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رنج قيمت خودروهاي وارداتي ۷۰۰ تا ۱،۴ ميليارد تومان است!

جزييات جديد از خودروهاي وارداتي 

گزارش روزيادداشت-2

مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل بار و پايانه هاي مسافربري شهرداري تهران خبر دادنقدينگي جديد براي بازار

ساخت بندر خشك در پايتخت  بخش��ي از بودج��ه دولت از 
محل فروش شركت ها تامين 
مي ش��ود، عالوه ب��ر دولت، 
بخش خصوصي هم با پذيرش 
در بازار سرمايه چه در بورس 
و چه در فراب��ورس وارد اين 
بازار بزرگ مي شود و بخشي 
از س��هام خود را به اشخاص 
حقيقي يا حقوقي يا بر اساس قانون و تصميمات اتخاذ 
شده  به صندوق ها عرضه مي كند. اين مسير به تامين 
مالي و بهبود ساختار مالي شركت منجر مي شود. در 
فضاي عادي معموال اين تحليل حالت هاي متفاوتي 
خواهد داشت. به عنوان مثال بر اساس نقدينگي مازاد 
بازار پيشنهاد مي شود كه سريعا شركت هاي جديد وارد 
بازار شوند تا صف هاي خريد سنگين روي بقيه نمادها 
شكل نگيرد و شركت ها هم از اين فرصت براي عرضه 
سهام خود با توجه به باال بودن نقدينگي بازار استفاده 
كنن��د. اما در بازار منفي و در ش��رايطي كه نقدينگي 
كمي در بازار وج��ود دارد و اصطالحا نقدينگي تحت 
فشار است، اين مس��اله مي تواند به منفي شدن بازار 
دامن بزند و يك جريان خروج نقدينگي در بازار ايجاد 
كند. در وضعيت فعلي هيچ كدام از دو حالت گفته شده 
وجود ندارد؛ در ح��ال حاضر انتظارات تورمي جامعه 
رو به افزايش است و موج رشد نرخ هاي رسمي كه در 
حال حاضر به مرغ ، تخم مرغ و روغن هم رسيده است، 
موجي تورمي اس��ت كه انتظارات تورمي را تش��ديد 
مي كند. متاس��فانه در اين مسير دالر، ملك و مسكن 
هم رشد خواهند كرد. بدين  ترتيب در تمامي بازارهاي 
اقتصادي شاهد يك رشد قيمت به واسطه باال رفتن 
نرخ اقالم اساسي خواهيم بود. در چنين شرايطي بازار 
سرمايه هم به سرعت حركت و رشد مي كند. افرادي كه 
نقدينگي آنها به خريد مسكن نمي رسد يا به خريد دالر 
اعتقادي ندارند يا اينكه ترجيح مي دهند پول خود را به 
صورت اهرمي تر فعال كنند، پول خود را به بازار سرمايه 
مي آورند. در اين صورت شاهد رشد ارزش معامالت و 
افزايش نقدينگي در بازار خواهيم بود. در اين وضعيت، 
عرضه هاي اوليه را نيز مي توان به جريان انداخت و اين 
عرضه ها جذب بازار هم خواهند ش��د؛ اما بايد ببينيم 
سياستگذاري هاي مجموعه اي كه مي خواهد سهام 
خود را عرضه كند، به چه صورت است. زيرا اگر قيمت 
عرضه آن مجموعه جذاب نباش��د، اف��راد با توجه به 
مثبت بودن بقيه صنايع و گروه ها، سريعا با شناسايي 
يك بازدهي كوتاه مدت، از آن سهم خارج مي شوند و 

نقدينگي خود را در بقيه صنايع مي چرخانند.
در واقع مي توان گف��ت كه در بازار مثبت، عرضه هاي 
اوليه بازده��ي بااليي ندارند. ام��ا در بازارهاي منفي، 
 چون گزينه ديگري وجود ندارد، روي عرضه هاي اوليه 
مي توان بازدهي باالتري را متصور شد. بر همين اساس 
من فكر مي كنم با توجه به فضاي تورمي پيش رو و ورود 
ادامه در صفحه 8 جريان نقدينگي به...  

مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل بار و پايانه هاي 
مسافربري شهرداري تهران از آغاز فرآيند تدوين برنامه 

و ساخت نخستين بندر خشك پايتخت خبر داد.
با توجه به اينكه كه امروزه با وجود گسترش شبكه هاي 
مختلف حمل و نقل، از ميان انواع شيوه هاي جابه جايي 
بار در كش��ور بيش از 90 درصد توس��ط جاده صورت 
مي گيرد. برهمين اساس ضرورت توجه و رسيدگي به 
وضعيت ارايه خدم��ات در بخش حمل و نقل جاده اي 
از اهميت بس��زايي برخوردار است. مهدي وحدت كار، 
مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل بار و پايانه هاي 
مسافربري شهرداري تهران بر اين باور است كه موضوع 
لجس��تيك يا مديريت فرآيند جم��ع آوري، ذخيره و 
انتقال منابع از مبدأ به مقصد به طور كلي در كشور در 
حوزه هاي مختلف از جمله در مساله بار مغفول مانده 
است در حالي كه اين موضوع در توليد و بهره وري اقتصاد 
اثر مستقيم مي گذارد. ش��هرداري تهران براي ارتقاي 
استانداردهاي لجستيك در حال حاضر فعال شده و بر 
همين اساس چند پروژه مورد طراحي قرار گرفته است 
كه يكي از اين موارد ايجاد و راه اندازي بندر خش��ك در 
پايتخت است. به گفته وحدت كار، مكان هاي مختلفي 
در رابطه با راه  اندازي بندر خشك پيش بيني شده و در 
دست مطالعه است كه يكي از اين مكان ها شهر آفتاب 
در نظر گرفته شده چرا كه شهرداري در آنجا تملك دارد 
و شرايط مواصالتي هم تمهيد شده است. بندرخشك 

بايد به طور كلي كنار بزرگراه ها، فرودگاه و خط راه آهن 
باشد بنابراين شهر آفتاب مي تواند گزينه بسيار مناسبي 
براي ايجاد بندرخشك در نظر گرفته شود. بندرخشك 
بندري است كه كنار آب نيست و بر همين اساس به آن 
بندرخشك مي گويند. در حال حاضر در زمينه حمل بار 
بايد ساماندهي هاي بسيار دقيقي انجام گيرد و راه اندازي 
بندرخشك مي تواند عالوه بر اين ساماندهي خوشه اي 
صنعتي و اثرگذار ه��م فراهم كند و به لحاظ اقتصادي 
شرايط خوبي را فراهم آورد و از آنجايي كه اقتصاد تهران 
بر روي اقتصاد كش��ور اثرگذار است تصميم در زمينه 

راه اندازي بندرخشك بسيار حائز اهميت است.

  ايجاد 4 هاب و نقطه لجستيك 
در زمينه حمل بار 

وح��دت كار در گفت وگو با فارس افزود: ايجاد 4 هاب 
و نقطه لجستيك در زمينه حمل بار و توزيع آن براي 
پايتخت در نظر گرفته و از آنجايي كه بندرخشك براي 
بارهاي حجيم است و مقدار بار بايد زياد باشد در سطح 
خرد هم ب��راي بار بايد تمهيداتي انديش��يد كه يكي 
از آنها در نظر گرفتن نقاط لجس��تيك است بنابراين 
در زمينه توزيع و تجميع خرده بار در 4 پايانه ش��رق، 
غرب، ش��مال و جنوب قرار است طي دو سال 4 نقطه 
لجستيك پيش بيني شود. سيستم بار در بندرخشك 
در 4 هاب لجستيك به صورت هوشمند خواهد بود و در 

حال حاضر در حال مراحل نهايي و تدوين قراردادهاي 
ساخت هستيم.

  قالبي شبيه تاكسي هاي اينترنتي 
او همچنين اظهار كرد: مدل كسب و كار در اين بندر 
خشك و نقاط لجس��تيك به صورتي خواهد بود كه 
ش��هرداري تمهيدات را به عنوان بخش خصوصي به 
عنوان همكار فراهم مي آورد و كاري مشترك صورت 
مي گيرد و در واقع بنگاه هاي اقتصادي بار مي توانند از 
فضايي كه شهرداري به صورت مدرن و با بهره مندي از 
تكنولوژي در نظر گرفته استفاده شوند. ما در اين راستا 
از فعاليت  شركت هاي دانش بنيان قطعا و 100درصد 
بهره مند خواهيم ش��د. مدل توزيع و جمع آوري كاال 
با ش��ركت هاي دانش بنيان خواهد بود جلساتي هم 
با آنها برگزار ش��ده و قرار است مدلي طراحي شود كه 
قالب آن تقريبا شبيه تاكسي هاي اينترنتي است و در 
شهرهاي مختلف مي توان اين مساله را گسترش داد و 
در واقع به عنوان يك كار بزرگ و ملي به آن نگاه كرد 
ما مي خواهيم پوشش لجستيك فراهم سازيم تا كار 
شهروندان تسهيل و خدمات به خوبي به آنها ارايه شود.

وح��دت كار گفت: به غير از ش��هر آفتاب از گذش��ته 
چند نقطه ديگر در جنوب تهران براي بندرخشك در 
نظر گرفته شده از جمله منطقه ويژه اقتصادي ري و 
منطقه آپرين در محدوده فرودگاه امام خميني )ره( 

يكي هم در محدوده چهاردانگه ك��ه همه اين موارد 
در دست بررس��ي اس��ت. البته در محل شهر  آفتاب 
راه اندازي بندر خشك براي ما اولويت دارد ولي هنوز 
100درصد قطعي نشده اس��ت. او درباره ميزان ورود 
بار به پايتخت اظهار كرد: عدد بسيار قابل مالحظه اي 
است بخش اعظم باري كه وارد كشور مي شود به غير 
از موضوع پتروشيمي ها در تهران توزيع مي شود. قطعا 
اين مس��اله مي تواند تعداد زيادي شغل ايجاد كند و 
بر اساس پيش بيني هاي اوليه در فاز نخست بيش از 
هزار نفر مي توانند در اين بندر مشغول فعاليت شوند. 
با ايجاد بندرخشك بستر مناسبي براي فرآيندهاي 
اقتصادي جدي��د در پايتخت به وي��ژه جنوب تهران 
شكل خواهد گرفت. او در پاس��خ به اينكه راه اندازي 
اين بندر در چ��ه زماني خواهد ب��ود، گفت: كارهاي 
مقدماتي آغاز ش��ده، طراحي ها در حال انجام اس��ت 
و بر اس��اس پيش بيني هاي صورت گرفته برنامه  سه 
ساله براي افتتاح خواهيم داش��ت. در حال حاضر بر 
اساس پيش بيني هاي انجام شده زمين مورد نياز در 
ش��هر آفتاب حدود 600 تا 700 هكتار اس��ت و اگر 
بخواهيم بن��در را در آنجا راه اندازي كنيم بايد بر روي 
تملك اراضي پيراموني كار كنيم. عزم شهرداري تهران 
براي راه اندازي بندرخش��ك جزم است و مي تواند در 
سطح كالن شرايط لجستيكي خوبي براي حمل بار 

فراهم كند.

يادداشت -3

جامعه شناسي؛ نيروي محركه اصالح جامعه
اگ��ر بخواهيم وضعيت علوم 
اجتماعي در ايران را از لحاظ 
كارآم��دي و ناكارآم��دي 
بررسي كنيم، بايستي گفت 
كه در اين زمينه دو ديدگاه 
مس��تقل از هم وجود دارد: 
برخي صاحبنظران معتقدند 
كه در علوم اجتماعي و خاصه 
در جامعه شناس��ي زمينه گس��ترده و مناسبي براي 
توسعه و رشد كيفي مناسبي براي عالمان و محققان 
طي پنجاه  س��ال اخير فراهم شده اس��ت. به عنوان 
مثال؛ گس��ترش و توسعه رش��ته هاي مختلف علوم 
اجتماعي در سطح دانشگاه ها به خصوص در مقاطع 
كارشناسي ارشد و دكترا، توسعه تحقيقات اجتماعي 
در دانش��گاه و بيرون از دانش��گاه ها و توجه و عنايت 
خاص به ترجمه و تألي��ف مباحث نظري و كاربردي 
طي دوره هاي اخير، از اقب��ال خاصي برخوردار بوده 
است. برخي نيز معتقدند كه علوم اجتماعي جديد و 
جامعه شناسي در جامعه ما از جهات و ابعاد گوناگون 

در حاشيه باقي مانده است و هنوز در ايران نتوانسته 
اس��ت جزئي از اجزاي تحوالت اجتماعي ايران واقع 
ش��ود و بتواند بر اين تحوالت اثر بگ��ذارد و از آنها اثر 
بپذيرد. از نظر اين ديدگاه، جامعه شناسي در ايران بر 
اثر نحوه ورود و برخورد با مسائل، واكنش هاي ايجاد 
شده، نوع استقرار سازماني و تشكيالتي، انبوه دانشجو 
و مشكل اش��تغال، بالتكليفي حرفه اي، نوع بررسي 
مس��ائل )انتزاعي و نظري(، اختالط در س��نت هاي 
فكري و همچنين تحقيقات پراكن��ده دچار بحران 
جدي ش��ده اس��ت. فارغ از درس��تي يا نادرستي هر 
يك از ديدگاه هاي فوق، اگر بخواهيم علمي به قضايا 
نگاهي داشته باش��يم، نمي توان خيلي سياه و سفيد 
به وضعيت علوم اجتماعي در ايران نگريس��ت بلكه، 
بايد هم نقاط قوت و فرصت هاي آن را در نظر گرفت و 
هم نقاط ضعف و تهديد ها را بر شمرد تا از اين طريق 
بتوان دست به ارايه راهكار زد و فرصت ها را تقويت و 
تهديد ها را كاهش داد و در جهت بهينه كردن وضعيت 
اين حوزه علمي در ايران تالش كرد. متاسفانه برخورد 
كه دولتمردان و مس��ووالن با جامعه شناسان دارند، 

برخورد دو سويه و مشورت گرايانه نيست، به همين 
خاطر اس��ت كه در بسياري از مسائل روز كشور هيچ 
مشورتي از اس��اتيد جامعه شناسي گرفته نمي شود. 
در حال��ي كه اگر بخواهيم بس��ياري از مش��كالت و 
مسائل موجود در جامعه، از جمله آسيب ها و بزه هاي 
اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و راه برون رفت از 
آنها را پيدا كنيم بيش از هر چيز به علم جامعه شناسي 
نيازمنديم. به طور مثال اگر بخواهيم به پژوهش هاي 
انجام ش��ده در حوزه جامعه شناس��ي اش��اره كنيم 
اغلب كارهاي پژوهش��ي در اين حوزه به جمع آوري 
داده ها و اطالعات و آزمون يك نظريه جامعه شناسي 
مي انجامد و قادر نيست يك پارادايم فكري منسجم 
و مرتبط با جامعه ايراني را تدوين كند. از سوي ديگر 
امروزه تحقيقات اجتماعي در حوزه جامعه شناس��ي 
اي��ران به خاطر رانت��ي بودن، عدم انباش��تگي، عدم 
بهره گيري از نتايج پژوهش ها، فقدان بودجه كافي، 
عدم باور به نتايج تحقيقات اجتماعي در بين مديران 
و مس��ووالن، ش��كاف بين حوزه تئوري و عمل، عدم 
رعايت اصول تحقيق، كمي ب��ودن تحقيقات و عدم 

توجه به تحقيقات كيف��ي، انفرادي بودن تحقيقات، 
تك��راري بودن موضوعات پژوهش��ي و ديگر عوامل، 
اثرگذاري الزم را نداش��ته و بسيار ضعيف و ناكارآمد 
است. در چنين شرايطي ما نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه علم جامعه شناسي به كمك مسووالن بيايد 
و در حل مشكالت اجتماعي امروز جامعه كه البته كم 
هم نيستند، گامي موثر بردارد. در واقع اين خواست 
بايد دو طرفه باش��د، بارها و بارها جامعه شناسان در 
مصاحبه ها و يادداشت هايي كه به رسانه ها مي دهند، 
به مس��اله ب��روز آس��يب هاي اجتماعي ك��ه زاييده 
مش��كالت اقتصادي در جامعه است اشاره كرده اند، 
اما تاكنون كدام مسوولي از يك استاد جامعه شناسي 
خواس��ته تا در اين باره نشس��تي برگزار ك��رده و به 
وزي��ران و مدي��ران در اين باره توضيح ه��اي الزم را 
بدهد. جامعه شناس��ي علمي است كه مي توان از آن 
در رفع بسياري از مشكالت كشور استفاده كرد اما در 
كشور ما تنها به يك درس براي تدريس در دانشگاه ها 
تبديل شده است. در حالي كه اين علم مي تواند نيروي 

محركه اصالح ساختاري در جامعه باشد.

هومن عميدي 

امان اهلل قرايي

 عضو شوراي شهر تهران: 
تخلفات نبايد براي شهرداري درآمدزا باشد

 ريسك باالي سرمايه گذاري بازار ارز 
در شرايط كاهش دالر 

 حذف امضاهاي طاليي 
از تخلفات ساختماني

صفحه 5     صفحه 3    

 ورود كاال بدون ثبت  سفارش 
و تعيين منشأ ارز ممنوع است

يادداشت- 1

چراغ رابطه تاريك است !
همزمان با حذف ارز 4200 
توماني و توزيع منابع حاصله 
بين طبقات مختلف چنانكه 
عن��وان ش��ده اس��ت، خبر 
آزاد سازي واردات خودرو نيز 
منتشر شد. خبري كه ظاهرا 
طبق آن ق��رار اس��ت ورود 
يكصد هزار خودرو تا س��قف 
25 هزار دالر به كشور آزاد شود.  اين هر دو اقدام در يك 
نگاه سرسري به نظر اجزاي يك سياست يعني حركت 
به سمت آزادي بيشتر اقتصادي است. اما متاسفانه اين 
تصور چندان صحيح نيس��ت. چنانكه در مورد حذف 
ارز 4200 تومان��ي و اجازه افزايش قيمت چند كاالي 
اساسي، بالفاصله با سد قيمت گذاري دستوري مواجه 
مي شويم و سياست دولت در تشديد كنترل قيمت ها 
و قيمت گذاري دستوري بر كاالهاي رها شده از بند ارز 
ترجيحي. رفتاري متضاد با آزاد سازي قيمت ها است. 

 همچنين در مورد آزاد سازي ورود خودروهاي خارجي 
نيز با سقف گذاري قيمتي و تعيين ميزان حجم موتور 
و... مواجه مي ش��ويم. به اضافه اينكه هيچ تغييري در 
وضعيت مالكيت و نوع مديريت دو خودرو ساز بزرگ 
كشور و بازار انحصاري آنها در جهت ايجاد فضاي رقابتي 
با خودروهاي وارداتي آتي به چشم نمي خورد. در حالي 
كه الزمه آزادي ورود خودرو به كشور، تعيين تكليف 
سهام مديريتي دولت در اين دو خودرو ساز و خصوصي 

شدن آنها و ايجاد فضاي رقابتي است.
 اين هر دو سياست همچون جزايري در درياي اقتصاد 
ايران به نظر مي رسند كه نسبت و رابطه آنها با يكديگر 
و با ساير اجزاي يك بسته سياستي منسجم و علمي در 

جهت رقابتي شدن اقتصاد مشخص نيست. 
 چنانكه بدون تحول در سياست خارجي و گره گشايي 
از پرونده برجام و كاهش فش��ار تحريم هاي جهاني و 
اف اي تي اف و افزايش توان ارزي دولت يا اصالح نظام 
بانكي و ناترازي هاي آن و واقعي شدن نرخ بهره يا اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي كه اكنون به نقطه سر به س��ر 
رسيده و عنقريب كشور مجبور به واردات بنزين خواهد 
ش��د يا كمبود منابع آبي كه كشاورزي را با تهديدات 
جدي مواجه كرده اس��ت و... ام��كان تاثير گذاري دو 
اقدام اخير دولت بسيار ضعيف و حتي شايد در خالف 
جهت مورد انتظارش باش��د.  مش��كل به نظر همان 
ضعف بزرگي است كه از ابتداي سكانداري امور توسط 
دولت سيزدهم عنوان شد،؛ يعني فقدان نظريه و گفتار 
مش��خص اقتصادي. در واقع نظريه اقتصادي دولت 
سيزدهم معلوم نيس��ت و اصوال مشخص نيست چه 
منش و روش اقتصادي را نمايندگي مي كند و پشتوانه 

فكري و نظري اقدامات در حال اجراي آن چيست؟ 
براي مشخص شدن مساله بد نيست اشاره اي به تجربه 
موفق دولت يازدهم در اين زمينه شود. دولتي كه در 
سال 92 و در اوج فشار شديد تحريم ها بر سركار آمد 
و از جمل��ه اقدامات آن )به غير از ترس��يم افق مثبت 
در مذاكرات هس��ته اي كه منجر به بر جام شد( ايجاد 
»ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت« بود. ستادي 
كه در فاصله چند ماه با جمعبندي مسائل و مشكالت 
اقتصادي كشور، بسته اي را تحت عنوان »سياست هاي 
اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود« منتشر 
كرد. بسته اي كه متاسفانه هر چند بخش مهمي از آن 
اجرايي نشد اما الاقل تبيين و تحليل دولت تازه استقرار 
يافته را نسبت به مسائل و مشكالت اقتصادي كشور و 
آسيب شناسي اقدامات يك دهه پيش دولت هاي قبلي 
به روشني ارايه داد و راهكارهاي خود را براي خروج از 
اين وضعيت در چارچوب يك نظريه مورد قبول علمي 

)نظريه چرخه هاي تجاري( عنوان كرد. 
بس��ته اي كه امكان نقد و نظر را ب��راي اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادي و كار آفرينان و نهادها و تش��كل ها و 
همه آحاد اجتماعي فراهم نمود.   اينك نيز چاره اي جز 
اين نيست. نهادي در دولت سيزدهم بايد به روشني 
ضمن بيان آسيب شناسي خود از وضعيت اقتصادي 
كشور، مجموع اقدامات و راهكارهاي خروج از وضعيت 
امروز و تصوير مطلوب آينده اقتصادي كشور را تبيين 
و توضيح دهد و چراغي بيفروزد تا هر كسي از ظن خود 
به مخالفت يا موافقت با اين اقدامات بر نخيزد و بداند 

قرار است اين قافله به كدام سمت و سو روانه شود.
اين كار را نه فقط براي فعاالن اقتصادي و اقتصاددانان 
و جامعه بلكه حتي براي نظام بروكراتيك و اداري دولت 
نيز بسيار امري الزم است. ساختاري كه سر در گم است 
و نمي داند فردا قرار است مجري چگونه سياستي باشد 
تا در حد جايگاه و مسووليت خود در اجراي صحيح آن 

سياست سهيم باشد. 

