتشار خبر گشايش در مذاكرات 
مراجعه فروشندگان ارز به بازار افزايش يافته است.اظهارات 
»جوزپ بورل« مس��وول سياست خارجي و امور امنيتي 
اتحاديه اروپا و همچنين »حسين اميرعبداللهيان« وزير 
امور خارجه كشورمان در نشست خبري روز گذشته نشان 
داد كه برآيند گفت وگوهاي مفصل در تهران، مثبت بوده 
است. بازخورد خبر آمادگي ايران براي ازسرگيري مذاكرات 
سيگنال مثبتي به بازار داد و قيمت ها تا حدي كاهش يافت 
در ساعات صبح، قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  ميليون 
و 402 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
14 ميليون و 300 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد نيز 14 ميليون و 900 هزار تومان است.قيمت 
نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 5 ميليون و 350 هزار تومان و سكه يك گرمي 
3 ميليون تومان تعيين شده اس��ت و به فروش مي رسد.

هر مثقال طال در بازار داخلي، 6 ميليون و 75 هزار تومان 
ارزش گذاري ش��ده اس��ت؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني 1827 دالر است.عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 27 هزار و 733 تومان 
و قيمت خريد دالر از مردم 27 هزار و  457 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 669 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 384 تومان اعالم شده است.

   آغاز تخليه حباب انواع سكه
 دالر ارزان تر مي شود

كشتي آراي با تأكيد براينكه اقدامات بانك مركزي در بازار 
موجب كاهش قيمت ها ش��ده است، گفت: قيمت سكه 
نس��بت به ديروز 450 هزار تومان و قيمت دالر نيز 550 
تومان ارزان شد. محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار 
طال و س��كه در روزجاري، اظهار داشت: طي هفته هاي 
گذشته قيمت جهاني طال تحت تاثير افزايش نرخ بهره و 
تورم امريكا، سير نزولي پيدا كرده بود و در هفته گذشته 
ح��دود 40 دالر و در هفته جاري نيز ب��ا 13 دالر كاهش 
همراه بوده اس��ت. امروز قيمت ه��ر اونس طال به 1827 
دالر رس��يده است. وي با اش��اره به وضعيت قيمت ها در 
بازار داخلي طال، گفت: باتوجه به اقدامات بانك مركزي 
در كنترل قيمت ارز و همچنين بخش��نامه هاي ابالغي 
مبني بر واگذاري ارزه��اي صادراتي به متقاضيان، از روز 
ش��نبه هفته قبل تاكنون قيمت ها در بازار س��ير نزولي 
داشته و تا امروز همچنان قيمت ارز نزولي بوده و نسبت به 
هفته هاي قبل با كاهش همراه شده است.اين فعال بازار 
طال و جواهر با اشاره به كاهش 450 هزار توماني قيمت هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي نسبت به روز گذشته، تصريح 
كرد: قيمت دالر نيز در بازار آزاد تا اين لحظه حدوداً 550 
تومان كاهش قيمت داشته است. اين روزها با توجه به رفت 
و آمدهاي سياسي و احياي برجام قيمت ارز تحت تاثير 
قرار گرفته و همچنان سير نزولي را طي مي كند.كشتي 
آراي ضمن تأكيد بر آرامش در بازار طال و س��كه، گفت: 
كاهش قيمت ها در بازار باعث آرامش ش��ده و همين امر 
نيز به برقراري دادو ستدها طبق روال عادي قبل، كمك 
كرده است. اين شرايط درحالي است كه افزايش قيمت ارز 
و طال و سكه در هفته هاي گذشته باعث افزايش تقاضا در 
بازار شده بود؛ ضمن اينكه همين امر موجب شد تا حباب 
سكه به باالترين سطح خود يعني يك ميليون و 600 هزار 
تومان برس��د.اما بعد از اقدامات اخير بانك مركزي، سير 
نزولي قيمت ها در بازار آغاز شد و حباب سكه نيز روزانه با 
كاهش همراه شد تا جايي كه ديروز در آخرين معامالت هر 
قطعه سكه يك ميليون و 380 هزار تومان حباب داشت اما 
امروز حدود 380 هزار تومان از حباب سكه كاسته شد و اين 
نشان دهنده تخليه حباب انواع سكه در معامالت است.به 
گفته او، هم اكنون در بازار تهران، قيمت سكه بهار آزادي 
طرح قديم 14 ميليون و 300 هزار تومان، س��كه بهار 
آزادي طرح جديد 14 ميليون و 850 هزار تومان، نيم 
سكه بهار آزادي 8 ميليون و 350 هزار تومان، ربع سكه 
5 ميليون و 370 هزار تومان و سكه گرمي 3 ميليون و 
50 هزار تومان داد و ستد شد. قيمت هر مثقال طالي 
آبشده با كاهش 55 هزار توماني طي يك هفته گذشته 
به 6 ميليون و 130 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 
نيز به يك ميليون و 400 هزار تومان كاهش يافته است.

    رشد 28 درصدي سكه و 14.5 درصدي دالر
 در دوماه اول 1401

از س��وي ديگر، گزارش اقتصادي بانك مركزي در مورد 
نوسانات دو ماه اول 1401 در بازار ارز و طال نشان مي دهد 
كه در دو ماهه اول امسال متوسط قيمت فروش يك دالر 
امريكا در بازار آزاد ش��هر تهران 26 هزار و 886 تومان بود 
كه نس��بت به دوره مشابه سال قبل 14.5 درصد افزايش 
يافت. متوس��ط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 13 ميليون و 262 هزار تومان بود كه نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته 28.3 درصد افزايش يافته است. 
برخالف سال قبل كه سال تثبيت نسبي قيمت دالر و سكه 
بود و و افزايش كمي داشت، امسال رشد قيمت دالر و سكه 
باال بوده است. البته اين رشد قيمت دارايي هاي سكه و دالر، 
بس��يار كمتر از رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه و دوازده 
ماهه و به خصوص بسيار كمتر از رشد قيمت مواد غذايي و 

كاالهاي اساسي است. بانك مركزي، متوسط قيمت فروش 
هر دالر امريكا و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد 
را در ارديبهشت ماه سال جاري اعالم كرد.بانك مركزي 
به صورت ماهانه تغييرات متوسط قيمت فروش هر دالر 
امريكا، سكه تمام بهار آزادي طرح جديد و قديم در شهر 
تهران را اعالم مي كند كه دومين آمار در سال 1401 نيز 
اعالم كرده است.آنطور كه در گزارش بانك مركزي آمده 
است، در ارديبهشت ماه امسال متوسط قيمت فروش يك 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران 
13 ميليون و 153 هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.1 و 34.8 درصد افزايش 
داشته است. همچنين، حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه 
مذكور در ماه مذكور به ترتي��ب 12 ميليون و 733 هزار 

تومان و 13 ميليون و 766 هزار تومان اعالم شده است.

    قيمت سكه طرح جديد 
در ارديبهشت چند؟

عالوه بر اين، در دومين ماه س��ال 1401 متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
شهر تهران 13 ميليون و 620 هزار تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 5.7 و 36.8 درصد 
با افزايش مواجه شده است.البته، حداقل و حداكثر نرخ 
فروش سكه مذكور در ماه يادشده به ترتيب 13 ميليون و 
13 هزار تومان و 14 ميليون و 500 هزار تومان بوده است.

بنابراين، در دو ماهه اول امسال، متوسط قيمت فروش يك 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران 12 
ميليون و 902 هزار تومان و طرح جديد 13 ميليون و 262 
هزار تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 

ترتيب 27.1 و 28.3 درصد افزايش يافته است.

   كف و سقف دالر در ارديبهشت امسال
در ادامه گزارش بانك مركزي، آمده است كه در ارديبهشت 
ماه امسال متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا در بازار 
آزاد شهر تهران 27 هزار و 231 تومان بود كه در مقايسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 2.7 و 20.8 درصد 
افزايش يافته است.از سوي ديگر، حداقل و حداكثر نرخ 
فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب 26 هزار و 
501 هزار تومان و 28 هزار و 68 تومان اعالم شد.بنابراين، 
در دو ماهه اول امسال متوس��ط قيمت فروش يك دالر 
امريكا در بازار آزاد شهر تهران 26 هزار و 886 تومان بود كه 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.5 درصد افزايش يافت.

   گوش دالر تيز شد
پس از انتش��ار س��يگنال هايي در زمينه از س��رگيري 
تماس هاي برجامي ميان طرفين اين قرارداد، نرخ دالر 
در معامالت آزاد بازار تهران تحركات كاهش��ي جديدي 
را از خود به ثبت رس��اند. طبق اطالع برخي منابع مطلع 
پس از سفر روز چهارشنبه  س��رگئي الوروف، وزير امور 
خارجه روسيه به ايران، تماس هايي ميان مقامات مسوول 
كشورهاي طرفين قرارداد برجام صورت گرفته است. در 
همين راستا رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران، 
روز جمعه به وقت محلي در پيامي توييتري از تعهد امريكا 
به مسير ديپلماسي معنادار با ايران سخن گفت. قيمت 
دالر بازار آزاد نيز در واكنش به اخبار مذكور با بازگش��ت 
ب��ه كريدور 31 ه��زار و 700 تا 31 ه��زار و 900 توماني 
گوش به زنگ اخبار جديد شد. اين در حالي است كه به 
عقيده برخي از فعاالن بازار ارز تنها در صورت انتشار خبر 
رسمي بازگشت مقامات به وين مي توان شاهد واكنش 
شديد بازار بود و در غير اين صورت اظهارنظرهاي مثبت 
و خوش بينانه توانايي هموارسازي مسير كاهش شديد 
قيمت ارز را نداش��ته و صرفا مي توانند به كمتر ش��دن 
نوسانات نرخ ارز كمك كنند. روز شنبه 4 تير ماه قيمت 
دالر در معامالت آزاد بازار تهران به روند كاهشي روزهاي 
پاياني هفته گذشته ادامه داد. هر برگ اسكناس دالر در 
معامالت ابتدايي روز گذشته در حوالي رقم 31 هزار و 900 
تومان فعاليت خود را آغاز كرد. نوسانات شاخص ارزي در 
طي معامالت روز گذشته چشمگير نبود، اما برآيند كلي 
اين نوسانات كاهشي بود. در صورتي كه هر كانال قيمتي 
را به 10 پله يكسان تقسيم كنيم، عمده فعاليت قيمت دالر 
در بازار ديروز روي پله هاي هش��تم و نهم كانال 31 هزار 
توماني صورت گرفت. در نهاي��ت قيمت هر برگ از اين 

اسكناس امريكايي با حدود 100 تومان كاهش نسبت به 
نرخ روزهاي پاياني هفته گذشته به رقم 31 هزار و 800 
تومان رسيد. بس��ياري از تحليلگران بازار ارز با توجه به 
روند قيمت دالر در هفته پاياني خرداد ماه و حضور نسبتا 
با ثبات ن��رخ اين ارز در كريدور قيمتي 31 هزار و 700 تا 
31 هزار و 900 توماني، بازگش��ت مجدد قيمت دالر به 
سطوح قيمتي اين كريدور را امري مثبت خواندند. اين 
افراد عامل اصلي متوقف كننده روند افزايشي دالر را انتشار 
اخبار سياسي مثبت مي دانند. رابرت مالي، نماينده ويژه 
دولت امريكا در امور ايران، روز جمعه در حساب كاربري 
خود در توييتر با باز نشر توييت انريكه مورا، معاون دبيركل 
س��رويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا، ضمن قدرداني از 
انريكه مورا و جوزپ بورل به خاطر ادامه همكاري نزديك 
با امريكا مدعي شد: ما همچنان در مشورت با همكاران 
اروپايي، متعهد به مسير ديپلماسي معنادار مي مانيم. در 
همين راستا حسين امير عبداللهيان، وزير امور خارجه 
كشور، پس از نشست خود با سرگئي الوروف، وزير امور 

خارجه روسيه، نسبت به آمادگي ايران جهت بازگشت 
به وين اظهار اميدواري كرد. اما با وجود واكنش مثبت 
دالر به اخبار مذكور برخي از تحليلگران بازار ارز بر اين 
باورند كه اظهارنظرهاي مثبت توانايي ايجاد نوسانات 
كاهشي شديد در بازار را ندارند و تنها مي توانند از شدت 
نوسانات افزايشي نرخ ارز بكاهند، اين افراد همچنين 
بر اين باورند ك��ه اخبار قطعي مانند خبر بازگش��ت 
مقامات مسوول كشورهاي طرف قرارداد برجام به وين 
مي تواند سبب كانال شكني نرخ شاخص  ارزي شود.روز 
گذشته بازار معامالت سكه طال نيز مانند بازار ارز دچار 
نوسانات كاهشي شد. هر قطعه سكه طال طرح جديد 
در بازار روز گذش��ته با حدود 190 هزار تومان كاهش 
نس��بت به نرخ روزهاي پاياني هفته گذشته به سطح 
قيمتي 15 ميليون و 360 هزار تومان رسيد. بسياري از 
تحليلگران بازار طال، كاهش قيمت سكه در معامالت 
روز ابتدايي هفته را در راستاي كاهش نرخ پارامترهاي 

تشكيل دهنده قيمت اين قطعه فلز گران بها مي دانند.
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ماليات بر عايدي سرمايه انگيزه 
سوداگري را كاهش مي دهد

ب��ا قانون��ي ش��دن ماليات 
ب��ر عايدي س��رمايه انگيزه 
س��وداگران ب��راي مبادرت 
به خريدوف��روش دارايي ها 
كاهش مي ياب��د و بازارهاي 
آنان تبديل به بس��تري آرام 
براي تقاضاي واقعي خانوارها 
خواهد شد.ماليات بر عايدي 
سرمايه با اهداف مختلفي مانند تنظيم فعاليت بخش هاي 
مختلف اقتصادي، محدود كردن سوداگري، افزايش 
منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي و افزايش كارايي 
اقتصادي ب��ه كار مي آيد. در واقع مالياتي اس��ت كه بر 
عايدي حاصل از نقل وانتقال )خريدوفروش( دارايي هاي 
س��رمايه اي ش��امل انواع دارايي منقول يا غيرمنقول، 
مشهود يا نامشهود وضع مي شود.فارغ از درآمد اتفاقي، 
به طور كلي افراد درآمد كلي خود را از طريق درآمد حاصل 
از كار يا درآمد حاصل از سرمايه به دست مي آورند كه 
درآمد حاصل از سرمايه به دو نوع درآمد جاري )سود( 
سرمايه و عايدي سرمايه تقسيم مي شود. درآمد جاري 
سرمايه، سود ناشي از سرمايه است كه طي دوره تملك 
دارايي يا سرمايه گذاري متناسب با بازدهي سرمايه يا به 
صورت درصد ثابت كسب مي شود؛ اما عايدي سرمايه 
درآمدي است كه از مابه التفاوت قيمت فروش و خريد 
يك دارايي هن��گام فروش آن به دس��ت مي آيد. مثاًل 
سود توزيعي س��هام و درآمد حاصل از اجاره يك واحد 
آپارتمان ازجمله درآمدهاي جاري سرمايه است كه از 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه و امالك طي دوره تملك 
براساس ميزان بازدهي يا قرارداد اوليه به دست مي آيد؛ 
حال چنانچه اين دارايي ها به فروش برسد، سود به دست 
آمده از آنها كه برابر تفاوت قيمت فروش و خريد دارايي 
است، به عنوان عايدي يا زيان سرمايه اين دارايي ها تلقي 
مي شود. ماليات برعايدي سرمايه پنج كاركرد دارد كه 
اولين آن كنترل سوداگري است. به اين معنا؛ افزايش 
هزين��ه فعاليت هاي غيرمولد همچون س��فته بازي و 
س��وداگري در بازار امالك، ارز، س��كه و... به نحوي كه 
به طور موثر مزيت خود را از دست بدهد، يكي از اهداف 
وضع ماليات بر عايدي سرمايه است. درواقع سوداگران 
در هنگام افزايش قيمت برخي دارايي ها و با پيش بيني 
اينكه در آينده قيمت آن دارايي ها بيشتر خواهد شد، 
شروع به خريد اين دارايي ها مي كنند و معمواًل پس از 
يك دوره كوتاه مدت دارايي ها را با قيمت باالتر به فروش 
مي رسانند؛ اما با وضع اين ماليات انگيزه سوداگران براي 
مبادرت به خريدوفروش دارايي ها كاهش مي يابد و اين 
بازارها تبديل به بستري آرام براي تقاضاي واقعي خانوارها 
خواهد ش��د.تأمين درآمد دولت كاركرد ديگري است 
كه براساس آن يكي از مهم ترين آثار ماليات بر عايدي 
سرمايه، كمك به تأمين منابع براي دولت است. مبتني 
بر تجارب بسياري از كش��ورها وضع ماليات بر عايدي 
س��رمايه موجب افزايش درآمدهاي مالياتي مي شود. 
سهم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي در كشورهاي 
مختلف متعلق به درآمدهاي حاصل از ماليات بر عايدي 
سرمايه است.ازجمله نكات قابل توجه درباره وضع ماليات 
بر عايدي سرمايه بهبود عدالت افقي و عمودي است. در 
واقع وضع ماليات بر عايدي سرمايه به رعايت عدالت بين 
كساني كه درآمد حاصل از نيروي كار كسب مي كنند و 
كساني كه عايدي سرمايه دارند كمك مي كند. همچنين 
ماليات بر عايدي س��رمايه درخصوص دارايي س��هام، 
مي تواند تصميمات بنگاه هاي اقتصادي خصوصاً در مورد 
توزيع سود و تأمين مالي را تحت تأثير قرار دهد. اگر نرخ 
ماليات بر عايدي سرمايه نسبت به نرخ سود تقسيمي 
سهام پايين تر باشد، ش��ركت ها انگيزه كمتري براي 
توزيع سود خواهند داشت و به جاي آن اقدام به بازخريد 
س��هام خود از بازار مي كنند. ماليات بر عايدي سرمايه 
با تغيير دادن هزينه نسبي منابع مختلف تأمين مالي 
شركت ها )از قبيل بدهي يا انتشار سهام جديد( منجر 
به تغيير رفتار بنگاه ها مي گردد به نحوي كه بنگاه ها به 
تأمين مالي داخلي ترغيب مي شوند.يكي از كاركردهاي 
ماليات بر عايدي س��رمايه )CGT( ارتقاي كارايي در 
اقتصاد كشور است؛ زيرا موجب مي شود سرمايه ها به 
سمت توليد واقعي سوق پيدا كند. البته بايد در طراحي 
اين پايه مالياتي توجه داشت كه اثر قفل شدگي و انحراف 
كارايي اتفاق نيفتد. اثر قفل شدگي به اين معناست كه 
س��رمايه گذاران، براي به تعويق انداختن، كاهش يا 
معافيت ماليات، دارايي هايشان را بيش از حد بهينه 
نزد خود نگه مي دارند و نمي فروش��ند و اين فرايند 

تخصيص و توزيع كارا و بهينه را به خطر مي اندازد.

روش استعالم چك هاي برگشتي
صاحب حساب بايستي با در اختيار داشتن »كد ملي«، 
»تلفن همراه«، »سريال چك« و »شماره شبا متعلق به 
چك« به سايت بانك مركزي مراجعه كند. در اين سايت، 
بخشي با عنوان »استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها 
بابت چك برگشتي« قرار دارد. بازگشت اعتبار به چك، 
از جمله اقدامات مهمي اس��ت كه بانك مركزي انجام 
داده است. با اجراي »قانون اصالح قانون صدور چك« 
توسط بانك مركزي، بسياري از مشكالت كسب و كارها 
در فضاي دادوستدهاي مالي با چك برطرف شده است.   
يكي از مهم ترين دغدغه هايي كه در اين سال ها براي 
فعاالن اقتصادي و مردم به وجود آمده بود، چالش چك 
برگشتي و مسير سخت وصول مبالغ اين چك ها بود كه 
بانك مركزي در ادامه اجراي قانون مذكور، مسدودي 
حساب هاي فرد صادركننده چك برگشتي را در دستور 
كار قرار داد.  معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
با اش��اره به اينكه ماده 5 مكرر قانون اصالح قانون 
صدور چك، مواردي را براي شخصي كه چك وي 
برگشت مي خورد در نظر گرفته است، گفته: يكي 
از اين موارد كس��ر مانده چك برگش��تي از كليه 
حساب هاي صادركننده چك در شبكه بانكي است. 

درخواست فوري وزير صمت از رييس جمهوري 

وزير صمت طي نامه اي به رييس جمهوري خواس��تار 
كاهش حقوق گمركي براي مواد اوليه، واسطه اي اجرا 
و قطعات بخش توليد ش��د. وزير صم��ت طي نامه اي 
به رييس جمهوري با بيان اينك��ه افزايش نرخ مبناي 
محاسبه تعرفه، افزايش مضاعف ماليات بر ارزش افزوده 
كاالهاي وارداتي را در پي داش��ته كه در مجموع باعث 
افزايش هزينه ه��اي توليد، افزايش قاچ��اق، افزايش 
نياز به نقدينگي، كاه��ش توليد و افزايش تورم خواهد 
شد، خواستار كاهش حقوق گمركي براي مواد اوليه، 

واسطه اي اجرا و قطعات بخش توليد شد.
سيدرضا فاطمي امين در اين نامه با اشاره به اينكه اجراي 
قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبناي محاسبه تعرفه 
واردات )بند ه تبصره 7 قانون بودجه 1401(، با شرايط 

متفاوتي نسبت به زمان تهيه اليحه مواجه شده است.
اين شرايط متفاوت ش��امل رويدادهاي بين المللي از 
جمله افزايش قيمت جهان��ي كاالها، به ويژه كاالهاي 
پايه و اساسي، محدوديت ها و افزايش شديد هزينه هاي 
حم��ل ونقل )30 تا 40 درص��د افزايش فقط طي يك 
ماه(، تغيير روش هاي خريد كاال در دنيا )تغيير از حالت 
خريد اعتباري به خريد نقدي و پيش خريد س��االنه(، 
ممنوعيت صادرات برخ��ي از كاالها به واس��طه بروز 
بحران جهاني و محدود ش��دن حجم تج��ارت در دنيا 
و رويدادهاي داخلي ش��امل افزايش قيمت مواد اوليه 
بورسي به ويژه مواد پايه نفتي و پتروشيمي، افزايش نرخ 
ارز، حذف ارز 4200 توماني كاالهاي اساسي بر اساس 
قانون بودجه، حذف معافيت هاي گمركي ماشين آالت 
و تجهيزات )افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري(، رشد 
نرخ دستمزد سال 1401 و شكل گيري تورم انتظاري 
در جامعه است. به گفته وزير صمت افزايش نرخ مبناي 
محاسبه تعرفه، افزايش مضاعف ماليات بر ارزش افزوده 
كاالهاي وارداتي را در پي داش��ته كه در مجموع باعث 
افزايش هزينه هاي توليد، افزايش قاچاق، افزايش نياز به 
نقدينگي، كاهش توليد و افزايش تورم خواهد شد.او در 
اين نامه به رييس جمهوري تاكيد كرده كه در راستاي 
كاهش آثار افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه تعرفه هاي 
واردات��ي دو اقدام بايد انجام ش��ود. اول كاهش س��ود 
بازرگاني كه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
هيات وزيران نسبت به تغيير طبقات تعرفه اي و اصالح 
نرخ سود بازرگاني تعرفه ها اقدام كرده است. دوم كاهش 
حقوق گمركي، چرا كه براي كاالهايي كه تعرفه هاي آنها 
كمتر از 10 درصد است، كاهش سود بازرگاني كافي نبوده 

و حقوق گمركي نيز بايد كاهش يابد.
طبق گفته هاي وزير صمت اصالح نرخ سود بازرگاني 
در اين موارد بدون كاهش حقوق گمركي منجر به عدم 
توازن در زنجيره هاي توليدي شده و رقابت پذيري آنها را 
با چالش مواجه خواهد كرد. حدود 70 درصد كاالهاي 
وارداتي مواد اوليه، واسطه اي، اجزا و قطعات بخش توليد 

بوده و حقوق ورودي آنها 10 درصد و كمتر است.