حسين حقگو

صفحه 7    

دولت با معترضان چه مي كند؟

با وج��ود اعالم تفكيك دقيق مي��ان دهك هاي 
درآم��دي و واريز يارانه به حس��اب افرادي كه به 
حمايت نياز دارند، به نظر مي رسد در اين مرحله نيز 
تعداد معترضان به طرح دولت بسيار زياد خواهد 
بود. از سال 89 و همزمان با آغاز اجراي گام نخست 
هدفمندي يارانه ها، يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه به چالش دولت وقت تبديل شد، نحوه تفكيك 
ميان دهك هاي مختلف درآم��دي بود. در واقع 
هدفمندي يارانه ها با اين هدف اجرايي ش��د كه 
عدالت به اين نظ��ام پرداختي بازگردد و به جاي 
آنكه طبقات ثروتمند از يارانه برخوردار شوند، اين 
حمايت مستقيما به دست اقشار كم درآمد برسد. 
صفحه 2 را بخوانيد در نهايت اما...  

بازگشت 
حذف شدگان 

به سبد 
يارانه بگيران

رييس جمهور: 

 ارز 4200 توماني 
فاسد بود



ب��ا وجود اع��ام تفكي��ك دقيق مي��ان دهك هاي 
درآم��دي و واريز يارانه به حس��اب اف��رادي كه به 
حمايت نياز دارند، به نظر مي رسد در اين مرحله نيز 
تعداد معترضان به طرح دولت بسيار زياد خواهد بود.

از س��ال 89 و همزم��ان با آغاز اجراي گام نخس��ت 
هدفمندي يارانه ها، يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه به چالش دولت وقت تبديل ش��د، نحوه تفكيك 
مي��ان دهك هاي مختل��ف درآمدي ب��ود. در واقع 
هدفمن��دي يارانه ها ب��ا اين هدف اجرايي ش��د كه 
عدالت به اين نظ��ام پرداختي بازگ��ردد و به جاي 
آنكه طبقات ثروتمند از يارانه برخوردار ش��وند، اين 
حمايت مستقيما به دس��ت اقشار كم درآمد برسد. 
در نهايت اما دولت احمدي ن��ژاد اعام كرد كه ابزار 
الزم براي اين تفكي��ك را در اختيار ندارد و از اين رو 
ب��راي نزديك به 11 س��ال، يارانه 45 ه��زار و 500 
توماني به حس��اب تمام افرادي ك��ه ثبت نام كرده 

بودند واريز شد.
در دولت روحاني، يكي از برنامه هايي كه بر اس��اس 
احكام قانوني بايد اجرا مي ش��د، تفكيك دهك هاي 
درآمدي و ح��ذف پولداره��ا از اين فهرس��ت بود، 
موضوعي كه هرچند به شكل نيمه تمام اجرا شد اما 
در اين فرآيند نيز تعداد زيادي از مردم به برنامه ريزي 
انجام ش��ده اعت��راض و اعام كردند كه به ش��كلي 
اشتباه حذف شدند. با اين وجود از آبان 98 و پس از 
افزايش قيمت بنزين، دولت اعام كرد كه به حساب 
60 ميليون نفر يارانه س��بد معيشتي خانوار را واريز 
مي كند و به اين ترتيب بيش از 20 ميليون نفر از اين 

فهرست حذف شدند.
با اي��ن وجود، وقت��ي در دولت رييس��ي نيز پس از 
حذف ارز 4200 توماني برخي كاالها، يارانه جديد 
به حساب افراد مختلف واريز ش��د، تعداد زيادي از 
مردم به اي��ن روند اعتراض كردن��د. هرچند دولت 
اعام كرده كه به حس��اب 9 دهك يارانه واريز كرده 
و تنه��ا ثروتمندترين افراد جامعه از اين فهرس��ت 
كنار گذاش��ته ش��ده اند اما در عمل تعداد زيادي از 
افراد كه قطعا در ميان پردرآمدترين ها نيستند نيز 
به اين رويه اعتراض دارند. موضوعي كه باعث شده 

رييس جمهور شخصا به ماجرا ورود كند.
رييس جمهور به س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي دس��تور داد، كمك 
معيش��تي ماه اول به حس��اب تمامي افرادي كه تا 
ماه قبل مش��مول درياف��ت يارانه بوده ام��ا در اين 
مرحله كمك معيشتي دريافت نكرده اند و متقاضي 
تجديدنظر در دهك بندي فعلي هستند، واريز شود.

آيت اهلل س��يد ابراهيم رييس��ي در جلس��ه س��تاد 
هماهنگ��ي اقتصادي دول��ت به س��ازمان برنامه و 
بودجه و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دس��تور 
داد، كمك معيشتي ماه اول به حساب تمامي افرادي 
كه تا ماه قبل مشمول دريافت يارانه بوده، اما در اين 
مرحله كمك معيشتي دريافت نكرده اند و متقاضي 
تجديدنظر در دهك بندي فعلي هستند، واريز شود. 
رييس جمهور در اين جلسه گفت: اصل بر اعتماد به 

خوداظهاري مردم اس��ت؛ لذا مبلغ كمك معيشتي 
ماه اول، به حساب اين افراد نيز واريز شود تا به محض 
تأييد درخواس��ت متقاضيان از سوي دستگاه هاي 
مسوول، اين مبلغ توس��ط آنها قابل برداشت گردد 
و در ماه ه��اي آت��ي نيز همانند س��اير مش��موالن، 
بتوانند مبلغ كم��ك معيش��تي را دريافت نمايند. 
رييس��ي در اين جلس��ه تصريح كرد: وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف يك 
ماه، اين درخواست ها را بررسي و نتيجه نهايي را به 

سرپرستان خانوار اعام نمايد.
موضوع حذف ش��دگان از فهرست دريافت يارانه به 
جلس��ه مجلس نيز منتقل شد. محس��ن زنگنه در 
جلس��ه علني مجلس شوراي اس��امي در تذكري 
بيان كرد: اكن��ون ماهانه 25 ه��زار و 500 ميليارد 
تومان يارانه كاالهاي اساسي داده مي شود. با توجه 
به نگراني هايي كه در س��طح جامعه به وجود آمده و 
برخي از دهك ها مبلغ يارانه را دريافت نكرده اند به 
نظرم بهتر بود اين يارانه را به همه افراد مي داديم الزم 

است كه به مردم اعتماد كنيم.
وي در ادام��ه اظهار كرد: اگر ما مبلغ يارانه كاالهاي 
اساس��ي را به همه افراد مي دادي��م ماهيانه 2500 
ميليارد تومان يارانه بيش��تري پرداخت مي شد كه 
مبلغ زيادي نيس��ت. س��امانه وزارت رفاه اشكاالت 
فراواني دارد و مردم به شدت از اين موضوع معترض 
هس��تند بهتر اس��ت كه م��ا كل مردم را مش��مول 
يارانه كنيم س��پس پ��س از ارزيابي ها ب��ه افرادي 
كه درآمدش��ان بيش��تر است و مش��مول اين طرح 

نمي ش��وند پيامك زده و اطاع دهيم. در اين روزها 
همه مردم در حوزه هاي انتخابيه به ما در اين زمينه 
اعتراض داش��تند. بن��ده با وزير اقتص��اد نيز تلفني 
صحبت كردم و ايش��ان نيز حرف م��ن را پذيرفتند 
انتظار مي رود رييس مجلس ش��وراي اس��امي در 

جلسه سران قوا نيز اين موضوع را مطرح كنند.
محمدباقر قاليباف در پاس��خ ب��ه تذكر اين نماينده 
گفت: موضوعي كه شما مطرح كرديد مساله مهمي 
اس��ت مردم توجه داشته باش��ند كه براساس اعام 
دولت از 10 دهك موجود 9 دهك شامل اين كمك 
معيشتي شده اند و پيش بيني هاي الزم نيز در حال 
انجام است. اشكاالتي به وجود آمده و برخي از افراد 
هنوز يارانه دريافت نكرده اند اما مردم مطمئن باشند 
افرادي كه بايد يارانه خ��ود را بگيرند آن را دريافت 
خواهند كرد. بايد به سرعت اصاحات الزم صورت 

گيرد و يارانه به آنها تعلق گيرد.
وي در ادامه تاكيد كرد: در جلس��ه روز گذشته سران 
قوا نيز به طور مفصل در اين زمينه بحث ش��د و بعد از 
اين جلسه قرارگاهي كه مسوول اجراي اين طرح است 
با حضور رييس جمهور در مجلس ش��وراي اسامي 
جلسه تش��كيل دادند تا اين موضوع را بررسي كنند. 
مردم مطمئن باش��ند اگر با تاخير هم باشد يارانه به 
دهك هايي كه بايد تعلق مي گيرد و جاي هيچ نگراني 
نيس��ت فقط تفاوت ميان ۳00 تا 400 تومان اس��ت 
كه ان شاءاهلل به س��رعت حل خواهد شد مردم نگران 
نباشند. وي افزود: مردم مطمئن باشند كه اين روزها 
مديران اجرايي كشور براي رساندن كاالهاي ضروري 

معيشتي به مردم به صورت شبانه روزي در حال تاش 
هس��تند. ضمن تش��كر از اقدامات مخلصانه صورت 
گرفته توس��ط دولت، اميدوارم دستگاه هاي اجرايي 
فرآيند اجراي قانون استفاده از كاالبرگ الكترونيك 
براي تامين كاالهاي ضروري معيش��تي كه مي تواند 
نگراني ها را برطرف كند، تسريع كنند. رييس مجلس 
شوراي اسامي در ادامه گفت: در همين راستا ضروري 
است دستگاه هاي مسوول مردم را از فرآيند راه اندازي 
زيرساخت هاي طرح كاالبرگ الكترونيك و جزييات 
اجرايي آن مطلع س��ازند و زمان بندي مشخصي در 
خصوص نهايي ش��دن اين فرايند اعام كنند تا مردم 
از اجرايي شدن آن مطمئن شوند. همچنين استمرار 
تامين به موقع كاالها و اقام مور نياز مردم در بازارهاي 
هدف امري ضروري است كه باعث آرامش خاطر مردم 
و جلوگيري از تقاضاي بي مورد مي شود. قاليباف نكته 
مهم ديگر را رس��يدگي فوري و دقيق به شكايت هاي 
مردم در پرداخت مبلغ كمك معيش��تي دانس��ت و 
تصريح كرد: ممكن اس��ت مردم ب��ه داليل مختلف 
نسبت به تعيين دهك خود معترض باشند كه البته 
دولت اقدامات خوبي در اين زمينه در دستور كار دارد.

اين صحبت ها نش��ان مي دهد كه احتماال بخشي از 
افراد حذف ش��ده در روزهاي آينده بار ديگر يارانه 
دريافت خواهند كرد. هرچند مش��خص نيست كه 
اين تغيير در سياست ها با بررسي هاي جديد انجام 
مي ش��ود يا صرفا دولت قص��د دارد در كوتاه مدت 
اعتراض ها را كاهش دهد، موضوعي كه بايد ديد در 
روزهاي آينده به چه شكل به آن پرداخته مي شود.
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در مذاكرات جدي هستيم
مذاكره كننده ارش��د اي��ران در مذاك��رات وين گفت: 
جمهوري اسامي ايران به همان اندازه كه در مذاكرات 
جدي اس��ت، در ع��دم اعتماد به دش��من نيز مصمم 
است.علي باقري معاون سياسي وزارت امور خارجه به 
همراه تعدادي از مديران كل اين وزارتخانه از نمايشگاه 
بين المللي نفت، گاز و پتروش��يمي بازديد كرد.معاون 
سياسي وزارت امور خارجه در حاشيه اين بازديد تصريح 
كرد: سياست راهبردي خنثي سازي تحريم در كنار ابتكار 
هوشمندانه رفع تحريم، ترفند دشمن در متوقف سازي 
قطار توسعه همه جانبه كشور را ناكام گذاشته است. باقري 
در ادامه در تشريح سير رسيدن به دانش خنثي سازي 
تحريم، گفت: اراده راسخ و توانمندي شگرف كارگزاران 
و متخصصان صنعت انرژي كش��ور، »هن��ر دور زدن 
تحريم« را كه زماني تنها اب��زار اين صنعت در مقابله با 
»تحريم هوشمند بوش« بود به »فناوري مقابله با تحريم 
فلج كننده اوباما« و سپس به »دانش براي خنثي سازي 
تحريم ناشي از كارزار فشار حداكثري ترامپ« تبديل كرد 
و اكنون ديگر كشورهاي تحت تحريم نيز به  دنبال دريافت 
»دانش خنثي سازي تحريم« از ايران هستند.وي توان 
خنثي سازي تحريم را ايجادكننده قدرت بازدارندگي در 
برابر تحريم هاي ظالمانه عنوان كرده و گفت: »توانمندي 
دانش��مندان و صنعتگران« در خنثي س��ازي تحريم، 
افزون بر آنكه »ظرفيت ديپلماسي« براي رفع تحريم ها را 
به شدت افزايش مي دهد، »قدرت بازدارندگي« كشور در 
قبال تحريم هاي ظالمانه را به طور قابل ماحظه اي ارتقا 
مي بخشد. باقري تصريح كرد: »پايداري رفع تحريم ها« 
در گرو حف��ظ و ارتقاي ظرفيت هاي س��خت و نرم در 
خنثي سازي تحريم ها است.معاون سياسي وزارت امور 
خارجه و مذاكره كننده ارشد كشورمان در مذاكرات 
رفع تحريم، همچنين گفت: جمهوري اسامي ايران 
همان اندازه كه در فرآين��د مذاكرات و انجام تعهدات 
بين المللي از جمله در موضوع توافق براي رفع تحريم ها 
جدي است، در »عدم اعتماد به دشمن«  و »عدم اتكا به 
بيگانگان« براي مصونيت از تحريم هم راسخ و مصمم 
است. عقانيت انقابي اقتضا مي كند با عدم اعتماد به 
دش��من و عدم اتكا به بيگانگان، از همه ظرفيت هاي 
ميدان ديپلماسي براي تامين منافع ملي استفاده كرد. 

چرايي بازداشت مورا در آلمان
يك كارشناس مس��ائل بين الملل اظهار كرد: به نظر 
مي رسد بازداشت موقت »انريكه مورا« هماهنگ كننده 
گفت وگوه��اي وين در جريان بازگش��ت از تهران در 
فرودگاه »فرانكفورت« آلمان جنبه امنيتي داش��ته 
است.حسن بهش��تي پور در ارتباط با بازداشت موقت 
م��ورا در روز جمع��ه و گرفت��ن پاس��پورت و موبايل 
وي توس��ط پليس آلمان پس از بازگش��ت از تهران و 
رايزني هاي چند روزه اي كه با مقامات ايران در ارتباط 
با مذاكرات وين داشته است، تصريح كرد: طبق اخبار 
منتشر شده ايشان و دو نفر از همراهانش در فرودگاه 
فرانكفورت بازداشت شده اند، موبايل و پاسپورت آنها 
گرفته شده و بعد از 40 دقيقه آزاد شده اند.وي با بيان 
اينكه درطول 40 دقيقه اين امكان وجود داش��ته كه 
مقامات امنيتي آلمان، اطاعات موبايل اين سه نفر به 
خصوص آقاي مورا را تخليه كنند، اظهار كرد: ممكن 
اس��ت كه آقاي مورا مقداري اطاع��ات در ارتباط با 
گفت وگوهاي انجام شده در تهران در موبايل شخصي 
خود داشته و مقامات امنيتي آلمان عاقه مند بودند 
كه زودتر از زمان مش��خصي كه آقاي م��ورا در مورد 
اي��ن مذاكرات ب��ه اتحاديه اروپا گ��زارش مي دهد به 
نتيجه مذاكرات و مباحث مطرح ش��ده دس��ت پيدا 
كنند.بهش��تي پور ادامه داد: به نظر مي رس��د كه آنها 
مي خواستند از محتواي مذاكرات اطاع پيدا كنند و 
تصور بر اين داشتند كه در موبايل اين افراد اطاعاتي 
از مذاكرات روزهاي گذش��ته در تهران وجود داشته 
است.اين كارشناس مس��ائل بين الملل با بيان اينكه 
سه نفري كه در فرودگاه فرانكفورت بازداشت شده اند 
افراد شناخته  شده اي هستند كه با پاسپورت سياسي 
و زير پوشش اتحاديه اروپا سفر كرده اند، افزود: به نظر 
مي رسد حتي اگر مشكلي پيش آمده بود لزومي به اخذ 
موبايل آنها نبود و براي چك كردن، گرفتن پاسپورت 
آنها كافي بود.بهش��تي پور با اشاره به توضيحات ارايه 
شده از س��وي مقامات آلمان در ارتباط با اين موضوع 
از جمله مطرح شدن مشكل الكترونيكي و يا تغييرات 
مكرر زمان پرواز آنها افزود: مقامات آلمان گفته اند به 
اين س��ه نفر علت بازداشت شان گفته شد و من تصور 
بر اين دارم كه اين موضوع براساس يك نگاه امنيتي و 

جهت تخليه اطاعات موبايل آنها شكل گرفته است.

همه قوا براي تعاون تالش كنند
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بر ضرورت توجه 
هر چه بيشتر به بخش تعاون در تدوين سياست هاي 
اباغي برنامه هفتم توسعه تاكيد كرد. به گزارش مركز 
رسانه و روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
آيت اهلل آمل��ي الريجاني در ديدار ريي��س اتاق تعاون 
ايران و معاونان وي، ضمن استماع گزارشي از اقدامات 
و فعاليت هاي اتاق تعاون، اصل 44 قانون اساس��ي در 
خصوص اركان نظام اقتصادي كشور را مورد اشاره قرار 
داد و تصريح كرد: در دوران جنگ اقتصادي كه همواره 
توجه به اقتصاد درون زا از س��وي مقام معظم رهبري 
مدظله العالي مورد تاكيد است، تعاوني ها با توجه به صبغه 
مردمي خود مي توانند نقش بي بديلي در مردمي ساختن 
اقتصاد كشور ايفا كنند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتي و منويات رهبر معظم انقاب گام هايي موثر 
بردارند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين 
در پاسخ به درخواست مساعدت مسووالن اتاق تعاون 
براي توجه بيش��تر به بخش تعاوني در سياست هاي 
اباغي برنامه هفتم توس��عه، بر ض��رورت اين موضوع 
تاكيد كرد و يادآور شد: قطعا همه قوا و دستگاه ها بايد در 
راستاي تقويت بخش تعاوني همكاري و هم افزايي داشته 
باشند و اين مهم بايد در سياست هاي برنامه هفتم نيز به 

شكلي صحيح و كارآمد پيش بيني شود.