رشد 28 درصدي سكه و 14.5 درصدي دالر در دوماه اول 1401 

كاهش قيمت سكه و ارز به دنبال احتمال بازگشت  به مذاكرات
شهباز حسن پوربيگلري

حقوق گمركي را كاهش دهيد



مجيد عشقي سيزدهمين سكاندار تاريخ بورس ايران 
است. او سال گذش��ته در شرايطي اين مسووليت را 
بر عهده گرفت كه بازار س��رمايه به دنبال وعده هاي 
دولت جديد، مج��ددا در كانون توجهات قرار گرفته 
بود و انتظار مي رفت با پش��ت سر گذاشتن يك دوره 
اصالحي بلندمدت و عميق دوباره به روزهاي رونق 
خود بازگ��ردد. اين در حالي بود ك��ه وزارت اقتصاد 
دولت سيزدهم با سكانداري سيداحسان خاندوزي 
نگاه ديگري به بازار سرمايه داشت و سابقه اظهارات 
وي در اين حوزه، اهالي بازار را نسبت به عاقبت بورس 
در دوره جدي��د نگران مي كرد. اگ��ر چه اين نگراني 
چندان بيراه هم نبود و به محض روي كار آمدن وي، 
بازار سرمايه با شوك عرضه اوراق دولتي براي پوشش 
كسري بودجه و تامين هزينه هاي دولت مواجه شد. 
بدين ترتيب روند آرام رش��د شاخص هاي بااهميت 
بازار از جمله حجم و ارزش معانالت خرد كه از س��ه 
ماهه نخست سال آغاز شده بود به يك باره در مسير 
سقوط قرار گرفت و بورس ايران به عقب بازگشت. اين 
تجربه پرهزينه بود اما در نهايت به تغيير باورهاي وزير 
اقتصاد منجر ش��د تا در سياست هاي خود در حوزه 
بازار س��رمايه بازنگري كند. با اين حال اما سلس��له 
اقدامات وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس و مصوبات 
حمايتي دولت سيزدهم هم نتوانست مشكالت بازار 
س��رمايه را آنگونه كه توقع مي رفت حل و فصل كند 
و هر بار با تصميمات غيركارشناسي وزراي تازه وارد، 

شوك تازه اي به بازار وارد مي شد. 
جهان صنعت در گفت وگو با مجيد عش��قي، رييس 
سازمان بورس درخصوص نرخ بهره پرسيد و عشقي 
گفت: قطعا تغييرات شديد نرخ بهره بين بانكي در بازار 
سرمايه تاثير مس��تقيم دارد اما اتفاقي كه طي چند 
هفته گذشته در نرخ بهره رخ داده تغييرات شديدي 
نبوده است. هر چند ما اواخر سال گذشته شاهد يك 
روند صعودي در نرخ بهره بين بانكي بوديم و اين نرخ 
با س��رعت در حال افزايش بود و حت��ي به باالي ۲۱ 
درصد هم رس��يد اما واقعيت آن اس��ت كه اين عدد 
معموال در ميانه دو عدد ۲۰ و ۲۱ در حركت است. تا 
پايان هفته گذشته هم به ۲۰/۶۸ درصد رسيده بود 
كه تقريبا به ميانگين بازده��ي اوراق با درآمد ثابت 
كوتاه مدت موجود در بازار س��رمايه نزديك است. به 
نظر من تغييرات نرخ بهره در واقع آنقدر شديد نيست 
كه اثر بسيار محسوسي در بازار سرمايه داشته باشد. 
به ويژه آنكه سطح ريسك پذيري منابعي كه وارد بازار 
سرمايه مي ش��ود با منابعي كه در بازار پول چرخش 
پيدا مي كند متفاوت است. اما اگر تغييرات نرخ بهره 
بين بانكي خيلي شديد باشد مثال در حد ۲ يا ۳ درصد 

باشد آثار ملموسي بر بازار سرمايه خواهد داشت.
وي ادامه داد: تغييري در ديدگاه هاي وزارت اقتصاد 
رخ نداده است؛ هر چند با توجه به حجم نقدينگي و 
ساير سياست هاي پولي بانك مركزي، اين نرخ اندكي 
افزايش پيدا كرده است. لذا ما در جلسات مشتركي 
كه با بانك مرك��زي داريم اين موضوع را مس��تمرا 
پيگي��ري مي كنيم كه نرخ بهره در داالن مش��خص 
شده حركت كند. البته بايد در نظر داشت كه افزايش 
نرخ بهره بين بانكي مي تواند در نهايت باعث افزايش 
نرخ سود سپرده به طور غيررسمي شود كه اين امر اثر 
مخربي بر فعاليت هاي اقتصادي مولد داشته و براي 

كليت اقتصاد مفيد نخواهد بود.
وي با اشاره به قيمت گذاري دستوري و عرضه خودرو 
در ب��ورس كاال گفت: عرضه خودرو در بورس كاال به 
درخواست عرضه كننده انجام شده بود و بورس كاال 
هم طبق مقررات خود ب��ا رعايت تمامي قوانين اين 
محص��والت را پذيرش كرده بود و بر همين اس��اس 
خودرو بايد در اين بورس عرضه مي شد. استناد وزارت 
صمت در اين باره به مجوزي است كه در بحث تنظيم 
بازار اخذ كرده است. آنها هم البته دغدغه هاي خاص 
خود را دارند اما معتقديم كه مديريت بازار خودرو به 
اين شكل نه تنها مشكالت موجود را حل نخواهد كرد 
بلكه مشكالت بس��يار زيادي هم ايجاد خواهد كرد. 
به ويژه در ح��وزه خودروهايي كه خودروي عمومي 
محسوب نمي ش��وند و اصال در مقررات هم مشمول 

قيمت گذاري دولتي نبوده اند. 
وي اظهار كرد: در اين خودروها اصال لزومي ندارد كه 
رانتي توزيع ش��ود يا در سامانه يكپارچه اي براي آنها 
قرعه كشي انجام شود! اين خودروها محصوالتي هستند 
كه خريدار خ��اص خود را دارند و ب��ه راحتي قابليت 
عرضه در بورس كاال را دارند. البته مشكل خودرو فقط 
بحث قيمت گذاري نيست. صنعت خودرو داراي ابعاد 
مختلف توليد، عرضه و مباحث حاكميتي است كه به 
نظر وزارت صمت هم در اين خصوص برنامه ريزي هايي 
كرده است. يكي از همين موارد هم بحث قيمت گذاري 
و حذف قرعه كشي است. اين مجموعه تصميمات بايد 
به صورت يكجا پيش برود و تاكيد خيلي زياد روي يك 
بخش مثل قرعه كشي و نحوه عرضه، قطعا نمي تواند 
مشكالت صنعت خودرو را حل كند. لذا فكر مي كنيم 
اگر خودروهايي كه عمومي نيستند و مشتريان خاص 
خود را دارند در بورس كاال عرضه ش��وند نه تنها هيچ 
مشكلي براي بازار خودرو ايجاد نمي كند، بلكه بخشي 
از اختالف قيمت ميان نرخ بازار و كارخانه به خودروساز 
كه يك توليد كننده است مي رسد. در نتيجه خودروساز 
مي تواند توليد خود را توسعه و افزايش دهد و نقدينگي 
خ��ود را تامين كند. در حال حاضر خودروس��ازان در 
مساله نقدينگي مشكالت وحشتناكي دارند و ساالنه 
به ازاي توليد و فروش هر خودرو يك زيان تازه متحمل 
مي شوند. به نظر من عملكرد كنوني در اين حوزه قابل 
استمرار نيست. از سوي ديگر شفافيت در معامالتي كه 
در بورس كاال انجام مي شود، قطعا مي تواند اطالعاتي 

بهتر را جهت تصميم گيري در اختيار مس��ووالن اين 
صنعت قرار دهد.

عش��قي درباره عرضه خودرو در ب��ورس كاال گفت: 
در ح��ال مذاكره براي عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
هس��تيم و اين موضوع در ش��وراي عالي بورس هم 

مطرح خواهد شد.
وي تش��ريح ك��رد: نبايد ب��ه اف��راط و تفريط دچار 
ش��ويم. از يك طرف ي��ك بازار كاالي��ي را داريم كه 
محدوديت ه��اي خ��اص خ��ود را دارد؛ در بازار كاال 
موضوع فقط قيمت نيس��ت. در اين بازار هم قيمت 
مهم است هم عوامل موثر بر عرضه مهم هستند و هم 
عوامل موثر بر تقاضا. مخصوصا در اقتصادي كه تورم 
داريم بخشي از تقاضا ناشي از تقاضاي واقعي نيست 
بلكه تقاضاي س��رمايه گذاري اس��ت، به اين صورت 
كه ذي نفعان آن صنعت يا افراد معمولي براي اينكه 
بتوانند ارزش پول خود را حفظ كنند، آن را به دارايي 
تبديل مي كنند و يك دارايي مي خرند. در اين موارد 
مجبور هس��تيم كه يك سري محدوديت هايي را در 
س��مت عرضه و تقاضا اعمال كنيم و كنترل هايي در 
قيمت داشته باشيم. يعني نمي شود هر سه عامل را 
ب��ه حال خود رها كنيم و بگوييم ك��ه به اقتصاد آزاد 

معتقديم. 
ريي��س س��ازمان بورس ادام��ه داد: از س��وي ديگر 
معتقديم كه قيمت گذاري دستوري قطعا غلط است 
و تجربه هاي بسيار زيادي هم داشته ايم كه تنها نتيجه 
آن توزيع رانت و فساد در باالدست و پايين دست بوده 
است. لذا همان گونه كه عرض كردم الزم است بازارها 
نظارت شده و كاالي خريداري شده حتما بايد رصد 
شود كه كجا مي رود و كجا مصرف مي شود. به نظر من 
اگر به صورت همزمان سه عامل قيمت، عرضه و تقاضا 
به درستي و با مشاركت تمامي دستگاه هاي مسوول 
كنترل ش��وند مي ش��ود يك بازار نرم��ال و متعادل 
داشت. در پايان توجه شما را به تجربه موفق پذيرش 
و عرضه سيمان در بورس كاال در سال گذشته جلب 
مي كنم كه نشان داد هم مي توان التهابات بازار را به 
نحوه صحيحي مديريت كرد، هم به نفع توليد كننده، 
واسطه گر را حذف كرد و هم هزينه مصرف كننده را 

كاهش داد.
وي با اشاره به دامنه نوسان گفت: از ابتدا براي موضوع 
مهم دامنه نوسان، يك برنامه افزايش تدريجي اعالم 
كرديم و س��عي مي كنيم كه اين روند كامال حساب 
شده باش��د. در مرحله اول كه اين دامنه را به ميزان 
يك درصد در برخي از بازارها باز كرديم نتايج نسبتا 
خوبي به دست آمد. بررسي هاي كارشناسي دقيق تر 
در اين خصوص و نتايج حاصله در دست اقدام است. 
اين نتايج در هيات مديره مورد بررسي قرار گرفته و در 
مورد آن تصميم گيري خواهد شد. اميدواريم بتوانيم 
به صورت تدريجي ب��ه اين روند مثبت ادامه دهيم و 
اعتقاد نداريم كه دامنه نوسان را به يك باره باز كنيم. 
هيچ جاي دنيا هم به صورت كامل دامنه باز نيست. 
در بسياري از بورس هاي دنيا اينگونه است كه وقتي 
قيمت ها نوسان پيدا مي كنند در يك درصد مشخص 
مثال ۷ درصد، ۲۰ درصد يا حتي باالي ۳۰ درصد يك 

توقف معامالتي صورت مي گيرد. 
وي توضيح داد: حاال اين توقف يا در نمادهاي خاصي 
اس��ت يا در كليت بازار رخ مي دهد و بازار پس از يك 

تاي��م معين و ارايه اطالعات ش��فاف دوباره كار خود 
را ش��روع مي كند و معامالت انجام مي شود. اينگونه 
نيس��ت كه دامنه كام��ال باز باش��د و قيمت ها به هر 
شكلي كه مي خواهند نوسان كنند. به خاطر شرايط 
وي��ژه بازار ما و فرهنگ معامالت��ي خاصي كه داريم 
قطعا بازكردن يك باره دامنه نوسان صحيح نيست و 
اين اقدام به تدريج انجام خواهد شد. بهار امسال يك 
مرحله اين كار را انجام داديم و سعي مي كنيم كه به 
صورت فصلي تصمي��م بگيريم و اين روند ادامه پيدا 
كند. افزايش دامنه هم قطعا در همه بازارها يكسان 
نخواهد بود و با توجه به شرايط هر كدام از بازارهاي 
اول و دوم تصميم گيري خواهد شد. به اين روند ادامه 
مي دهيم تا به يك حد منطقي رس��يده و ان شاءاهلل 
ش��اهد كاهش چش��مگير صف هاي خريد و فروش 

افزايش نقدشوندگي بازار باشيم.
عش��قي درباره دو طرفه بازار گفت: در اين مورد كه 
يكي از دغدغه هاي اصلي ما نيز هست هنوز به نتيجه 
عملي نرس��يده ايم كه بخواهيم آن را اجرايي كنيم. 
معامالت و ابزارهاي مش��تقه بحث پيچيده اي دارد؛ 
در حال حاضر كم��اكان مطالعات ما ه��م در حوزه 
زيرساخت هاي فني آن و هم در حوزه ابزارهايي كه 
مي خواهيم اس��تفاده كنيم ادامه دارد و روي آن كار 
مي كنيم؛ ممكن است اين مطالعات كمي طول بكشد 
زيرا ابزارها و زيرساخت هاي فني آن به نحوي است 
كه در حال حاضر آماده نيس��ت و روند آماده سازي 

آن زمان مي برد.
وي ادامه داد: سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در 
صندوق تثبيت بازار سرمايه طبق مصوبه قبلي ادامه 
دارد و اين مبالغ دارد به صورت ماهيانه به بازار تزريق 
مي شود. براي ساير منابع صندوق توسعه ملي هم ما 
يك پيش��نهاد كلي براي صندوق داشته ايم. در واقع 
پروژه ه��اي ملي زيادي وجود دارد ك��ه از منابع اين 
صندوق استفاده مي كنند. همچنين بخشي از منابع 
پروژه هاي معظم ش��ركت هاي بورسي هم از محل 
صندوق توس��عه ملي تامين مي شود. در واقع بيشتر 
منابع صندوق توسعه ملي به اين شكل دارد به بازار 
سرمايه تزريق مي شود و اينگونه نيست كه به صورت 
مستقيم و در قالب خريد سهام وارد بازار شود. عموما 
در قالب وام هايي عمدتا ارزي است كه به شركت هاي 
بورسي جهت انجام پروژه ها داده مي شود و بعضا آثار 
مثبت به سرانجام رس��يدن آن پروژه در سودآوري 

شركت ها مشهود است.
وي ادامه داد: ما پيشنهاداتي در اين زمينه داده ايم. 
بازار س��رمايه بازاري است كه بخش عمده معامالت 
آن در دس��ت افراد حقيقي و بخش خصوصي است 
و هم��واره هم اينچنين بوده اس��ت و ورود پول هاي 
بزرگ به صورت مقطعي مي تواند ب��ازار را با چالش 

مواجه كند.
اين مس��وول تصريح كرد: اصالحات اساس��نامه دو 
صندوق دولتي در شوراي عالي بورس تصويب شده 
و به هيات دولت ارسال شده است و رايزني مي كنيم 
كه سريع تر به تصويب برسد. اگر اين تغييرات انجام 
ش��ود اين دو ETF دولتي دقيقا مانند صندوق هاي 
سرمايه گذاري كه در بورس دارند معامله مي شوند، 
به NAV نزديك خواهند بود و قيمت آنها به ارزش 
ذاتي خود نزديك مي شود. اما در بحث سهام عدالت 

بايد گفت كه اين س��هام در واقع پ��روژه پيچيده اي 
است كه اين روزها شاهد تصويب نهايي آن در شوراي 
عالي بورس خواهيم بود و ب��ه تدريج براي برگزاري 
مجامع ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني آماده 
مي شويم. اين شركت ها هيات مديره خود را انتخاب 
مي كنند، مجام��ع آنها برگزار مي ش��ود و نمادهاي 
آنها هم بازگشايي خواهد ش��د. اما از آنجا كه حجم 
س��هام عدالت خيلي باالس��ت، تاثير زيادي در بازار 
دارد و مردم بس��ياري را درگير كرده است. يكسري 
قاعده گذاري هايي الزم دارد و حساسيت آن باالست؛ 
ان شاءاهلل در آينده نزديك با تصميم گيري نهايي در 
شوراي عالي بورس سازوكار اجرايي برگزاري مجامع 

مشخص و آغاز خواهد شد.
وي توضي��ح داد: من به عنوان متولي بازار نمي توانم 
بگويم كه بازار بايد حتما هميش��ه صعودي يا نزولي 
باشد. در واقع نه صعود و نه نزول بازار در دست سازمان 
بورس نيس��ت. متغيرهاي اقتصادي ريز و درشت و 
ش��ايد هزاران متغير روي قيمت س��هم تاثير دارد و 
فعاالن بازار بر اس��اس برداشت و ارزيابي خود از اين 
متغيرها، درباره خريد و فروش سهم تصميم گيري 
مي كنند. آنچه مهم اس��ت بحث نقدشوندگي بازار 
اس��ت. نقدش��وندگي بازار نسبت به س��ال ۱۴۰۰ 
افزايش پيدا كرده است. ارزش معامالت هم نسبت 
به سه ماهه اول سال گذشته و حتي سه ماهه پاياني 
س��ال ۱۴۰۰ افزايش محسوسي پيدا كرده است. ما 
معامالت روزانه بيشتري داريم كه اين خود، يك نقطه 
قوت است. س��عي كرده ايم كه شفافيت بيشتري در 
اطالعات مالي شركت ها ايجاد كنيم. اين بسيار مهم 
اس��ت زيرا فعاالن بازار مي توانن��د راحت تر تصميم 
بگيرند. ه��ر چند در برخ��ي از صنايع م��ا كماكان 
يكس��ري ابهامات را داريم اما پيگير هستيم كه اين 
ابهامات هم س��ريع تر رفع شوند تا س��رمايه گذاران 

بتوانند دقيق تر و راحت تر تصميم بگيرند.
عشقي اظهار كرد: باالخره اين دوران ركود و رونقي 
است كه هميشه در بازار بوده. اما در مجموع شرايط 
بازار در مقايسه با سال گذشته نسبتا متعادلي است. 
سه ماهه پاييز سال گذشته ما شرايط نسبتا ملتهبي 
داش��تيم اما در حال حاضر ش��رايط آنگونه نيست و 
متعادل تر است. اميدواريم با رفع برخي از ابهامات در 
صنايعي مانند خودرو و پااليشي ها شرايط باثبات تري 
را تجربه كنيم و به سمت تعادل بيشتر حركت كنيم.

يكي از اقدامات مهمي كه ما سال گذشته در سازمان 
بورس دنبال كرديم و به نتيجه رسيد بحث پرداخت 
سود سهامداران از طريق س��امانه سجام به صورت 
متمركز بود. در نتيجه همين پيگيري ها امسال تمام 
شركت ها از ابتداي س��ال دارند سودهاي خود را به 
صورت متمركز از طريق س��جام پرداخت مي كنند . 
كار خوب ديگري كه در كن��ار آن انجام داديم بحث 
پرداخت سود سنواتي رسوبي در حساب شركت ها 
بود. ش��ركت هايي كه اين س��ودها را چندسال بود 
عموما به دليل نداشتن ش��ماره حساب سهامداران 
نگه داشته بودند و پرداخت نمي كردند با صدور يك 
فراخوان اكنون دارند اين منابع را پرداخت مي كنند 

و به حساب سهامداران واريز مي شود.
وي در نهاي��ت گف��ت: همچني��ن در اقدامي ديگر 
نمايش عمق مظنه را امسال براي تمامي فعاالن بازار 
ممكن كرديم. مي شود گفت اين يك تبعيض بود كه 
معامله گر كالن مي توانست تمامي سفارشات بازار 
را ببيند، بازارگردان هم همه س��فارش ها را مي ديد 
اما س��هامدار خرد آنها را نمي ديد و به اين اطالعات 
دسترس��ي نداش��ت. تالش ما به اين سمت خواهد 
بود ك��ه اصالحاتي از اين دس��ت كه ب��ه ويژه براي 
س��هامداران خرد حائز اهميت است و باعث آرامش 
خاطر آنها مي شود را ادامه دهيم و در جهت رعايت 
حقوق سهامداران خرد حركت كنيم. از سوي ديگر 
سعي خواهد ش��د با پذيرش ناشراني در حوزه هاي 
متنوع و جديد از جمله ش��ركت هاي دانش بنيان، 
استارت آپ ها و  باشگاه هاي ورزشي و... ضمن كمك 
ب��ه تامين مالي اين حوزه ه��ا، فرصت هاي جديدي 
جهت س��رمايه گذاري فعاالن بازار فراهم ش��ود تا 

بتوانيم شاهد رونق روزافزون بازار سرمايه باشيم.
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محدودسازي دسترسي
۲۹ مورد سهامداران

محمدرضا شاه نظري، معاونت نظارت بازار شركت بورس 
اوراق بهادار تهران به هشدارهاي نظارتي ارسال شده در 
۶ماهه اخير اشاره و اظهار كرد: به منظور صيانت از بازار 
سرمايه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجراي اقدامات 
پيشگيرانه بيش از ۲ هزار و ٦٠٠ هشدار نظارتي در اين 
دوره از سامانه سنجش ارسال شده است.وي ادامه داد: 
عمده اين هش��دارها مبتني بر بندهاي مختلف ماده 
۷ دس��تورالعمل انضباطي كارگزاران و دستورالعمل 
اجرايي معامالت برخط بوده و رويه به گونه اي اس��ت 
كه در صورت تكرار يا اثرگذاري قابل توجه، با متخلفان 
برخورد خواهد شد كه اين برخوردها مي تواند طبق ماده 
۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در حوزه تخلفات كارگزاري ها و 
بازارگردان ها يا ماده ۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع 
جرم دستكاري قيمتي يا اغواي بازار باشد.شاه نظري به 
ديجيتالي شدن ابزارهاي نظارتي بورس تهران اشاره كرد 
و گفت: در گذشته هشدارهاي نظارتي به كارگزاران يا 
مدير معامالت به دليل سيستم دستي و تلفني بودن با 
مشكالت متعددي روبرو بود. با راه اندازي سامانه سنجش 
)سامانه نظارتي جامع شركت بورس( از بهمن ماه سال 
۱۳۹۹، نتايج گزارش هاي متعدد س��امانه هوش��مند 
نظارتي بيدار به سامانه سنجش منتقل شده و بر اساس 
آن هشدار نظارتي به سامانه معامالت كارگزاري )نامك( 
ارس��ال مي ش��ود.معاونت نظارت بازار شركت بورس 
اوراق بهادار تهران خاطرنش��ان كرد: اين هشدارهاي 
نظارتي همچنين به مديرعامل و مدير معامالت شركت 
كارگزاري و در ص��ورت برخط بودن معامالت به مدير 
برخط نيز به صورت پيامك ارس��ال مي شود.وي اعالم 
كرد: عمده هش��دارهاي نظارتي ۶ماهه اخير بيش��تر 
در خصوص معام��الت خالف جهت بازار )رنج منفي(، 
حذف نامتعارف سفارش و ايجاد فشار فروش بوده است.

شاه نظري به محدودس��ازي موقت دسترسي بر خط 
برخي متخلفان داراي اقدام تكرارشونده يا موثر اشاره 
كرد و ادامه داد: به منظور ارتقاي سالمت بازار سرمايه و 
در راستاي صيانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده ۷ 
دستورالعمل انضباطي كارگزاران و ماده ۱۲ دستورالعمل 
اجرايي معامالت برخط، معاونت نظارت بازار با توجه به 
تأثير قابل مالحظه برخي اقدامات بر روند معامالت، 
اقدام به محدودسازي موقتي ۵ روزه ۲۹ مورد دسترسي 

برخط سهامداران در ۶ماهه گذشته كرده است.