معيشت مردم
خط قرمز مجلس و دولت

نماينده مردم ش��هركرد در مجلس ش��وراي اسامي 
گفت: معيشت مردم خط قرمز دولت و مجلس است و 
اجازه نمي دهيم معيشت مردم در اصاحات اقتصادي 
آسيب ببيند. احمد راستينه در جلسه مجلس شوراي 
اس��امي در تذكري آيي��ن نامه اي بيان ك��رد: مردم 
واليتمدار اس��تان چهارمحال و بختي��اري با تقديم 
بيش از 2400 ش��هيد، ۷۳00 جانباز دفاع مقدس و 
1۳ ش��هيد مدافع حرم و ده ها شهيد صنعتگر كه در 
راستاي اقتصاد كشور در پروژه هاي ملي و بين المللي 
شهيد شدند، به ويژه شهداي ترور صنعتگر هفشجاني 
كه در دياله عراق به دست داعش تكفيري به شهادت 
رس��يدند، همواره در صف مقدم دف��اع از ايران عزيز 
بوده اند و خواهند بود.وي افزود: مردمان و زنان اين ديار 
 به واليتمداري و دفاع از نظام و انقاب ش��هره شده  اند

 ولي متاس��فانه جريان نفاق و فتنه انگيز و ضد انقاب 
در يك برنامه ريزي گسترده س��وار بر موج اعتراضات 
مردمي شدند و با تعرض به دفاتر ائمه جمعه، حوزه هاي 
علميه و پايگاه هاي بس��يج اين شهر بار ديگر دشمني 
خود را با ملت به تصوير كش��يدند و اوج اين خباثت در 
به شهادت رساندن جوان بسيجي سعادت هادي پور 
هفشجاني و تعرض به پايگاه بسيج هفشجان به نمايش 
درآمد تا به خيال خام خود با ايجاد رعب و وحشت ميان 
ملت و انقاب فاصله بيندازند و با طراحي كشته  سازي، 
اعتراضات بحق مردمي را به سمت خشونت سوق دهند 
كه البته با هوشياري مردم و حضور آنها در صحنه و با 
تدبير و كمك دستگاه هاي مسوول، موضوع مديريت 
شده اس��ت.نماينده مردم شهركرد گفت: جريان ضد 
انقاب و فتنه انگيز شب گذشته با هدايت شبكه هاي 
معاند نظام از جمله بي. بي. سي و اينترنشنال به صورت 
مسلح به پايگاه بسيج مردمي حمله كردند و فرزندان 
مظلوم بسيج را كه همواره مدافع مردم و سنگ صبور 
آنها بودند، مورد هدف قرار دادند كه تعدادي از بسيجيان 
زخمي و يكي از آنها با تير مستقيم جريان نفاق مورد 
هدف قرار گرفت.عضو كميس��يون فرهنگي مجلس 
يادآور ش��د: مردم ش��ريف ايران زخم هاي بسياري از 
سازمان منافقين بر پيكره  شان وارد شده و در فتنه هاي 
مختلف از مردم صبور ايران انتقام گرفته اند، لذا به عنوان 
فرزندي از قوم سلحش��ور بختياري و هفشجان تنها 
شهري كه با دو نماينده مجلس كه به دست منافقين 
ترور و شهيد شدند شهيدان رحمان و مجتبي استكي 
دهكردي به نمايندگي از چني��ن مردم واليتمداري، 
ضمن بيعت مجدد با امام و مقتداي خود امام خامنه اي 
اعام مي دارم مردم صبور و مظلوم اين استان همواره 
مدافع منافع ملي و لبيك گوي ام��ام و مقتداي خود 
هس��تند و خواهند بود.راستينه ضمن تشكر از صبر و 
هوش��ياري مردم در عدم همراهي با اخالگران و ضد 
انقاب گفت: مسووالن و دستگاه هاي ذيربط با مسببين 
اين جنايت ها قاطعانه برخورد نمايند و نسبت به احقاق 
حقوق آس��يب ديدگان اقدام عاجل به عمل آورند.وي 
تاكيد كرد: از دولت انتظار مي رود بيش از پيش نسبت 
به تبيين ابعاد مختلف اصاحات اقتصادي همت گذارد 
و اكنون كه رييس جمهور محترم با آبروي خود به ميدان 
آمده، همه اركان دولت به ميدان روشنگري اين جهاد 
اقتصادي وارد ش��وند. قطعا معيشت مردم خط قرمز 
دولت و مجلس است و اجازه نخواهيم داد معيشت مردم 

در اين اصاحات اقتصادي آسيب ببيند.

رويه يارانه اي اصالح شود
نماين��ده مردم عل��ي آباد كتول در مجلس ش��وراي 
اس��امي گفت: با توجه به پرداخت يارانه معيش��تي 
نه تنها ياران��ه مردم افزايش پيدا نك��رده، بلكه يارانه 
بازنشس��تگان در اين چند روز حذف ش��ده است، در 
حالي كه اي��ن رويه ها بايد اصاح ش��ود. رحمت اهلل 
نوروزي در جلسه مجلس شوراي اسامي در تذكري 
شفاهي خطاب به رييس جمهور بيان كرد: در ضيافت 
افطاري نامه اي را به عنوان فراكس��يون س��ه استان 
شمالي در خصوص افزايش قيمت كلزا ارايه كردم كه با 
توجه به اينكه در آستانه برداشت اين محصول هستيم، 
اما همچنان اقدامي صورت نگرفته است.نماينده مردم 
علي آباد كتول در تذكر ديگري خطاب به وزير جهاد 
كشاورزي، گفت: اس��تان گلستان دومين يا سومين 
استان توليدكننده گندم كشور است و با وجود اينكه 
گندم با كيفيت تري توليد مي كند، اما صف هاي نان 
بسيار ش��لوغ هس��تند و مردم منطقه از اين موضوع 
گايه دارند.عضو كميسيون تلفيق با اشاره به پرداخت 
يارانه معيشتي خطاب به رييس جمهور، وزير تعاون و 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه، گفت: يارانه مردم نه 
تنها افزايش پيدا نكرده، بلكه يارانه بازنشستگان اعم از 
كارگران و فرهنگيان شاغل در اين چند روز حذف شده 
است. بايد در اين شرايط 90 درصد يارانه بگير باشند 

در حالي كه اينگونه نيست و رويه ها بايد اصاح شود.

كاالهاي اساسي
با نرخ قديم توزيع شود

نماينده مردم چابهار در مجلس ش��وراي اسامي 
تاكيد كرد: شأن نظارتي مجلس ايجاب مي كند كه 
با وجود نگراني هاي به وجود آمده كاالهاي اساسي با 
نرخ شهريور 1400 به دست مردم برسد.معين الدين 
س��عيدي در تذكري ش��فاهي در جلسه مجلس 
شوراي اسامي بيان كرد: مجلس در مقام قانون گذار 
در بودجه سال 1401 مصوب كرد كه تمام كاالهاي 
اساسي در صورت حذف تخصيص ارز 4200 توماني 
بايد با قيمت ش��هريورماه س��ال 1400 در اختيار 
مردم قرار داده شود.وي در ادامه اظهار كرد: اكنون 
با توجه به نگراني هايي كه در حوزه معيشتي براي 
مردم ايجاد شده است شأن نظارتي مجلس شوراي 
اسامي ايجاب مي كند كه اين موضوع را با جديت 
پيگيري كرده و كاالهاي اساسي با نرخ شهريورماه 

سال 1400 به دست مردم برسد.

دولت با معترضان چه مي كند؟

رييس جمهور: 

در جلسه ستاد تنظيم بازار مطرح شد

بازگشتحذفشدگانبهسبديارانهبگيران

ارز 4200 توماني فاسد بود

مشكلي در تامين كاالهاي اساسي وجود ندارد

رييس جمهور گفت: شيعه انگليسي و سني امريكايي 
دو روي يك س��كه و هر دو ضد وحدت جهان اسام 
هس��تند حال آنكه وحدت براي جمهوري اسامي 

ايران يك راهبرد است نه يك امر تاكتيكي.
حجت االس��ام س��يد ابراهيم رييس��ي در ديدار با 
جمعي از علما و روحانيون اهل س��نت با اش��اره به 
تاش هاي جدي دولت براي رفع مشكات معيشتي 
مردم تصريح كرد: دولت به دغدغه هاي مردم كه به 
روحانيون منتقل مي ش��ود، توجه و ب��راي رفع اين 

مشكات تاش مي كند.
وي با تش��ريح وضعيت كش��ور در زمان آغاز به كار 
دولت سيزدهم، گفت: كسري بودجه نزديك به 500 
هزار ميلياردي، باقي مان��دن بدهي ماهانه 10 هزار 
ميلي��اردي، فوت قريب به ۷00 نفر در روز با ويروس 
منحوس كرونا، وجود تورم بي س��ابقه، تزريق رانتي 
ارز 4200 توماني به بازار و وضعيت نامطلوب ذخاير 
كاالي اساسي در كشور از موضوعاتي بود كه دولت در 

روزهاي آغاز به كار خود با آنها درگير بود.
رييس جمه��ور يكي از مش��كات كش��ور را نحوه 
پرداخت ارز 4200 توماني دانس��ت و اظهار داشت: 
عمًا بخش عمده اي از آنچه تحت عنوان ارز ترجيحي 
پرداخت مي شد، در خدمت جريان فساد و رانت بود. 
در واقع هم هدر رفت منابع كش��ور را داش��تيم هم 

يارانه ها به مردم نمي رس��يد ل��ذا منظور جلوگيري 
از ادام��ه اين وضعيت تصميم گرفته ش��د اين مبلغ 
به ج��اي پرداخت ب��ه حلقه اول تأمي��ن كاال يعني 
واردكننده ها به حلقه آخر و ذينفع اصلي يعني خود 
مردم و مصرف كنندگان داده شود.رييسي با تاكيد بر 
اينكه پرداخت 400 هزار تومان به صورت ماهيانه به 

هر فرد كار سختي است اما كارشناسان اين روش را 
گامي براي نزديك شدن به عدالت و رفع فقر مطلق 
مي دانند گفت: اين اقدام همه عدالت نيست بلكه يك 
گام براي عادالنه تر شدن وضعيت اقتصادي است.وي 
در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به جايگاه مهم 
هموطنان و علماي اهل سنت در تاريخ كشور، گفت: 

شما علما و انديشمندان در باد خود منشأ خدمات 
بسياري هس��تيد و سال ها است كه شيعه و سني در 

ايران اسامي با يكديگر زندگي مي كنند.
رييس جمهور به درخواس��ت برخ��ي از علماي اهل 
تسنن براي اس��تفاده بيش��تر از آنها در سمت هاي 
مديريتي اش��اره كرد و گفت: استفاده از شايستگان 
ام��ري مهم و ضروري اس��ت و ماك ب��راي دولت، 
كارآمدي است و در هر استان كه مي روم بر استفاده 

از نيروي بومي در آن استان تاكيد دارم.
رييسي همچنين بر ضرورت سامان دهي به وضعيت 
كوله بران و س��وخت بران تاكيد كرد و اظهار داشت: 
اگر در گذشته درآمدهاي مرزي به مرزنشينان داده 
مي ش��د و بازارچه هاي مرزي فعال مي شدند شاهد 
مشكات فعلي مرزنش��ينان نبوديم و به وزير كشور 
دستور داده ام نسبت به فعال شدن بازارچه هاي مرزي 

تعطيل شده اقدام نمايد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع رشد 
جريان هاي تكفيري در منطقه اش��اره كرد و اظهار 
داش��ت: بايد مراقب نفوذ تفكرات تكفيري و سلفي 
در كشور باشيم؛ شيعه انگليس��ي و سني امريكايي 
دو روي يك سكه هستند و هر دو ضد وحدت جهان 
اس��ام هس��تند حال آنكه وحدت براي جمهوري 

اسامي ايران يك راهبرد است نه يك امر تاكتيكي.

جلس��ه س��تاد تنظيم بازار به رياس��ت معاون اول 
رييس جمهور برگزار ش��د.در اين جلسه كه وزراي 
كش��ور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، 
امور اقتصادي و دارايي، دادگس��تري، نفت، تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي، فرهنگ و ارش��اد اس��امي، 
ارتباطات و فناوري اطاعات، رييس سازمان برنامه و 
بودجه، سخنگوي دولت، دادستان عمومي و انقاب 
تهران و استاندار تهران نيز حضور داشتند، گزارشي 
از آخرين وضعيت بازار در استان هاي مختلف كشور 
ارايه و برخي مس��ائل پيش روي اجراي طرح توزيع 

عادالنه يارانه ها مورد بررس��ي ق��رار گرفت. در اين 
نشست وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر اينكه هيچ 
مشكلي در زمينه تامين و توليد كاالهاي اساسي از 
جمله مرغ، تخم مرغ و روغن وجود ندارد، از اهتمام 
جدي اين دستگاه اجرايي براي ادامه توزيع گسترده 
اين اقام و تس��ريع در رفع برخي مشكات در اين 

حوزه در سراسر كشور خبر داد. 
در اين جلس��ه همچنين بر لزوم پاس��خ به شبهات 
و س��واالت مردم درباره ابعاد طرح مردمي س��ازي 
و توزيع عادالنه يارانه ها تاكيد ش��د و مقرر گرديد 

تمهيدات الزم ب��راي اقناع و آگاه س��ازي جامعه با 
جديت بيشتر در دس��تور كار دستگاه هاي اجرايي 

مربوطه قرار گيرد. 
ارايه گزارش هايي درخصوص برخورد با گرانفروشي 
و احت��كار در ب��ازار از جمله ديگ��ر موضوعات اين 
جلس��ه بود كه بر اس��اس آن و با تاكيد معاون اول 
رييس جمهور مقرر ش��د ت��ا برخوردهاي قضايي و 
انتظامي با متخلف��ان و اخالگران در بازار كاالهاي 
اساسي و ساير كاالها و خدمات به بهانه اجراي اين 
طرح با شدت و س��رعت ادامه يابد.در همين رابطه 

وزير دادگس��تري گزارشي از رس��يدگي به پرونده 
تخلف يكي از شركت هاي تاكس��ي اينترنتي ارايه 
كرد و گف��ت: مديران اين مجموعه متعهد ش��دند 
مبالغ دريافت ش��ده اضافي را به مس��افران عودت 

دهند.
گفتني اس��ت در راس��تاي افزايش هماهنگي ها و 
تسريع در حل مس��ائل جاري طرح توزيع عادالنه 
يارانه ها، جلسات ستاد تنظيم بازار روزانه با حضور 
تمامي اعضا و به رياس��ت معاون اول رييس جمهور 

برگزار مي شود.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
بانك مركزي در بخشنامه اي ممنوعيت واردات كاال به 
كش��ور بدون ثبت سفارش و تعيين منشأ ارز را به شبكه 

بانكي ابالغ كرد.
بر اساس ابالغ 24 ارديبهشت 1401 اين بانك به شبكه 
بانكي و مبتني بر مصوبه س��تاد مقابله با تحريم شوراي 
عالي امنيت ملي »واردات كليه كاالها به صورت تجاري به 
كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي 
و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش و تعيين منشأ 
ارز بانك مركزي ممنوع است« ضمناً خاطرنشان مي سازد 
اين بخشنامه تا پايان بهمن ماه سال 1401 معتبر است.

    بازار طال و سكه تعديل شد
روز يكشنبه، 2۵ ارديبهشت ماه 1401 در بازار آزاد هر دالر 
امريكا از 29900 تا 30470 تومان معامله شد. همچنين با 
اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت 1813 دالر، سكه به 
14 ميليون و ۵00 هزار تومان رسيد.  همچنين نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي با 114 تومان كاهش نسبت به روز 
گذشته 2۵ هزار و ۵۵۶ تومان معامله شد. قيمت فروش 
يورو با 1۵3 تومان كاهش نس��بت به روز كاري گذشته 
برابر با 28 هزار و 2۶۵ تومان بود.قيمت خريد هر دالر 2۵ 
هزار و 302 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 27 هزار و 984 
تومان اعالم ش��د. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۵ هزار و ۶۵2 تومان و نرخ فروش آن 2۵ 
هزار و 88۵ تومان بود.اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 2۶ هزار و 709 تومان و نرخ فروش آن نيز 
2۶ هزار و 9۵2 تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و 281 تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 2۵ هزار و 240 تومان معامله 
شد. قيمت سكه طرح جديد )يكشنبه، 2۵ ارديبهشت ماه 
1401( با 2۵0 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 
14 ميليون و 4۵0 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم نيز با قيمت 13 ميليون و ۶00 تومان معامله 
شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و 8۵0 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 8۵0 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 7۵0 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 
يك ميليون و 380 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال ۵ ميليون و 980 هزار تومان شد.اونس جهاني طال 
نيز با قيمت يك هزار و 812 دالر و 33 سنت معامله شد.

در س��اعات صبح نيز قيمت طالي 18 عيار هر گرم يك  
ميليون و 3۶۶ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم 13 ميليون و 400 هزار تومان و قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 14 ميليون و 1۵0 هزار 
تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و 800 
هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 4 ميليون و 800 هزار 
تومان و س��كه يك گرمي 2 ميلي��ون و 7۵0 هزار تومان 
تعيين شد.هر مثقال طال در بازار داخلي، ۵ ميليون و 918 
هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر 

اونس طال در بازارهاي جهاني 1812 دالر است.
عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
2۵ هزار و ۶21 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 2۵ 
هزار و  3۶۶ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز مع��ادل 28 هزار و 3۶2 تومان و قيمت خريد يورو 

نيز 28 هزار و 79 تومان اعالم شده است. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه بازار طال و سكه 
با تعديل همراه ش��ده است، گفت: حباب سكه از يك 
ميليون تومان به 870 هزار تومان كاهش يافته است. 
محمد كش��تي آراي با اشاره به كاهش جهاني قيمت 
طال در روزهاي اخير، اظهار داشت: روند نزولي قيمت 
جهاني طالاز 3 هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد؛ در يك هفته گذشته 71 دالر هر اونس طال كاهش 
قيمت داشته است. وي گفت: در بازار داخلي برخالف 
كاهش چشم گير قيمت اونس طال، با نوسانات قيمت 
ارز بازار آزاد ناشي از حذف ارز 4200 توماني، قيمت ها 
در روزهاي پاياني هفته گذشته به باالترين سطح چند 
ماه اخير رسيد. اين فعال بازار طال و جواهر ضمن اشاره 
به اينكه از روز شنبه بازار تعديل شده است، افزود: طي 
دو روز گذش��ته قيمت ها در ب��ازار مطابق روال قبل و 

براساس عرضه و تقاضا نوسان دارد.
كشتي آراي گفت: مديريت بانك مركزي در بازار مانع از 
تشديد نوسانات ارزي شد و همين امر نيز جلوي افزايش 
قيمت ها در بازار طال و سكه را گرفت؛ تقاضا براي خريد 
طال و س��كه در روزهاي گذشته افزايش يافته بود ولي با 
مديريت بازار و كاهش نوس��انات ارزي، قيمت ها در بازار 
طال و سكه هم با تعديل همراه شده است. وي با بيان اينكه 
حباب سكه جديد روز پنج شنبه باالي يك ميليون تومان 
بود ولي با كاهش تقاضا، حباب سكه به 870 هزار تومان 
كاهش يافته است، تصريح كرد: در روزهاي آينده قيمت 
جهاني طال در همين محدوده 1800 دالر باقي خواهد 
ماند و ميل به افزايش براي قيمت جهاني طال پيش بيني 
نمي شود و قيمت ارز نيز در همين محدوده 30 هزار تومان 
باقي خواهد ماند برهمين اساس پيش بيني مي شود كه در 
دو سه روز آينده نيز قيمت ها در همين سطح باقي بماند.

    احتمال جايگزيني نرخ حاشيه بازار 
تا هفته آينده 

با وجود گذشت حدود يك هفته از ابالغ مصوبه كاهش 
س��ود بازرگاني، مصوبه مربوطه به تازگي از سوي وزارت 
صمت به گم��رك ايران ابالغ ش��ده و حداقل يك هفته 
ديگر تا تعيين تكليف نرخ ارز و افزايش آن به نرخ حاشيه 

بازار زمان الزم است كه تكليف واردكنندگان نيز روشن 
خواهد شد. بر اين اساس همچنان محاسبات بر مبناي ارز 
4200 انجام مي شود. نامه اي كه اخيرا از سوي عباسپور- 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت- به 
وكيلي- مديركل دفتر واردات گمرك ايران- اعالم شده 
بيانگر ابالغيه مصوبه هي��ات وزيران در خصوص اصالح 
440 رديف تعرفه شامل كاهش و افزايش سود بازرگاني، 
تفكيك، ايج��اد، حذف و اصالح ش��رح رديف تعرفه ها، 
طبقات سود بازرگاني سال جاري، موارد استثناء و اعمال 
اصالحات سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري 

كاال، است.

   مصوبه، ديروز به گمرك رسيد
با وجود اهميت تسريع در تعيين تكليف نرخ ارز محاسباتي 
در حقوق ورودي كه طبق قانون بودجه امسال بايد انجام 
شود،  گر چه كاهش سود بازرگاني در 17 ارديبهشت ماه 
در دولت مصوب و جهت اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابالغ 
شد ولي نامه وزارت صمت در 21 ارديبهشت ماه صادر و 
آن طور كه گمرك به ايسنا اعالم كرده روز گذشته يعني 

24 ارديبهشت به گمرك ايران ابالغ شده است.

    احتماال تا يك هفته ديگر 
ارز ۴۲۰۰ از گمرك خارج مي شود

لطيفي - س��خنگوي گمرك - در اين رابطه گفت كه با 
توجه به ابالغ اخير وزارت صمت، بايد ابتدا تغييرات الزم 
در سامانه ها پياده سازي شود؛ به طوري كه سود بازرگاني 
و نحوه محاس��به آن در س��امانه جامع تجارت و سامانه 
جامع گمركي اعمال شده و در ادامه واردكنندگان بتوانند 
با تغييرات جديد اقدام كنند. وي گفت: به نظر مي رسد تا 
اواخر هفته جاري براي اعمال تغييرات سود بازرگاني در 
محاسبات گمركي در سيستم زمان الزم باشد و بعد از آن 

تغيير نرخ 4200 به نرخ ETS اعمال خواهد شد.

   كاهش حقوق گمركي آماده ورود
به دولت

اما در رابطه با كاهش حقوق گمركي ساير كاالها كه پيش 
از آن قرار بود اتفاق بيفتد، سخنگوي گمرك گفت: ظاهرا 

بررسي ها در وزارت صمت انجام شده و براي ارايه به دولت 
آماده است كه در صورت موافقت دولت، در مجلس يا سران 

قوا مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

    واردكنندگان مابه التفاوت را بپردازند
جريان تغييرات اخير به تبصره 7 قانون بودجه سال جاري 
بر مي گردد كه طبق آن، نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي 
كاالهاي وارداتي اعم از اساس��ي و غيراساسي )عمده آن 
اقالم مرتبط با توليد است( از 4200 تومان به نرخ سامانه 
معامالت الكترونيك )ETS( كه نرخ حاشيه بازار و حدود 
پنج برابر اس��ت، افزايش يافت. براي كاالهاي اساس��ي، 
حقوق گمركي از چه��ار درصد تعيين ش��ده در قانون 
امورگمركي به يك درصد كاهش يافت ولي براي س��اير 

كاالها بدون تغيير باقي ماند.
بر اين اس��اس با توجه به آثار تورمي حذف ارز 4200 از 
محاسبات حقوق ورودي، مقرر شد سود بازرگاني به همراه 
حقوق گمركي ساير كاالها كاهش پيدا كند. چندي پيش 
با پيش��نهاد وزارت صمت، سود بارزگاني در 440 رديف 
تعرفه كاهش پيدا كرد و به دستگاه هاي مربوطه ابالغ شد 
كه بايد در گمرك و وزارت صمت پياده سازي شود. با اين 
حال تكليف حقوق گمركي ساير كاالها هنوز مشخص 
نشده است. طبق قانون، حذف ارز 4200 و جايگزيني نرخ 
جديد در حقوق ورودي از ابتداي امسال اعمال خواهد شد 
و كاالهايي كه تاكنون ترخيص شده اند نيز در برخواهد 
گرفت، گمرك از ابتداي سال از صاحبان كاال تعهد دريافت 
كرده و به محض اعمال نرخ ه��اي جديد مابه التفاوت را 
دريافت مي كند. اين درحالي اس��ت كه گذش��ت دوماه 
از سال و عدم تعيين تكليف نرخ ارز، موجب بالتكليفي 

واردكنندگان و گاليه هاي آنها شده است.
اين در حالي اس��ت كه در نيمه فروردين ماه امسال و با 
ابالغ قانون بودجه، گمرك ايران از حوزه فناوري اطالعات 
و امنيت فضاي مجازي خود خواس��ته بود كه با توجه به 
الزام قانون بودجه، براي اعمال نرخ ETS در سامانه جامع 
گمركي جهت محاس��به ارزش گمركي كاالي وارداتي 

اقدام كند. 

    ريسك باالي سرمايه گذاري در بازار ارز
افزايش عمق بازار متش��كل ارزي در كنار سامانه نيما 
دس��ت بانك مركزي را ب��راي ايجاد ثب��ات در بازار ارز 
بازتر از گذشته كرده و طي ماه هاي اخير هرچند فراز و 
فرودهايي را در نرخ ارز شاهد بوديم اما اين نوسانات تحت 
كنترل در آمده است.  بازار ارز در هفته هاي اخير به دليل 
انتش��ار اخبار غيراقتصادي و ايجاد فضاسازي منفي و 
رواني از سوي گروهي از نوسان گيران با نوسانات افزايش 
مواجه شد. در اين ميان، بازارساز با توجه به رسالتي كه 
دارد، با رصد هوشمندانه در طرف هاي عرضه و تقاضا و 
استفاده از دو بال اجرايي خود يعني بازار متشكل ارزي 
در بخش اسكناس و سامانه نيما در بخش حواله ارزي، 
با برنامه و سياست مشخصي سعي داشته است تا ضمن 
هشدار به مردم در خصوص ريسك باالي سرمايه گذاري 
در اين بازار، تعديل ش��اخص ارزي را تس��هيل بخشد. 
برنامه اي كه حاال با توجه به افت محسوس دالر از كانال 
30 هزار تومان در بازار غيررسمي و آزاد، نشانه هايي از 

موفقيت آن به چشم مي خورد.
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آخرين وضعيت
 ابربدهكاران بانكي

مديرعامل بانك مل��ي ضمن بي��ان كاهش تعداد 
ش��عب بانك از 3200 ب��ه 2800 ش��عبه، گفت: با 
ش��ركت هاي بزرگ بدهكار كالن به بانك در حال 
مذاكره براي پرداخت بدهي هستيم و برخي نيز براي 
پرداخت بدهي به ش��عب بانك مراجعه كرده اند. به 
گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين در حاشيه مراسم 
افتتاحيه شعب شركت هاي دانش بنيان اظهار كرد: 
شركت هاي دانش بنيان از مرحله تاسيس با خطرات 
زيادي مواجه هستند و به همين دليل نظام تامين 
مالي از آنها حمايت مال��ي نمي كنند مگر اينكه به 
مرحله بلوغ برسند تا نظام بانكي آنها را تامين مالي 
كنند. نظام بانكي براي تامين مالي به وثيقه و ضمانت 
نياز دارد كه معموال اين شركت ها دارايي كمي دارند و 
دارايي آنها مبتني بر دانش است كه قابل ارزش گذاري 
نيست. وي افزود: بنابراين، بايد به سمت مدلي جديد 
براي تامين مالي ش��ركت هاي دانش بنيان حركت 
مي كرديم كه امروز شعب شركت هاي دانش بنيان 
در بانك ملي با هدف ارايه انواع مشاوره براي تامين 
مالي افتتاح شد كه اين تامين مالي متناسب با سطح 
تكامل شركت انجام مي شود. مديرعامل بانك ملي 
ادامه داد: در اين شعب شركت هاي دانش بنيان هم 
مي توانند از تامين مالي ارزي و ريالي، ساير خدمات 
مالي چ��ون نقل و انتقاالت وجوه برخوردار ش��وند. 
فرزين ضمن بيان كاهش تعداد ش��عب بانك ملي 
به 2800 شعبه درباره پرداخت بدهي ابربدهكاران 
كالن اين بانك گفت: در حال مذاكره با شركت هاي 
بزرگ براي پرداخت بدهي هستيم و برخي نيز براي 
پرداخت بدهي خود به شعب بانك مراجعه كردند. 
تاكنون براي ۶87 شركت دانش بنيان معادل 12 هزار 

ميليارد ريال تامين مالي انجام داديم.

سهم دالر امريكا و يوان چين
در سبد صندوق بين المللي پول 
صندوق بين المللي پول IMF  ارزش يوان چين را در 
سبد ارزي حق برداشت ويژهSDR افزايش داده است. 
در آخرين بررسي ارزشيابي سبد ارزي حق برداشت 
ويژه كه روز چهارشنبه انجام شد، اين سازمان ارزش 
يوان را از 10.92 درصد به 12.28 درصد و ارزش دالر 
امريكا را از 41.73 درصد به 43.38 درصد افزايش داد. 
ارزش سه ارز ديگر سبد SDR يعني يورو، ين ژاپن و 
پوند انگليس كاهش يافت. س��بد ارزي حق برداشت 
ويژه، يك دارايي ذخيره بين المللي براي تكميل ذخاير 
رسمي كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول است. 
اين به روزرس��اني ارزش يوان را در جايگاه سوم سبد 
SDR پس از دالر امري��كا و پوند انگليس حفظ كرد. 
اين بررسي حدود يك س��ال ديرتر از زمان بندي آن 
انجام مي شود به دليل اينكه صندوق كارهاي مربوط 
به همه گيري كوويد-19 را در اولويت قرار داده است. 
ارزش��يابي به صورت پنج ساله انجام مي شود و اولين 
مورد از زمان پيوستن يوان به سبد ارزي در سال 201۶ 
است. به گفته صندوق بين المللي پول، اين تغيير از اول 
آگوست اعمال خواهد شد و بررسي بعدي براي سال 
2027 تعيين شده است. بانك مركزي چين در جلسه 
بررسي ارزيابي سبد ارزي حق برداشت ويژه در روز 
يكشنبه گفت: اين كشور به ترويج اصالحات بازار 

مالي و باز كردن بازار ادامه خواهد داد.

جزييات ثبت و صدور چك
در خودپرداز ۱۵ بانك

در راس��تاي اجراي قانون جديد چ��ك، بانك ها بايد 
امكان ثبت و صدور چك هاي بنفش رنگ را از طريق 
خودپردازهاي خود فراهم كنند كه تاكنون 1۵ بانك 
نسبت به اين امر اقدام كرده اند. قانون جديد چك كه از 
ابتداي سال جاري الزم االجرا شد، ثبت و صدور چك 
را به ثبت در سامانه صياد ملزم و نقل  و انتقال چك را 
از طريق پشت نويسي ممنوع كرد.  بانك مركزي بايد 
در راستاي پياده سازي اين قانون، روش هاي متنوعي 
را براي ثبت، تأييد و اس��تعالم چك هاي صادرش��ده 
فراهم كند كه اين روش ها بايد به منظور گس��ترش و 
سهولت دسترسي به خدمات سامانه صياد تركيبي از 
روش هاي حضوري و غيرحضوري باش��د. روش هاي 
كاماًل غيرحضوري كه همزمان با شروع توزيع چك هاي 
صيادي جديد عملياتي شده اند شامل ارايه خدمات 
ثبت، تأييد و استعالم چك بوسيله برنامك هاي تلفن 
همراه اع��م از برنامك هاي پرداختي، همراه بانك ها و 
فضاي اينترنت بانك ها اس��ت كه كاربران مي توانند 
مراحل مورد ني��از را از اين س��ه روش بدون مراجعه 
حضوري به ش��عب بانك يا خودپردازها انجام دهند. 
ام��ا از آنجا كه ام��كان ثبت و صدور چك در س��امانه 
صياد به صورت اينترنتي براي همه مقدور نيس��ت، 
الزم است تا يكسري برنامه ريزي ها چون فعال سازي 
خودپردازها و ارسال پيامك براي ثبت و انتقال بايد در 
نظر گرفته شود كه از 2۵ فروردين ماه امسال، امكان 
ثبت و صدور چك ه��اي بنفش رنگ با پيامك فراهم 
شد و از اين به بعد، صادركنندگان و دريافت كنندگان 
چك هاي جديد مي توانند با ارسال پيامك به سرشماره 
4040701701، نسبت به »ثبت«، »تاييد دريافت«، 
»انتقال«، »استعالم« و همچنين »معرفي شماره تلفن 
همراه براي اطالع از ثبت يا انتقال چك به نام فرد« اقدام 
كنند. امكان ثبت و صدور چك هاي جديد از طريق 
خودپردازها نيز براس��اس اعالم معاون فناوري هاي 
نوين بانك مركزي تاكنون 1۵ بانك به سامانه صياد 
براي ثبت چك توس��ط خودپردازها متصل شده اند 
و س��اير بانك ها نيز به تدريج متصل خواهند شد. در 
اين زمينه، بررسي ها نش��ان مي دهد كه اسامي 1۵ 
بانك موردنظر ش��امل بانك هاي سينا، دي، سامان، 
پاس��ارگاد، ملت، صادرات، رفاه كارگران، پارسيان، 
صنعت و معدن، خاورميانه، قرض الحس��نه رسالت، 
مسكن، شهر، ايران زمين و موسسه اعتباري نور است.

ريسك باالي سرمايه گذاري بازار ارز در شرايط كاهش دالر 

ورود كاال بدون ثبت  سفارش و تعيين منشأ ارز ممنوع است

نرخ سود بين بانكي به ۲۰،۴۵ درصد افزايش يافت

دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم ابالغ شد

طبق اعالم بانك مركزي، نرخ سود در بازار بين بانكي 
در هفته منتهي به 22 ارديبهش��ت ماه با رشد 0.01 
درصدي نسبت به آخرين نرخ به 20.4۵ درصد رسيد.
تازه ترين گزارش بانك مرك��زي درباره تغييرات نرخ 
سود بين بانكي نش��ان مي دهد كه اين نرخ در هفته 
منتهي به 22 ارديبهش��ت ماه رش��د 0.01 درصدي 

داشته و 20.4۵ درصد رسيده است.
اين در حالي اس��ت كه اين نرخ از چهارم آذر ماه سال 
قبل به سطح 21 درصدي ورود كرد و از نيمه دي ماه 
كاهش يافت و به س��طح 20 درصدي بازگشت كه به 
 نظر مي رس��د با حداقل تغييرات ممكن در محدوده

 20 درصدي در حال تثبيت است.

نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و تقاضاست و ثابت 
نيست اين نرخ نوس��ان دارد به گونه اي كه با افزايش 
تقاضا براي دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم 
عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و به عكس.

برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند: كاهش نرخ 
سود بانكي مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي 
از بانك به بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار 
س��رمايه گردد. اين در حالي است كه گروه ديگري از 
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه نرخ بهره بين بانكي 
نبايد كاهش يابد زيرا اثرات تورمي شديدي دارد و اگر 
نرخ بهره بين بانكي خيل��ي كاهش پيدا كند، موجب 

كاهش سود سپرده هاي بانكي مي شود.

بانك ه��ا در پاي��ان دوره مالي كوتاه م��دت )روزانه يا 
هفتگي( با مازاد يا كسري نقدينگي مواجه مي شوند 
كه بايد آن را به تعادل برس��انند. اگر بانكي با كسري 
نقدينگي مواجه ش��ود بايد با استقراض يا وام گرفتن 
درصدد جبران آن برآيد، از سوي ديگر براي به تعادل 
رس��اندِن مازاد نقدينگي خود نيز بايد اقدام به عرضه 
آن كنند. بانك ها براي اينكه به بانك مركزي متوسل 
نشوند بازاري را به نام بازار بين  بانكي تشكيل داده كه 
در آن اق��دام به عرضه و تقاض��اي نقدينگي آن هم به 
صورت وام مي كنند. بنابراين در بازار بين بانكي، انتقال 
نقدينگي از موسسات مالي داراي مازاد به موسسات 

مالي داراي كسري وجوه اتفاق مي افتد.

بازار بين بانكي موجب مي شود كه بانك ها ديگر براي 
تامين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز كوتاه مدت خود 
به بانك مركزي مراجعه نكنند كه خود اين موضوع به 
بانك مركزي در جهت كنترل حجم نقدينگي كمك 

مي كند.
عمده وام هاي بين بانكي داراي سررس��يد يك هفته 
و كمتر بوده و نرخ سود بر مبناي نرخ سود بين بانكي 

تعيين مي شود.
نرخ سود بين بانكي متناسب با عرضه و تقاضا، تعيين 
مي شود به طوري كه با افزايش تقاضا براي دريافت وام 
بين بانكي يا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند 

صعودي يا نزولي به خود مي گيرد.

اح��كام و الزام��ات مربوط به س��اختار و تش��كيالت 
واحدهاي مبارزه با پولشويي و نحوه احراز صالحيت 
و عزل يا هرگونه تغيير مدير ارش��د واحدهاي مبارزه 
با پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م در اش��خاص 
مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 138۶ 
با اصالحات و الحاقات بعدي تصويب و به شبكه بانكي 

ابالغ شد.
ماده )37( آيين نامه اجرايي م��اده )14( الحاقي قانون 
مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 
هيات وزيران و تبصره هاي )1( الي )۶( ذيل آن به تبيين 
برخي از احكام و الزامات مربوط به ساختار و تشكيالت 
واحدهاي مبارزه با پولشويي و نيز نحوه احراز صالحيت 
و عزل يا هرگونه تغيير مدير ارش��د واحدهاي مبارزه با 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم در اشخاص مشمول 
قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 138۶ با اصالحات 

و الحاقات بعدي آن پرداخته است.
همچنين در تبصره )۶( ماده )37( اين آيين نامه مقرر 
شده اس��ت كه دس��تورالعمل اجرايي مربوط به نحوه 
ساماندهي تشكيالت سازماني واحد مبارزه با پولشويي و 
تأمين مالي تروريسم در موسسات اعتباري توسط مركز 
اطالعات مالي با همكاري بانك مركزي تدوين و توسط 

بانك مركزي ابالغ  گردد.

»دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم در بانك ها و موسسات 
اعتباري غير بانكي« مشتمل بر تكاليف مهمي است كه از 

جمله اهم آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
- موسس��ات اعتباري مكلفند واحدي را با عنوان واحد 
مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم به صورت 
مس��تقل تأس��يس نموده و وظايف آن واحد را از ساير 
واحدها تفكيك نمايند. ساختار سازماني واحد مذكور 
بايد هم تراز با باالترين سطح واحدهاي عملياتي تنظيم 
شود. س��اختار س��ازماني پيش��نهادي واحد مبارزه با 
پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم هريك از موسسات 
اعتباري بايد پس از تصويب در هيات مديره موسس��ه 
اعتباري، براي بررسي و انجام اقدامات مورد اشاره در ماده 

)۶( دستورالعمل به بانك مركزي ارسال گردد.
- مسوول پيشنهادي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين 
مالي تروريسم موسسه اعتباري بايد عالوه بر دارا بودن 
ش��رايط عمومي و تخصصي مذكور در مواد )8( و )9( 
دستورالعمل، براي احراز صالحيت تخصصي به مركز 
اطالع��ات مالي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي و بانك 
مركزي معرفي شود. ارزيابي صالحيت تخصصي توسط 
مرك��ز اطالعات مالي، پس از وص��ول نظر موافق بانك 
مركزي براي انتصاب وي در سمت مسوول واحد مبارزه با 

پولشويي موسسه اعتباري صورت مي پذيرد. شايان ذكر 
مي داند، احراز صالحيت امنيتي و عمومي فرد موردنظر 
موسسه اعتباري براي انتصاب در سمت مسوول مبارزه با 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم بايد رأساً توسط موسسه 
اعتباري و از طريق استعالم از مراجع ذي ربط در قانون 

مبارزه با پولشويي صورت پذيرد.
- عزل مس��وول واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم موسس��ه اعتباري پيش از پايان اعتبار حكم 
صالحيت تخصصي وي، صرفًا در صورت تحقق شرايط 

مقرر در ماده )21( دستورالعمل، ميسر خواهد بود.
گفتني اس��ت بانك مركزي در آخرين اقدام با نظارت 
هوشمند بر تراكنش هاي بانكي، برخي از تراكنش هاي 
غيرمعمول كه ه��دف قانوني يا اقتصادي مش��خصي 
نداش��تند و داراي معياره��ا و قرائن ق��وي دال بر وقوع 
تخلف و انجام معام��الت غيرمجاز و غيرقانوني بوده اند 
شناسايي و ضمن مسدود كردن وجوه مربوطه، مديران 

خاطي را بركنار كرد.
بررس��ي هاي بان��ك مركزي حاك��ي از آن اس��ت كه 
تعداد قابل مالحظه اي از حس��اب هاي س��پرده بانكي 
داراي تراكنش هاي مش��كوك به پولشويي، در شمول 
حساب هاي اجاره اي قرار دارند. در اين حساب ها، افراد 
كالهبردار با فريب صاحبان حس��اب هاي بانكي اقدام 

به اجاره حساب بانكي اش��خاص كرده و متعاقبًا اقدام 
به تسويه وجوه مربوط به فعاليت هاي غيرمجاز خود از 
طريق آنها مي كنند. از اين رو، بانك مركزي ضمن اعالم 
مجدد اينكه مسووليت تمام تراكنش ها و مبادالتي كه 
از طريق حس��اب و كارت بانكي انجام مي شود بر عهده 
دارنده آن است، متذكر مي شود كه صاحبان حساب هاي 
اجاره اي عالوه بر اينكه بايد نزد مراجع قانوني، مالياتي، 
انتظامي و قضايي پاسخگو باشند، ممكن است از برخي 
حمايت هاي اجتماعي نظير دريافت يارانه هاي نقدي و 

غيرنقدي محروم شوند.
لذا به همه هم ميهنان گرام��ي و اتباع محترم خارجي 
اكيدا توصيه مي شود ضمن دقت كامل در ارايه وكالت 
به اشخاص ثالث براي دريافت خدمات بانكي، در صورت 
ارايه وكالت به اشخاص ثالث براي انجام خدمات بانكي، 
 بايس��تي نوع خدم��ت بانكي مورد نظر و م��دت آن در 
وكالت نامه قيد ش��ده و از ارايه وكالت نامه  هاي كلي و 
تام االختيار به اشخاص ثالث پرهيز شود، تاكيد مي شود 
دارندگان كارت هاي بانكي به هيچ عنوان و تحت هيچ 
شرايطي، پيشنهاد اجاره حساب يا كارت بانكي را با هيچ 
مبلغي نپذيرند، تا از عواقب جدي ناشي از فعاليت هاي 
خالف قانوني كه از طريق حساب ها يا كارت هاي بانكي 

اجاره اي انجام مي شوند در امان باشند.