ركوردهاي تاريخي صندوق هاي 
سرمايه گذاري در بورس كاال

رون��د حج��م و ارزش معام��الت صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري در بورس كاالي ايران نشان مي دهد كه 
از زمان راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري تاكنون، 
روند معامالت صندوق ها با يك وقفه )س��ال ۱۳۹۸( 
با مس��ير روبه جلو و افزايش��ي روبرو بوده است.حجم 
معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري از ۱.۵ ميليارد 
قرارداد در سال ۹۹ به ۲.۵ ميليارد قرارداد در پايان سال 
۱۴۰۰ روبه رو شد كه معادل بيش از ۶۶ درصد افزايش 
بود. ارزش معامالت هم از ۵.۹ همت در سال ۱۳۹۹ به 
۶.۲ همت در پايان سال ۱۴۰۰ مواجه شد كه معادل 
۵ درصد افزايش را نش��ان مي دهد.ب��ا اين وصف، اين 
مسير در سال ۱۴۰۱ با سرعت بيشتري حركت روبه 
جلو را دنبال كرده است. در سه ماه ابتدايي امسال ۱.۱ 
ميليارد قرارداد صندوق سرمايه گذاري در بورس كاال 
با ارزش بيش از ۳ همت روبه روشده است؛ به طوريكه 
اگر آن را با نسبت سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ در نظر 
بگيريم از لحاظ حجم با افزايش ۵۳۳ درصدي و از لحاظ 
ارزش با افزايش ۵۶۷ درصد روبه رو شده است.اگر اين 
عدد را به طور متوسط براي هر سه ماه )معادل يك 
فصل( در نظر بگيريم، احتمااًل در پايان سال، حجم 
معامالت به باالي ۴ ميليارد قرارداد مي رسد و ارزش 
معامالت صندوق ها نيز به ۱۲ همت برسد كه در نوع 
خود مي تواند هم جالب توجه باشد و هم قابل تامل.

بورس كاال به اقتصاد
قابليت برنامه ريزي مي دهد

بورس كاال| محمودرضا الهي فرد، كارش��ناس بازار 
س��رمايه با بيان اينكه بورس كاال در پاسخ به يك نياز 
تاسيس ش��د و توس��عه پيدا كرد، در گفت وگويي به 
كاالخبر گفت: تا پيش از ش��كل گيري اين س��ازوكار، 
كاالهايي كه عمدتا توس��ط بخش عمومي اقتصاد در 
كش��ور توليد مي ش��د در فرآيند توزيع دچار مشكل 
مي ش��دند و مسير توزيع صحيح و ش��فافي براي آنها 
وجود نداش��ت.وي افزود: بنابراين بورس كاال در پاسخ 
به همين نياز شكل گرفت كه كاالها در مسير شفاف، 
مطمئن و عادالنه توزيع شوند و نه تنها توليدكننده بلكه 
مصرف كننده از اين مكانيزم منتفع شود و شرايط خوبي 
براي اقتصاد كشور رقم بخورد. الهي فرد ادامه داد: شكاف 
قيمتي ميان قيمت هاي كارخانه و بازار آزاد تا پيش از 
اين نصيب عده اي دالل يا افرادي كه از رانت اس��تفاده 
مي كردند، مي شد.به گفته اين كارشناس بازار سرمايه 
قيمت گذاري دستوري با روح و ماهيت بورس و اقتصاد 
آزاد مغايرت دارد.وي اظهار كرد: شرط بورسي بودن يك 
كاال اين است كه از حالت قيمت گذاري دستوري خارج و 
قيمت تابعي از سازوكار عرضه و تقاضا شود و در يك نظام 
شفاف مبادالت صورت گيرد.وي تاكيد كرد: در يك بازار 
انحصاري و محدود بازيگران تعدد زيادي ندارند و قيمتي 
كه مورد مبادله قرار مي گيرد قيمت واقعي نخواهد بود اما 
در بورس كاال آزادي وجود دارد و خبري از انحصار چه در 
حوزه مصرف كننده و چه توليدكننده نيست و شرايط 
عادالنه اي براي متقاضيان وجود دارد و در چنين شرايطي 
قيمت هاي منطقي تري كش��ف مي شود. الهي فرد در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر اين نكته 
كه بورس كاال كمك شاياني به برنامه ريزان اقتصادي 
مي كند، عنوان كرد: تصميم گيران به راحتي مي توانند 
از اين فضا براي تصميم گيري درخصوص اقتصاد كالن 
كشور و موضوع هايي از قبيل توليد، توزيع و بعضا واردات 
استفاده كننده و اقتصاد را در مسير باثباتي هدايت نمايند.

بخشنامه هاي خلق الساعه
به اقتصاد كشور آسيب مي زند

محمد باقري بنايي، عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه ثبات اقتصادي و ارتباط بين 
دستگاه ها بسيار مهم و تاثيرگذار است، گفت: تا 
هماهنگي بين بخش ها و دستگاه ها وجود نداشته 
باشد رسيدن به ثبات اقتصادي امري سخت و گاه 

غير ممكن خواهد بود.
ادام��ه داد: با حاكم ش��دن ثب��ات اقتصادي در 
كشور، دولت ملزم به اجراي مقررات مربوطه به 
هر دستگاه اس��ت در غير اين صورت، دولت بايد 

همواره به دنبال حل مشكالت باشد.
وي با بيان اينكه برنامه هاي توس��عه اي ۵ س��اله 
با هدف ثبات اقتصادي كش��ور تدوين مي شود، 
عنوان كرد: بسياري از كشورها براي مدت زمان 
طوالني تر از اين زم��ان هم برنامه ريزي و متعهد 
به انجام مي شوند كه رمز پيشرفت آنها در همين 

تعهد به برنامه هاي بلندمدت است.
اين نماينده مجلس گفت: يكي از مس��ائل مهم 
ب��راي ايجاد ثب��ات اقتصادي در كش��ور، وجود 
برنامه مش��خص براي هر نهاد و دس��تگاه است 
و بخش��نامه هاي خلق الس��اعه به اقتصاد كشور 

آسيب مي زند. اين بخشنامه ها بايد حذف شود.
وي با اعالم اينكه در حال حاضر براي برنامه هفتم 
توسعه و براي ۵ س��ال آينده كشور برنامه اي در 
حال تهيه و تنظيم است، گفت: سوال اينجاست، 
آيا كشور به شاخص هاي مورد نظر خود طي اين 
برنامه ها به س��رانجام رسيده است؟ اگر دولت به 
دنبال ايجاد ثبات اقتصادي اس��ت بايد به دنبال 
رفع مشكالتي باشد كه در دولت هاي قبلي وجود 

داشته است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: دولت ها 
توانايي اجراي برخي قوانين تصويب شده از طرف 
مجل��س را ندارند. همين قوانين اجرا نش��ده به 
بي ثباتي اقتصادي كشور دامن مي زند. دولت ها 

بايد در اين زمينه فعاليت خود را بيشتر كنند.
باقري بنايي ب��ر برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي 
توسعه اي بلندمدت تاكيد كرد و افزود: هنوز آيين 
نامه اجرايي كه براي دس��تگاه ها تدوين شده از 
س��وي دولت صادر نشده و اين مساله بايد هرچه 
زودتر انجام ش��ود زيرا خود اي��ن موضوع باعث 
عدم ثبات اقتصادي از طريق دستگاه هاي كشور 
شده است.باقري با اشاره به اينكه رشد اقتصادي 
كش��ور اهميت بس��يار زيادي دارد، خاطرنشان 
ك��رد: در صورت توجه به قواني��ن در برنامه هاي 
توسعه و قانون بودجه، ثبات اقتصادي در كشور 

ايجاد مي شود.
عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اسالمي با اش��اره به فعاليت بنگاه هاي كوچك و 
زودبازده در كشور اظهار كرد: دولت براي حمايت 
از بخ��ش خصوصي بايد ضمن فرهنگ س��ازي، 
زمينه رقابت را براي بخش خصوصي در كش��ور 

فراهم كند.
باقري بنايي افزود: بخ��ش خصوصي با توجه به 
شرايط اقتصادي بايد قوانين را به نحوي اجرا كند 

كه موجب بهبود شرايط شود.

 ۴۰۰ ميليارد تومان
 در جيب ۳ ميليون سهامدار

س�نا| ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات(، اعالم كرد: از 
ابتداي سال تا پايان خرداد ۱۴۰۱، سود سنواتي 
۲ ميليون و ۹۰۰ هزار س��هامدار به مبلغ بيش از 
۴ هزار ميليارد ريال، از ۴۴ ش��ركت دريافت و به 
حس��اب مردم واريز شده است. با روي كار آمدن 
رييس سازمان بورس، پرداخت سودهاي رسوبي 
از طريق سجام، با كليد واژه حق الناس در دستور 
كار قرار گرفت تا عالوه بر واريز صد در صدي سود 
مجامع شركت ها در سال ۱۴۰۱ از طريق سجام و 
بدون نياز مراجعه سهامداران به بانك، سودهاي 
رسوب شده در س��ال هاي گذشته نيز به حساب 

آنها واريز شود.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه 
با خبرگزاري ها از اين موضوع با عنوان س��ودي 
كه به مردم پرداخت نمي ش��ود ياد كرده و وعده 
داده بود در ۱۴۰۱ تمام ناشران ملزم به پرداخت 
سود از طريق سجام باشند. وعده اي كه محقق و 
همچنان در دستور كار سازمان بورس قرار دارد.

پيش از اي��ن خيلي از افراد حتي نمي دانس��تند 
س��ودي از اين ش��ركت ها طلب دارند، يا بعد از 
بارها مراجعه موفق به دريافت سود از شركت ها 
نش��ده بودند. اما الزام سازمان بورس به پرداخت 
حق الناس باعث شد تا امروز ۲ ميليون ۹۰۰ هزار 
نفر به حقشان برسند. اگر چه از ميزان سودهاي 
رسوبي شركت ها در س��نوات گذشته اطالعات 
دقيقي در دسترس نيست، اما اطالعات آخرين 
صورت ه��اي مالي ش��ركت ها در س��امانه كدال 
نش��ان مي دهد بيش از ۲۷ ه��زار ميليارد تومان 
سود مجامع س��هامداران طي سال هاي گذشته 
در ش��ركت ها رس��وب كرده اس��ت كه اكنون از 
طريق سامانه سجام بدون نياز به مراجعه به جايي 

پرداخت مي شود.
س��جام يك سامانه زيرس��اختي براي شناسايي 
مش��تريان جهت ورود به باش��گاه ب��زرگ بازار 
سرمايه ايران است. تمام فعاالن اين بازار در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود 
را ثبت خواهند كرد و پس از احراز هويت قادر به 
دريافت خدمات مبتني بر داده هاي تاييد ش��ده 

خواهند بود.
از طريق اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، 
شماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي 
فرد ثبت مي شود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي 

به دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

تصميات جديد در بازار سرمايه

افزايش  دامنه  نوسان  به كجا رسيد؟

  عرضه خودرو در بورس كاال به درخواس�ت 
عرضه كننده انجام شده بود و بورس كاال هم 
طبق مقررات خود با رعاي�ت تمامي قوانين 
اي�ن محص�والت را پذي�رش كرده ب�ود و بر 
همين اساس خودرو بايد در اين بورس عرضه 
مي شد. اس�تناد وزارت صمت در اين باره به 
مجوزي اس�ت كه در بحث تنظي�م بازار اخذ 

كرده است. 
  معتقدي�م كه مديريت بازار خ�ودرو به اين 
شكل نه تنها مشكالت موجود را حل نخواهد 
كرد بلكه مشكالت بس�يار زيادي هم ايجاد 
خواهد كرد. به ويژه در حوزه خودروهايي كه 

خودروي عمومي محسوب نمي شوند و اصال 
در مقررات هم مشمول قيمت گذاري دولتي 

نبوده اند.
  معتقديم كه قيمت گذاري دس�توري قطعا 
غلط اس�ت و تجربه هاي بس�يار زيادي هم 
داش�ته ايم كه تنها نتيج�ه آن توزيع رانت و 

فساد در باالدست و پايين دست بوده است
  بازار س�رمايه بازاري است كه بخش عمده 
معامالت آن در دس�ت افراد حقيقي و بخش 
خصوصي اس�ت و همواره هم اينچنين بوده 
است و ورود پول هاي بزرگ به صورت مقطعي 

مي تواند بازار را با چالش مواجه كند.

برش



گروه راه و شهرسازي|
به مناسبت هفته قوه قضاييه، ديروز دادستان كل كشور 
در شوراي شهر تهران حاضر شد و ضمن پاسخ به سواالت 
اعضاي اين ش��ورا، از آنها خواست، در مسير نظارت، در 
صورت برخ��ورد با مانع از ظرفيت دادس��تان به عنوان 
مدعي العموم بهره بگيرند. او همچنين با اشاره به موارد 
متعدد از اعضاي شوراي عالي استان ها كه قدرت تهيه 
و تدوين اليحه و ارايه آن در مجلس ش��وراي اسالمي را 
دارند، خواس��ت تا در حوزه تدوين قوانين جديد فعال 
باشند. حجت االسالم محمدجعفر منتظري، دادستان 
كل كش��ور همچنين در حاشيه جلسه ش��وراي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: انتش��ار اس��امي 
ساختمان هاي ناايمن اقدام درستي نيست، چون اعالم 
تعداد س��اختمان هاي در حال ريزش، باعث التهاب در 
جامعه مي ش��ود. دادستان كل كشور ديروز با حضور در 
هفتاد و سومين جلسه شوراي اسالمي شهر اظهار كرد: 
اين يكي از مهم ترين و اثرگذارترين صيانت از حقوق مردم 
و كارگرفتن ظرفيت قانوني دادستان ها است. دادستان 
مدعي العموم است و وظايف و اختيارات زيادي هم دارد. 
يكي از وظايف و تكاليف شوراي شهر هم اين است كه هر 
جايي حقي از حقوق مردم تضييع مي شود نيازمند اين 
است كه از ظرفيت دادستان استفاده كنيد. يك سري 
وظايف به عهده شوراها و شهرداري ها است و بايد به 
ميدان بيايند تخلفات ساختماني جزو وظايف شورا 
و شهرداري ها اس��ت و بايد با آن برخورد كنند.شما 
در شورا به ش��هرداري نظارت مي كنيد و ريل گذاري 
مي كنيد اما چنانچه به مانع برخ��ورد كرديد بايد از 
دادس��تان اس��تفاده كنيد اين رابطه يك رابطه قوي 
نيست و گزارش هايي كه داريم و مشاهدات ميداني كه 
داريم اين يك نقيصه در كار شوراها و شهرداري است.

   گاهي شوراها زمينه ساز 
تخلفات شهري هستند

وي تاكيد كرد: گاهي اوقات شوراها زمينه ساز تخلفات 
شهري هستند. گزارشي به ما از استان تهران رسيده است 
كه دادستان يكي از شهرهاي استان تهران به ما گفت ما 
درباره شوراي اين شهر چيزهايي شنيده بوديم در زماني 
كه مستقر شديم به روستايي رفتم كه اين موضوع در آنجا 
زياد شنيده مي شد به عنوان فردي كه مي خواهم باغي را 
بخرم و آن را به ساختمان تبديل كنم به نزد يكي از اعضاي 
شورا رفتم وكمك خواستم و او هم تاييد كرد كه مي تواند 
كمك كند. من نمي خواهم بگويم همه شوراها اينچنين 
است اما نظارت بر كار شوراها بسيار مهم است در شوراي 
عالي استان ها شما خيلي اختيار داريد و مي توانيد اليحه 
به صورت مستقيم به مجلس بدهيد اين اختياري است 
كه قوه قضاييه هم ندارد از اين ظرفيت بايد استفاده شود.

دادس��تان كل كش��ور گفت: در بند ش ماده 14 قانون 
مديري��ت بح��ران كش��ور، وزارت راه و شهرس��ازي 
شهرداري ها و ... مكلف شده اند در رابطه با مديريت بحران 
اعمال قانون كنند. در حادثه دلخراش متروپل آبادان ما 
ورود جدي پيدا كرديم و هياتي به آنجا اعزام شد و مطالعه 
جامعي انجام ش��د كه در فرصت مناسبي اطالع رساني 
مي شود. در حادثه متروپل وقتي بررسي كرديم يكي از 
موثرترين عوامل در اين حادثه كوتاهي هايي بود كه در 
حوزه شهرداري  و نظارت شوراي شهر به وقوع پيوسته 

است. همه مكاتبات و اسناد نيز موجود است.

   به ايمني ساختمان ها ورود كنيد
وي ادامه داد: در ارتباط با اين مساله مشكالت عديده اي 

داريم كه خود ش��ما هم مي دانيد اما يكي از مطالبات 
جدي بنده از شما اين است كه در تهران برنامه ريزي 
كنيد و شناس��ايي كنيد اماكن و ساختمان هايي كه 
مي تواند خدايي ناكرده روزي به يك حادثه دلخراش 
تبديل ش��ود. البته اين كارها زمان بر اس��ت و بودجه 
و اعتبار مي خواهد اما مديريت ش��هر اقتضا مي كند، 

نسبت به اين موضوع ورود جدي داشته باشيد.
دادستان كل كشور با اشاره به توقيف يك ساختمان 
پرخطر در تهران گفت: يكي از مراكز تهران كه بسيار 
جاي خطرناكي اس��ت س��ه روز قبل از اي��ن، يكي از 
مسووالن دادس��را پيش من آمد و گفت به آن مكان 
رفته و بسيار خطرناك است و آنجا توقيف شد. نسبت به 
اين مساله نبايد مالحظه كاري كنيد. اگر ديديد درباره 
ساختماني كارشناسان اظهارنظر مي كنند كه مشكل 
دارد از هر كاري براي تذكر استفاده كنيد. اگر الزم بود از 
ظرفيت قوه قضاييه استفاده كنيد. كار به ابعاد سياسي و 
سوءاستفاده هاي سياسي ندارم اما امنيت جامعه و جان 
افراد براي ما مهم است و خواهش مي كنم اين موضوع 

را به صورت جدي در دستور كار قرار دهيد.

   رعايت ايمني از آغاز ساخت و ساز
وي با اشاره به 129 ساختمان پرخطر در تهران گفت: 
خواهش و استدعاي من از شما اين است كه شهرداري ها 
را مكل��ف كنيد از ابتداي امر كه قرار اس��ت كلنگ يك 
ساختمان زده ش��ود رعايت اصول ايمني انجام شود و 
با توصيه و س��فارش كار پيش نرود. ش��ما مي دانيد كه 
شهرداري ها را به صف كنيد و شهرداران را مكلف كنيد كه 
امنيت جامعه و سالمت جامعه رعايت شود و اينها بسيار 
مهم است. كار شما ارزشمند و سنگين است و اميدواريم 
كه بتوانيد اين مسووليت خطير را به خوبي انجام دهيد. 
استفاده از ظرفيت ماده 55 قانون شهرداري ها مي تواند 
براي مردم مفيد باشد. وي با اشاره به نقل و انتقال امالك 
گفت: نقل و انتقال ملكي كه ساخته شده چه به صورت 
يك خانه مستقل و چه به صورت آپارتمان را بايد منوط 

كنيد به گواهي پايان كار. اين ظاهرا در حال حاضر وجود 
ندارد در برخي از مناطق قبل از اينكه پايان كار بگيرند 
ساختمان نيمه كاره را مي فروشند ظاهرا الزامي براي 
پايان كار نيست البته من دقيقا اين موضوع را نمي دانم 
ام��ا اگر اين موضوع را مقيد كنيد ب��ه اينكه هر نقل و 
انتقالي در ساختمان س��ازي بايد منوط شود به اينكه 

پايان كار داشته باشد بسيار مهم است.
دادس��تان كل كش��ور با اش��اره به تصويب به راي 
وحدت رويه درخصوص قانون تغيير كاربري گفت: 
در هفته گذشته يك راي وحدت رويه اي در ديوان 
عالي كشور صادر شد كه به نظر بنده اين راي مشكل 
س��از خواهد بود. اگر چنانچه احيانا شما مي توانيد 
سريعا از طريق قانون تغيير دهيد چراكه راي وحدت 
رويه را نمي توان تغيي��ر داد، مگر يك راي وحدت 
رويه معارض آن بيايد يا قانون داشته باشيم. اما اين 

را به عنوان يك مطالبه جدي از شما مي خواهم.
منتظري خاطرنشان كرد: دو پرونده در خصوص موضوع 
تغيير كاربري داش��تيم كه دو راي معارض داش��ت. آيا 
تغيير كاربري كه به عنوان تخلف محس��وب مي ش��ود 
يك تخلف آني اس��ت يا مس��تمر؛ يك دادگاه راي داده 
بود مبني بر اينكه تخلف آني است.اگر تخلف آني باشد 
ديگر نمي توانيم اين فرد را در يكسال بعد تحت تعقيب 
قرار دهيم اما اگر مس��تمر باش��د مي توانيم آن را تحت 
تعقيب قرار دهيم. در اين خصوص ني��ز از دو دادگاه دو 
راي متفاوت صادر شده بود. از همين رو، درخواست راي 
وحدت رويه كرديم كه در روز سه ش��نبه راي گيري شد 
و راي وحدت رويه مبن��ي بر اين بود كه يك تخلف آني 
است اين آثار و تبعات خوبي ندارد يعني اگر كسي تغيير 
كارب��ري داد اگر همان روز تحت تعقي��ب كيفري قرار 
گرفت، كه هيچ اما يك هفته بعد ديگر نمي توانيم اين فرد 
تحت تعقيب قرار دهيم . اين امر موجب مي شود كه دامنه 
تخلفات گسترده شود از اين به بعد ما تخلفات كاربري را 
نمي توانيم. من اين را به عنوان يك تخلف مستمر مي دانم 

اما نظر ما راي نياورد. اما شما در دستور كار قرار دهيد.

   مورد عجيب ورود اراذل به ساخت و ساز
وي در پاسخ به صحبت هاي يكي از اعضاي شوراي شهر 
درباره استفاده از اراذل و اوباش در ساخت و سازهاي 
غيرمجاز گفت: استفاده از اراذل و اوباش در ساخت و 
سازهاي غيرمجاز عجيب و غريب است شما هر مورد و 
مصداقي داريد به ما بگوييد. چه در تهران و چه در حومه 
تهران. به دادستان تهران اعالم كنيد و رونوشت به من 
بدهيد قطعا به سرعت پيگيري خواهد شد. دادستان 
تهران همچنين درباره بحث آلودگي هوا گفت: در بحث 
آلودگي هوا دو تا س��ه سال است ورود جدي كرده ايم 
اما تعامل و هم افزايي بين دس��تگاه ها الزم اس��ت. در 
برخي مواقع ترك فعل است و در برخي مواقع دستگاه 

مي خواهد كار كند اما بودجه الزم را در اختيار ندارد.