ساماندهي تخصيص ارز ترجيحي 
در بدترين شرايط تورمي

هي  ند ما س��ا ل��ت  و د
تخصيص ارز 4200توماني 
را در بدترين شرايط تورمي 
كشور آغاز كرده است. اگر 
اين سياست را دوماه زودتر 
يا دوماه ديرت��ر به مرحله 
اجرا مي رس��اند بهتر بود و 
اثرات تورمي اين سياست 
را كمت��ر مي كرد. در واقع دول��ت ابتدا بايد آرامش 
نسبي براي اين موضوع ايجاد مي كرد و حداقل در 
شرايط كاهش روند تورمي قرار مي داشتيم.در دو 
ماه اخير همه چيز دست به دست هم داد تا شرايط 
تورمي شديدي در كش��ور آغاز شود. هم وضعيت 
برجام خيلي مشخص نيست و وارد هاله اي از ابهام 
شده و هم انتخابات آبان ميان دوره امريكا را داريم 
كه احتمال برد جمهوري خواهان در آن زياد است. 
از سوي ديگر رش��د ۵7 درصدي حقوق كارگران 
ك��ه هزينه هاي توليد را افزاي��ش داده و همچنين 
ناترازي بودجه و افزايش قيمت دالر در اين دوماهه 
اخير نيز بر ايجاد شرايط تورمي شديدتر در اقتصاد 

موثر بوده است. 
اينكه در ش��رايط بد تورمي ش��وك تورمي هم به 
اقتصاد وارد كنيم، اجراي سياست و پروژه مدنظر را 
به خطر مي اندازد و بار تورمي آن را بيشتر مي كند. 
به نظر مي رس��د دولت بايد يك��ي دوماه صبر كند 
و شرايط را بس��نجد تا ضمن ايجاد آرامش نسبي 
در كش��ور بتواند فضاي مبهم كنون��ي را به نتيجه 
رضايت بخشي برساند و بعد براي سياست اصالح 

نظام يارانه ارز 4200توماني تصميم بگيرد. 
از نگاه اين اقتصاددان اگر دولت اصرار به اجراي اين 
سياست دارد هم حداقل بايد روش تدريجي را پيش 
بگيرد يعني تخصيص ارز به 7 قلم كااليي را به مرور 
حذف كند. ضمن اينكه طرح جايگزين حذف ارز 
4200 تومان بايد كارشناسي شده روي ميز باشد 
و طرح هاي جايگزين دقيق بررس��ي شود تا ايراد 
كمتري داشته باش��د. وي تاكيد كرد: نياز به بانك 
اطالعاتي هم در اي��ن موضوع داريم و بايد هركدام 
از اين كاالها بانك اطالعاتي جداگانه اي مي داشتند 

چرا كه جامعه هدف آنها متفاوت است.
واريز يارانه  ناش��ي از اصالح نظام يارانه اي كه اخيرا 
براي 9دهك درآمدي انجام ش��د، انحراف بس��يار 
باالي��ي دارد چرا كه در دهك بندي ه��اي يارانه بر 
درآمد و خودرو متمركز شدند و هزينه ها در آن در 
نظر گرفته نشد. به عنوان نمونه ممكن است فردي 
20ميليون تومان درآمد داشته باشد اما ماهانه 10 
ميليون از آن را صرف درمان بيماري مي كند اما فرد 
ديگري 1۵ ميليون تومان درآمد دارد و در سالمت 
است و هزينه اينچنيني ندارد. بنابراين فقط صرف 
درآمد كفايت نمي كند چ��را كه هزينه خانوارها با 
هم متفاوت است. از س��وي ديگر داده ها را بايد به 
غيركارمندان دولت تعميم مي داديم، خيلي ها زمين 
و مغازه و خانه هاي متعدد دارند كه بايد در بررسي ها 
مورد توجه قرار گيرد. اين خطايي كه بانك اطالعاتي 
دارد و از انحراف بااليي برخوردار است باعث شدت 

نارضايتي ها در جامعه خواهد شد.
با تخصيص ارز 4200توماني شاهد قاچاق خروجي 
از ايران به كشورهاي همسايه بوديم. در واقع زماني 
كه دارو يا ديگر كاالها ارزان باشد انگيزه براي قاچاق 
معكوس بيش��تر مي شود و عمال وقتي قيمت هاي 
نسبي در كش��ور به هم مي خورد پديده قاچاق نيز 

رونق مي گيرد.
تخصيص ارز 4200تومان��ي از همان ابتدا داراي 
ابهام و اي��راد بود، به طور كلي اگر در نظامات چند 
نرخي ارز، الزامات و س��اختارها و بسترهاي الزم 
فراهم نش��ود هم انحراف منابع را به دنبال خواهد 
داشت و هم موجب نارضايتي در اجتماع مي شود 
كه س��اماندهي اين موضوع در كشور كار سخت و 

دشواري خواهد بود.
سال 97 كه اين سياس��ت اشتباه آغاز شد الزامات 
و بس��ترهاي الزم براي آن ديده نشد به نحوي كه 
براساس شنيده ها بين 300 تا ۵00 همت انحراف 
منابع در اين سياس��ت تخصيص ارز ارزان قيمت 
دولتي داشتيم. بسياري ارز 4200 توماني را گرفتند 
يا از كشور فرار كردند يا ارز ارزان را در بازار فروختند 
يا كاالهاي ديگري آوردند. برخي هم با اينكه همان 
كاالهاي درخواس��ت ش��ده را وارد كردند كاال را با 

قيمت گران به بازار فروختند. 
از س��وي ديگر هرچقدر پيش رفتيم و قيمت اقالم 
جهاني هم باال رفت، شاهد قاچاق خروجي از ايران 
به كشورهاي همسايه بوديم. در واقع زماني كه دارو 
يا ديگر كاالها ارزان باش��د انگي��زه براي قاچاق آن 
بيشتر مي شود و عمال وقتي قيمت هاي نسبي در 
كشور به هم مي خورد پديده قاچاق رونق مي گيرد. 
به دليل همين مس��ائل بود كه دولت سيزدهم به 
دنبال ساماندهي تخصيص ارز 4200توماني بود و از 
طرف ديگر بحران اوكراين و روسيه هم اين موضوع 
را تشديد كرد و به آن سرعت بخشيد. چرا كه ما از 
نيمه دوم امسال در حوزه كنجاله، گندم آرد و ذرت 
و ... به مشكل خواهيم خورد كه البته همه دنيا با اين 
مشكل مواجه خواهند شد به نحوي كه چين براي 
پركردن ذخائر خود و خريد بسيار زيادي در حوزه 

غالت اقدام كرده است. 
اين عوامل متعدد دس��ت به دست هم داد تا دولت 
به اين نتيجه رس��يد كه هرچه س��ريع تر موضوع 
ساماندهي تخصيص ارز 4200توماني را آغاز كند. 
تا اينجاي كار كه همه چيز درس��ت بود و سياست 
درستي پيش گرفته ش��د و تحليل درستي هم از 
آينده اقتصاد داش��تيم اما دولت بايد به دو موضوع 
مهم توجه مي كرد. اينكه سياس��ت درست بايد در 
زمان درست و به روش درست انجام شود و سياست 
درست در زمان نادرست و با روش نادرست ممكن 

است پيامدهاي بدتري هم داشته باشد.

وحيد شقاقي شهري



نشس��ت تخصصي »جايگاه س��رمايه انساني در افق 
پيشروي بازار سرمايه« در اولين روزكاري اين هفته 
به منظور شناسايي فرصت ها و چالش هاي مديريت 
منابع انساني در بازار سرمايه توسط مركز مالي ايران 
به همراه تامين سرمايه تمدن و شركت بورس اوراق 

بهادار تهران برگزار مي شود.
علي عباس كريمي، معاون توسعه شركت بورس اوراق 
بهادار تهران در سمينار جايگاه سرمايه انساني در افق 
پيش روي بازار سرمايه به تحوالت عظيم بازار سرمايه 
در سال هاي اخير اشاره كرد و افزود: در طي چند سال 
گذشته با رشد و توسعه بازارها، ابزارها و فناوري هاي 
م��ورد اس��تفاده در بازارهاي مالي، رويكرد س��نتي 
استفاده از منابع انس��اني با فرصت ها و چالش هايي 

همراه بوده است.
وي خاطرنش��ان ك��رد: تحت تاثير تحوالت س��ريع 
بازارهاي مالي از يك سوءاس��تفاده از نيروي انساني 
س��نتي كاهش پيدا كرد و از س��وي ديگر دسترسي 
به نيروهاي متخصص با چالش مواجه ش��د. در يك 
دهه گذش��ته معامالت با عددهاي بس��يار پايين و با 
سيستم هاي سنتي انجام مي شد اما اكنون معامالت 
به صورت آنالين و از طريق نوآوري هاي پيشرفته در 

حال انجام است.
معاون توسعه شركت بورس اوراق بهادار تهران معتقد 
است كه اين تحوالت و تغييرات در مهم ترين سرمايه 
بازاره��اي مالي يعني نيروي انس��اني و مهارت هاي 
نيروي انساني نشان داده مي شود.در حوزه معامالت 
هوشمند دنيا، آمارها كامال واضح است و شاهد هستيم 
كه معامالت الگوريتمي بيش از ۷۵ درصد از معامالت 

را به خود اختصاص مي دهد.

    بازارگرداني خودكار معامالت بازار سرمايه
كريمي بازارگرداني خودكار معامالت در اين بازار را 
ديگر تحول انجام ش��ده در اين بازار دانست و گفت: 
زماني كه معامالت به صورت الگوريتمي انجام مي شود 
نياز است تا فعاليت هايي كه در حوزه معامالت هستند 

خود را با تغييرات ايجاد شده همراه كنند.
معاون توسعه ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران به 
موضوع تعيين الزامات و هوشمندس��ازي مديريت 
نظارت بر بازار اش��اره كرد و گفت: ام��روزه اقدامات 
مربوط به گزارش دهي اتفاقات به صورت هوش��مند 
انجام مي شود و نيازمنديم تا كنترل معامالت بازار با 

بهره گيري از فناوري هاي نوين صورت گيرد.
وي ادامه داد: اكنون پيشرفت اين بازار به حدي است 
كه ديگر احراز هويت و اطالعات سنجي مشتريان با 
مراجعه سرمايه گذاران به كارگزاري ها انجام نمي شود.

كريمي با اش��اره به اينكه بس��ياري از تغييرات بازار 
سرمايه رو به جلو در حال انجام است، گفت: تاكنون 
ش��اهد خدمات مبتني بر نيروي انس��اني بوده ايم و 
اكنون نيروي انساني بايد خود را با مهارت هاي جديد 
وفق دهد. امروزه خدمات مبتني بر هوش مصنوعي 
و فناوري هاي نوي��ن مورد بحث اس��ت؛ بنابراين به 
مراتب تغيير مهارت هاي منابع انساني نيز مورد نياز 

خواهد بود.
وي با بي��ان اينكه برخ��ي از مهارت ها ب��راي منابع 
انساني فعال در بازار سرمايه نياز است كه بايد آنها را 
در س��اختارها گنجاند و نيروي انساني در اين جهت 
مورد تقويت واقع شود، گفت: مسائلي مانند طراحي 
س��امانه هاي هوش��مند پيش معامالتي، معامالتي، 
نظارتي، پس��امعامالتي در بازار سرمايه با استفاده از 
فناوري هاي نوين، آش��نايي با انواع روش هاي حفظ 
امنيت كاربران در بسترهاي نوين معامالتي و توانايي 
طراحي و بازبين��ي الگوريتم هاي معامالتي، نظارتي 
و تحلي��ل در بازار س��رمايه، تقوي��ت الگوريتم هاي 
معامالت��ي، الگوريتم هاي نظارتي و تحليلي از جمله 
مواردي هستند كه نيروي انساني بايد در جهت آنها 

حركت كند و آموزش ببيند.

    اعمال استانداردهاي جديد 
براي حركت بازار به دور از انحراف ها

كريمي با بيان اينكه بايد استانداردهاي جديد براي 
اين ساز و كارها مانند كشورهاي پيشرفته ديده شود، 
گفت: ب��راي اين فناوري هاي جديد، اس��تانداردها و 
مقررات جديد تبيين شده است تا بازار بتواند مسير 

خود را به دور انحراف و دستكاري طي كند.
معاون توس��عه ش��ركت بورس اوراق به��ادار تهران 
معتقد است كه امنيت سيستم هاي معامالتي بسيار 
مهم است و نيروي انس��اني آينده بايد نسبت به آنها 

مجهز شود.
وي با بيان اينكه تا چند وقت گذشته معامالت روزانه 
بازار سرمايه كمتر از ۵۰ هزار معامله بود و اطالعاتي كه 
به دست مي آمد به سادگي قابل جمع آوري و تحليل 
بودند، گفت: در سال ۹۹ اين عدد به بيش از سه ميليون 
رسيد، اگر بازار مسير خود را به خوبي طي كند و شرايط 
مناسب فراهم ش��ود در معامالت اين بازار به اعدادي 

چشمگير دست پيدا مي كنيم.
كريمي ادام��ه داد: تببين مقررات مرب��وط به نحوه 
استفاده از فناوري هاي نوين، س��رمايه گذاري براي 
آموزش و توانمند سازي منابع انساني در همه سطوح 
بازار س��رمايه، جذب نيروه��اي جديد متخصص در 
حوزه فناوري هاي نوين جزو اقداماتي هستند كه در 
بازارهاي سرمايه پيشرفته انجام شده است و مهارت 
نيروي انساني را مي توانند همگام با تغييرات فناوري 

ارتقا دهند.
معاون توسعه ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران با 
اش��اره به اينكه مركز مالي مي تواند در حوزه منابع 
انساني كمك كننده باشد، خاطرنشان كرد: در اين 

زمينه بايد ضمن اراي��ه راهكارها، نهادهايي به كار 
گرفته شوند كه بتوانند در بازار سرمايه، آموزش هاي 
الزم را براي بهره گيري از فناوري هاي جديد فراهم 
كنند و به نيروهاي تخصصي ارايه دهند. اميدواريم 
در آينده با كمك اين اقدامات بازار س��رمايه و بازار 
مالي هوشمند، گس��ترش يافته، شفاف و به دور از 

دستكاري ها را داشته باشيم.

    دعوت از شركت هاي دانش بنيان
 براي ارايه ايده به بازار سرمايه

س��جاد موحد، مديرعامل مركز مالي اي��ران پايگاه 
جامع آموزش بازار س��رمايه نيز در اين سيمنار اعالم 
كرد: يكي از برنامه هاي اصلي مركز مالي ايران از زمان 
تاسيس، بحث آموزش و پرورش نيروهاي متخصص 
براي بازارهاي مالي به ويژه بازار س��رمايه كشور بوده 
است. در اين راستا در سال ۱۴۰۰ بيش از ۴۵۲ دوره 
آموزشي، طراحي و تدوين به مرحله استانداردسازي 
رسيد كه حدود ۱۸ هزار دانش پذير از اين آموزش ها 

بهره مند شدند.
موحد ادامه داد: در س��ال ۱۴۰۰ به چهار دس��تاورد 
دست پيدا كرديم كه مي توان از آنها به عنوان اتفاقي 
مبارك براي مركز مالي و نيز بازار سرمايه ياد كرد. در 
اين پايگاه تالش شد تا ساز و كاري فراهم شود كه هر 
آنچه براي برگزاري كالس آموزشي و نيز ارايه محتوا 
الزم است، ايجاد شود. اميدواريم همكاري هاي الزم از 
سوي كارشناسان صورت گيرد تا اطالعات خود را در 

اين پايگاه براي متقاضيان و عالقه مندان ارايه دهند.
وي اظهار داشت: موضوع ديگر مساله محيط آزمون 
يا سندباكس بازار سرمايه است كه مركز مالي ايران 
در آذر ماه ۱۴۰۰ به اقداماتي مثبت دست پيدا كرد. 
در اين زمينه كميته هاي تخصصي مانند كسب و كار 
در مركز مالي ايران تشكيل شد و همچنين طرح هاي 
ارايه شده به مركز مالي ايران در اين كميته ها تعيين 

تكليف شدند.
مديرعامل مركز مالي اي��ران ادامه داد: افرادي كه در 
بحث فناوري ها داراي ابزار و ايده جديدي هس��تند 
مي توانند طرح خود را با ارس��ال به مركز مالي ايران 
طي يك بازه زماني ۶ ماهه به اجرا در آورند و در نهايت 
طرح و ايده آنها در بازار س��رمايه به صورت گسترده 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي به پايگاه داده هاي تحقيقاتي مالي ايران به عنوان 
س��ومين دس��تاورد مركز مالي ايران در سال ۱۴۰۰ 
اشاره كرد و گفت: در اين پايگاه قرار است تا داده هاي 
مالي و معامالتي به دانش��جويان و اساتيد دانشگاه ها 
ارايه شود و در كنار آن س��هامداران بازار سرمايه هم 
مي توانند براي فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود 

از اين داده استفاده كنند.
موحد به آخرين دس��تاورد مركز مالي ايران در سال 
۱۴۰۰ تاكيد كرد و اظهار داش��ت: سامانه تخصصي 
اشتغال در بازار سرمايه جزو دستاوردهاي اين مركز 
است و بحث مديريت استعداد و نيز مديريت سرمايه 
انساني شركت ها جزو دغدغه شركت هاي حاضر در 

كشور تلقي مي شوند.

    طراحي فرآيند مديريت استعداد 
در شركت ها

به گفته مديرعامل مركز مالي اي��ران، اتفاقي كه در 
خصوص مديريت اس��تعداد از جمله جذب استعداد 
رخ مي دهد در حوزه مديريت استعداد قرار مي گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد ٢ نكته مهم در حوزه مديريت 
اس��تعداد مورد توجه قرار بگيرد، افزود: نخس��تين 
بحث مساله فرآيندي است كه در خصوص مديريت 
استعداد بايد پيگيري ش��ود، فرآيندها بايد پيوسته 
و مستمر باش��ند و در عين حال اثر اجراي فرآيندها 
م��ورد ارزيابي قرار بگيرد تا س��از و كاري كه براي آن 
شركت در نظر گرفته شده است به سرانجام برسد. در 
تصميم گيري هاي خرد و كالن هر شركت و سازمان 
بايد استعداد و مديريت اس��تعداد مورد بررسي قرار 

بگيرند.
مديرعامل مركز مالي ايران با بيان اينكه در كشور ما به 
موضوع مديريت استعداد توجه چنداني نشده است و 

بازار سرمايه هم اكنون در حال دست و پنجه نرم كردن 
با اين موضوع اس��ت، افزود: بايد به طور حتم فرآيند 
مديريت استعداد در ش��ركت ها طراحي شود، در در 
اين زمينه در مركز مالي مسيري را در پيش گرفته ايم 

و سامانه اي راه اندازي شده است.