   زندان هاي تهران را دريابيد
حجت االس��الم منتظ��ري با اش��اره ب��ه وضعيت 
زندان ها در استان تهران خاطرنشان كرد: وضعيت 
زندان هاي ما در تهران مناسب نيست البته اين يك 
موضوع سراسري است در كل كشور تعداد زندانيان 
با ظرفيت زندان ها تناسب ندارد. دو زندان تهران در 
خارج از شهر است. زندان هاي قزل حصار و رجايي 
ش��هر در زماني كه كرج جزيي از تهران بود در آنجا 
ساخته شده اس��ت و در حال حاضر دو زندان مهم 
تهران در استان كرج است كه مشكالت فراواني دارد 
اگر فكري براي اين قضيه كنيد عالي است و اين را 
در دستور كار بگذاريد. دادستان تهران تاكيد كرد: 
ما نمي توانيم شهر را فاقد زندان كنيم اين افرادي كه 
امنيت مردم را مورد هدف قرار مي دهند نمي توانند 
رها باشند البته كاهش جمعيت زندان از برنامه هاي 
قوه قضاييه اس��ت اما به هر حال ب��راي عده اي كه 
مرتكب جرم مي ش��وند، سرقت هايي كه مي شود و 
اراذل و اوباش��ي كه امنيت م��ردم را برهم مي زنند 
بايد زندان وجود داشته باشد شهر بدون تعارف نياز 
به زندان دارد و بايد اين را در دستور كار قرار دهيد.
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ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها 
نيازمند ضمانت اجرايي

مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: به اصالحاتي كه مجل��س در رابطه با قانون 
م��اده 1۰۰ ش��هرداري ها انج��ام داده خوش بين 
نيستيم و با وجود آنكه اصالحات عميقي به وجود 
آمده، نمي توان زياد به اين مساله دل بست؛ زيرا اين 

موضوع به ضمانت اجرايي نياز دارد.
چمران در حاشيه برگزاري هفتاد و سومين جلسه 
شوراي اسالمي شهر تهران در جمع خبرنگاران در 
خصوص سخنان اخير پليس در ارتباط با پيوست 
ايمني ساختمان ها براي صدور پايان كار ساختماني 
اظهار ك��رد: من هم از صحت و س��قم اين موضوع 
اطالعي ندارم و دقيقًا نمي دانم پليس چه چيزي را 
مد نظرش قرار دارد. مقررات ساختماني معمواًل از 
سوي شوراي عالي شهرسازي و شوراهاي شهر به 
تصويب مي رسد و به اعالم هر چيزي اجرايي شدني 

نيست، بايد روي اين موضوع فكر و دقت كرد.
چمران اضافه ك��رد: اين موضوع نبايد براي تمامي 
ساختمان ها باشد و به نظر مي رسد پيوست امنيتي 
و پليس انتظامي مربوط به طراحي ساختمان هايي 
مانند بانك ها و ساختمان هاي خاص است كه نياز 

به بررسي و مطالعه دارد.
رييس شوراي ش��هر تهران همچنين در خصوص 
اصالح قانون ماده 1۰۰ ش��هرداري ها تصريح كرد: 
چند ده هزار پرونده در كميسيون هاي ماده 1۰۰ 
حل و فصل نشده و باقي مانده و با جريمه هم قابل 
حل نيس��ت. همچنين احكام تخريب نيز اجرايي 
نمي شود يا قابل تخريب نيست و جرايم نقدي زودتر 

به نتيجه مي رسند.
وي ادام��ه داد: به اصالحاتي كه مجلس در رابطه با 
قانون ماده 1۰۰ شهرداري ها انجام داده خوش بين 
نيستيم و با وجود آنكه اصالحات عميقي به وجود 
آمده نمي توان زياد به اين مساله دل بست؛ زيرا به 
ضمانت اجرايي نياز دارد. ماده 1۰۰ نياز به يك تغيير 
اساس��ي دارد و مهم ترين آن اين است كه عالوه بر 
صاحب ملك كه تخلف كرده كساني كه اجازه تخلف 
داده اند نيز چشمانشان را به تخلف بسته و متوجه 
تخلفي نشده اند، جريمه بشوند و در غير اين صورت 

اين جرايم سال ها استخوان الي زخم مي ماند!

جلوگيري از حذف آزمايش 
ژئوتكنيك در ساخت وساز

اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در هفتاد و 
سومين جلسه شورا تذكرات، پيشنهادات و انتقادات 

خود را مطرح كردند.
جعفر بندي ش��ربياني، عضو هيات رييسه شوراي 
اسالمي شهر تهران در هفتاد و سومين جلسه شورا 
با اش��اره به نگراني مردم از حذف اطالعات خود به 
دنبال حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري كه 
از سوي يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس 
مطرح شد، گفت: درخواس��ت ما از شهرداري اين 
اس��ت كه در رابطه با اين موضوع توضيح شفاف و 

دقيق ارايه شود.
وي با بيان اينكه تاكنون 4۷ پرونده در منطقه 22 
بررسي شده است، تصريح كرد: هشت پرونده نهايي 
و آماده ابالغ به شهرداري براي صدور پروانه است و 

مابقي پرونده ها نيز در حال بررسي است.
س��يد محمد آقامي��ري رييس كميت��ه عمران 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز با اشاره به حذف 
آزمايش ژئوتكنيك در ساخت و ساز اظهار كرد: 
پس از پيگيري هاي صورت گرفته، از حذف اين 

آزمايش جلوگيري شد.
وي با اشاره به مش��كل فرونشست در تهران افزود: 
آزمايش ها به طور ويژه براي هر س��اخت و ساز بايد 
صورت بگي��رد و عدم انجام اي��ن آزمايش ها باعث 
مي شود كه طراحان سازه به گمانه زني روي بياورند. 
من از ش��هرداري درخواس��ت دارم براي كوتاه 
كردن زم��ان صدور پروانه به هي��چ عنوان زمان 

انجام مطالعات فني را كاهش ندهد.
س��يد احمد علوي عضو كميس��يون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي ش��هر تهران در ادامه 
اين جلسه با بيان اينكه انتظار داريم شهرداري در 
خصوص مصوبات شورا زمينه الزم را فراهم و آنها 
را اجرا كند، گفت: اقدامات كارشناسي متعددي 
روي هري��ك از اين مصوبات انجام مي ش��ود كه 
مش��كل مردم حل ش��ود و اميدواري��م پيگيري 

بهتري صورت بگيرد.
احم��د صادقي رييس كميته ش��فافيت و ش��هر 
هوشمند شوراي اسالمي ش��هر تهران نيز با بيان 
اينك��ه تحويل اراضي 5۰ هكتاري دوش��ان تپه به 
شهرداري انجام شده اس��ت، گفت: طرح موضعي 
اراضي دوشان تپه يكي از تكاليف طرح جامع شهر 
تهران بوده كه هنوز محقق نشده است. اين منطقه 
يكي از فرصت هاي محدود ته��ران براي مديريت 
بحران اس��ت لذا تصميم گي��ري در خصوص آن، 
مساله اي ملي است.وي ادامه داد: باند پادگان دوشان 
تپه محدوده اي مهم براي مديريت بحران به شمار 
مي رود و در صورت اخت��الل در فرودگاه مهرآباد، 
دوشان تپه جايگزيني مناسب براي تهران محسوب 
مي ش��ود لذا هرگونه تغيير كاربري بايد بر اساس 
تصميم شوراي پدافند غيرعامل صورت بگيرد.ناصر 
اماني نيز با ارايه گزارشي از وضعيت منطقه وحيديه 
اظهار كرد: يكي از مش��كالت در س��طح شهر رها 
شدن مرز بين مناطق است كه در منطقه وحيديه 
نيز شاهد آن هستيم.عضو ش��وراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به عدم شست وشوي مخازن در اين 
منطقه، اظهار كرد: 56 درصد بافت منطقه فرسوده 
بوده و در انتظار بسته هاي مشوق براي ايجاد انگيزه 
در نوسازي است. وي با بيان اينكه منطقه تنها يك 
بوستان دارد كه نيازمند توجه جدي است، يادآور 
شد: يكي از مشكالت اصلي محله، وضعيت آسفالت 

است كه نياز جدي به توجه شهرداري دارد.

انتقاد توييتري
وزير راه  از معاون خود 

شركت راه آهن روز شنبه از حذف واگن هاي با عمر باالي 
4۸ سال از شبكه سير خبر داده بود. رستم قاسمي وزير 
راه و شهرسازي در پي انتشار اين خبر ديروز در صفحه 
شخصي خود در توييتر خطاب به ميالد صالحي، معاون 
وزير و مديرعامل راه آهن نوش��ت: به جاي پاك كردن 
صورت مساله، سريعاً راهي براي حل موضوع پيدا كنيد.

وزير راه در اين باره در توييتر نوشت: جناب آقاي صالحي، 
با حذف چند رام قطار باالي 3۰ سال، گزارشي مبني بر 
تعديل پرسنل شركت هاي ريلي به بنده رسيد. همانطور 
كه نگران جان مردم عزيز هستيم بايد نگران معيشت 
كاركنان زحمتكش اين قطارها ني��ز بود. با همكاري 
مديران ش��ركت ها به جاي پاك كردن صورت مساله، 
س��ريعًا راهي براي حل موضوع پيدا كنيد.« بر اساس 
پيگيري هاي تسنيم يكي از قطارهايي كه راه آهن آن 
را به بهانه عدم بازس��ازي از ش��بكه ريلي حذف كرده، 
قطارهاي البرز است. در مسيرهاي تهران- اهواز 2 قطار، 
تهران-شيراز و اصفهان-بندرعباس نيز هر كدام يك 
قطار البرز را حذف كرده اس��ت. اين در حالي است اين 
قطارها طي سال هاي اخير با بازسازي كامل به امكاناتي 

از جمله تهويه، مانيتور و... تجهيز شده است.

مخالفت با فروش بليت هواپيما 
به دالر

معاون نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري از مخالفت 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با 
دريافت نرخ دالري بليت هواپيما از مسافران خارجي 
و پيگيري جدي اين موضوع خبر داد. اسماعيل برات 
در گفت وگو ايسنا درباره اقدام تعدادي از شركت هاي 
هواپيمايي براي محاسبه نرخ بليت پروازهاي داخلي 
به دالر براي اتباع غيرايراني، اظهار كرد: وزارت ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي به شدت با اين 
موضوع مخالف است و مراتب را مورد پيگيري قرار خواهد 
داد؛ زيرا به زيان صنعت گردش��گري است. در همين 
حال، مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي در گفت وگو با ايلن��ا در اين باره اظهار كرد: 
محاس��به عرضه خدمات بر پايه دالر موضوع جديدي 
نيست و پيش از اين هتل ها هم خدمات خود را به صورت 
دالري به اتباع خارجي ارايه مي كردند. وي ادامه داد: اين 
در شرايطي است كه شركت  هاي هواپيمايي با سركوب 
قيمت ها در بليت پروازهاي داخلي مواجه هس��تند و 
قيمت بليت براي پروازهاي داخلي واقعي نيست و دولت 
هم يارانه اي به ايرالين ها براي فروش بليت پروازهاي 
داخلي با نرخ مصوب و براس��اس نرخ نام��ه، ارايه نكرد. 
بنابراين محاسبه بليت پروازهاي داخلي با دالر براي اتباع 
خارجي مي تواند كمكي به شركت هاي هواپيمايي باشد.

تهاتر نفت با مسكن
شكست خورد

نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران گفت: 
به جاي تهاتر نفت با مس��كن، وزارت راه و شهرس��ازي 
مي تواند از سرمايه گذاري مشاركتي بخش خصوصي 
در توليد انبوه مسكن استفاده كند. حجت االسالم سيد 
ابراهيم رييسي شنبه ش��ب در برنامه زنده تلويزيوني 
بار ديگر بر وعده س��اخت 4 ميليون مسكن در 4 سال 
تاكيد كرد و گفت، در پايان دوره 4 ساله ميليون مسكن 
را تحوي��ل خواهد داد. اين در حالي اس��ت كه رس��تم 
قاسمي وزير راه و شهرسازي در آغاز ورود به اين وزارت 
خانه، موضوع تهاتر نفت با مسكن را مطرح و اعالم كرد: 
آماده ايم به ش��ركت هاي خارجي خصوصًا چيني ها يا 
تركيه اي ها كه اقدام به ساخت و ساز كنند، به جاي پول 
آن نفت بدهيم. مس��اله اي كه با واكنش ش��ركت هاي 
داخلي حوزه ساخت و س��از مواجه شده و اعالم كردند 
كه ما هم توان توليد نهاده هاي س��اختماني را در داخل 
داريم و هم خدمات فني و مهندس��ي ما در حدي است 
كه بتوانيم بدون نياز به توان خارجي ها مسكن س��ازي 
كنيم. اين واكنش سازندگان داخلي سبب شد تا وزارت 
راه و شهرس��ازي اعالم كند ما قرار نيست نيروي كار يا 
مهندس يا مصالح س��اختماني وارد كنيم؛ بلكه تنها از 
تكنولوژي پيشرفته ساخت و ساز شركت هاي ساختماني 
در خصوص تسريع در روند احداث مسكن بهره خواهيم 
برد. علي رغم گذش��ت بيش از 1۰ ماه از فعاليت دولت 
س��يزدهم، تاكنون هيچ اتفاقي در حوزه »نفت در برابر 
مسكن« و تهاتر نفت با مسكن سازي رخ نداده است. وزير 
راه و شهرسازي اخيراً در صفحه شخصي خود در فضاي 
مجازي علت آن را ُخلف وعده وزارت نفت در خصوص 
تخصيص نفت به ساخت و س��از عنوان كرده است. در 
همين ارتباط، ايرج رهب��ر نايب رييس انجمن صنفي 
انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با مهر در اين باره 
اظهار كرد: از همان ابتدا كه موضوع تهاتر نفت با مسكن 
مطرح شد، وزارت راه و شهرسازي مدعي شد اين طرح 
مصوبه دولت دارد و ما توانس��ته ايم مجوز تهاتر نفت با 
مسكن را دريافت كنيم. وي افزود: در حال حاضر موضوع 
حضور شركت هاي خارجي كمرنگ شده است. چون هم 
ما اعالم كرديم كه بخش خصوصي توان ساخت و ساز را 
دارد و هم در ديدار 1۰ بهمن ماه 14۰۰ فعاالن اقتصادي 
با رهبر معظم انقالب، ايش��ان تأكي��د كردند كه بايد از 
توان داخلي استفاده شود. رهبر يادآور شد: مهندسان ما 
مي توانند مشكل كمبود مسكن را حل كرده و با استفاده 
از توان مهندسان داخلي به تكنولوژي هاي توليد مسكن 
دست يابند حتي اگر فناوري جديد هم باشد مي توانيم 
به سرعت آن را فرابگيريم. وي با بيان اينكه همين مسائل 
سبب شد تا موضوع تهاتر نفت با مسكن چندان شكل 
اجرايي ب��ه خود نگيرد، گفت: اگر كمبود بودجه بخش 
ساخت و ساز جدي شود، شركت هاي داخلي مي توانند از 
موضوع تهاتر نفت استفاده كرده و در برابر سرمايه گذاري 
خود در ساخت و ساز، نفت بگيرند و بفروشند. نايب رييس 
انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران ادامه داد: نظر ما 
اين است كه مشاركت بخش خصوصي در ساخت مسكن 
استفاده شود ولي هيچ اراده اي براي استفاده از اعتبار و 

سرمايه اين بخش در ساخت و ساز ديده نمي شود.

دادستان كل كشور در پارلمان شهري پايتخت: انتشار فهرست ساختمان هاي ناايمن به مصلحت نيست

چگونه مي توان جلوي »متروپل«هاي بعدي را گرفت؟

گاليهازرابطهضعيفمديريتشهريبامدعيالعموم

انتقاد از خريد تخلف ساختماني با پرداخت جريمه
بيش از يك ماه از حادثه ريزش ساختمان متروپل در 
آبادان گذشت و به نظر مي رسد كه اين حادثه نيز مانند 
حوادث قبلي درحال فراموشي است. در همين رابطه، 
علي بيت الهي، دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيعي 
معتقد اس��ت كه اگر از متروپل درس نگيريم ش��اهد 
تكرار حوادث ديگري خواهيم بود. او همچنين از رويه 
پرداخت جريمه براي جبران تخلفات در ساخت و ساز 
به ش��دت انتقاد كرد. بيت الهي در گفت وگو با ايسنا، 
درباره ضرورت توجه ايمني س��اختمان ها در قوانين 
و مقررات گفت: م��ا قوانين و مقررات خوبي در زمينه 
ايمني ساختمان داريم و مساله اصلي ما عدم رعايت 
كامل اين مقررات اس��ت. البته ممكن است برخي از 
مقررات هم نياز به اصالح و به روز شدن داشته باشد، 
اما نكته مهم اجراي درس��ت قوانين و مقررات است. 
دبير كارگروه ملي مخاطرات طبيع��ي ادامه داد: به 
عنوان مثال همه ش��هرها طرح تفصيلي دارند كه بر 
اساس آن كاربري هاي زمين، ساخت و ساز، معابر و 
... در ش��هرها مشخص شده و در واقع توسعه شهري 
بر مبناي آن صورت مي گي��رد. در واقع اين طرح ها 
برنامه هاي ساخت و توسعه شهرها محسوب مي شوند 

كه ايمني هم يكي از مولفه هاي آن است.

   نقص ايمني ساختمان 
با جريمه جبران نمي شود

بيت الهي با اشاره به مشكلي ديگر در ايمني ساخت و 
ساز گفت: متاسفانه در مواردي مشاهده شده كه برخي 
از تخلفات ساختمان سازي در شهرداري ها با اخذ جريمه 
برطرف مي ش��ود. مثال گاهي روي يك ساختماني كه 
بايد پنج طبقه باشد دو طبقه يا يك طبقه اضافه ساخته 
مي شود، اين تخلف گاهي با اخذ جريمه ناديده گرفته 
شده و به ساختمان پايان كار داده مي شود، در حالي كه 

اين امر ممكن است مشخصات ايمني ساختمان ها را 
تحت الشعاع خود قرار دهد. اين نكته مهمي است كه بايد 
مورد توجه قرار بگيرد. الزم است كه در واقع اصل تخلف 
كه مي تواند ايمني را هم دچار اخالل كند، برطرف شود 
و جريمه برطرف كننده اصل تخلف نيس��ت. وي ادامه 
داد: به عبارت صريح تر نكته اي كه از ديدگاه فني به آن 
تاكيد دارم اين است كه اين جريمه، نقص فني و ايمني را 
برطرف نمي كند، اما متاسفانه سال هاست كه در برخي 
موارد اين پديده رايج است. مي توان گفت كه برخي از 
ناايمني هاي ساختمان ها از اين دسته هستند كه تخلف 
در ساخت و ساز وجود داشته اما اخذ پايان كار با پرداخت 
جريمه انجام شده است. دبير كارگروه ملي مخاطرات 
طبيعي درباره اينكه توجه به مقررات چه تاثيري بر 
افزايش ايمني ساختمان ها و كاهش وقوع حوادثي 
نظير آنچه كه در متروپل آبادان رخ داد، دارد، گفت: 
هر كجا كه عدول از ضوابط و مقررات وجود داش��ته 
باشد در همان جا ضربه خورديم و خسارت ديده ايم 
كه اين يا به ص��ورت مالي بوده يا همزمان به صورت 
جاني و مالي بوده است. ابعاد حادثه با وجود اينكه گاه 
محدود به يك س��اختمان است اما وضعيت آنچنان 
بحراني مي ش��ود كه توجه كل كش��ور به آن جلب 

مي شود كه يك نمونه آن ساختمان پالسكو بود.

   از پالسكو درس نگرفتيم 
كه حادثه متروپل رخ داد

بيت الهي ادامه داد: در پالسكو شرايط ايمني ساختمان 
مساعد نبود و تجيهزات اطفا حريق هم در ساختمان 
وجود نداشت. به گفته مسوول وقت آتش نشاني تهران 
براي اين ساختمان بارها تذكر ايمني صادر شده بود و 
در نهايت هم يك حادثه آتش سوزي منجر به ريزش 
ساختمان شد و آن حادثه تلخ رخ داد. در متروپل هم 

به همين ش��كل بود و تخلف و عدم توجه به مقررات 
مشكالتي را ايجاد كرد. ما از پالسكو درس نگرفتيم كه 
حادثه متروپل آبادان رخ داد. وي ادامه داد: در متروپل 
حتي اگر بر اساس ضوابط و مقررات موجود ساخت و 
ساز صورت گرفته بود، اوال كه احتمال حادثه اي رخ 
نمي داد، اما اگر هم حادثه اي رخ مي داد، قطعا ابعاد 
حادثه تا اين حد نبود. دو مثال پالس��كو و متروپل 
نشان مي دهد كه اگر ضوابط شهرسازي، طرح هاي 
تفصيلي، آيين نامه هاي س��اخت و ساز و آن چيزي 
كه مصوب است در عمل نيز انجام شود، اوال از حادثه 
جلوگيري ش��ده و ثانيا اگر حادث��ه اي هم رخ دهد 
تلفات جاني و خسارات مالي آن بسيار كمتر خواهد 
بود. به گفته دبي��ر كارگروه ملي مخاطرات طبيعي 
اين تلفات ممكن است ناشي از حوادثي مثل زلزله، 
آتش س��وزي و... باش��د و حتي ممكن است حادثه 
به دليل عدم اجراي الزامات اداري و س��ازوكارهاي 

مقرراتي احداث يك ساختمان رخ دهد.

   كمبود قانون نداريم
دور زدن قانون داريم

بيت الهي با بيان اينكه اگر قوانين الزام آور باشد قطعا 
حوادث و خسارات ناش��ي از آن كاهش پيدا مي كند 
گفت: ما در اين خصوص كمبود قانون نداريم و گرچه 
ممكن اس��ت برخي از قوانين به بازنگري هم احتياج 
داشته باشد، اما نكته مهم جلوگيري از راه هايي است 
كه مي ش��ود با آن قانون را دور زد. نبايد اجازه داد كه 
در برابر مقررات تخلف صورت بگيرد و بعد با پرداخت 
جريم��ه آن تخلف توجيه ش��ود و در نهايت مجوز و 
پايان كار صادر شود. وي افزود: به عنوان مثال پيامد 
ساخت وسازهاي بلند در معابر تنگي كه امكان رفت 
و آمد در آن نيس��ت، ناايمني هاي متعددي است كه 

مي تواند بحران زا ش��ود. آيا مي شود در هنگام بحران 
گفت كه چون اين س��اختمان جريم��ه تخلفش را 
پرداخت ك��رده، پس بح��ران رخ نده��د؟ پس بايد 
ضوابط و مقررات برابر آنچه كه وجود دارد انجام شود 
و اگر تخلفي هم رخ داد، اصل تخلف رفع ش��ود.  اين 
متخصص ايمني با بيان اينكه اخيرا در يكي دو مورد 
برخوردهاي خوبي با رفع اثر تخلفات صورت گرفته 
است، گفت: در بسياري از موارد كشور ما داراي قوانين 
بسيار خوب و پيشرفته اي است، اما در اجرا و رعايت 
قوانين ضعف داريم و يك قانون يا مقرره هر چقدر هم 
كه خوب باشد، اما اجرا نشود، طبيعتا به درد نمي خورد 
و ما را دچار مشكل مي كند و سبب بروز حوادثي نظير 
متروپل مي ش��ود. به گفته بيت الهي نظارت ضعيف، 
سهل انگاري ها، عدم توجه به قوانين و مقررات، عدم 
به كارگيري تكنسين هاي فني و كارگران ماهر و... از 
مواردي است كه دست به دست يكديگر مي دهند تا 
حادثه اي رخ دهد. بايد توجه كنيم كه جوش��كاري  
ضعيف گاهي مي تواند منجر به ريزش يك ساختمان 
شود. خب اين جوشكاري را چه كسي انجام مي دهد؟ 
چه كسي بر آن نظارت دارد؟ در مورد جنس و كيفيت 
مصالح هم همينطور. يك تكنسين حرفه اي و كارگر 
ماهر اين موارد را مي داند و رعايت مي كند، اما گاهي 
اين اقدامات از سوي كارگراني انجام مي شود كه فاقد 
تجربه كافي هستند و نتيجه آن هم با ريزش ساختمان 
و حوادثي ديگر رخ مي دهد. پس بايد در ساخت و ساز 
به كوچك ترين نكات هم توجه ش��ود. او به خسارات 
ناشي از زلزله در س��رپل ذهاب و... اشاره كرد و افزود: 
زماني كه از خسارات زلزله كرمانشاه بازديد داشتيم، 
ديدم در ساختمان هايي كه حتي درصدي از مقررات 
و ضوابط هم رعايت شده بود تخريب ها آنچنان نبود و 
افرادي كه داخل ساختمان ها بودند نجات يافته بودند. 