    توسعه حوزه نيروي انساني
علي عباس كريمي، معاون توسعه بورس اوراق بهادار 
چالش هاي نيروي انس��اني در بازار سرمايه را شامل 
موضوعات آموزش و به روزرس��اني دانش كاركنان، 
وجود فرصت هاي شغلي برون شركتي و برون مرزي، 
خود اشتغالي، بهداش��ت و سالمت نيروهاي انساني 

متخصص عنوان كرد.
وي مهارت هاي جديد مورد نياز نيروهاي انس��اني را 

شامل موارد زير دانست: 
  توانايي طراحي و بازبيني الگوريتم هاي معامالني، 

نظارتي، تحليلي و...
  طراحي س��امانه هاي هوش��مند پيش معامالتي، 
معامالتي، نظارتي، پس��امعامالتي، تحليلي در بازار 
سرمايه با استفاده از فناوري هاي نوين به ويژه هوش 

مصنوعي
  تسلط بر جديدترين استانداردهاي مورد نياز براي 

طراحي و زيرساخت هاي فني و فناوري هاي نوين
  آشنايي با انواع روش هاي حفظ امنيت كاربران در 

بسترهاي نوين معامالتي
  توانايي گردآوري ذخي��ره و تحليل كالن داده ها با 

استفاده از روش هاي مختلف تحليل آنها
  طراحي سيستم خبره براي پردازش هاي سنگين 

با سرعت باال
  متخصص��ان نرم افزارهاي متن ب��راي به كارگيري 

توانمندي هاي روش هاي يادگيري ماشين
وي گفت: با توس��عه روزافزون، كاربرد فناوري هاي 
نوين در بازارهاي مالي بيش��تر شده و نياز كمتري به 
نيروي انساني سنتي وجود دارد. همچنين متخصصين 
مالي كه داراي سطح تخصص بااليي هستند تمايلي 
ب��راي همكاري با ش��ركت هاي فع��ال در اين حوزه 
ندارن��د. بنابراين براي رقابت در فضاي كس��ب و كار 
جديد شركت ها مجبور به س��رمايه گذاري در حوزه 

فناوري هاي نوين هستند.
معاون توس��عه بازار ب��ورس اوراق به��ادار بيان كرد: 
به زودي نيازمند حضور بيش��تر نيروهاي مسلط به 
فناوري هاي نوين در بازار سرمايه خواهيم بود و تقاضا 
براي نيروهاي انساني به شكل سنتي كاهش مي يابد. 
آموزش و س��رمايه گذاري براي به روزرس��اني دانش 
نيروي انس��اني نقش��ي مهم در رقابت در اين حوزه 

خواهد داشت.

    شالوده جديد براي منابع انساني
بهنام محسني، مديرعامل تامين سرمايه تمدن نيز 
گفت: شالوده اصلي ارايه خدمت در بازار سرمايه مبتني 
بر سهميه انساني است و جنس فعاليت در بازار سرمايه 
كه نيازمند قضاوت، تحليل و تصميم گيري است به 
تصميمات نيروي انس��اني براساس عوامل محيطي 

استوار است.
محسني خاطرنشان كرد: در بازار سرمايه و همينطور 
در نهادهاي مالي، اركان و س��ازمان بورس به عنوان 
ناظ��ر، دارايي هاي فيزيك��ي وجود ن��دارد و تمامي 
دارايي ها مبتني بر س��رمايه انس��اني اس��ت. حتي 
شركت هايي همچون تمدن كه پلتفرم هاي معامالتي 
را طراحي مي كنند، حيات و پيشرفتش��ان مبتني بر 
نيروي انس��اني استوار است كه اين بسترها را توسعه 
مي دهد و براس��اس نياز بازار س��رمايه كش��ور بروز 

مي كند.
وي گف��ت: در بحث سيس��تم هاي مبتني بر هوش 
مصنوعي و توس��عه اي��ن تكنولوژي ها در كش��ور، 
همچنان جايگاه افراد متخصص ك��ه داراي تجارب 
 ذهني قابل اهميت و ارزش��مندي هس��تند هر روز 

پر رنگ تر مي شود.
ب��ه گفته مديرعامل تامين س��رمايه تم��دن يكي از 
ويژگي هايي كه متخصصان بازار س��رمايه نياز است 
داشته باشند اهميت تلفيق دانش و تجربه در بازارهاي 

مالي است. به بيان ديگر ارتباط ميان دانشگاه و صنعت 
در بازار س��رمايه مهم و بي بديل است و بايد ارتباطي 

قوي، پررنگ و بهينه باشد.
وي ادام��ه داد: بحث ديگ��ر اس��تفاده از مهارت ها و 
تخصص هاي ميان رش��ته اي در بازار سرمايه است. 
بازار س��رمايه كش��ور ما و دنيا مخصوصا كشورهاي 
داراي بازار سرمايه پيشرفته، با يك بازار ميان رشته اي 
مواجه هستند. تركيب سرمايه انساني فعلي در اركان 
بازار سرمايه تلفيق يك محيط چند رشته اي است و 
اين نكته اي بسيار مهم و حائز اهميت در توسعه بازار 

سرمايه كشور است.
محس��ني اظهار كرد: از ديگر نكاتي ك��ه مي توان به 
آن اش��اره كرد اين است كه اكوسيستم بازار سرمايه 
اس��تانداردهاي اخالق��ي بااليي را مي طل��ب و اين 
اس��تانداردهاي اخالقي از س��رمايه انس��اني انتظار 
مي رود. بحث مهم مديريت منافع عمومي و شخصي 
در كنار مديريت ثروتي كه در نهادهاي مالي در بازار 
سرمايه اتفاق مي افتد نيازمند حضور متخصصاني با 
اس��تانداردهاي باالي حرفه اي و اخالقي اس��ت. اين 
مسائل سبب خواهد ش��د بازار سرمايه به يك نقطه 

قابل اتكا و اعتماد برسد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: جنس 
فعاليت منابع انساني در بازار سرمايه كه با تصميمات 
متعدد لحظه اي مواجه هستند به دليل تصميماتي 
كه در مديريت ثروت اتخاذ مي ش��ود، استرس زا و با 
فشار كاري باال است. نهادهاي مالي نسبت به بهترين 
مديريت ثروت س��رمايه گذاران خود متعهد هستند 
و مس��ووليت دارند و اين تعهد فش��ار كاري بااليي را 
متوجه متخصصين مي كند و بايد براي حفظ شادابي 

آنها شرايط ويژه اي انديشيده شود.
مديرعامل تامين س��رمايه تمدن عنوان كرد: چالش 
ديگر ايجاد يك همسويي ميان منافع فردي و سازماني 
مي باشد كه بس��يار دشوار اس��ت و به عنوان يكي از 
چالش ها مهم در بازار س��رمايه بايد به آن نگاه شود. 
بازار سرمايه ما با تشكيل نهادهاي مالي در يك مرحله 
خوب گذار است و رشد خود را پشت سر مي گذارد و 
متناسب با اين مرحله از رشد و ضريب نفوذ در كشور، 
يك رقابت جذب س��رمايه انساني در ميان نهادهاي 
مالي ايجاد شده است و به عنوان چالش ديگر شناخته 

مي شود.
وي ادامه داد: تمايل نيروي انساني براي دخيل بودن در 
منافع بلندمدت نهادهاي مالي و پاداش هاي مبتني بر 
سهامداري قضيه مهم و موضوع حائز اهميتي در مقطع 
كنوني اس��ت و بايد نهادهاي مالي را در بلندمدت به 

سمت برنامه هاي انگيزشي براي پرسنل سوق دهد.
به گفته محس��ني نهادهاي مالي بزرگ براي داشتن 
يك فعالي��ت پايدار و بلندمدت ب��راي ارايه خدمات 
به مش��تريان داشته باش��ند بايد برنامه ريزي جدي 
داشته باشند و به عقيده من يكي از چالش هاي مهم 

مي تواندجذب و حفظ منابع انساني است.
وي گفت: توفيقات ب��ازار نيز انگيزه هاي افراد را براي 
حفظ يا ادامه فعاليت در نهادهاي مالي متاثر مي كند 

و به عنوان چالش ديگر شناخته مي صود.
محسني در بخش��ي ديگري از صحبت هاي خود به 
دوره بوت كمپ ۳۶۰ نيز اشاره داشت و گفت: اين دوره 
يك دوره بسيار خوب براي جذب و توسعه مهارت هاي 
تخصصي سرمايه هاي انساني است و ازجمله مزاياي 
آن مي توان به بحث آموزش نتيجه محور آن اش��اره 
كرد. ايجاد ارتباط بين دانش��گاه و نهادهاي مالي در 
بازار سرمايه در اين دوره به خوبي برقرار و به كار گرفته 
مي شود. از سوي ديگر بحث تلفيق دانش و يك تجربه 
عملگرا در اين دوره مشاهده مي شود و كمك مي كند 
خروجي اي��ن دوره عامل رش��د، پ��رورش و تربيت 
متخصصاني باشد كه از دانش خود عملياتي هدفمند 
از آن اس��تفاده كنند. در اين دوره هاي انگيزه جذب 
و استخدام نيز ديده شده و س��رمايه ما در دوره هاي 

آتي است.
وي آخرين مزيت برگزاري اين دوره را رصد شدن افراد 
حاضر در اين دوره توسط نهادهاي مالي خواند و گفت: 
از وظايف و مسووليت هاي نهادهاي مالي بزرگ حفظ 
نيروي انساني و ارتقاي جايگاه بازار سرمايه كشور است.

رويداداخبار بازار سرمايه4   Mon. May 16. 2022  2215   دوشنبه 26 ارديبهشت 1401    14 شوال 1443  سال هشتم    شماره 

سهام عدالت
كي قابل معامله مي شود؟ 

فارس| حسن فرج زاده عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار در مورد سوالي درباره زمان معامالتي شدن 
سهام عدالت گفت: روش گذشته باعث شد كه مدل هاي 
مديريت س��هام عدالت تغيير پيدا كند و در حال حاضر 
آيين نامه اجرايي سهام عدالت توسط كارگروهي كه بدين 
منظور تشكيل شده در دست بررسي قرار دارد. وي ادامه 
داد: بعد از اصالح آيين نامه اجراي س��هام عدالت مجامع 
عمومي شركت هاي استاني سهام عدالت برگزار مي شود 
و بعد از آن ش��وراي عالي ب��ورس تصميم مي گيرد زمان 
معامالتي شدن سهام عدالت چه وقتي باشد. وي گفت: 
در حال حاضر مشكل حدنصاب در انتخابات هيات مديره 
و بحث اعمال مالكيت حقوقي و حاكميت ش��ركتي در 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت مطرح 
است و قبل از اصالح آيين نامه اجرايي سهام عدالت امكان 
برگزاري مجامع عمومي و انتخاب هيات مديره شركت هاي 
استاني فراهم نيست. عضو هيات رييسه سازمان بورس اين 
نكته را         هم گفت كه متأسفانه شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت زير قيمت واقعي خريد و فروش مي شد 
و براي حفظ حقوق سهامداران عدالت نماد شركت هاي 
استاني بسته شد و كارگروهي براي اصالح آيين نامه تشكيل 
شده، گزارش هاي كارگروه به شوراي عالي بورس عرضه 
مي شود و بنابراين معامالتي شدن سهام عدالت مستلزم 
مقدماتي است كه بايد فراهم شود. فرج زاده همچنين در 
پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه پرسيد چه تمهيدي 
فراهم شده تا با رونق گرفتن بورس اتفاقاتي مانند سال ۹۹ 
درباره سهامداران روي ندهد، اظهار داشت: سال ۹۹ كه با 
استقبال مردم در بازار سرمايه همراه شد، به دليل اينكه 
برخي زيرس��اخت ها آماده نبود بنابراين منابع حاصل از 
عرضه هاي اوليه و معامالت س��هام به س��مت شركت ها 
سوق پيدا نكرد. در سال ۱۴۰۱ پيش بيني مي شود به اگر 
تغييري در متغيرهاي اقتصادي روي داد و تقاضا در بازار 
سرمايه افزايش يافت، برنامه ريزي مي شود تا منابع به سمت 
شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي حركت كند. وي اضافه كرد: 
با برنامه ريزي تالش مي كنيم ظرفيت پذيرش شركت هاي 
جديد در بازار سرمايه افزايش يابد، يكي از راهكارهاي اصلي 
آن افزايش سرمايه شركت ها از طريق سلب حق تقدم براي 
اولين بار پذيرفته مي شود؛ يعني به جاي عرضه اوليه سهام 
شركت ها به روش سنتي از طريق سلب حق تقدم انجام 
شود تا بتوانيم منابع حاصل از سلب حق تقدم را         به شركت ها 
تزريق كنيم. عضو هيات رييسه سازمان بورس در مورد 
اينكه سال گذشته چه ميزان منابع از بازار سرمايه جذب 
شركت ها شد، گفت: جزييات آمار توسط معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران اعالم مي شود. به گزارش فارس، همايش 
جايگاه سرمايه انساني در افق پيش روي بازار سرمايه امروز 
به همت مركز مالي ايران و با حمايت مالي شركت تامين 
س��رمايه تمدن در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار 
شد. يكي از نكات مهم مطرح شده در اين همايش يك روزه 
اين بود كه چگونه از توان نيروهاي تخصصي در هر شركت 
استفاده كنيم و براي ارتقاي ظرفيت تخصصي هر فرد از 
طريق آموزش هاي كاربردي و نتيجه محور مي توان اقدام 
كرد، زيرا نيروي كار در طي زمان نياز به آموزش هاي جديد 
و نتيجه محور دارد. در اين همايش صالحي، كارش��ناس 
گفت: يكي از معيارهايي كه بدانيم هر فرد چقدر صالحيت 
دارد بحث ريس��ك پذيري و خالقيت و نوآوري است كه 
اين ويژگي ها هر فرد را         از ديگران متمايز مي كند بنابراين 
نياز به آموزش نتيجه محور دارد. همچنين رضايي يك 
كارشناس ديگر در اين همايش گفت: نيروي انساني بايد 
با معيارهاي درست ارزيابي شود و استعدادها را         شناسايي 
كنيم، چون از نظر سازمان هاي بين المللي نيروي انساني 
كه در جايگاهي قرار گيرد كه مطابق استعدادش نيست، 

در واقع نيروي شاغل به شمار نمي رود.

طرح فروش اوراق بهادار
به مردم با پشتوانه نفت

تسنيم| محسن خجسته مهر، مديرعامل شركت ملي 
نفت اظهار داشت: به دنبال تشكيل GCE هاي فناورانه و 
دانش بنيان هستيم، تا تعداد زيادي شركت دانش بنيان 
به صورت زنجيره وار در قالب اين GCE ها سازمان دهي 
شوند و بتوانيم سهم يك درصد از توليد ناخالص ملي را به 
۵ درصد برسانيم. وي افزود: همچنين تعريف صندوق هاي 
سرمايه گذاري خطرپذير در دستور كار ما قرار دارد و در اين 
راستا، بخشي از منابع مالي خود را به صورت سپرده گذاري 
با سود صفر در اختيار بانك ها قرار داده ايم و تاكنون تعدادي 
از ش��ركت هاي دانش بنيان را براي اج��راي پروژه هاي 
مشخص به سيستم بانكي معرفي كرده ايم. معاون وزير 
نفت با بيان اينكه در راستاي توسعه حداكثري ميادين نفت 
و گاز، مثل سال هاي گذشته، منتظر خارجي ها نيستيم 
و از توان داخلي اس��تفاده مي كنيم، گفت: براي توسعه 
حداكثري ميدان هاي مشترك و استفاده حداكثري از 
توانمندي ش��ركت هاي ايراني، فاز دوم ميدان آزادگان 
ش��مالي و طرح در حال اجراي آزادگان جنوبي و فاز دوم 
اين ميدان، طي ق��راردادي به ارزش ۷.۵ ميليارد دالر به 
مجموعه اي از شركت هاي اكتشاف و توليد و بانك ها در 
قالب كنسرسيوم سپرده مي شود. وي افزود: هر شركت 
توانمندي كه ادعايي در زمينه توسعه اين ميادين دارد 
و مي تواند نقش آفريني موثري داش��ته باش��د، در اين 
كنسرس��يوم كه قرارداد آن در ماه ه��اي آينده به امضا 
 E&P مي رس��د حضور يابد؛ در اين قرارداد يك شركت
ايراني تشكيل مي شود و بقيه شركت هاي تأمين مالي و 
پيمانكاري، به صورت سهام داري در اين شركت حضور 
خواهند يافت. مديرعامل شركت ملي نفت ايران تصريح 
كرد: همچنين فردا تفاهم نام��ه اي ۳ ميليارد دالري با ۴ 
شركت پتروشيمي به امضا مي رسد تا اين شركت هاي 
فعال در بخش پايين دس��تي، در بخش باالدستي نفت 
سرمايه گذاري كنند؛ در قالب اين تفاهم نامه اين شركت ها 
۶ ماه فرصت دارند تا با بررسي اطالعات ميادين در اختيار، 
MDP خود را ارايه دهند. خجس��ته مهر از جمع بندي 
طرحي با عنوان »گواهي س��پرده كااليي نفت« با بانك 
مركزي، بورس انرژي و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و 
گفت: در اين طرح، كه در راستاي ايجاد تنوع در روش هاي 
فروش نفت است، شركت ملي نفت ايران ابزار جديدي را در 

فروش با قابليت بورس انرژي طراحي كرده است.

مهلت يك هفته اي
 براي دريافت سود سهام عدالت

عل��ي مهدوي پارس��ا، مع��اون عمليات س��مات 
در خصوص ش��يوه دريافت س��ود س��هام عدالت 
سهامداراني كه اطالعات آنان كامل نيست، اظهار 
داشت: اين دسته از سهامداران عدالت مي بايست 
اطالعات بانكي )شماره شبا معتبر( خود را ظرف 
يك هفته آين��ده )تا ۳۰ ارديبهش��ت ماه جاري( 
تكميل كنند. وي با بيان اينكه س��ود سال ۱۳۹۹ 
سهامداران عدالت روز ۲۱ اسفندماه سال گذشته 
به حساب ۴۳ ميليون و ۶۶۵ هزار نفر از مشموالن 
سهام عدالت پرداخت شد، افزود: بر اساس آخرين 
آمار ش��ركت س��پرده گذاري مركزي، بيش از ۲ 
ميليون سهامدار س��هام عدالت به دليل نداشتن 
شماره ش��باي معتبر بانكي سود سال هاي ۱۳۹۸ 
و ۱۳۹۹ خود را دريافت نكرده اند. مهدوي پارس��ا 
اظهار داش��ت: ش��ماره ش��باي نامعتبر، حساب 
بانكي مسدود، راكد، مش��ترك )دو امضا(، ارزي و 
بلندمدت مهم ترين داليلي اس��ت كه باعث شد تا 
سود سهامداران به حساب آنها واريز نشود. معاون 
عمليات س��مات با بيان اينكه بي��ش از ۱۵۰ هزار 
سهامدار از ابتداي امسال با ثبت نام و احراز هويت 
در سامانه سجام، مشكل شماره شباي بانكي معتبر 
خود را برطرف كرده اند، گفت: سود سال هاي ۱۳۹۸ 
و ۱۳۹۹ اين س��هامداران تا پايان ارديبهشت ماه 
جاري به حساب ش��ان واريز خواهد شد. وي ادامه 
داد: آن دس��ته از س��هامداران عدالتي كه ظرف 
يك هفت��ه آينده )تا ۳۰ ارديبهش��ت ماه جاري( 
اطالعات بانكي )ش��ماره شبا معتبر( را در سامانه 
سجام تكميل كنند نيز مشمول دريافت سود سهام 
عدالت در اين مرحله مي ش��وند. معاون عمليات 
سمات خاطرنشان كرد: ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي هفته گذشته سود س��هامداران حقوقي 
س��هام عدالت را واريز كرد. مهدوي پارسا درباره 
سود سهام عدالت »سبدهاي اختصاصي سهام« 
گفت: سود اين سبدها هنوز واريز نشده، اما سود 
اين س��بدها نيز در چند روز آينده به حساب شان 
پرداخت خواهد شد. گفتني است، سامانه جامع 
اطالعات مشتريان )سجام( با هدف ايجاد سامانه اي 
يكپارچ��ه، فراگي��ر و ارايه خدم��ات مطلوب به 

سهامداران بازار سرمايه راه اندازي شده است.