با وجود اينكه آمار جهاني از رش��د س��رعت اينترنت در 
كشور خبر مي دهد، اما تجربه كاربران ايراني از سرعت 
اينترنت رضايت بخش نيست. در عين حال حداقل در ۱۰ 
روز گذشته كاربران مختلف در شبكه هاي اجتماعي از 
جمله توييتر نسبت به اختالل و قطعي در سرويس هاي 
فيلترشكن ش��ان كه در نهايت باع��ث كاهش كيفيت 
اينترنت ش��ده اعتراض هاي گوناگوني مطرح كرده اند. 
مدتي است كه مردم از نارضايتي در حوزه دسترسي به 
اينترنت صحبت مي كنند. با توجه به عقب ماندگي كه در 
حوزه اينترنت ثابت وجود دارد، تمام بار ترافيكي كاربران 
به سمت شبكه سيار رفته است. اين موضوع سبب شده تا 
براي توسعه فّناوري اينترنت سيار، به سرمايه گذاري چند 
برابري نياز داش��ته باشيم چرا كه در چند سال گذشته، 
به داليل شرايط اقتصادي، تحريم ها، افزايش نرخ ارز و 
مصوبه دولت براي عدم افزايش تعرفه اينترنت در سال 
۱۴۰۰ و ثابت نگه داشتن قيمت اينترنت براي مدت زمان 
طوالني، سرمايه گذاري متناس��ب در اين بخش اتفاق 
نيفتاده است. پاسخ وزير ارتباطات به گاليه كاربران در 
خصوص كندي اينترنت اين است كه برنامه ريزي هاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي توسعه اينترنت 
در حال انجام است تا بتوان به واسطه آن سرعت اينترنت 
را افزايش داد، اما واقعيت اين است كه تجربه كاربران اين 
روزها تجربه خوشايندي نيست. اختالل، كندي، قطع 
و وصل شدن ارتباط از محتمل ترين اتفاقاتي است كه 

براي كاربر در زمان اتصال به اينترنت رخ مي دهد.

    بيش از 5000 شكايت از سرعت اينترنت
 در يك ماه

آخرين آماري كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
كشور از تعداد شكايت هاي حوزه اينترنت در يك ماه گذشته 
منتشر كرده نيز نش��ان مي دهد، ميزان نارضايتي كاربر از 
سرعت اينترنت، اندك نيست. در بازه زماني يك ماهه بيش 
از 5۴۰۰ شكايت در حوزه اينترنت به ثبت رسيده كه از اين 
تعداد ش��كايت ۷۲ درصد آن مختومه شده است. در اوايل 
دهه ۹۰ تنها چهار ميليون نفر از جمعيت ايران به اينترنت 
دسترسي داشتند كه ۸۰ هزار نفر از آنها كاربر فعال اينترنت 
تلفن همراه بودند. سال ۹۳، تعداد مشتركين  ADSL )خط 
مشترك ديجيتال نامتقارن( در كل كشور چيزي حدود 
چهار ميليون نفر و ظرفيت سرويس��ي كه براي اينترنت 
موبايل ايجاد شد، كاًل ۳۰۰ هزار نفر را پوشش مي داد كه از 
اين ظرفيت فقط ۸۰ هزار نفر كاربر فعال به حساب مي آمدند؛ 
آن هم فقط نسل س��وم اينترنت همراه. در آن زمان شايد 

دسترسي محدود به اينترنت در حد وب گردي و عضويت 
در پيام رسان هاي نس��ل اول، مي توانست نياز مخاطب را 
تامين كند اما از چند سال قبل كه توسعه اينترنت در كشور 
شدت گرفت، كاربران ديگر آن نسل ابتدايي مصرف كننده 
اينترنت نبودند و نياز به زيرساختي داشتند كه بتوانند از ديگر 
قابليت هاي فضاي مجازي نيز استفاده كنند. اين زيرساخت 
در اينترنت سيار مهيا شد و ورود نسل سوم، چهارم و پنجم 
اينترنت، كاربران را به سمت استفاده از اين فّناوري سوق 
داد. چند سالي است كه بار ترافيكي اينترنت سيار به همين 
واسطه افزايش پيدا كرده و حتي اختصاص باند فركانسي 
۲۳۰۰ به اپراتورهاي سيار نيز هنوز نتوانسته مشكل كندي 
اينترنت را رفع كند. اپراتورها اكنون در مرحله تهيه و تأمين 
تجهيزات قرار دارند و بخشي از تجهيزات هم در نقاطي 
با ترافيك باالتر نصب ش��ده اند و در جاهايي هم كيفيت 

اينترنت بهتر شده است اما كفايت نمي كند.

    مشكالت مالي يا تجهيزات؟
با توجه به اينكه مالحظاتي از س��وي مس��ووالن درباره 
تعرفه هاي اينترنت همراه و سيار وجود دارد، آنها هيچگاه 
با جزييات به شرح افزايش تعرفه ها نمي پردازند، اما ماجرا 
اين است كه سال ها است تعرفه اينترنت افزايش نداشته 
و تجهيزاتي كه فناوري آن قديمي شده، ديگر قابليت اين 
را ندارند كه رضاي��ت كاربر را جلب كنند. اصالح تعرفه ها 
و ارايه تس��هيالت به اپراتورها از جمله كارهايي است كه 
مي تواند فرصت س��رمايه گذاري در اين ح��وزه را فراهم 
كند. مس��اله ديگر حركت به س��مت فناوري هايي است 
كه دسترسي به اينترنت با س��رعت باال را فراهم مي كند. 
تكنولوژي هاي قديمي مانند ADSL مي تواند سرعت 
حداكثر ۱۶مگابيت برثانيه را براي كاربر مهيا كند، براي 
دستيابي به سرعت هاي باال بايد به سمت جايگزيني 
ADSL با VDSL پيش برويم و تمام دستگاه ها براي 

اجرايي كردن پروژه ملي فيبرنوري پاي كار بيايند.

    اختالل در فيلترشكن ها
اختالل در فيلترش��كن ها و كندي در استفاده آنها هم در 

بين اپراتورهاي مختلف متفاوت اس��ت. در واقع اختالل 
روي سيستم فيلترشكن ها نامتقارن است و اپراتور به اپراتور 
فرق دارد؛ در برخي از اپراتورها اختالل روي فيلترشكن ها 
و س��ايت هاي رمزنگاري شده بيشتر اس��ت و در برخي از 
اپراتورها اين اختالل ضعيف تر ديده مي ش��ود. به همين 
دليل برخي تحليل گران معتقدند اختاللي كه روي شبكه 
اينترنت در چند هفته اخير شاهد آن بوده ايم نه اختالل روي 
شبكه زيرساخت كه اختالل به وجودآمده از سمت سيستم 
فيلترينگ و پياده سازي يا به روزرساني سيستم فيلترينگ 
كشور است؛ چراكه اختالل اخير دستكاري روي  DNSها 
و سرويس هاي رمزنگاري  شده )TLS( به حساب مي آيد 
كه فيلترشكن ها هم از آن استفاده مي كنند. شواهد نشان 
مي دهد كه بسياري از فيلترشكن ها يا از كار افتاده اند يا اگر 
متصل مي شوند آنقدر سرعت اينترنت را كاهش مي دهند 
كه امكان استفاده از سرويس هاي مختلف ازطريق آنها وجود 
ندارد. همچنين برخي از وب سايت ها يا سرويس  هايي كه 
فيلتر نبوده اند حاال يا دردسترس نيستند يا دسترسي به آنها 
با اختالل همراه است. براي نمونه تماس صوتي در واتس اپ 
از شنبه براي برخي كاربران بدون فيلترشكن قابل استفاده 
نيس��ت. از طرفي دسترس��ي به برخي سرويس هاي 
فيلترشده مانند توييتر و تلگرام براي بعضي از كاربران 
امكان پذير است، هرچند كه باز شدن تصاوير يا ويدئو 
روي اين سرويس ها با مشكل مواجه است. در همين 
زمينه كارشناسان، تحليل گران و كاربران مختلف از 
تجربه هاي خود در استفاده از فيلترشكن و اختالل هايي 
كه در چند روز اخير حتي روي سايت هاي داخلي هم 

ديده شده، در شبكه هاي اجتماعي گزارش داده اند.

    كاربران چه مي گويند؟
يكي از كاربران توييتر كه خود را هم مهندس كامپيوتر 
معرفي كرده، در توييتي نوشته است: »اختالالت شديدي 
روي TLS و هر پروتكل رمزنگاري شده ديگري در حال رخ 
دادن است كه كاربران زيادي را تحت تأثير قرار داده و به 
نظر مي رسد اين اختالل دليل زيرساختي ندارد و توسط 
DPI فيلترينگ ايجاد شده اس��ت.« يا گروهي ديگر از 
كاربران ضمن اشاره به اينكه اختالل فقط روي سايت هاي 
خارجي نيست، نيز اعالم كرده اند كه بسياري از سايت هاي 
داخلي نه بدون فيلتر شكن و نه با فيلترشكن باز نمي شوند. 
گروهي هم از تفاوت در اين اختالل گفته اند. براي نمونه 
كاربري با اشاره به تجربه متفاوت فيلترينگ براي كاربران 
در توئيتر خود نوشته است: »تجربه فيلترينگ كاربران 
مختل��ف باهم تف��اوت دارد. چيزي كه احتم��االً  اتفاق 
 CDN مي افتد، تالش براي مختل كردن زيردامنه هاي
و مخازن رسانه شبكه هاي اجتماعي است. نمونه اي كه 
در مورد توييتر به آن برخوردم: نمايش توييت ها )متن( 
و عدم نمايش تصوير )هم تصوير حس��اب كاربري و هم 
تصاوير توييت ها( و ويدئو بوده است.« كارشناس ديگري 
در توييتر به نكات امنيتي قطع فيلترشكن ها و اختالل 
در سيستم هاي رمزنگاري شده اشاره كرده و گفته كه 
با بستن فيلترش��كن هاي مختلف، حاكميت كاربران 
را به سمت استفاده از فيلترشكن هاي مختلف ديگري 

مي كشاند كه در نهايت امنيت آنها را به خطر مي اندازد.

    سيستم فيلترينگ در حال تغيير است؟
نكته اي كه از جانب بس��ياري از كاربران و كارشناسان در 
مورد اختالل هاي اخير روي فيلترش��كن ها و سايت هاي 
رمزنگاري ش��ده شنيده مي ش��ود، اين است كه براساس 
شواهد فني سيستم فيلترينگ كش��ور دچار تغييراتي 
مي ش��ود. در همين زمينه مدير فني يكي از شركت هاي 
فناوري ايران، ضمن تأييد اين ادعا ها، به زوميت گفته كه 
شواهد فني به درستي نشان مي دهد كه سيستم فيلترينگ 
دچار تغييراتي شده كه يا ممكن است تجهيزات فيلترينگ 
در حال به روزرساني باشد يا س��ناريو هاي جديدي براي 
سيس��تم فيلترينگ كشور در حال پياده س��ازي باشد تا 
به آن پارامتر هاي ش��ديدتري براي اجراي فيلترينگ در 
كشور اضافه شود. به گفته اين كارشناس تغييراتي كه در 
چند روز گذشته روي TLS يا DNS قابل مشاهده بوده، 
گواه اين موضوع است كه اختاللي كه روي ترافيك سالم 
اينترنت ديده مي شود حتماً به اجراي سيستم فيلترينگ 
در كشور باز مي گردد. او براي اثبات ادعاي خود مي گويد: 
»براي اين اعالم مي كنيم كه اختالل روي سرويس هاي 
مختلف اينترنتي و فيلترشكن ها به خاطر تغيير در سيستم 

فيلترينگ كشور است كه ارتباطات سطح شبكه زيرساخت 
با هيچ اختاللي همراه نيست و در اينترنت زيرساخت قطعي 
ديده نمي شود؛ ولي در اليه TLS كه رمزنگاري بين كالينت 
و س��رورها را انجام مي دهد اختالل هاي ش��ديدي ديده 
مي شود كه كاربران را تحت تأثير قرار داده است.« به گفته 
او خطاهايي كه برخي كاربران در ش��بكه هاي اجتماعي 
هنگام باز كردن برخي سرويس ها از آن گزارش مي دهند، 
زماني رخ مي دهد كه سيس��تم فيلترينگ سعي مي كند 
وارد فرآيند رمزنگاري شده بين بازديدكننده و سرور اصلي 
شود و درنتيجه اين دخالت، وب سايت ها و سرويس هاي 
آنالين چه داخلي و چه خارجي با مشكل در ارايه اطالعات به 
كاربران مواجه مي شوند. او در مورد گزارش برخي از كاربران 
كه حاال مدتي است توييتر و تلگرام هم بدون فيلتر شكن 
دردسترس هستند؛ اما سايت هاي معمولي بدون فيلتر 
)چه داخلي و چه خارجي( با اختالل در دسترسي مواجه 
هستند، توضيح مي دهد: »وقتي سيستم پيچيده اي مانند 
تجهيزات فيلترينگ داشته باشيد با هر به روزرساني روي 
اين تجهيزات ش��اهد تأثيرات جانبي منفي روي شبكه 
اينترنت خواهيم بود. براي نمونه سرويس توييتر يا تلگرام 
كه تا ديروز فيلتر ب��وده براي چند س��اعتي بدون فيلتر 
براي كاربران قابل استفاده مي ش��ود.« به باور او عالوه بر 
به روزرساني تجهيزات يا سيستم فيلترينگ در كشور، خود 
سيستم فيلترينگ كشور هم ممكن است گاهي با اختالل 
همراه شود كه اين اختالل ها تغييراتي در دسترسي يا عدم 
دسترسي به سرويس هاي مختلف اينترنتي را ايجاد مي كند 
و در واقع تمام اين اتفاق ها اثرات جانبي تغييرات در سيستم 
فيلترينگ كشور است. به گفته او اختاللي كه كاربران به 
آن اش��اره مي كنند و از آن ناراضي اند، تغييراتي است 
كه سيستم فيلترينگ كش��ور روي اليه هاي TLS يا 
اليه هاي رمزنگاري ش��ده و الي��ه DNS ايجاد كرده 
است. براساس توضيحات او دخالت سيستم فيلترينگ 
در بسته هاي رمزنگاري شده اثرات جانبي دارد كه از 
جمله آن همين اتفاقي است كه در چند روز گذشته 
كاربران هنگام استفاده از فيلترشكن ها كه از روش هاي 
رمزنگاري شده استفاده مي كنند، با آن روبرو بوده اند. 

    به جاي فيلترينگ
صفحات به كندي باز مي شوند

يكي ديگ��ر از گزارش هاي��ي كه كاربران اي��ن روزها در 
شبكه هاي اجتماعي اعالم مي كنند اين است كه بسياري 
از نام دامنه هاي اصلي وب سايت هاي مختلف دردسترس 
اس��ت؛ اما زيردامنه هاي اين وب سايت ها براي باز شدن 
با اختالل و كندي همراه اس��ت. اين مدير فني شركت 
فن��اوري، اختالل هاي مذكور را هم به ايجاد تغييرات در 
سيستم فيلترينگ كش��ور ارتباط مي دهد و مي گويد: 
»اين اتفاق نوعي Shadow filtering اس��ت يعني 
دولت يا حاكميت حاضر نيست زير بار تبعات رسانه اي 
و سياسي فيلتر شدن س��رويس مانند اينستاگرام برود 
بنابراين به جاي اينكه آدرس اصلي اين سرويس را فيلتر 
كند، از روش Shadow filtering استفاده مي كند، 
يعني درست است كه اينستاگرام، فيس بوك، ويكي پديا 
و ديگر سايت هاي باز مي شوند؛ اما صفحه هاي داخلي اين 
سرويس ها يا به كندي باز مي شود يا اصاًل باز نمي شوند.« به 
گفته اين كارشناس اجراي Shadow filtering  باعث 
مي شود كه كاربر بعد از چند بار مراجعه به صفحات داخلي 
يك سرويس كه در ظاهر فيلتر نيست، با كندي پيوسته يا 
قطعي مواجه شود در نهايت پس از چند بار تالش، استفاده 
از اين سرويس ها را كنار مي گذارد. در واقع به جاي فيلتر 
سايت اصلي مدلي از اختالل توسط سيستم فيلترينگ 
ايجاد مي ش��ود كه ديگر كاربر از استفاده سرويسي كه 
در ظاهر دردسترس است، منصرف شود. داستان فيلتر 
شدن وب س��ايت ها و س��رويس هاي آنالين مختلف در 
ايران داستان جديدي نيست؛ اما آنچه در چند روز اخير 
شاهد آن هستيم اين است كه تالش براي ايجاد تغييرات 
در سيستم فيلتر شكن ها از سمت دولت يا حاكميت تنها 
روي اين س��رويس ها كه كاربران ايراني ب��راي دور زدن 
فيلترينگ كشور از آن استفاده مي كنند تأثير نگذاشته و 
باعث كند شدن سرويس اينترنت و پايين آمدن شاخص 
كيفيت اينترنت كش��ور شده است. از س��وي ديگر اين 
تغييرات در سيستم فيلترينگ كشور باعث بسته شدن 
اشتباهي بسياري از س��ايت هاي داخلي و خارجي شده 

كه بسياري از كاربران و كسب وكارها به آنها نياز دارند.

دنياي فناورياخبار دانش و فن6   Mon. Jun 27. 2022  2249   دوشنبه 6 تير 1401    27 ذي القعده 1443  سال نهم    شماره  

»رمزريال« ارتباطي به
»رمزارز ديجيتال« ندارد

پروژه رم��زارز ريال پس از مدت ها تحقيق قرار اس��ت به 
صورت عمومي عرضه شود. اين ريال هوشمند، ارتباطي 
با دنياي رمزارزها ندارد و به كاربران اين فرصت را مي دهد 
كه بدون واسطه اما با نظارت بانك مركزي مبادالت خود را 
به روش هوشمند انجام دهند. به گزارش ايرنا، رمزارز ملي 
از آن دست پروژه هايي است كه كشورهاي دنيا سال هاست 
روي آن تحقيق كرده اند و برخي آماده ارايه رمزارز و استفاده 
آزمايشي از آن هستند. در كشور ما نيز پس از مقاومت هايي 
كه در اين حوزه وجود داشت، از چند سال قبل تحقيقات 
روي اين پروژه آغاز ش��د و اكنون پس از برگزاري جلسات 
مداوم تخصصي، مقررات رمزپول بانك مركزي در شوراي 
پول و اعتبار به تصويب رس��يد. رمزارزها سال ها قبل وارد 
چرخه مبادالت شدند. بي پشتوانه بودن رمزارزها مساله اي 
است كه مانع از نظارت بر روي آن مي شود و براي دستيابي 
به آن نياز به استخراج است. ميزان عرضه و تقاضا و اتفاقات 
سياس��ي ارزهاي ديجيت��ال را در معرض نوس��ان هاي 
بي شماري قرار مي دهد. به طوري كه آبان سال قبل، قيمت 
رمزارزي مانند بيت كوين به حدود ۷۰ هزار دالر رسيد اما 
امروزه اين رمزارز به مرز ۲۰ هزار دالر رسيده است. اكنون 
در دنيا حدود 5 هزار رمز ارز وجود دارد كه مردم كشورهاي 
گوناگون براي مب��ادالت خود از آن اس��تفاده مي كنند. 
اكنون كشورهايي مانند چين، ونزوئال و اسلووني از جمله 
كشورهايي هستند كه اين پروژه را تا حدودي به مرحله اجرا 
درآورده اند. اما بر خالف ارزهاي ديجيتال، انتشار رمزريال در 
انحصار بانك مركزي است و مردم با خريد آن بر روي پول 
سرمايه گذاري انجام نمي دهند، رمزريال مانند اسكناس يك 
ابزار مبادله هوشمند است كه مي توان در حوزه پرداخت از 
آن استفاده كرد. اكنون مردم براي انتقال پول از طريق يك 
واس��طه )بانك، كارت بانكي( اقدام مي كنند، اما رمزريال 
درصدد است اين واس��طه را حذف كند. به اين شكل كه 
رمزارز پول و سرمايه مردم را بدون اينكه در حساب سپرده 
بانك باشد، در كيف پول الكترونيكي آنها ذخيره مي كند 
تا بدون نياز به ش��خص س��وم )بانك( تنها از طريق بستر 
ديجيتال براي مبادالت شان از آن استفاده كنند. مهران 
محرابيان، معاون فناوري هاي نوين درباره كاركرد رمزريال 
بانك مركزي مي گويد: كارت بانكي كه در دسترس ماست 
خودش به مثابه پول نيست و در واقع ابزار دسترسي ما به 
پول در حساب به صورت الكترونيكي است. هر اتفاقي براي 
بانك رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانك است. ولي 
در رمزريالي كه در داخل گوش��ي ماست، بانك به عنوان 
شخص سوم و واسط كه امكان انتقال وجه را فراهم مي كند، 
حذف مي شود و عين پول و اسكناسي كه در جيب داريم به 
صورت الكترونيك منتقل مي شود. مردم براي نگهداشت 
سرمايه يا مبادالت خود عموما از اسكناس، طال، حساب 
بانكي و ارز استفاده مي كنند، اما زماني كه صحبت از 
»رمزريال« مي شود، مردم با يك انتخاب جديد رو به رو 
هستند كه به آنها اين امكان را مي دهد تا پول و سرمايه 
خود را در كيف پول الكترونيكي خود نگهداري كنند. 

تصويب اليحه حريم خصوصي 
آنالين در پنل مجلس امريكا

پنلي از مجل��س نمايندگان امري��كا اليحه حريم 
خصوصي آنالين را تصويب كرده اس��ت. هدف اين 
اليح��ه ممنوعيت جمع آوري داده هاي ش��خصي 
كاربران اس��ت. به گ��زارش مهر به نق��ل از رويترز، 
اما همچنان ترديدهايي درب��اره آنكه اين اليحه به 
قانون تبديل مي شود يا خير وجود دارد. اين اليحه 
ش��ركت هايي مانند گوگل و فيس بوك را به همراه 
فهرستي از ديگر شركت ها مجبور مي كند تا فقط 
داده هاي ش��خصي را جمع آوري كنن��د كه براي 
ارايه س��رويس ضروري اس��ت. اطالعات حساس 
مانند ش��ماره تامين اجتماعي فرد ني��ز با اقدامات 
حفاظتي بيشتري روبرو مي شود. اين اقدام توسط 
كميته زيرمجموعه انرژي و تجارت تصويب ش��ده 
است.در گذشته تالش ها براي تصويب اليحه حريم 
خصوصي با مخالفت زيادي از جانب ش��ركت هاي 
فناوري روبرو شد كه با ارايه سرويس هاي رايگان از 
داده هاي كاربران براي تبليغات استفاده مي كردند. 
بخش اعظم بحث درباره لوايح پيش��ين حول اين 
محور بود كه آيا قوانين ف��درال از تصويب قوانين 
ايالتي كه گاهي اوقات قوي تر هستند نيز جلوگيري 
مي كند ي��ا اينكه افراد مجاز به ش��كايت در مورد 
نقض حريم خصوصي هس��تند يا خير. سرانجام 
اين اليحه مشخص نيست زيرا با انتقاداتي از سوي 
سناتورهاي قدرتمند حزب دموكرات روبرو است.