رانت سرخطي
از شائبه تا واقعيت

بورسنيوز| روح اهلل دهقان مديرعامل ش��ركت 
مديريت فن��اوري بورس گفت: به ط��ور خاص در 
بحث س��رخطي زدن، تناس��ب بين استيشن ها و 
كاربران برخط، در گذشته يك بار در روز هاي اول و 
بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفته و آمارهاي آن 
زمان نش��ان مي دهند در سرخطي هاي نمادهاي 
پر بيننده بازار، نس��بت ايستگاه هاي معامالتي به 
كاربران برخط تقريبًا برابر اس��ت. وي اضافه كرد: 
بيش از ۱۴۰۰ ايستگاه معامالتي در كارگزاري ها 
وجود دارد و تفاوت اين ايستگاه ها با آنالين در اين 
اس��ت كه كاربران برخط فقط براي يك كاربر ثبت 
س��فارش انجام مي دهند و در استيشن ها مي توان 
براي تمام مشتريان ثبت سفارش انجام داد. انتقاد 
به رانت س��رخطي ها در ايس��تگاه هاي معامالتي 
منطقي نيست، چرا كه استيشن ها براي مشتريان 
كارگزاري ها ثبت سفارش انجام مي دهند و مشتريان 
مي توانند از كارگزاري خود چنين تقاضايي داشته 
باشند. درمورد سرخطي در ايستگاه هاي معامالتي 
اتفاقًا تالش شده تا عدالت بيشتري برقرار شود؛ چرا 
كه تمام سفارش هاي ابتداي صبح از ايستگاه هاي 
معامالتي سراس��ر كش��ور جمع آوري ش��ده و در 
سيستمي رندوم سازي مي شود و سفارشات توسط 
سيستم به سامانه معامالتي ارسال مي شود. با اين 
كار حساسيت زمان از سفارشات گرفته مي شود. اما 
در سيستم هاي آنالين به هر دليلي يا روشي ممكن 
است معامله گر در ابتداي صبح اقدام به ثبت سفارش 
كنند.   مديرعامل شركت مديريت فناوري بورس 
ادامه داد: براي رعايت عدالت در سيستم هاي برخط 
از آنجا كه ش��ركت مديريت فناوري بورس متولي 
نيست، طبيعتا ممكن است هر كارگزاري از سيستم 
برخط خاصي استفاده كند. در سيستم هاي برخط 
براي رعايت عدالت، استاندارد س��ازي روش هاي 
ارتباطي با سامانه معامالت پيش بيني شده است. 
در اينجا لينك ارتباطي كه در اختيار همه قرار دارد، 
مشخصات يكساني دارد. ارتباطات مخابراتي، پهناي 
باند و... بنا به تعداد كاربري كه ش��ركت كارگزاري 
دارد، نرمال شده كه همه براي ارسال سفارشات به 
سامانه معامالت به امكانات يكساني دسترسي داشته 
باشند. اين حد از اقدامات توسط شركت مديريت 
فناوري بورس انجام ش��ده تا عدالت رعايت شود. 
گرچه ش��ايد ادعاي رعايت ۱۰۰ درصدي عدالت، 
ادعاي بي جايي باشد. به هر حال هر سيستمي، نقطه 
ضعف هايي دارد كه شايد بتوان از آن سوءاستفاده 
كرد. ولي با امكانات موجود اين اقدامات در راستاي 
اجراي عدالت در معامالت هم در سطح ايستگاه هاي 
معامالتي و هم در رش��ته ارتباطات ش��ركت هاي 
آنالين با سامانه معامالت انجام شده و رقابت اين دو 
با يكديگر نشان مي دهد كه تقريبًا سهم يكساني از 
سفارش هاي سرخطي دارند. دهقان تصريح كرد: 
 اما معتق��دم معضل تمايل به س��رخطي زدن، به 
وجود محدوديت دامنه نوسان برمي گردد. مادامي 
كه دامنه نوسان محدوده وجود داشته باشد، افراد 
در زمان با يكديگر رقابت مي كنند. اگر دامنه نوسان 
افزايش يابد، رقابت روي قيمت سهم خواهد بود، 
ن��ه زمان؛ و عمال موضوع رانت س��رخطي منتفي 
است. در دامنه نوسان بازتر معامله گران با احتياط 
بيشتري اقدام به ثبت سفارش مي كنند و تمايل 
به چسبيدن به سقف چه در سمت منفي و چه در 

سمت مثبت كاهش پيدا مي كند.

»تعادل« گزارش مي دهد

معامالت بورس پر رونق تر شد



گروه راه و شهرسازي |
در پي اع��ام يكي از اعضاي كميس��يون عمران مجلس 
شوراي اس��امي، مبني بر نهايي شدن اصاح قانون ماده 
100 شهرداري ها در اين كميسيون انتظار مي رود، مساله 
امضاهاي طايي در تخلفات ساختماني براي هميشه از ميان 
برداشته شود تا از سويي، جان شهروندان در برابر تخلفات 
حادثه ساز حفظ ش��ود و از سوي ديگر، تامين منابع مالي 
شهرداري به تاييد تخلفات ساختماني گره زده نشود. بگذريم 
كه امضاهاي طايي پيامدهاي منفي اجتماعي همچون 
كااليي ش��دن مناس��بات اداري و فني را نيز در پي داشته 
است و با حذف چنين امضاهايي، رفع پيامدهاي اجتماعي 
نيز مورد انتظار اس��ت. با وجود اي��ن، هنوز مفاد اصاحيه 
كميس��يون عمران مجلس بر قانون ماده 100 مشخص 
نيست و نمي توان ارزيابي دقيقي از آن داشت، در عين حال، 
يكي از اعضاي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه تخلفات 
ساختماني نبايد براي شهرداري درآمدزا باشد، »رفتارهاي 
سليقه اي« را از ايرادهاي كميسيون ماده 100 عنوان كرد. 
به گفته او، تفاوت راي در 10 كميسيون ماده 100 پايتخت 
نموِد نوعي از رفتارهاي سليقه اي است به گونه اي كه در يك 
كميسيون براي تخلفي واحد يك راي و در كميسيوني ديگر، 
راي متفاوتي صادر مي شود. او همچنين بر اين باور است كه 
هر منطقه از شهر تهران بايد يك كميسيون ماده 100 داشته 
باشد و 10 كميسيون ماده 100 كنوني به 22 كميسيون 
افزايش يابد.به گزارش »تعادل«، احداث ساختمان، پايان 
كار و بهره برداري از آن تابع محدوديت هاي خاص قانوني 
است و قانونگذار براي مالكين در مراحل سه گانه )قبل، حين 
و بعد از احداث ساختمان( تكليف خاص را بيان كرده است كه 
عدم عمل به هر يك تخلف محسوب مي شود. يكي از وظايف 
عمده ش��هرداري ها نظارت بر عمليات ساختماني است. 
وظيفه شهرداري در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتي 
نيست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدي 
كنند، ماموران شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات 
ساختماني هستند. بر اين اس��اس اجراي تكاليف قانوني 
هدف ديگر شهرداري ها از نظارت بر ساخت و سازها است. 
ساختمان هاي بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان 
ساختمان و فاقد استحكام بنا احداث مي شوند. در اين رابطه 
اهميت اين مقوله را ني��ز به عنوان يك هدف ضروري بايد 
مد نظر داشت. در اين راستا نقش كميسيون ماده 100 به 
عنوان اهرم اجرايي و مرجع تصميم گيري در مورد تخلفات 
ساختماني داراي اهميت است. در حقيقت از اين مرحله 
وارد بررسي مي شود. كميسيون ماده 100 در ميان مراجع 
قضاي��ي در كنار مراجع عمومي دادگس��تري منحصراً به 

اختافات و دعاوي خاص رسيدگي مي كنند. كميسيون 
ماده 100 نمونه اي از مراجع اختصاصي خارج از دادگستري 
كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و مجزاي شهرداري 
است و از نظر تشكيات و سازماندهي ارتباطي با قوه قضاييه 
ندارد. كميسيون ماده 100 مرجع بي طرفي است كه بين 
شهرداري و شهروند ذي نفع قضاوت مي نمايد و خود مرجعي 
شبه قضايي به حساب مي آيد.منظور از نهاد شبه قضايي 
نهادي است كه به موضوع پيش بيني شده توسط قانون گذار 
رسيدگي و اتخاذ تصميم مي كند، بي آنكه از جنس محاكم 
دادگستري باشد. بر اساس اين گزارش، دور زدن كميسيون 
ماده 100 از سوي متخلفان به انحاي مختلف، كارآمدي اين 
كميسيون را دچار اختال كرده است به گونه اي كه بسياري 
از ضوابط قانوني ساختماني و شهرسازي با پرداخت جريمه، 
به سكه رايج بازار ساخت و ساز بدل شده است. در اين حال، 
طي سال هاي گذشته و به مناسبت هاي مختلف برخي از 
مسووالن بر لزوم اصاح قانون مربوطه با هدف جلوگيري از 
تخلفات ساختماني و زمين خواري تاكيد كرده اند. از جمله 
ابراهيم رييسي، پيش از تصدي رياست جمهوري و در زمان 
رياست قوه قضاييه به هنگام حضور در نشست اداري دماوند 

بر اين مساله تاكيد كرده بود. 

   تحول در عرصه نظارت بر ساخت
اقبال ش��اكري نماينده مجلس شوراي اس��امي اما روز 
پنجشنبه هفته گذشته با اش��اره به اقدامات در حال اجرا 
در مجلس براي بهبود ساختار ساخت و سازهاي شهري و 
خصوصي در كشور گفت: يكي از اين اقدامات بررسي قانون 
نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه در كميسيون 

عمران بررسي شده است و به زودي براي تصويب به صحن 
خانه ملت م��ي رود و مي تواند تحولي در اين عرصه ايجاد 
كند.عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اسامي با 
تاكيد براينكه اصاح قانون ماده 100 شهرداري ها در اين 
كميسيون نهايي و تصويب شده است گفت: طي يكي دو 
هفته آتي اين قانون نيز به صحن مجلس خواهد رفت كه 
پس از تصويب بتواند بساط بسياري از تخلفات كنوني كه به 
نفع سودجويان و به ضرر مالكان خرد كم بضاعت و متوسط 
اكثريت جامعه است را براي هميشه برچيند و انقابي در 

عرصه نظارت برساخت وسازها ايجاد كند.

    منابع مالي به جيب شهرداري ها نرود
در همين رابطه، علي اصغر قائمي، عضو شوراي شهر تهران 
درباره انتقادها از عملكرد كميسيون ماده 100 و اينكه نبايد 
منبعي براي كسب درآمد براي شهرداري ها و رفع مشكات 
مالي آنها تلقي شود، اظهار كرد: در مجلس نيز اين موضوع 
مطرح است و جلساتي برگزار ش��ده و در يكي از جلسات 
حضور داشتم. دوستاني كه در فراكسيون مديريت شهري 
هستند معتقدند، اين شكل كميسيون ماده 100 بايد تغيير 
بنيادي كند و منابع آن نيز مستقيما به جيب شهرداري ها 
نرود تا عارضه اي كه وجود دارد به حداقل برسد و شهرداري 
مايل نباشد كه تخلف بيشتر باشد كه از محل آن درآمدي 
كسب شود. عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: اگر تخلف 
براي شهرداري درآمدزا نباشد بهتر جلوي اينگونه تخلفات 
را مي گيرد.او در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اينكه اما در 
مجلس تغيير در قوانين كميسيون ماده 100 مدت هاي 
زيادي است كه در جريان است و هنوز به نتجه اي نرسيده 

است، گفت: اين دست اقدامات زمانبر است و حتما به اين 
زودي ها به نتيجه نمي رس��د، اما حتما به نتيجه مي رسد.

قائمي گفت: مهم تر از اين اليحه مديريت ش��هري است 
كه بيش از چهار س��ال اس��ت كه در مجلس است و ابعاد 
گسترده اي دارد و وقتي هم كه به تغيير در مجلس برخورد 
مي كنند ممكن است آن سابقه ذهني به راحتي منتقل نشود. 
مستندات موجود است و سابقه ذهني برخي از نمايندگاني 
كه در كميس��يون تخصصي كار كرده اند ممكن است در 
دسترس طيف بعدي نباشد و طبيعتا پرداخت به آن زمانبر 
است.او گفت: فعا ناچاريم براساس قانون موجود كميسيون 
ماده 100 را اداره كنيم و االن ده كميس��يون ماده 100 در 
شهر تهران كار خود را انجام مي دهند. نقطه نظراتي روي اين 
تركيب است از جمله اينكه اين تركيب كم است و به ازاي 
هر منطقه يك كميسيون باشد تا موضوعات را به صورت 
محلي اداره كنند كه البته مزايا و معايبي دارد.قائمي اضافه 
كرد: االن پرونده هايي كه از طرف مناطق يا هر مرجعي به 
عنوان تخلف به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شود، 
سيستم به صورت تصادفي بين كميسيون ها تقسيم مي كند 
كه مبنا اين بوده زمينه سازي و هماهنگي هايي از قبل نشود. 
اينكه تعداد كميسيون هاي فعلي كم هستند مساله محرزي 
است و الزم است كه شهرداري و قوه قضاييه يك هماهنگي 
داشته باشند تا اين تركيب را در صورت امكان بيشتر كنند تا 
پرونده در صف نداشته باشيم.عضو شوراي شهر تهران ادامه 
داد: موضوع ديگر در كميسيون ماده 100 وحدت آرا است 
و بايد تا حد امكان از رفتارهاي سليقه اي پرهيز شود تا اينكه 
چارچوب كلي براي اين كميسيون از سوي مجلس تنظيم 
شود.او در پاسخ به اينكه چرا نظارت شورا در كميسيون ماده 
100 به حدي بازدارنده نيست كه شهرداري اين امكان را 
نداشته باشد تا بخواهد از محل كميسيون ماده 100 به 
كسب درآمد برسد، اظهار كرد: االن شورا 10 نماينده در 
كميسيون ماده 100 دارد و تصميم بدون راي هر سه نفر 
در اين كميسيون قابل اجرا نيست. عما يكي از نقاطي كه 
شورا حداكثر نظارت را دارد كميسيون ماده 100 است. اما 
اشكالي كه به آن اشاره مي كنيد در واقع مربوط به همان 
وحدت رويه است. ممكن است در يك كميسيون نگاه ها 
سختگيرانه باش��د و در كميسيون ديگري راحت تر نظر 
بدهند، چرا كه برداشت افراد از قانون ممكن است متفاوت 
باش��د. قائمي تاكيد كرد: در نتيجه االن موضوع مهم در 
ماده 100 وحدت رويه در آرا است تا تخلفات فاحش نباشد 
و دو تخلف همسان در دو منطقه متفاوت نبايد حكم هاي 
متفاوت بگيرند و الزمه اش اين اس��ت ك نشس��ت هاي 

مشترك بيشتر مي شود تا وحدت آرا را بيشتر كرد.
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ماجرای ناترازی حمل و نقل 
ریلی داخلی و خارجی

در حالی که مديرعامل شرکت راه آهن بر شکسته 
ش��دن رکورد ترانزيت ريلی قرن اخير تأکيد دارد، 
اما اين شرکت از تقويت حمل بار داخلی غافل بوده 
است. به گزارش مهر، آن طور که کارشناسان ادعا 
می کنند، در س��ال های اخير، روند شاخص های 
عملکردی شبکه حمل و نقل ريلی کشور حرکتی به 
سمت جلو نداشته است. در حالی که تا پيش از سال 
1۳۹۷، عملکرد راه آهن، با توجه به افزوده ش��دن 
دارايی های ريلی همچون محورهای ريلی جديد، 
کشنده ها و ناوگان باری و مسافری جديد، هر ساله 
افزايش می يافت، به طوری که از منظر شاخص های 
عملکردی، راه آهن جمهوری اسامی ايران توانست 
در سال ۹۷ رکورد عملکردی خويش را به جا بگذارد. 
به روايت آمار منتشر شده در سالنامه آماری شرکت 
راه آهن جمهوری اسامی ايران، پس از سال ۹۸، 
نه تنها پيشرفتی در ثبت رکورد جديد عملکردی 
شبکه ريلی حاصل نشد، بلکه به رغم توسعه بيشتر 
شبکه ريلی و دارايی های آن، ميزان عملکرد شبکه 
ريلی کشور کاهشی بود. به طوری که در سال ۹۸ 
نسبت به سال ۹۷، ۴.۹ درصد کاهش، در سال ۹۹ 
نسبت به س��ال ۹۸، ۵.۸ درصد افزايش و در سال 
1۴00 نسبت به سال 1۳۹۹، رقم بی سابقه 1۴.۷ 
درصد کاهش در عملکرد را ثبت کرده است. با اين 
حال و با آغاز سال 1۴01، اميد می رفت که تغيير 
در سطوح باالی مديريتی اين شرکت، روند کاهشی 
را متوقف کرده و اين صنعت مهم و استراتژيک را 
باز به مدار پيشرفت در ميزان عملکرد بازگرداند؛ اما 
مطابق با آماری که منابع موثق اعام کرده اند، در 
فروردين ماه سال جاری نسبت به فروردين سال 
گذشته، ميزان عملکرد حمل بار شبکه ريلی کشور، 
۹.۳ درصد کاهش داشته اس��ت و از 2.۸ ميليارد 
تن کيلومتر در فروردين 1۴00 به 2.۵ ميليارد تن 
کيلومتر در فروردين ماه س��ال جاری تقليل پيدا 
کرده است. از س��وی ديگر، در پايان سال گذشته 
اخباری مبنی بر شکسته شدن رکورد ترانزيت ريلی 
در 100 سال گذش��ته از سوی راه آهن مطرح شد 
که مطابق با آمار منتشر شده، عملکرد ترانزيت در 
فروردين ماه سال جاری نيز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۳0 درصد افت را نشان می دهد. اين در 
حالی است که سيد ميعاد صالحی معاون وزير راه و 
شهرسازی و مديرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اس��امی ايران بارها چه در مراس��م های رسمی 
ش��رکت راه آهن و چه در صفحات ش��خصی خود 
در فضای مجازی بر شکسته شدن رکورد ترانزيت 
ريلی 100 س��ال اخير تأکيد کرده بود. در همين 
رابطه محمد جواد شاهجويی، کارشناس اقتصاد 
حمل و نقل در گفت و گو با مهر اعام کرد: وضعيت 
حال حاضر شبکه راه آهن هيچ تعريفی ندارد و اگر 
تاشی برای ايجاد تغييرات مثبت صورت نگيرد، 
بعيد نيست که به زودی شبکه حمل و نقل کشور 
از مدار اثرگذاری در اقتصاد ملی خارج شود. مسلمًا 
مشکل اساسی امروز راه آهن نه کمبود لوکوموتيو 
است و نه کمبود زيرساخت های شبکه. چرا که هم 
اکنون از همي��ن دارايی های موجود هم به صورت 
بهينه استفاده نمی شود. بنابراين برای حل مجموعه 
مشکات راه آهن، می بايست ريشه اين مشکات 

برطرف شود.
اين کارش��ناس اقتصادی ريشه مشکات راه آهن 
را مديريت بی انگيزه دولتی دانست و اظهار کرد: تا 
وقتی که مجموعه کارکنان راه آهن و تيم مديريتی 
آن نسبت به کاهش يا افزايش عملکرد شبکه شامل 
تن��اژ بار داخل��ی و ترانزيتی و حمل مس��افر ريلی 
پاسخگو نيستند و تشويق و تنبيه نمی شوند، اساسًا 
اتفاقی برای جلوگيری از اين کاهش در عملکرد در 
شبکه رخ نخواهد داد. با آمار سازی ها هم نمی توان بر 
وضعيت بغرنج شبکه ريلی کشور سرپوش گذاشت. 
وی خاطرنشان کرد: درست است که رکورد تاريخی 
در حمل بار ترانزيتی ريلی سال گذشته جابه جا شده 
است، اما بايد از مسئوالن راه آهن پرسيد افزايش 2 
ميليارد تنی در حمل بار ترانزيتی ريلی، چرا باعث 
شده اس��ت که عملکرد حمل بار داخلی ۵ ميليارد 
تن کاه��ش پيدا کند؟ ضمن آنکه با بررس��ی آمار 
می توان فهميد که رکورد زنی ترانزيت ريلی از سوی 
راه آهن نيز نه به واس��طه هم و غم جدی مسئولين 
اين حوزه در خص��وص افزايش حجم ترانزيت، که 
با واسطه ايجاد تقاضا از س��وی ترکمنستان برای 
حمل بار گوگرد خود از طريق ريل ايران بوده است. 
الزم به ذکر است که در ۵ سال گذشته بيش از ۹0 
درصد از ترانزيت ريلی کشور تمامًا مربوط به گوگرد 
ترکمنس��تان و در مسير س��رخس به بندر شهيد 
رجايی جابه جا شده است. شاهجويی تصريح کرد: تا 
زمانی که ساختار حکمرانی شبکه ريلی کشور اصاح 
و مولفه های اقتصاد در اين حوزه برقرار نشود، حتی 
اگر شبکه توسعه پيدا کند هم نمی توان اميدی به 
بهبود ش��رايط داش��ت. بيش از 1۳ سال از مصوبه 
تعيين سهم بهينه بخش های دولتی و غيردولتی از 
فعاليت های راه و راه آهن می گذرد و راه آهن به هيچ 
عنوان پاسخگو نيس��ت که چرا به مفاد اين مصوبه 
عمل نکرده است. بدون شک حل مساله حکمرانی 
در شبکه ريلی کشور، مشکل کمبود کشنده، کمبود 
محورهای ريلی، پايين بودن شاخص های بهره وری 
و افت در عملکرد شبکه را نيز مرتفع خواهد کرد. اين 
کارشناس اقتصاد حمل ونقل در گفت و گو با تسنيم 
نيز با اش��اره به اينکه يکی از مشکات بخش ريلی 
کشور تصدی گری و تنظيم گری توام است، گفت: 
با واگذاری مجوز بهره برداری از محورهای ريلی به 
مردم اين مشکل به طور قطعی رفع می شود. اساسا 
در دنيا مرسوم نيست که يکی از رقبا خود تنظيم 
گر همان بخش هم باش��د. اما راه آهن در ايران به 
ص��ورت همزمان هم تنظيم گ��ری می کند و هم 
تصدی گری. در چنين شرايطی نمی توانيم انتظار 

بهبود شرايط را داشته باشيم. 