اقدام بريتانيا براي جلوگيري از 
انتشار تصاوير سوءاستفاده از كودكان

حدود ۱ ميليون تصوير از سوء اس��تفاده جنس��ي 
كودكان با ه��دف جلوگيري از انتش��ار در فضاي 
اينترنت، توسط بنياد ديده بان اينترنت بريتانيا، »اثر 
انگشت ديجيتالي« دريافت كرد. به گزارش مهر به 
نقل از يورونيوز؛ سازمان غيرانتفاعي بريتانيايي بنياد 
ديده بان اينترنت )IWF(، اخيراً اعالم كرده است 
كه براي هر يك از تصاوير مربوط به سوءاس��تفاده 
جنسي از كودكان در پايگاه هاي داده بريتانيا، يك 
شناسه اختصاصي منحصر به فرد، موسوم به هش، 
اختصاص داده است. اين هش ها، به عنوان كدهاي 
ديجيتال منحصربه فرد عمل مي كنند و با مجريان 
قانون و ارايه دهندگان خدمات به اشتراك گذاشته 
مي شوند تا هرگونه تالش براي همرساني، انتشار يا 
توزيع آنالين اين مطالب را عالمت گذاري و مسدود 
كنند. بنياد ديده بان اينترنت كه يكي از كارويژه هاي 
اصلي آن، شناس��ايي و حذف تصاوير سوءاستفاده 
جنسي از كودكان در فضاي مجازي است، تصاوير ياد 
شده را به فهرست هش خود اضافه مي كند و سپس 
شركت هاي فناوري مي توانند براي مسدود كردن يا 
حذف چنين تصاويري از شبكه هاي خود به فهرست 
تهيه ش��ده، مراجعه كنند. تصاوير ارزيابي و هش 
شده توسط بنياد ديده بان اينترنت، شامل برخي از 
افراطي ترين نمونه هاي موارد سوءاستفاده جنسي از 
كودكان است كه در درجه اهميت »A« و »B« قرار 
دارند. سوزي هارگريوز، مديرعامل بنياد ديده بان 
اينترنت طي بيانيه اي در اين مورد گفت: »برخي از 
اين مطالب به حدي افراطي است كه اعضاي كارگروه 
رصد تصاوير در بنياد ديده بان اينترنت، فقط مجاز 
به كار در شيفت هاي چهار ساعته، استراحت منظم 
و دسترس��ي به بهترين مش��اوران رواني هستند. 
اين سازمان همچنين ابزاري در اختيار دارد كه به 
هش ها اجازه مي دهد تا با فراداده هاي متني اضافه، 
غني شوند و ماهيت دقيق سوءاستفاده را توضيح 
مي دهد. هارگريوز در ادامه افزود: »من سه فرزند با 
كمتر ۱۱ سال سن دارم. اين شغل طرز فكر من در 
مورد آنها و اينترنت را تغيير داده است.« بر اساس 
اعالم يكي از مس��ووالن ارزياب��ي تصاوير، برخي از 
مطالب پردازش ش��ده، شامل تصاوير كودكان زير 
5 سال است. كميس��يون اروپا، ماه گذشته، قانون 
جديدي براي اتحاديه اروپا ارايه كرد كه بر اس��اس 
آن، ارايه دهندگان خدم��ات اينترنتي، مجبور به 
شناسايي، گزارش و حذف سوءاستفاده جنسي از 
كودكان هستند. اين سازمان اعالم كرد كه سيستم 
فعلي مبتني بر تشخيص و گزارش داوطلبانه، براي 
محافظت از كودكان در فضاي مجازي، ناكافي است.

رگوالتور اينترنت چين درباره مخزن 
تحقيقات آكادميك تحقيق مي كند

مرجع امنيت اينترنت چين تحقيقي درباره سازمان 
ملي زيرساخت دانش اين كشور )CNKI( آغاز كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين تحقيق 
يك ماه پس از آن انجام مي شود كه رگوالتورهاي 
بازار تحقيقي آنتي تراس��تي درباره مخازن آنالين 
تحقيقات آكادميك آغاز كردند. اداره فضاي سايبري 
چين در وب س��ايت خود اعالم كرد اين تحقيق با 
هدف پيشي گرفتن از ريسك هاي امنيتي مربوط 
به داده هاي ملي، حفاظ��ت از امنيت ملي و منافع 
عمومي انجام مي شود و عالوه برآن خواستار مالقات 
با مديريت CNKI ش��ده اس��ت. انجام دو تحقيق 
درباره CNKI طي يك ماه س��بب مي شود مخزن 
داده اين س��ازمان به يك��ي از رده باالترين اهداف 
رگوالتورهاي چيني در سال جاري تبديل شود. اين 
درحالي اس��ت كه دولت اين كشور تحقيقات بر 
اكثر پلتفرم هاي اينترنتي را كاهش داده است. در 
۱۳ مه  رگوالتور بازار چين، )اداره ملي تنظيم بازار 
چين( تحقيقي آنتي تراس��ت درباره CNKI  را 
آغاز كرد. پس از گزارش رسانه هاي محلي درباره 
آنكه گروه تحقيقاتي برت��ر چين )آكادمي علوم 
چي��ن( اعالم كرد به دلي��ل هزينه هاي عضويت 
باال ديگر از CNKI استفاده نمي كند، تحقيقات 
درباره اين س��ازمان آغاز شد. تسينگ هوا تونگ 
فانگ يك ش��ركت نرم افزاري مرتبط با دانشگاه 

تسينگ هوا، شركت مادر CNKI است.

ابراز نارضايتي كاربران از اختالل در فيلترشكن ها و كاهش كيفيت اينترنت در شبكه هاي اجتماعي

كاهش سرعت و اختالل در اينترنت صداي مردم را درآورد
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تعادل | فرشته فريادرس |
ماجرا از افش��اي چند نامه ارس��الي از وزارت جهاد به 
ساختمان شيش��ه اي ميرداماد آغاز ش��د. محتويات 
نامه ها نشان مي دهد، سازمان مركزي تعاون روستايي 
ماموريت يافته نسبت به تأمين حدود 14ميليون تن 
نهاده دامي اقدام كند. از اين رو، وزير جهاد ارديبهشت 
ماه از بانك مركزي خواسته تا چند 100ميليون يورو به 
حساب فروش��نده خارجي واريز شود؛ يعني فردي به 
نام »وحيد احمدي« مديرعامل شركت »آريو تجارت 
سهيل«. اين وزارتخانه همچنين درنامه ديگري خطاب 
به معاون ارزي بانك مركزي اعالم كرده بود، معادل يك 
ميليارد يورو در تركيه به شركت هاي مباشر كه از جانب 
اين سازمان معرفي مي شوند، اختصاص يابد. اما ماجراي 
تخلف چيست؟ شركت »الف ت س« با حمايت جهاد 
كش��اورزي، حدود ۵00 هزارتن نهاده دامي كه وجود 
خارجي ندارد )يعني اساسا وارد نكرده( را به مبلغ 1100 
ميليارد تومان با ساخت كوتاژ صوري در سامانه بازارگاه 
به مردم فروخته و ريال آن را هم دريافت كرده؛ اما خبري 
از تامين نهاده ها نيست. هرچند مسووالن اين وزارتخانه 
زير بار اين تخلف نرفتن��د و آن را قانوني عنوان كردند، 
اما درپي افش��اي جزييات اين تخلف از سوي سازمان 
بازرس��ي، رييس جمهور و رييس دستگاه قضا دستور 
پيگيري اين پرونده را صادر كردند. البته ابهام ديگر اين 
پرونده، ميزان ارز اختصاص داده ش��ده به اين شركت 
است؛ س��والي كه بانك مركزي بايد پاسخ آن را بدهد. 
درهمين راستا روزگذشته، وزير جهاد كشاورزي اقدام 
به بركناري مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي 
ك��رد كه مي توان آن را مهر تاييدي بر اين تخلف رانتي 

عنوان كرد. 

   يك تخلف در وزارت جهاد
به تازگي رييس جمهور از مع��اون اول و وزير اطالعات 
خواسته بود كه به سرعت اخبار مبني بر تخلف احتمالي 
در واردات نهاده هاي دامي را بررس��ي و نتيجه را به وي 
گزارش كنند. اما ماجراي اين تخلف چيس��ت؟ ماجرا 
از افشاي چند نامه آغاز شد كه ارديبهشت ماه، توسط 
وزير جهاد كش��اورزي و برخي معاونان وي خطاب به 
مسووالن بانك مركزي نوشته شده بود. در اين نامه ها 
عنوان شده بود سازمان مركزي تعاون روستايي ماموريت 
يافته نسبت به تأمين بخشي از كاالهاي اساسي اقدام 
كند. وزير جهاد از رييس كل بانك مركزي درخواست 
كرده بود كه چند 100 ميليون يورو به حساب فروشنده 
خارجي واريز شود و فردي به نام »وحيد احمدي« كه 
مديرعامل ش��ركت »آريو تجارت سهيل« است براي 
پيگيري اين مساله تا وصول آن معرفي شده بود. اما در 
نامه ديگري كه عباس عسكرزاده، معاون وزير جهاد در 
نامه اي به معاون ارزي بانك مركزي اعالم كرده كه معادل 
يك ميليارد يورو در تركيه به س��ازمان مركزي تعاون 
روستايي و شركت هاي مباشر كه از جانب آن سازمان 

معرفي مي شوند، اختصاص يابد. 
از طرفي، بررسي  ها نشان مي دهد، شركت »آريو تجارت 
سهيل« در حالي حدود ۵00 هزار تن نهاده ناموجود را 
در سامانه بازارگاه فروخته و ريال آن را هم گرفته است 
كه باقي مانده هاي 10 درصدي ساير واردكنندگان در 
گمركات كه به دليل عدم تخصيص ارز، رسوب كرده، 
تقريبًا همين ميزان است. به عبارتي بهتر، وزارت جهاد 
كش��اورزي قادر بوده با ترخي��ص آن محموله ها، اين 
نياز را تأمين كند و كاالي موجود را به توليدكنندگان 
بفروشد نه كااليي كه وجود خارجي ندارد. به طوريكه 
اواخ��ر فروردين ماه س��ال جاري يك عض��و اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور نيز به »خبرگزاري 
مهر« گفته بود: »عدم تأمين به موقع ارز براي ترخيص 
كاال موجب ش��ده تا 10 درصد از كل نهاده هاي دامي 
كه به ص��ورت اعتباري ترخيص ش��ده اند در معرض 
فساد قرار بگيرد.« از اين رو، در تاريخ 10 خرداد 1401، 
اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور در نامه اي 
به محسن كاظميني، قائم مقام وزير در قرارگاه امنيت 
غذايي وزارت جهاد كشاورزي از اين اقدام وزارت جهاد 
كشاورزي به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده 
ب��ود. در متن اين نامه آمده بود كه صدها هزار تن نهاده 
دامي بخش خصوصي بالتكليف بوده و چند 100 هزار 
تن نهاده بخش خصوصي آماده تحويل در بنادر، نيز در 
صف خريد در بازارگاه اس��ت. البته اين نامه بي توجهي 
مسووالن وزارت جهاد كشاورزي را درپي داشت. ماجرا 
تا جايي پيش رفت كه در هفته هاي اخير نارضايتي ها 
از تأمين نهاده هاي دامي از سوي اين شركت به شدت 
افزايش يافت. مس��ووالن وزارت جهاد كشاورزي هم 
در واكنش به اين اعتراضات اعالم كردند كه ش��ركت 
پشتيباني امور دام جايگزين »آريو تجارت سهيل« شده 

و محموله هاي مذكور را تأمين خواهد كرد.

   كوتاژها صوري بوده
برخي از مشتريان اين شركت، چندي پيش از جزييات 
اين تخلف به »تع��ادل« گفته بودن��د و خواهان ورود 
نهادهاي باالدستي به موضوع شدند. به گفته آنها، شركت 
نامبرده، محموله هايي را كه وجود خارجي نداشته را در 
س��امانه بازارگاه با كوتاژ مجازي فروخته و ريال آن را از 
توليدكنندگان دريافت كرده است. حال از آنجايي كه 
اين شركت نتوانس��ته نهاده هاي دامي را تأمين كند، 
گرفتاري هاي زيادي را براي دامداران و مرغداران كشور 
ايجاد كرده؛ به طوري كه توليدكنندگان به دليل عدم 
وجود نقدينگي نمي توانند از جاي ديگر هم نهاده تهيه 
كنند. از س��وي ديگر اين اقدام وزارت جهاد كشاورزي 
منجر به ايجاد اختالل در روند تأمين كاالهاي اساسي 
شده و واردكنندگان ديگر نيز به دليل رسوب كاالها و 
مسائل مربوط به تخصيص ارز نتوانستند ثبت سفارش و 

واردات انجام دهند كه اين امر نيز ممكن است روند تأمين 
نهاده هاي دامي را با كندي و اختالل مواجه كند. اما ابهام 
ديگري كه در اين ماجرا همچنان وجود دارد، ميزان ارز 
اختصاص داده شده به اين شركت است، كه پاسخ آن را 
بانك مركزي بايد بدهد. اما نكته قابل تاملي كه در اين 
ماجرا وجود دارد، اينكه فروش اين محموله هاي كذايي 
در سامانه بازارگاه در حالي اتفاق افتاده كه واردكنندگان 
زماني اجازه دارند بار خود را در س��امانه بازارگاه عرضه 
كنند ك��ه برگه كوتاژ از گمرك گرفته باش��ند. اين در 
شرايطي اس��ت كه اين شركت اساسا باري نداشته كه 
بتواند ترخيص كند و برگ��ه ترخيص بگيرد. هرچند 
محمد قرباني، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد 
كشاورزي زير بار اين تخلف نرفت و چندي پيش عنوان 
كرد كه همه چيز قانوني است. اما اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دامي در واكنش به برخي مباحث مبني بر 
قانوني بودن اقدامات اين شركت اعالم كرد: اگر اينطور 
بوده؛ پس چرا اين شركت حذف شده وشركت پشتيباني 

امور دام جايگزين آن شده است!

    ورود بازرسي و دستگاه قضا به ماجرا
در پي اعتراض برخي از دامداران و اتحاديه ها در رابطه با 
خريد نهاده هاي دامي از سامانه بازارگاه و عدم دريافت 
اين نهاده ها، سوم تيرماه بود كه رييس سازمان بازرسي 
كشور اعالم كرد كه براساس پيگيري هاي به عمل آمده 
مشخص شده كه س��ازمان تعاوني روستايي در دهم 
فروردين امسال اقدام به انعقاد قراردادي تحت عنوان 
تفاهم نامه كارگزاري با يك ش��ركت خصوصي كرده و 
به موجب اين قرارداد، شركت مذكور متعهد به تامين 
1۳ميليون و ۷00 هزارتن نهاده دامي از جمله گندم، جو، 

روغن و… شده است. اين در حالي است كه تاكنون 40 
روز از موعد وارد كردن محموله نهاده هاي دامي به كشور 
از سوي اين شركت گذشته اما هنوز اين نهاده ها تامين 
نشده  است. طبق اعالم سازمان بازرسي، ساخت كوتاژ 
صوري در حالي كه هنوز محموله نهاده هاي دامي وارد 
بندر نشده بود. اما ثبت كوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب 
ش��د كه ۸00 هزار تن نهاده دامي در سامانه به مردم، 
كشاورزان و اتحاديه ها ارايه شود و مردم نيز بدون آنكه 
نهاده ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت كوتاژ در سامانه 
بازارگاه، ۵00 هزارت��ن از اين نهاده ها را با مبلغ 1100 
ميليارد تومان خريداري و اين مبلغ را به حساب شركت 
خصوصي مورد اشاره واريز كنند، اما هنوز خبري از نهاده 
نيست. جالبتر اينجاست كه جهاد كشاورزي طي نامه اي 
به بانك مركزي درخواست كرده، ۷۳۵ ميليون دالر در 
اختيار ش��ركت مورد اشاره قرار گيرد و در اين نامه قيد 
كرده بودند كه نهاده هاي دامي وارد كشور شده؛ درحالي 

كه اصال نهاده اي به كشور وارد نشده بود.
بعد از گزارش هاي ارايه ش��ده توسط سازمان بازرسي، 
محس��ني اژه اي، رييس قوه قضاييه نيز اعالم كرد كه 
يكي از تخلفات آش��كار در جريان واردات اين محموله 
بدين شكل بوده كه قبل از وارد شدن كاالي مورد نظر 
به بندر نسبت به اخذ شماره كوتاژ اقدام شده و متعاقب 
اين موضوع، كوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسيد و در 
معرض ديد مشتريان قرار گرفت و مردم نيز با مشاهده 
كوتاژ در سامانه، اقدام به خريد كاال كردند. رييس قوه 
قضاييه واگذاري 4۹ درصد از سهام شركت خصوصي 
مذكور به سازمان تعاوني روستايي را از ديگر تخلفات 
صورت گرفته در جريان واردات اخير محموله نهاده هاي 
دامي عنوان كرد. اين درحالي است كه بر اساس قانون، 

بخش هاي دولتي نمي توانند هب��ه  )هديه( را بپذيرند 
و عواقب اين انتقال آن اس��ت كه اگر شركت نتواند به 
تعهدات خودش در زمينه وارد كردن نهاده هاي دامي 
عمل كند، بايد حداقل ۵0 درصد از اين خسارت توسط 
دولت جبران شود. در پي انتشار اين اخبار مبني بر تخلف 
احتمالي در واردات نهاده ه��اي دامي، رييس جمهور 
به معاون اول و وزير اطالعات ماموريت داد به س��رعت 

موضوع را بررسي و نتيجه آن را گزارش كنند.

   پول دريافتي در بانك بلوكه شده
پس از رسانه اي شدن توزيع رانت در واردات نهاده هاي 
دامي از سوي شركت مذكور، مسووالن جهاد كشاورزي 
اعالم كردند ارز ترجيحي به اين ش��ركت ندادند و10 
درص��د از 1100ميلي��ارد تومان س��رمايه در گردش 
دامداران ومرغداران هم به صورت قطره چكاني در حال 
عودت است. در همين راستا، عباس عسكرزاده، معاون 
توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي هم در اظهاراتي 
گفته است: مجموعه پول دريافتي در بانك كشاورزي 
بلوكه شده و موجود است، حتي يك دالر از حساب بانك 
مركزي به شركت پرداخت نشده اس��ت. او با اشاره به 
تامين حدود 104هزار و ۵00 تن نهاده از 4۹0 هزارتن 
اعالمي توسط اين شركت عنوان كرد: ۳00 هزار تن از 
اين ميزان باقي مانده، كه براي تخصيص كيفيت ارزي 
با بانك مركزي هماهنگ ش��ده، كه تا آخر تيرماه اين 
نهاده ها به دامداران و مرغداران تحويل داده شود. درپي 
انتشار ماجراي اين تخلف از سوي رسانه ها، روز گذشته 
اس��ماعيل قادري فر مديرعامل اين سازمان بركنار و با 
حكم وزير جهاد كشاورزي، محمدعلي نيكبخت به عنوان 

سرپرست جديد منصوب شد. 

خبراخبار
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تشريح تجارت ۲۰ ساله با عراق
از آغ��از به كار دولت س��يزدهم تا پايان خ��رداد ماه، 
بيش از ۲۵ميلي��ون و ۹۳۳هزار ت��ن كاال به ارزش 
هشت ميليارد و۶۳۸ميليون دالر بين ايران و عراق 
تبادل شد كه نسبت به مدت مشابه 1۵درصد رشد 
داشته است. سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك 
همزمان با سفر نخس��ت وزير عراق به تهران، اظهار 
داشت: از آغاز به كار و استقرار دولت سيزدهم از ابتداي 
شهريور س��ال قبل تا پايان خرداد ماه 1401بيش از 
۲۵ميليون و ۹۳۳هزار ت��ن كاال در مدت 10ماه به 
ارزش هش��ت ميليارد و ۶۳۸ميليون دالر بين ايران 
و عراق تبادل شد كه با افزايش 1۵درصدي تجارت 
غير نفت��ي، بين دو كش��ور همراه بوده اس��ت. وي 
افزود: از اين ميزان ۲۳ميليون و ۵1۶هزار تن، سهم 
صادرات كش��ورمان به عراق به ارزش هفت ميليارد 
و ۵۷۷ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت مشابه 
رشد س��ه درصدي داشته است.لطيفي در خصوص 
ميزان واردات از عراق در 10 ماهه گذشته گفت: در 
اي��ن مدت دو ميليون و 41۸هزار ت��ن كاال به ارزش 
يك ميليارد و ۶۲ميليون دالر از عراق به كش��ورمان 
وارد شده است كه با رشد ۵1۲درصدي همراه بوده 
است.سخنگوي گمرك تاكيد كرد: اشتراكات فراوان 
تاريخي، فرهنگي و مذهبي بين دوملت ايران و عراق 
و توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي دو كشور باعث 
شده است تا صادرات غير نفتي ما از 14۵ميليون دالر 
در س��ال 1۳۸0 به ۹ميليارد دالر در سال ۹۸ برسد 
و مجددا در سال گذش��ته با ركورد وزني نزديك به 
۳0ميليون تن كاال، به هشت ميليارد و۹1۶ميليون 
دالر رسيده اس��ت و هم ا ه در سال هاي اخير، كشور 
عراق به عن��وان دومين مقص��د صادراتي كاالهاي 
ايراني در كل كش��ورهاي دنيا و اولين مقصد در بين 
همسايگان ايران بدل شود. وي افزود: صادرات ما در 
سال ۸0تقريبا 14۵ميليون دالر بود و در سال ۸4 با 
اولين جهش به يك ميليارد و ۲۲4ميليون دالر رسيد 
و در سال هاي بعد با ش��يبي مناسب تا دو ميليارد و 
۷۶۲ميليون دالر رسيده است، جهش دوم صادرات 
ايران به عراق به سال ۸۸بر مي گردد و صادرات چهار 
ميليارد و ۵۶0ميليون دالري رخ داده است. لطيفي 
در ادامه گفت: س��ومين جهش ص��ادرات به عراق، 
ضمن حفظ مسير رشد، در سال ۹1بود كه صادرات 
كشورمان در اين س��ال به ۶ميليارد و ۳۳۷ميليون 
دالر رس��يد و جهش آخر نيز در س��ال ۹۷ با هشت 
ميليارد و ۹۹0ميليون دالر بوده است كه همچنان 
در اين محور، صادرات غيرنفتي در حال انجام است. 
سخنگوي گمرك در خصوص واردات از عراق گفت: 
ركورد واردات كشورمان از عراق در كل تاريخ روابط 
تجاري ايران با اين كشور به سال گذشته بر مي گردد 
كه دو ميليون و ۷0۲هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد 
و 1۹۷ميليون دالر از اين كشور خريداري شده است 
كه عمده آن كاالي اساسي مورد نياز كشور بوده است. 
سخنگوي گمرك افزود: سرجمع واردات ايران در دو 
دهه۸0و ۹0، يك ميليون و ۳1۲هزار و ۸۹4 تن كاال 
به ارزش يك ميليارد و ۳۳۳ميلي��ون و ۳۹4هزار و 
۸۶1دالر بوده كه ميزان واردات سال 1400از عراق از 
لحاظ وزني بيش از دو دهه گذشته و از لحاظ ارزش 
نزديك به جمع ۲0سال گذشته بوده است.  سخنگوي 
گمرك گفت: محصوالت كشاورزي، دامي و غذايي، 
مصالح س��اختماني، محصوالت پترو پااليشگاهي، 
لوازم الكترونيكي، تجهيزات پزشكي و دارو، خودرو 
و لوازم يدكي، پوش��اك، كيف، كفش، محصوالت 
آهني و خشكبار از عمده ترين كاالهاي صادراتي به 
عراق بود و كاالهاي اساسي مانند گندم، جو، روغن، 
ذرت، س��ويا، الس��تيك، كاغذ، حبوبات، به همراه 
ماشين آالت، ضايعات فلزات، لوازم خانگي، تجهيزات 
الكترونيكي، دستگاه هاي سنجش و... هم از مهم ترين 

كاالهاي وارداتي از عراق در سال گذشته بود.

تسهيالت ويژه براي 
صادركنندگان كاال به روسيه

گمرك ايران با صدور اطالعيه اي شيوه برخورداري 
صادركنندگان كاال به روسيه از تسهيالت ويژه پروژه 
»كريدور ساده سازي ش��ده گمركي« را اعالم كرد. 
گمرك ايران در اطالعيه اي ب��ا توجه به توافق هاي 
اخير با گمرك روسيه از امكان ارايه تسهيالت ويژه 
به صادركنندگان ايراني كه در ارتباط با بازار روسيه 
فعاليت مي كنند، خبر داد. بر اساس اين توافق قرار 
اس��ت به صادركنندگان اي��ران محصوالت فصول 
0۷، 0۸ و ۲0 سيس��تم هماهنگ ش��ده توصيف و 
كدگذاري كاال، تس��هيالت ويژه اي براي ترخيص 
كاال از گمركات روسيه اعطا شود.بر اساس اطالعيه 
گمرك ايران نظر به اينكه با توجه به توافقات اخير با 
گمرك روسيه مقرر شده است در چارچوب »طرح 
آزمايشي پروژه كريدور ساده سازي شده گمركي« 
به صادر كنندگان ايراني محصوالت فصول 0۷، 0۸ 
و ۲0 سيس��تم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري 
كاال  )H.s) Harmonized system تسهيالت 
ويژه اي براي ترخيص كاال از گمركات روس��يه اعطا 
شود، به اين وس��يله به ش��ركت هاي صادركننده 
محصوالت مذكور كه حائز ش��رايط مندرج در فايل 
معيارها و ش��رايط انتخاب فع��االن اقتصادي مجاز 
)پيوست شماره 1( هس��تند اعالم مي شود، ضمن 
مطالعه كامل مس��تندات مندرج در بخش فعاالن 
اقتصادي تارنماي گمرك ايران نسبت به ثبت نام در 
سامانه فعاالن اقتصادي مجاز مطابق فايل راهنماي 
شيوه ارسال اطالعات )پيوست شماره ۲( اقدام كنند.

در بخش ديگري از اين اطالعيه آمده اس��ت: پس از 
ثبت نام و دريافت اطالعات مورد نياز، بررس��ي هاي 
الزم، برابر ضوابط و معيارهاي مصوب فعاالن اقتصادي 
مجاز مطابق فايل راهنماي ش��يوه ارسال اطالعات 
)پيوست شماره ۲( در كميته فعاالن اقتصادي مجاز 
مستقر در دفتر مديريت اطالعات و برنامه ريزي انجام 
خواهد گرفت و فهرس��ت اس��امي واجدين شرايط 

بالفاصله به گمرك روسيه ارسال خواهد شد.

كشورهايي كه
بيشترين تورم را دارند

ات��اق بازرگاني تهران در جديدتري��ن گزارش خود به 
بررس��ي وضعيت تورم تعدادي از كشورهاي منتخب 
در هفته هاي گذش��ته پرداخته اس��ت. اتاق بازرگاني 
تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت 
ش��اخص تورم در تعدادي از كش��ورهاي منتخب در 
فروردين و ارديبهشت امسال پرداخته است.به دنبال 
جنگ روسيه و اوكراين، بهاي تمام شده برخي كاالها از 
جمله مواد غذايي در بسياري از نقاط دنيا افزايشي شده 
و همين موضوع باعث ثبت ركوردهاي جديد تورمي در 
هفته هاي اخير بوده است. با وجود آنكه هنوز بسياري 
از كشورها با تورم دو رقمي فاصله دارند اما نرخ هايي كه 
در هفته هاي گذشته به ثبت رسيده نشان از آغاز يك 
موج جديد تورمي در بسياري از كشورها دارد.تركيه كه 
موج تورمي عجيبي را از چند ماه قبل تجربه مي كند، به 
صدر فهرست كشورها با باالترين تورم رسيده است. بر 
اين اساس نرخ تورم تركيه حدودا ۷0 درصد بوده كه 
فاصله اي قابل توجه با عدد ميانگين  oecd كه ۹.۲ 
درصد اعالم ش��ده دارد. پس از تركيه آرژانتين نيز 
همچنان با تورمي باال مواجه است و نرخ تورم در اين 
كشور به ۵۸ درصد رسيده است. پس از اين كشورها 
ايران با نرخ ح��دود ۳۵ درصد قرار گرفته كه البته 
اين آمار پيش از تورم خرداد ماه اعالم ش��ده است. 
روسيه با 1۷، پاكستان با 1۳، لهستان با 1۲ و شيلي 
با 10 درصد در رده هاي بعدي اين جدول قرار دارند. 
همچنين آمارها نشان مي دهد كه نرخ تورم امريكا 
به ۸.۳ و تورم منطقه يورو به ۷.4 درصد رسيده است.

رييسي به دنبال احياي
وزارت بازرگاني

خبرهاي رسمي و غيررسمي از تالش دولت سيزدهم 
براي احياي وزارت بازرگاني خبر مي دهد. حسن روحاني 
در دوران رياست جمهوري خود سه بار تالش كرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به اصل خويش بازگرداند و 
مديريت و ساماندهي بازار را مطابق آنچه كه چند دهه 
بود، به وزارت بازرگاني بسپارد. صمت، ميراث محمود 
احمدي نژاد بود كه در راستاي سياست كوچك سازي 
دولت در تير 1۳۹0 از ادغ��ام وزارت بازرگاني با وزارت 
صنايع و معادن تشكيل شد. اتفاقي كه يك بار در دهه 
40 هم افتاده بود و با ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن 
و بازرگاني، وزارت اقتصاد تشكيل شد وسال ها بعد دوباره 
وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن تاسيس شدند.  
اما اكنون خبرهاي رسمي و غيررسمي از تالش دولت 
س��يزدهم براي احياي وزارت بازرگاني خبر مي دهد. 
ش��نيده ها حاكي است س��يد ابراهيم رييسي جمعه 
گذش��ته در جماران در گفت وگويي با س��يد حسن 
خميني گفته از ابت��دا تجمي��ع ۳ وزارتخانه در يك 

وزارتخانه به نام صمت اشتباه بوده است.

حمايت از صادرات ذوب آهن 
اصفهان، حمايت از توليد ملي است

دكتر عليرضا مقدسي معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
و ريي��س كل گمرك ايران و هيات همراه پنجش��نبه 
دوم تيرماه با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن ديدار 
و گفت وگو با مديرعامل و ديگر مسووالن اين مجتمع 
عظيم صنعتي، درآيين افتتاح ساختمان جديد گمرك 
اختصاصي ذوب آهن شركت نمود.  گمرك اختصاصي 
ذوب آهن اصفهان، اولين گمرك اختصاصي واحدهاي 
توليدي كش��ور محسوب مي ش��ود كه در دهه پنجاه 
همزمان با تاسيس اين ش��ركت آغاز به كار نمود و هم 
اكنون عم��ده واردات و صادرات ذوب آهن از اين طريق 
انجام مي شود. رييس كل گمرك ايران در آيين افتتاح 
ساختمان جديد گمرك اختصاصي ذوب آهن اصفهان 
گفت: اين ش��ركت، يك مجموعه پرتالش و پرتوان در 
صنعت كشور محسوب مي شود كه با صادرات چشمگير 
محصوالت خود نقش مهمي در ارزآوري ايفا كرده است. 
وي افزود: گمرك به عنوان يك نهاد حاكميتي وظيفه 
حمايت كام��ل از توليد را دارد و باي��د به گونه اي عمل 
كند كه وقفه اي در توليد كشور ايجاد نشود و لذا از تمام 
ظرفيت هاي قانوني براي هم��كاري با صنايع از جمله 
ذوب آهن اصفهان استفاده مي كنيم.  دكتر مقدسي اظهار 
داشت: گمرك در كنار ذوب آهن اصفهان است چرا كه 
اين شركت را پشتوانه اي براي صنعت كشور مي دانيم و 
تالشگران آن نيز در واقع ايثارگراني هستند كه در برابر 
تحريم هاي اقتصادي جهاد مي كنند. مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان نيز ضمن تقدير از مسووالن گمرك كشور كه 
حماي��ت از توليد را در اولويت ق��رار داده اند، گفت: اين 
شركت از سال گذشته حركت تازه اي را در بخش تامين 
پايدار مواد اولي��ه از طريق ورود به معدن داري و فراوري 
مواد اوليه آغاز كرده است . بخشي از تامين مواد اوليه كه از 
طريق واردات تامين مي شود، بستگي بسياري به همكاري 
گمرك و مسائل مربوط به مبادي ورودي كشور دارد كه 
در اين زمينه تعامالت بسيار خوبي با گمرك برقرار شده 
است تا خدشه اي به توليدوارد نشود.  وي با اشاره به اينكه 
ذوب آهن اصفهان همكاري خوبي با گمرك در دهه هاي 
گذشته داشته و قطعًا اين همكاري ها توسعه مي يابد، 
افزود: با توجه به مازاد توليد فوالد و سرانه مصرف فوالد، 
صادرات اهميت ويژه اي براي واحدهاي توليدكننده فوالد 
دارد كه برخي مسائل آنكه به مبادي خروجي مربوط است 
از طريق همكاري و تعامل با گمرك كشور حل مي شود. 
مهندس رخصتي افزود: ذوب آهن اصفهان سال گذشته 
يك ميليون و صد و پنجاه هزار تن صادرات داشته كه اين 
امر امس��ال نيز با جديت دنبال مي شود و البته تعامل با 
گمرك در دستيابي به اين هدف نقش مهمي دارد . لذا در 
جلسات وديدارها با مسووالن گمرك كشور، مشكالت 
موجود در صادرات و راهكارهاي آن بررسي مي شود 
تا از طريق توسعه صادرات بتوانيم ارز آوري بيشتري 

داشته باشيم و به اقتصاد كشور نيز كمك شود. 

چرا وزارت جهاد تخلف شركت »آريا تجارت سهيل« را انكار كرد؟ 

ماجراييكرانتدربازارنهادهها

در حالي كه مس��ووالن وزارت جهاد كش��اورزي مدعي 
ش��ده اند در ماجراي ش��ركت »آريو تجارت سهيل« و 
واردات نهاده هاي دامي توسط آن، همه چيز قانوني بوده، 

قوه قضاييه از تخلف بزرگ در اين حوزه خبر داد.
به گزارش آبان نيوز، حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي از تخلف يك شركت در واردات نهاده هاي دامي با 
ارز ترجيحي خبر داد و گفت: آن طور كه سازمان بازرسي 
گزارش داده، تعداد قابل توجهي از افراد با استناد به اعالم 
ورود نهاده هاي دامي به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، 
اقدام به واري��ز وجه براي خريد كاال و ترخيص و دريافت 
آن ظرف يك تا چند هفته بعد كردند در حالي كه اساسًا 
نهاده اي وارد كش��ور نشده بود و در نهايت هم هيچگونه 
كااليي به دست مردم نرسيد، يكي از تخلفات آشكار در 
جريان واردات اين محموله بدين شكل بوده كه قبل از وارد 
شدن كاالي مورد نظر، ورود آن به بندر ثبت يا اصطالحًا 
»كوتاژ« شد و متعاقب اين موضوع، كوتاژ در سامانه بازارگاه 
به ثبت رسيد و در معرض ديد مشتريان قرار گرفت و مردم 

نيز با مشاهده كوتاژ در سامانه، اقدام به خريد كاال كردند.
همچني��ن در اين خصوص ذبي��ح اهلل خئاييان، رييس 
سازمان بازرسي نيز گفت: ساخت شماره كوتاژ صوري در 
حالي كه هنوز محموله نهاده هاي دامي وارد بندر نشده بود 
و سپس ثبت شماره كوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد 
كه ۸00 هزار تن نهاده دامي در سامانه به مردم، كشاورزان 
و اتحاديه ها ارايه ش��ود و مردم نيز ب��دون آنكه نهاده ها 
وارد كشور شده باش��د، با مشاهده ثبت كوتاژ در سامانه 
بازارگاه، ۵00 هزار تن از اين نهاده ها را با مبلغ هزار و 100 
ميليارد تومان خريداري و اين مبلغ را به حساب شركت 
خصوصي مورد اش��اره واريز كردند، در حالي كه تاكنون 
حدود 40 روز از موعد وارد كردن محموله نهاده هاي دامي 
به كشور از سوي اين شركت گذشته اما هنوز اين نهاده ها 

تأمين نشده اند.
هر چند مراجع ذي صالح قانوني وجود تخلف در فرآيند 
واردات تامين نهاده هاي دام��ي، عرضه و فروش كاالي 
ناموجود را تخلف مي دانند اما برخي سعي در تطهير اين 
تخلف دارند تا جايي كه مجتبي عال��ي در روزهايي كه 
دامداران به دنبال نهاده براي دام هاي گرس��نه و تعيين 
تكليف 1100 ميليارد تومان نقدينگي كه بابت فروش 
كاالي ناموجود پرداخت كرده اند، س��رگردان بودند اين 

مسوول صنفي تالش دارد به عنوان ناظر پروژه آريو تجارت 
سهيل چنين القاء نمايد كه هيچ تخلفي در واردات نهاده 

دامي توسط اين شركت صورت نگرفته است.
بدون ترديد تش��كل هاي مردم نه��اد نبايد نقش روابط 
عمومي دستگاه هاي دولتي يا شركت هاي متخلف را ايفا 
كرده و بايد مشاور امين دولت و مطالبه گر حقوق صنفي 
اعضاء خود باشند.اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
وطيور ايران در راستاي عمل به وظيفه تشكلي خود در 
اطالعيه اي با عنوان »به جاي بازي رسانه اي وارد ميدان 
پاسخگويي شويد« نكاتي در راستاي تنوير افكار عمومي 
و ضرورت پاس��خگويي از افرادي ك��ه تخلفات را پنهان 

مي كنند، مطرح كرده است.
در ادامه اين اطالعيه درج شده است: 

جن��اب آقاي عالي ريي��س محترم اتحاديه سراس��ري 
دامداران

با توجه به فرمايش��ات اخير جنابعالي مبني بر نظارت 
بر فرايند واردات نهاده توس��ط شركت آريو تجارت )كه 
البته در اين حجم از اصرار جنابعالي بر تطهير اين پروژه 
بيشتر شائبه وجود شراكت دارد تا نظارت( به نظر ميرسد 
همانطور كه اشاره فرموديد نه تنها سازمان بازرسي كل 
كشور بلكه مجموعه وزارت جهاد كشاورزي هم دسترسي 
به اطالعات نظارتي جنابعالي را نداش��ته اند. لذا استدعا 
دارد براي تنوير افكار عمومي دستور فرماييد به جاي كلي 
گويي و ادعاهاي جنابعالي مبني بر اينكه تعهدات شركت 
آريو تجارت با نظارت شما انجام پذيرفته است را به صورت 
مستند و در قالب پاسخ به س��واالت ذيل اعالم عمومي 

فرماييد تا بدين ترتيب رفع سوءتفاهم شود.
1- در حال حاضر و بع��د از دو ماه از پرداخت وجه كامل 
خريد بيش از ۵00 هزارت��ن نهاده هاي دامي دقيقا چه 
مقدار كاال )ودر قالب كدام ج��دول زماني بعد از دوماه از 
محل تعهدات اين شركت( كه وجه كاالها را دريافت كرده 

است، تحويل گرديده است .
۲- چه مقدار از تعهدات اين شركت در بنادر كشور موجود 

مي باشد )شماره قبض انبار و تناژ(؟
۳- مس��تندات آخرين وضعيت حدود 1100 ميليارد 
تومان وجوه دريافتي اين شركت از محل فروش كاالهاي 
ناموجود؟ )موجودي حساب و برداشت هاي احتمالي از 

حساب اين شركت و...( به صورت مستند؟

4- اگر اين ش��ركت تعهدات خود را انجام داده است چرا 
وزارت جهادكش��اورزي رسما اعالم كرده كه مسووليت 
رفع تعهدات شركت آريو تجارت سهيل به دليل تعلل و 
ناتواني به شركت پشتيباني امور دام واگذار گرديده است؟

دليل دستور پرداخت ارز وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 
1۵ ارديبهشت و قبل از ورود كاال به كشور؟

استحضار داريد كه همه واردات بخش خصوصي كشور 
از بيش از يك سال پيش به صورت اعتباري بوده و ارز آن 
بعد ۲ ماه از عرضه كاال در س��امانه بازارگاه و بارگيري آن 

تخصيص يافته است.
جهت مزيد استحضار به عنوان نمونه نامه دفتر بازرسي و 
نظارت كاالهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي مبني بر 
عدم تامين تعهدات شركت آريو تجارت سهيل در قبال 
خريداران را كه در تضاد با ادعاهاي جنابعالي هست تقديم 
مي گردد. اي كاش اطالعات نظارت��ي خود را حداقل در 
اختيار دفتر نظارت و بازرسي وزارت جهاد قرار مي داديد 

تا شائبه غير واقعي بودن آن بر طرف شود .
با توجه به شرايط موجود، بيش از ۲۸ شركت شناسنامه دار 
و خوش سابقه كشور كه بالغ بر ۲۵0 مليون يورو مطالبات 
ارزي از محل نهاده تحويل ش��ده دارند؛ دالل و واس��طه 
محسوب مي شوند يا شركتي كه با رانت و تباني اقدام به 
جمع آوري نقدينگي توليد بدون وجود كاال را نموده است؟

جنابعالي به عنوان ناظ��ر اين پروژه از چه مرجعي حكم 
نظارت دريافت كرده ايد و گزارشات و مستندات خود را به 

كدام مرجع تحويل نموده ايد؟
آيا ايجاد كوتاژ مجازي )جعلي( و فروش نهاده اي كه وجود 

خارجي نداشته مصداق تخلف و كالهبرداري نيست؟ 
اطالعات موجود نش��ان مي دهد اين خطاي فاحش 
برخي مدي��ران از طري��ق برنامه ه��اي تبليغاتي و 
نمايش هاي بي سند قابل توجيه نبوده و تاريخ مصرف 
اين قبيل اقدامات نيز به پايان رسيده است. بهتر بود 
به جاي توليد رپرتاژ آگهي هاي رسانه اي و كليپ هاي 
تبليغاتي در فضاي مجازي براي دفاع بدون مستندات 
از اين پروژه؛ مس��ووالن محترم در راستاي صيانت از 
اعتبار دولت مردمي و قبل ورود دستگاه هاي ذيربط 
راسا نس��بت به اصالح امور مطابق با فرمايشات مقام 
معظم رهبري و برخورد قانوني با برنامه ريزان، آمرين 

و مجريان اين طرح اقدام مي نمودند .

بهجاينمايشهايتبليغاتيواردميدانپاسخگوييشويد
گزارش-2
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خبرروز

كشف بيش از ۳۰۰ كيلو ترياك در تهران
رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ از كشف بيش از ۳۰۰ كيلو ترياك در جنوب تهران خبر داد و گفت: متهمان قبل از حضور ماموران 
خودرو را رها و ازمحل متواري شده بودند. سرهنگ جليل موقوفه اي با اعالم اين خبر اظهار داشت: در پي اعالم مركز فوريت هاي 
پليسي ۱۱۰ مبني بر وجود يك دستگاه خودرو پژو پارس سفيد با دو الستيك پنچر در كنار اتوبان شهيد »كاظمي« سريعا عوامل 
عمليات كالنتري ۱۵۲ خاني آباد به محل اعزام شدند. او افزود: عوامل كالنتري با رعايت احتياط كامل خودرو كه راننده يا سرنشيني 
نداشت را بازديد كردندكه از داخل صندوق و كابين خودرو تعداد ۱۸ گالن ۲۰ ليتري در مجموع به مقدار ۳۱۸ كيلو ترياك كشف و 

به كالنتري انتقال دادند. همچنين براي كشف جزييات و شناسايي مالك خودرو پرونده به مراجع قضايي ارجاع داده شد.

ادامهازصفحهاول

اختالالت روانشناختي 
عامل اعتياد

روزهاي  جديد نفت

 مبتال به اعتياد هستند يك اختالل روانپزشكي همراه 
نظير افسردگي يا اختالالت شخصيت نيز دارند كه اين 
اختالالت مي توانند همراه با اعتياد باشند يا زمينه ساز 
گرايش افراد به مصرف مواد اعتيادآور ش��ده باشند. 
در واقع برخي افراد براي تس��كين انواع ناكامي ها و 
افس��ردگي هاي خود به مصرف مواد اعتياد آور روي 
مي آورند، كه آثار روانشناختي مصرف مواد اعتيادآور 
در افراد مختلف متناسب با نوع مواد مصرفي متفاوت 
است. فردي كه دچار اختالالت روانشناختي است 
و به اس��تفاده از مواد روي مي آورد به دنبال سركوب 
سيستم عصبي مركزي، رسيدن به آرامش و شادي 
است كه در بلندمدت وابستگي جسمي و رواني شديد، 
افزايش انرژي، تحريك سيس��تم عصبي، افزايش 
تپش قلب، عدم كنترل تكانه و در بلندمدت احتمال 
ايجاد اختالل سايكوتيك )قطع ارتباط با واقعيت(، 
توهم و هذي��ان و از دس��ت دادن واقع بيني و حتي 
سكته هاي مغزي را تجربه مي كنند. در واقع افرادي 
كه به استفاده از مواد توهم زا روي مي آورند هم براي 
خود ايجاد خطر مي كنند و هم براي اطرافيانش��ان.  
آنها حتي ممكن است به افراد جامعه هم به صورت 
ناخواسته آسيب هاي جبران ناپذيري وارد كنند، به 
عنوان نمونه تصادف هاي منجر به فوت كه مشخص 
شده فرد خاطي و كسي كه باعث بروز تصادف بوده 
از مواد روان گردان اس��تفاده كرده است.  اما در مورد 
شرايط ترك اين افراد بايد گفت كه مساله اي به طور 
كامال اشتباه در بين خانواده ها و افراد مبتال به اعتياد 
جا افتاده كه فكر مي كنند تنها بس��تري ش��دن در 
كمپ هاي ترك اعتياد مي تواند آنها را به فرد سالمي 
تبديل كند و به جامعه باز گرداند. حال آنكه بسياري 
از اين موارد با مراجعه به طور سرپايي نزد روانپزشك 
و متخصص اعصاب و روان و مراكز درمان س��رپايي 
اعتياد قابل درمان هس��تند.  همچنين متناسب با 
ميزان و نوع مصرف مواد اعتيادآور درمان ها متفاوت 
بوده و افراد بايد با كسب آگاهي مناسب در اين زمينه 
اقدام كنند. به هر حال اعتي��اد را يك اختالل رواني 
در افراد است كه ريشه ها و تبعات اجتماعي فراواني 
دارد پس براي جلوگيري از گس��ترش آسيب هاي 
اجتماعي ناش��ي از اعتياد بايد ع��الوه بر غربالگري 
اختالالت روانپزشكي از سنين دبستان، مهارت هاي 
 زندگي از جمله مديريت هيجان، حل مساله و رفتار 

جرات مندانه را به كودكان آموزش داد.

 همين امر م��ا را از برخي رقباي منطقه اي و جهاني 
عقب انداخته اس��ت. در صورت تغيير كردن فضا، 
بايد به سمت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي 
حركت كنيم تا ظرفيت توليد و صادرات كش��ور به 
شكلي افزايش پيدا كند كه حتي در برابر تهديدهاي 

آينده براي تحريم تازه نيز مقاوم تر شويم.

رويداد

قصور پزشكي در كدام رشته ها بيشتر است؟

قصور پزشكي ممكن است در اقدامات تشخيصي 
و درماني به دلي��ل بي مباالتي، بي احتياطي، نبود 
مه��ارت و رعايت نظام��ات دولتي اتف��اق بيفتد، 
اما چرا قصور در رش��ته هاي دندانپزشكي و زنان 
و زايمان زياد اس��ت؟ مديركل كميس��يون هاي 
پزش��كي، س��ازمان پزش��كي قانوني درخصوص 
اينكه، قصور پزش��كي چيس��ت؟ گفت: قصور به 
معناي عج��ز و ناتواني و كوتاهي ك��ردن از كاري 
است، اما اگر بخواهيم لفظ قصور پزشكي را درباره 
اقدامات تش��خيصي و درماني ب��ه كار ببريم بايد 
داراي ش��رايطي باش��د؛ اول اينكه درمانگر، بايد 
مس��ووليت تش��خيص يا درمان بيماري فردي را 
برعهده گرفته باشد؛ دوم آنكه در راستاي اين اقدام 
درماني يا تشخيصي، اقدامي را انجام داده باشد كه 
بر اس��اس قواعد علمي و قانوني نباشد، سوم آنكه 
كار انجام شده موجب ضرر و زيان فرد بيمار شده 
باشد، و اينكه بايد رابطه عليت بين اقدام درمانگر و 

صدمه اي كه به بيمار رخ داده را احراز كنيم.
دكتر بابك سلحش��ور افزود: قصور پزش��كي به ۴ 
شكل بي مباالتي، بي احتياطي، عدم مهارت و عدم 
رعايت نظامات دولتي ممكن اس��ت اتفاق بيفتد، 
بي مباالتي يعني كارهايي كه يك پزشك يا درمانگر 
بايد در روند درمان براي بيمار انجام دهد، اما انجام 
نداده اس��ت كه ش��ديدترين نوع قصور است. وي 
ادامه داد: بي احتياطي يعني كارهايي كه نبايد براي 
مريض انجام دهد، اما انجام داده است، عدم مهارت 
يعني اتفاقي كه ب��ه دليل عدم مهارت درمانگر در 
هنگام انجام جراحي يا اقدام درماني و تشخيصي، 
رخ مي دهد و معموال هم توس��ط پزشكان جوانتر 
انجام مي شود و عدم رعايت نظامات دولتي نيز عدم 
رعايت بخشنامه، پروتكل ها و آيين نامه هاي ابالغي 
وزارت بهداشت است كه به دليل عدم رعايت، منجر 

به قصور و خسارتي و عارضه به بيمار مي شود.

    علت طوالني شدن رسيدگي
 به پرونده هاي قصور

مديركل كميس��يون هاي پزشكي، س��ازمان پزشكي 
قانوني گفت: ممكن است مردم احساس كنند رسيدگي 
به پرونده هاي قصور پزشكي كمي طوالني است كه البته 
حق دارند، زيرا وقتي پرونده ها با شكايت قصور پزشكي 
موردبررس��ي قرار مي گيرد، نياز به يك سري اقدامات 

تكميلي دارند كه خارج از حيطه پزشكي قانوني است.

    بيشترين قصور پزشكي 
مربوط به كدام رشته هاست؟

سلحشور گفت: در س��ال گذشته )۱۴۰۰( درمجموع 
۱۲هزارو ۱۲۰پرونده در نوبت هاي مختلف مورد قصور 
پزشكي بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد ۵ هزار و ۵۸۳ 
ه��زار پرونده محكوم و ۶ ه��زار و ۵۳۷ هزار پرونده هم 
تبرئه شدند كه ۴۷درصد از پرونده هاي قصور محكوم و 
۵۳درصد هم تبرئه شدند. درمقايسه با تعداد پرونده هاي 
قصور در سال قبل ازآن )۱۳۹۹( با ۱۰هزار و ۸۴۸ پرونده، 
تعداد پرونده ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد افزايش 
داشته است. مديركل كميسيون هاي پزشكي، سازمان 
پزشكي قانوني گفت: در سال گذش��ته بر اساس آمار 
سازمان پزشكي قانوني و بر مبناي موضوع كميسيون 
قصور در همه نوبت هاي رسيدگي رشته جراحي زنان 
و زايمان با ۲۶۳۸ نفر رتبه اول بعد ازآن رشته جراحي 
عمومي با ۲۰۰۹ نفر و رتبه سوم دندانپزشكي با ۱۸۲۹ 
نفر قرار داشت. سلحشور تصريح كرد: همچنين آمار 
مقايس��ه افراد درگير در پرونده هاي قصور بر حس��ب 
رشته تخصصي نيز رتبه اول جراحي عمومي با ۱۹۱۸ 
مورد، رتبه دوم دندانپزشكي با ۱۷۱۵ مورد و رتبه سوم 
پرستاران با تعداد ۱۵۶۱ نفررا به خود اختصاص دادند. او 
خاطرنشان كرد: در رشته زنان و زايمان از ۲۶۳۸ مورد 
پرونده ۱۷۷۲ مورد تبرئه و ۸۶۶ مورد محكوم شدند، 
در رشته جراحي عمومي از ۲۰۰۹ مورد ۱۲۷۶ مورد 

تبرئه و ۷۳۳ مورد محكوم و رشته دندانپزشكي از ۱۸۲۹ 
مورد ۷۷۲ مورد تبرئه و۱۰۵۷ مورد محكوم شدند.

    چرا قصور در رشته هاي 
دندانپزشكي و زنان و زايمان زياد است؟

مديركل كميسيون هاي پزش��كي، سازمان پزشكي 
قانوني گفت: در رشته دندانپزشكي به دليل اينكه تعداد 
مراجعه كننده بيشتراس��ت و از سويي هم مردم براي 
درمان و ترميم دندان هاي خود به آگاهي هاي بيشتري 
رسيده اند و بيشتر هم به دندانپزشك مراجعه مي كنند و 
بنابراين با مراجعه بيشتر، احتمال قصور هم باالتر مي رود 
. اما دررشته زنان و زايمان به دليل اينكه حساسيت اين 
رشته زياد است و يك رشته تلفيقي محسوب مي شود 
و دو نفر )مادر و كودك( درآن درگير هستند و از سويي 
ديگر رشته زنان و زايمان يك رشته پيچيده و سخت 
است و اقدامات درماني پيچيده دارد به همين داليل هم 

احتمال قصور و شكايت درآن بيشتر است.

    توصيه هايي به مردم و پزشكان 
در مورد كاهش قصورهاي پزشكي

سلحشور تاكيد كرد: به پزشكان توصيه مي كنيم كه 
براي بيماران خود وقت كافي بگذارند و درخصوص 
عوارض ناشي از اعمال جراحي يا مصرف برخي داروها 
توضيح��ات كامل را در اختيار بيم��اران قرار دهند و 
بيم��اران نيز با آگاهي كام��ل از اين عوارض تصميم 
بگيرند و دوره درمان را طي كنند. او ادامه داد: رعايت 
اخالق پزشكي براي پزشكان در اولويت است و زحمات 
زيادي نيز در اين خصوص متحمل مي شوند، اما گاهي 
به دليل ازدحام جمعيت زياد مراجعه كنندگان ممكن 
است كم توجهي هايي انجام ش��ود، البته همكاران 
پزشك كه پروانه مطب و گواهينامه پزشكي دارند، از 
مهارت و دانش كافي برخوردار هستند، اما گاهي الزم 
است براي آنها دوره هاي آموزشي تكميلي برگزار شود.

انفصال موقت كمتر از ۲۰۰ سردفتر در تهران
رييس كان��ون س��ردفتران و دفترياران 
گف��ت: از مجموع فعالي��ت ۲۲۰۰ دفتر 
اسناد رسمي در تهران كمتر از ۲۰۰ حكم 
انفصال موقت در سال گذشته صادر شده 
است. علي خنداني با اشاره به راه اندازي 
س��امانه »س��ند من« افزود: اين سامانه 
امكان تنظيم سند بدون حضور در دفتر 
اسناد رسمي را فراهم كرده و فرد متقاضي 

فقط در مرحله پاياني براي اخذ امضا و اثر انگش��ت به 
دفترخانه مراجعه مي كنند. او اضافه كرد: درخواست 
ثبت اسناد رسمي در دفترخانه از طريق اين سامانه و 
مجازي انجام مي شود و فرد متقاضي با مكان يابي از روي 
سامانه نزديك ترين دفترخانه به محل سكونت يا كار 
خود را انتخاب مي كند و همه ارتباطات و انجام فرايند 

ثبت مجازي خواهد ب��ود. رييس كانون 
سردفتران و دفترياران گفت: فعاليت اين 
س��امانه در دو استان به صورت آزمايشي 
در حال انجام اس��ت و تا پايان ماه جاري 
همه دفاتر اسناد رسمي استان ها قابليت 
اتصال به آن را خواهند داش��ت. خنداني 
ادامه داد: از نظر ساختار فني و زيرساختي 
امكان الكترونيكي و غيرحضوري شدن 
ثبت اسناد رسمي وجود دارد اما از نظر حقوقي هنوز 
زيرساخت الزم مهيا نيست. او درباره مزاياي استفاده 
از اين سامانه گفت: صرفه جويي در زمان تنظيم سند 
و كاهش س��فرهاي بين ش��هري، افزايش سهولت و 
دسترس��ي مردم همچنين كاهش تخلفات از جمله 

مزاياي استفاده از سامانه سند من است.

پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي ۴۱۰۰ بانوي سرپرست خانوار 
معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد استان تهران از پرداخت حق بيمه 
تأمين اجتماعي ۴ هزار و ۱۰۰ مددجوي 
تح��ت حمايت اي��ن نهاد در س��ه ماهه 
نخست سال جاري خبر داد. جهانبخش 
مرادي گف��ت: ۳۰۰ مددج��وي كميته 
امداد استان تهران طي سه ماهه نخست 
سال جاري از مزاياي بازنشستگي تامين 

اجتماعي برخوردار شدند. او با بيان اينكه اين نهاد براي 
توانمندسازي مددجويان، حق بيمه افراد را به سازمان 
تأمين اجتماعي واريز مي كند، افزود: بيمه ش��دگان 
مي توانند از تمامي مزاياي بيمه هاي اجتماعي نظير 
بازنشس��تگي، فوت، ازكارافتادگي و درمان استفاده 
نمايند. معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد 
اس��تان تهران با اعالم اينكه هم اكنون ۴ هزار و ۱۰۰ 
مددجو از خدمات بيمه تأمين اجتماعي اين نهاد در 

استان تهران بهره مند مي شوند، افزود: اين 
گروه از جامعه هدف با رسيدن به شرايط 
بازنشستگي از مزاياي اين طرح برخوردار 
و توانمند مي شوند. او با بيان اينكه سرانه 
پرداخت حق بيمه مددجويان براي هر 
نفر ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اس��ت كه 
از س��وي كميته امداد استان تهران به 
حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز 
مي ش��ود، گفت: در س��ه ماهه نخست سال جاري 
بيش از ۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان حق بيمه اين 
تعداد مددجو به حساب سازمان تأمين اجتماعي 
واريز شده اس��ت. مرادي يادآور شد: در تعامل با 
سازمان تأمين اجتماعي بانوان سرپرست خانوار 
با اولويت گروه س��ني ۴۷ تا ۴۹ سال براي واريز 
حق بيمه و اس��تفاده از مزاياي بازنشس��تگي به 

سازمان تأمين اجتماعي معرفي مي شوند.

افزايش بيماري هاي گوارشي در تابستان
رييس انجم��ن متخصص��ان عفوني 
كشور با اشاره به گسترش بيماري هاي 
گوارش��ي در تابس��تان در م��ورد 
ويژگي هاي بيماري وبا توضيحاتي ارايه 
داد. آميتيس رمضاني در مورد آخرين 
وضعيت وبا در كش��ور اظه��ار كرد: در 
حال حاضر هيچ يك از موارد مشكوك 
وبا در كشور قطعي نشده است. تا زماني 

كه عامل اصلي بيماري پيدا نشود نمي توان گفت 
كه به صورت قطعي وبا وارد ايران شده است. او افزود: 
از سويي االن هم در فصلي هستيم كه بيماري هاي 
گوارش��ي مانند اسهال و اس��تفراغ در حال شيوع 
هس��تند. اين موضوع چندين علت دارد از جمله 
اينكه بس��ياري از ويروس ها مانند نوروويروس ها 

يا حتي وي��روس كرونا كه بعضا عالئم 
گوارش��ي دارد، موجب اين وضعيت 
مي شود. اين متخصص عفوني يادآور 
شد: وبا نيز يك بيماري ناشي از باكتري 
به نام »ويبريو كلرا« است و هر از گاهي 
در كشور موجب بروز مشكالتي شده 
اس��ت با اين حال من هنوز نمي توانم 
بگويم كه به صورت ۱۰۰ درصد عامل 
بيماري زايي وبا در كشور شناسايي شده است. با 
اين حال در حال حاضر با توج��ه به گرماي هوا و 
كم ش��دن رعايت موارد بهداشتي مانند شستن 
دس��ت ها احتمال انتقال اين بيماري هاي عفوني 
از جمله اس��هال هاي روتاويروسي، نوروويروس، 

كوويدي و وبا وجود دارد.

رويخطخبر

گليماندگار|
 طرح ساماندهي كاركنان دولت در حالي 
روز گذش��ته در صحن علن��ي مجلس به 
تصويب رسيد كه براي بررس��ي بار ديگر به كميسيون 
اجتماعي فرستاده شد تا تصميم نهايي در مورد جزييات 
آن به روزهاي آتي موكول شود. اما مساله مهم در اين طرح 
بحث نيروهاي قراردادي و پيماني بود كه به گفته برخي از 
نمايندگان كميسيون اجتماعي به دليل بار مالي كه براي 
دولت داشت كنار گذاشته شد، در حالي كه نمايندگان 
كارگران بر اين باورند كه اين طرح براي كوتاه كردن دست 
واسطه ها و شركت هاي پيمانكاري به مجلس فرستاده 
ش��د و در اين زمينه مجلس بايد طرح��ي را به تصويب 
برس��اند كه در آن وضعيت كاركنان قراردادي و پيماني 
نيز مشخص باشد. از س��وي ديگر اگر قرار باشد اين افراد 
از طرح كنار گذاشته شوند ديگر تصويب شدن يا نشدن 
اين طرح تاثير چنداني بر وضعيت كاركنان ندارد، چرا كه 
در اكثر موارد اين كاركنان قراردادي و پيماني هستند كه 
حقوقشان تضييع مي شود و براي رسيدن به حقي كه دارند 
بايد تالش كنند. اين در حالي است كه رييس كميسيون 
اجتماعي مجلس ابراز اميدواري كرده كه بتوانند بار مالي 
طرح را به طور كامل مورد بررسي قرار داده و دولت را براي 
ساماندهي به كاركنان قراردادي و پيماني نيز راضي كنند. 
در واقع طرحي كه روز گذشته در صحن علني مجلس به 
تصويب رسيد، پيش درآمد اتفاقاتي است كه هنوز رخ نداده 
و البته هيچ ضمانتي هم براي انجام يا عدم انجام آن وجود 
ندارد. اين در حالي است كه از فروردين ماه تاكنون كارگران 
پيماني و قراردادي منتظر تصويب اين طرح هستند، هر 
چند كه طرح در شهريور ۱۴۰۰ به مجلس رفت و در آن 
زمان نمايندگان ۴۵ روز به دولت فرصت دادند تا اليحه اي 
در خصوص حذف پيمانكاران و تبديل وضعيِت نيروهاي 
ق��راردادي نهادهاي دولتي، نيم��ه خصوصي و عمومي 
تنظيم و به مجلس بفرستد. فرصتي كه به پايان رسيد و 
اتفاقي هم در اين رابطه رخ نداد.  اگر بخواهيم به واقعيت 
وضعيت كارگران پيماني و قراردادي پي ببريم مي توانيم 
به اخباري نظير خودكشي و خودسوزي كارگراني اشاره 

كنيم كه تنها به دلي��ل دريافت حقوق و مزاياي خود از 
پيمانكار و مشكالت معيشتي پيش آمده براي خود و 
خانواده شان دست به اين قبيل كارها زده اند. كارگراني كه 
ماه هاي متمادي حقوقي دريافت نمي كنند و پيمانكاران 

نيز در اين رابطه به هيچ كس پاسخگو نيستند. 

    كليات طرح مربوط به 
حذف شركت هاي پيمانكاري است

رامين اناري، يكي از نمايندگان كارگ��ران قراردادي و 
شركتي سراسر كشور درباره جزييات طرح و سرانجام 
كوتاه شدن دست شركت هاي پيمانكاري به »تعادل« 
مي گويد: اصل اين طرح يا همان كليات آن درباره حذف 
شركت هاي پيمانكاري است. در واقع ما اميدوار هستيم 
كه هم نمايندگان مجلس و هم دولت به اين مساله نگاه 
ويژه اي داشته باشد چرا كه نقطه پر رنگ اين طرح همين 
حذف شركت هاي پيمانكاري است كه اگر مورد تصويب 
قرار بگيرد گامي بزرگ در جهت ساماندهي به وضعيت 
كاركنان دولت خواهد بود.  او درباره اين مساله كه چرا 
طرح با وجود اينكه به تصويب رس��يد ام��ا دوباره براي 
بررسي به كميسيون اجتماعي فرستاده شد مي افزايد: 
كليات طرح تصويب شد اما اين طرح جزييات بسياري 
دارد كه بايد مورد بررس��ي قرار بگيرد، در واقع از سوي 
مجامع كارگري پيشنهادهاي زيادي مطرح شده است 
كه بررسي آنها كمي زمان بر خواهد بود، اين مساله كه 
مي گويند مجلس دوباره طرح را به كميسيون فرستاده 
تا براي شانه خالي كردن از تصويب نهايي آن براي خود 
زمان بخرد درست نيست، اين طرح جزييات زيادي دارد 
و البته كميسيون اجتماعي متعهد شده كه در كوتاه ترين 
زمان ممكن اين پيشنهادها را بررسي و طرح نهايي را 

براي تصويب نهايي به صحن علني بياورد. 
ان��اري در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به عدم 
همكاري سازمان امور استخدامي كشور در رابطه با اين 
طرح اشاره مي كند و مي گويد: متاسفانه اين سازمان 
از ابتداي مطرح شدن اين طرح با آن مخالفت كرده 
و هنوز هم بر اين رويه اس��ت و مساله هزينه بر بودن 

حذف شركت هاي پيمانكاري براي دولت را به ميان 
مي كشد كه البته اميدواريم با همكاري نمايندگان 

مجلس و دولت بتوانيم از اين سد عبور كنيم. 

   اميدواريم دولت را قانع كنيم
از سوي ديگر رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي نيز درباره تصويب اين طرح و اينكه دولت چقدر 
با آن همراهي خواهد كرد، گفت: برآورد ما اين اس��ت كه 
طرح س��اماندهي نيروهاي پيمانكاري ب��راي دولت بار 
مالي نداشته باشد. ريزه كاري هاي طرح البته ديده شده 
و ت��الش مي كنيم دولت را نيز در اين زمينه قانع ش��ود. 
طب��ق اولويت هايي كه ما نماين��دگان مجلس در هفته 
گذشته گرفتيم، طبق ماده ۱۰۰ آيين نامه داخلي مجلس 
)مربوط به تعيين دس��تور كار جلسات صحن مجلس(، 
بحث ساماندهي نيروهاي استخدامي دولت در اولويت قرار 
داشته و در اين رابطه راي گيري انجام شد. در حقيقت هفته 
پيش اولويت داشتن اين طرح به راي گذاشته شد كليات 
آن راي آورد كه اين دو قدم اساسي در اين راستا بود. ولي 
اسماعيلي با بيان اينكه »اولويت داشتن اين طرح ۱۷۰ 
امضا داشته و كليات آن نيز ۱۹۶ راي قاطع نمايندگان را 
آورد« ادامه داد: باتوجه به اينكه در روزهاي اخير ما چيزي 
حدود ۱۵۸ پيشنهاد ثبت شده از بيرون مجلس درباره اين 
طرح دريافت كرده بوديم و اين مس��اله يكي از مطالبات 
جدي كاركنان بوده است و به همين دليل ما با انجام توصيه 
هيات رييس��ه مجلس يك دو ش��وري )يك شور درباره 
كليات طرح و يك شور درباره جزييات طرح( برگزار كرديم. 

   جزييات طرح سه شنبه بررسي مي شود
او با بيان اينكه »هيات رييسه مجلس پيشنهاد داد تا طرح 
در كميسيون ها پيش از ورود به صحن مطرح شده و روي 
آن بحث شود تا وقت صحن گرفته نش��ود و پس از آن 
براي تصميم گيري كليات در صحن مطرح شود« گفت: 
با توجه به اينكه سه شنبه جلسه كميسيون اجتماعي را 
داريم، ما به دبير كميسيون گفتيم كه اصالحيه ها طراحي 
شود تا بتوانيم روي روز سه شنبه )پس فردا( روي جزييات 

طرح نيز صحبت كرده و س��ريعا به تصويب برس��انيم. 
اسماعيلي با اشاره به اينكه »مردم درخواست هاي زيادي 
در اين حوزه داشتند« اضافه كرد: حدود ۹ماه است كه 
كميسيون اجتماعي روي اين بحث درحال كار است و 
كميته ويژه اي براي اين كار قرار داده است. ما سه شنبه 
با دعوت از كارشناس��ان مركز پژوهش هاي مجلس و 
دولت و كارشناس��ان ديگري كه روي اين موضوع كار 
كردند، وارد تبصره ها و ماده-واحده هايي خواهيم شد 

تا جزييات طرح نيز در ادامه كار نهايي شود. 

    وضعيت نيروهاي مازاد وزارتخانه اي
 با تبصره هاي قانوني

رييس كميسيون اجتماعي مجلس در پاسخ به سوالي 
درباره مازاد نيروي برخي دس��تگاه ها از جمله در وزارت 
نف��ت و وزارت علوم و دانش��گاه هايي كه به دليل كمبود 
جمعيت دانش��جو با اضافه نيرو مواجه هستند، توضيح 
داد: ما در تبص��ره ۲ اين طرح آورديم كه كليه نيروهايي 
كه در طرح هاي عمراني، خدماتي و شركتي دولت و… 
هستند، بايد با »قرارداد كار معين« در خدمت بمانند. در 
تبصره ۳ اين طرح نيز آورديم كه سازمان امور استخدامي 
كشوري موظف است كه كليه افرادي كه مشمول تبصره 

۲ طرح نمي شوند را در يك س��امانه متمركز گردآوري 
كرده و مقدمات پرداخ��ت عادالنه به اين نيروهاي مازاد 
خارج تبصره ۲ را فراهم كند. اي��ن پرداخت عادالنه چه 
براي نيروهاي مازاد مشمول تبصره ۳ و چه ساير نيروهاي 
مش��مول تبصره ۲، توس��ط خود همان دس��تگاه مورد 
همكاري بايد انجام ش��ود و اين انعقاد قرارداد و پرداخت 

ديگر توسط پيمانكاران نيروي انساني نبايد انجام شود. 

    همراهي دولت با اين طرح ضروري است
اسماعيلي با تاكيد بر اينكه »اميدواريم بتوانيم دولت را 
نيز قانع كنيم تا با اين طرح همراه شود« اظهار كرد: درباره 
بازنشستگي نيروهايي كه مشمول اين طرح هستند، 
صحبتي نش��ده و ارتباطي به موضوع طرح ندارد، اما از 
آنجا كه براي بخشي از اين نيروها بيمه رد شده و در فيش 
حقوقي اين افراد مبلغ كسورات بيمه اي لحاظ شده، بحث 
بيمه اي اين افراد در طرح ديده شده و براي مثال در تبصره 
۶ آورده شده كه كاركناني كه بيش از اين در دستگاه هاي 
اجرايي استخدام يا به كارگيري شدند )مشروط به سابقه 
پرداخت كس��ورات بيمه اي( داراي حق بازنشستگي 
بوده و براي آنها بازنشس��تگي لحاظ مي شود. ضمن 
اينكه سابقه بيمه اي اين افراد بايد برابر قانون لحاظ شود. 

    باز هم سياست يك بام و دو هوا
در حالي كه نماينده كاركنان رسمي و قراردادي و نماينده 
مجلس هر دو از بررسي جزييات طرح حذف شركت هاي 
پيمانكاري صحبت به ميان آورده و تصويب ش��دن آن 
را به طور ضمني قطع��ي مي دانند، برخي از نمايندگان 
مجلس چندان هم به اين موضوع خوش��بين نيستند. 
به طور مثال كيومرث س��رمدي، عضو هيات رييس��ه 
كميسيون اجتماعي مجلس در اظهارنظري به اين مساله 
اشاره كرده است كه نيروهاي قراردادي و پيماني به دليل 
بار مالي در طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت كنار 
گذاشته شدند. به گفته او آنچه كه االن در اين طرح مطرح 
است، اين است كه كساني كه حداقل دو سال سابقه كار 
با شركت هاي واسطه دارند در اين مجموعه قابل بررسي 
هستند، اما اينكه اين دو سال كمتر يا بيشتر بشود يا بعضا 
شرايط طوري تعيين شود كه خيلي افراد را شامل شده يا 
بعضا محدوديت هايي داشته باشد، بايد منتظر بمانيم تا 
بررسي جزييات طرح به پايان برسد. به هر حال تبديل 
وضعيت نيروهاي قرادادي و پيماني مطالبه اي است 
كه سال هاست نيروهايي كه با وضعيت مشغول به 
كار هستند، خواس��تار آن بوده اند تا حداقل بتوانند 
حق و حقوق قانوني خود را پيگيري و مطالبه كنند.

طرح ساماندهي كاركنان دولت در مجلس تصويب شد اما...

امنيت شغلي هزاران نفر؛ از وعده تا اجرا

گزارش

سازمان امور استخدامي كشور مخالف، نمايندگان موافق
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