تراكم جمعيتي در استان تهران 
20 برابر كل كشور

عضو شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه تراكم 
جمعيتي در استان تهران 20 برابر كل كشور است، 
گفت: ۴.۵ ميليون نفر از جمعيت 12 ميليون نفري 
تهران در مناطق فرسوده و ناپايدار زندگي مي كنند. 
به گزارش فارس، جعفر بندي شربياني در نشست 
خبري اولين اجاس همكاري كميس��يون هاي 
معماري و شهرس��ازي شوراهاي اس��تان تهران 
تصريح ك��رد: تراكم جمعيتي در اس��تان تهران 
20 برابر كل كشور است؛ در هر كيلومتر مربع در 
سطح كشور به صوت ميانگين ۴۵ نفر ساكن است 
در حالي كه در تهران ۹۹6 نفر است. هشت دهم 
درصد وسعت كشور به اس��تان تهران اختصاص 
دارد و جمعي��ت 1۷ درصد جمعيت كل كش��ور 
است. با توجه به اين ميزان جمعيت ناچاريم توجه 
ويژه اي به موضوع شهرس��ازي در اس��تان تهران 
داشته باشيم. شربياني با اشاره به سرعت فزاينده 
رشد شهري در تهران خاطرنش��ان كرد: در سال 
۳۵ در استان تهران ۷ ش��هر داشتيم كه در سال 
۹۵ به ۴۴ ش��هر رسيد . امس��ال تهران ۴۹ شهر 
دارد كه نشان دهنده سرعت فزاينده شكل گيري 
نقاط شهري است. 60 نقطه اين ظرفيت را دارند 
كه تبديل به شهر شوند.وي ادامه داد: با اين ميزان 
تراكم، ضرورت وجود قوانين و مقررات مشترك در 
كل استان تهران و همچنين هم افزايي كل شهرها 
و انتقال تجارب آنها احس��اس مي ش��ود. وي در 
خصوص تمهيدات انديشيده شده براي جلوگيري 
از ساخت و ساز در مناطق سكونتگاهي در معرض 
خطر فرونشست با تأكيد بر اينكه فرونشست يك 
مشكل جدي در تهران است، گفت: استعامات در 
اين زمينه در حال انجام است و همه نقاطي كه در 
خطر فرونشست يا ديگر خطرات هستند، مشخص 
مي شوند. اين موضوعات در صدور پروانه ها مورد 
توجه قرار مي گيرند تا مشكل روي مشكل ايجاد 
نشود و روي گسل و مناطق داراي خطر فرونشست، 
مس��كن ايجاد نش��ود.عضو هيات رييسه شوراي 
اسامي شهر تهران يادآور شد: به دنبال اين هستيم 
در مناطق��ي كه دچار چالش اساس��ي هس��تند، 
بارگذاري سكونتگاهي نداشته باشيم تا مشكات 
عديده اي ايجاد نش��ود. اين فيلترها قبل از صدور 
پروانه كنترل مي شود.شربياني با اشاره به ايجاد 
انسجام در توسعه سكونتگاهي و همچنين ايجاد 
رواب��ط افقي و داوطلبانه بي��ن نهادي در منطقه 
كان شهري اس��تان تهران، تصريح كرد: ايجاد 
مديريت يكپارچه شهري، ايجاد منابع درآمدي 
پايدار و تعادل بخشي به س��رانه درآمدي آنها و 
ايجاد س��اختار قانوني ب��راي اداره و برنامه ريزي 

تهران از اهداف نهايي اين مجمع است.
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نيمي از چرخه چهارس��اله هاوينگ بيت كوين به تازگي 
پشت سر گذاشته شده است و تحليل گران از همين حاال 
در تالشند تا واكنش قيمت بيت كوين به هاوينگ بعدي 
را پيش بيني كنند. با اين حال، تاريخ نش��ان مي دهد كه 
پيش بيني اين امر س��خت تر از چيزي اس��ت كه به نظر 
مي رسد. با وجود اين در حال حاضر، روند قيمت بيت كوين 
در هفت هفته اخير نزولي بوده و اشباع فروش در بازار اكنون 
به اوج خود از زمان سقوط مربوط به همه گيري ويروس 
كرونا در جهان رس��يده اس��ت. اين موضوع ممكن است 
شرايط را براي بازيابي قيمت فراهم كند؛ اما انتظار مي رود 
جهش احتمالي بيت كوين بسيار محدود باشد. هاوينگ 
بعدي بيت كوين قرار است حوالي ۳۰ مارس ۲۰۲۴ )۱۱ 
فروردين ۱۴۰۳( اجرا شود. هاوينگ هر چهار سال يك بار 
اتفاق مي افتد و ط��ي آن پاداش  بالك ها كه به ماينرهاي 
شبكه اين ارز ديجيتال پرداخت مي شود، ۵۰ درصد كاهش 
مي يابد. در تاريخ مذكور پاداش  بالك هاي بيت كوين نصف 
مي شود و از ۶.۲۵ واحد به ۳.۱۲۵ بيت كوين در هر بلوك 
استخراج شده كاهش مي يابد. در حال حاضر، روزانه ۹۰۰ 
بيت كوين )حدود ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دالر( استخراج مي شود 
و پس از هاوينگ بع��دي، اين عدد ب��ه ۴۵۰ بيت كوين 
كاه��ش خواهد يافت. هاوينگ قبل��ي بيت كوين در ۱۱ 
مه ۲۰۲۰ )۲۲ ارديبهش��ت ۹۹( انجام ش��د و پس از آن 
پاداش بالك هاي بيت كوين از ۱۲.۵ به مقدار فعلي ۶.۲۵ 
بيت كوين رسيد. با اين حال، واكنش قيمت بيت كوين به 
اين رويداد آن چيزي نبود كه برخي انتظارش را داشتند 
و احتمااًل به آن اميدوار بودند. هرچند كه در اين روز و بعد 
از اجراي هاوينگ مذكور قيمت بيت كوين كمي كاهش 
يافت، برخي از متخصصان بازار ارزهاي ديجيتال، باور دارند 
كه يكي از محرك هاي روند صعودي بزرگ بيت كوين در 
دو ماه پس از آن، همين رويداد بوده است. روند صعودي 
مذكور تا آوريل ۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( ادامه داش��ت و 
بيت كوين را به اوج ۶۰,۰۰۰ دالري رس��اند. سپس، يك 
اصالح بزرگ، قيمت اي��ن ارز ديجيتال را در تقريبًا ۱۰۰ 
روز به نصف رس��اند و زمينه را براي روند صعودي بعدي 
آن فراهم كرد. روند صعودي دوم نيز باعث شد كه قيمت 
بيت كوين در نوامبر ۲۰۲۱ )آبان ۱۴۰۰( به اوج تاريخي 
خود، يعني حدود ۶۹,۰۰۰ دالر برسد. با اين وجود، هنوز 
مشخص نيست كه بازار نسبت به هاوينگ بعدي بيت كوين 
چه واكنشي نش��ان خواهد داد. تنها مي دانيم كه پاداش 
ماينرها نصف مي شود و براي اينكه استخراج بيت كوين 
همچنان سودآور باشد، قيمت آن بايد افزايش يابد. با توجه 
به اينكه بسياري از متخصصان، باور دارند هزينه توليد 
يك بيت كوين جديد تقريبًا به عنوان كف قيمت اين 
ارز ديجيتال عمل مي كند، افزايش قيمت آن پس از هر 

چرخه هاوينگ منطقي به نظر مي رسد. عالوه بر اين، 
هنوز نمي دانيم در آينده استفاده از بيت كوين به اندازه 
كافي افزايش مي يابد و كارمزد تراكنش ها از پاداش هاي 

بلوك پيشي مي گيرد يا خير.

قيمتبيتكوين
معمواًلديربههاوينگواكنشنشانميدهد

با بررسي هاوينگ هاي قبلي، مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
به ندرت پيش مي آيد بيت كوين فوراً به هاوينگ جديد خود 
واكنش نشان دهد. البته با توجه به اينكه هاوينگ يك رويداد 
شناخته شده اس��ت و بايد بازار ارزش آن را مشخص كند، 
چنين چيزي چندان عجيب به نظر نمي رسد. با اين حال، 
نمودار بيت كوين نشان مي دهد كه قيمت اين ارز ديجيتال 
در هر س��ه دوره گذشته و مدتي پس از اجراي هاوينگ ها 

به طور قابل توجهي افزايش يافته است.

سومينهاوينگبيتكوين
پيش از هاوينگ قبلي، كارشناسان پيش بيني مي كردند 
كه اين رويداد هيچ تأثيري بر قيمت بيت كوين نمي گذارد. 
برخي هم انتظار داشتند عرضه ماينرها و در نتيجه فشار 
فروش اين ارز ديجيتال افزايش مي يابد و معامله گران هم 
استراتژي »با شايعات بخر و با اخبار بفروش« را در پيش 
بگيرند. تعدادي از متخصصان نيز انتظار داشتند با توجه 
به اينكه قرار است بيت كوين هاي جديد كمتري وارد 
چرخه شبكه شود، قيمت اين ارز ديجيتال افزايش يابد. 
با اين حال، زماني كه اين هاوينگ اتفاق افتاد، پيش بيني 
اول درست از آب درآمد و در ابتدا براي مدتي تقريباً هيچ 

تأثيري بر قيمت بيت كوين نگذاشت.

دومينهاوينگبيتكوين
بعد از اجراي دومين هاوينگ بيت كوين در س��ال ۲۰۱۶، 
قيمت اين ارز ديجيتال در ابتدا كاهش يافت و بس��ياري از 
هولدرهايي را كه منتظر افزايش قيمت آن بودند، شگفت زده 
كرد. با اين حال، پس از مدتي روند صعودي بيت كوين از سر 
گرفته شد و اين ارز ديجيتال را وارد بازار صعودي بزرگي كرد 
كه تا پايان سال ۲۰۱۷ ادامه داشت. ريشل راس، مشاور فعال 
در حوزه ارزهاي ديجيت��ال و علوم رايانه اي، يكي از افرادي 
است كه افزايش قيمت بيت كوين را در آن زمان به درستي 
پيش بيني كرده بود. او در دسامبر ۲۰۱۵ )آذر ۹۴( پيش بيني 
كرده بود كه قيمت بيت كوين پس از هاوينگ سال ۲۰۱۶ به 
۶۵۰ دالر مي رسد. در آن زمان قيمت بيت كوين حدوداً ۴۰۰ 
دالر بود. پيش بيني هرچند محافظه كارانه راس درست از آب 
درآمد و قيمت اين ارز ديجيتال نه تنها افزايش يافت، بلكه تا 

قبل از پايان سال ۲۰۱۶ به ۱,۰۰۰ دالر رسيد.

اولينهاوينگبيتكوين
اولين هاوينگ بيت كوين نيز در س��ال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد. 
ويتاليك بوترين، بنيان گذار اتري��وم، در آن زمان به عنوان 
نويسنده وب سايت بيت كوين مگزين فعاليت مي كرد. او در 
يكي از مقاالتش توضيح داده بود كه جامعه بيت كوين قبل 
از اولين هاوينگ آن تقريباً به دو گروه تقسيم مي شدند. گروه 
اول استدالل مي كردند كه هاوينگ بيت كوين باعث ايجاد 
شوك عرضه مي شود )به دليل كاهش پاداش ها عرضه كم 
مي شود( و قيمت آن را تا ۲ برابر افزايش مي دهد. گروه دوم نيز 
باور داشتند كه هاوينگ بيت كوين يك رويداد شناخته شده 
براي بازار محس��وب مي ش��ود و تأثي��ري روي قيمت آن 
نمي گذارد. البته با رويدادهاي پيش آمده، مي توانيم نتيجه 

بگيريم كه آنچه واقعاً اتفاق افتاد، عمدتاً تركيبي از ديدگاه هاي 
هر دو گروه بود و براي هر دو هاوينگ بعدي هم صدق مي كرد. 
به طور كلي، از يك طرف درست است كه هاوينگ همواره يك 
رويداد شناخته شده محسوب مي شود و تأثير فوري خاصي 
بر قيمت بيت كوين ندارد؛ اما از طرف ديگر، عرضه كمتر اين 
ارز ديجيتال و اين واقعيت كه تمام ماينرها به قيمت هاي 
باالتري براي كسب سود نياز دارند، باعث شده است كه قيمت 
بيت كوين بعد از هر سه هاوينگ گذشته و در ميان مدت و 
بلندمدت افزايش يابد. بنابراين، هرچند مشخص نيست پس 
از هاوينگ بعدي بيت كوين در نيمه اول س��ال ۲۰۲۴ چه 
اتفاقي مي افتد، احتماالً منطقي است كه انتظار داشته باشيم 
قيمت آن افزايش يابد، در عين حال كه اين رويداد احتمااًل 

چرخه قيمت ديگري را هم در بازار بيت كوين آغاز كند.

روندقيمتبيتكويندرهفتهفتهاخير
نزوليبودهاست

در حال حاضر، روند قيمت بيت كوين در هفت هفته اخير 
نزولي بوده و اشباع فروش در بازار اكنون به اوج خود از زمان 
سقوط مربوط به همه گيري ويروس كرونا در جهان رسيده 
است. اين موضوع ممكن است شرايط را براي بازيابي قيمت 
فراهم كند؛ اما انتظار مي رود جهش احتمالي بيت كوين 
بسيار محدود باشد. خريداران بيت كوين روز جمعه نسبت 
به شكل گيري شرايط اشباع فروش در بازار اين ارز ديجيتال 
واكنش نشان دادند و قيمت آن را به باالي ۳۰,۰۰۰ دالر 
رس��اندند. با اين حال، به نظر مي رس��د حركت صعودي 
احتمالي بيت كوي��ن در ادامه محدود خواهد بود و اين ارز 
ديجيتال ب��ا مقاومت هاي��ي در ۳۳,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ دالر 
مواجه شود. انديكاتور هاي مومنتوم كه سرعت تغييرات 
قيمت را اندازه گيري مي كنند، در نماي روزانه، هفتگي و 
ماهانه بيت كوين همچنان حاوي نشانه هايي منفي هستند؛ 
اتفاقي كه معموالً نشان دهنده دوره اي با بازدهي كم يا حتي 
منفي اس��ت. عالوه بر اين، بر اساس تاريخچه بيت كوين، 
بازدهي اين ارز ديجيتال براي اولين بار از س��ال ۲۰۱۴ در 
هفت هفته متوالي منفي بوده اس��ت. اين عامل هم تأييد 
مي كند كه شتاب قيمت بيت كوين در حال حاضر نزولي 
است. البته روز پنجشنبه، نشانه هاي كوتاه مدتي روي نمودار 
بيت كوين ظاهر شد كه خالف روند نزولي آن بودند. اين نوع 
نشانه ها معموالً باعث مي شوند كه قيمت جهش محدودي 
را تجربه كند. براي مثال، شاخص قدرت نسبي )RSI( در 
نماي هفتگي بازار بيت كوين به پايين ترين سطح خود در 
ناحيه اش��باع فروش از مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۹۸( رسيده 
است. با اين حال، مقاومت قوي پيش روي اين ارز ديجيتال و 
نشانه هاي منفي موجود در شاخص هاي مومنتوم، مي توانند 

روند صعودي احتمالي آن را محدودتر كنند.
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تصويبپيشنويساصالحموادي
ازقانوندسترسيآزادبهاطالعات

 همزمان با بيس��ت و پنجمين جلس��ه كميسيون 
انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات به رياست وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، پيش نويس اصالح موادي 
از قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات بررسي و 
تصويب شد. به گزارش ايرنا، بيست و پنجمين جلسه 
كميسيون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات 
روز يكشنبه- ۲۵ ارديبهشت ماه - با حضور و رياست 
محمد مهدي اسماعيلي به عنوان رييس كميسيون و 
محمدرضا عطاردي معاون سازمان استخدامي كشور، 
حجت االسالم مرتضي آقا تهراني رييس كميسيون 
فرهنگي مجلس شوراي اس��المي، رضا باقري اصل 
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات، رضا طاليي 
معاون وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل شد. در اين جلسه 
گزارش��ي از وضعيت پاسخگويي به درخواست هاي 
اطالعات مردم و عملكرد دس��تگاه ها و سازمان هاي 
مشمول و فعال در سامانه متمركز دسترسي آزاد به 
اطالعات، توس��ط دبير كميسيون دسترسي آزاد به 
اطالعات ارايه شد.حسين انتظامي گفت: از مجموع 
دو هزار و ۸۹۵ دستگاه شناسايي شده در كشور تنها 
۶۰ درصد در سامانه iranfoia فعال شده اند. رضا 
طاليي نيك معاون توس��عه مديريت و برنامه ريزي 
راهبردي وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
ني��ز با تاكيد به اجراي قانون فعل��ي به عنوان مرجع 
نظارت و دسترس��ي مردم به اطالعات موسس��ات 
 عمومي، اظهار كرد: موانع اجرايي اين قانون و اصالح و 
به روزرساني برخي مقررات آن بايد شناسايي و رفع 
شود. در اين نشس��ت پيش نويس اصالح موادي از 
قانون انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات بررسي و 

تصويب شد.
قانونانتشارودسترسيآزاد

بهاطالعاتدريكنگاه
به گزارش ايرنا، قانون انتش��ار و دسترس��ي آزاد به 
اطالعات در۶ فصل ۲۳ ماده اي، سه آيين نامه اجرايي 
و ۹ شيوه نامه موضوعي شرايط را براي پاسخگويي 
و دسترس��ي به اطالعات موسسات مشمول فراهم 
كرده است. اخيراً آيين نامه اجرايي ماده ۸ اين قانون 
به روزرس��اني و براي تصويب به هيات وزيران ارايه 
گرديد. در اين سامانه گزارش وضعيت پاسخگويي، 
برترين موسس��ات، گزارش جامع درخواست هاي 
مردمي، قانون، آيين نامه هاي اجرايي، شيوه نامه هاي 
موضوعي، گزارشات عملكرد دس��تگاه عمومي و... 
براي عموم مردم در صفحه اصلي س��امانه انتشار و 
دسترس��ي آزاد به اطالعات قابل دسترسي است. به 
اس��تناد آيين نامه ماده ۸ قانون انتش��ار و دسترسي 
آزاد به اطالعات، هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني 
مي تواند  درخواست خود براي دسترسي به اطالعات 
را به صورت برخط از طريق درگاه الكترونيك حقيقي 
با ثبت نام در سامانه  و ايجاد حساب كاربري، پيشخوان 
دولت الكترونيك، پست يا مراجعه حضوري به واحد 
 اطالع رساني موسسه درخواست شونده، تسليم كند. 

موافقتباصدوربارنامه
الكترونيكيتوسطپست

شركت ملي پس��ت از موافقت معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور با صدور بارنامه الكترونيكي توسط پست 
خبر داد. به گزارش ايرنا، در ديدار »س��ورنا ستاري« با 
»محمود ليايي معاون« وزير ارتباطات به منظور مديريت 
و هماهنگي حمل و نقل بار و لجستيك هوشمند در 
كشور با صدور بارنامه الكترونيكي توسط پست موافقت 
شد. بنا براين گزارش، شركت ملي پست به عنوان اولين 
شركت طرف سوم حمل و نقل )۳PL( نسبت به ايجاد 
زيرساخت هاي لجستيكي، سخت افزاري، نرم افزاري و 
داده مورد نياز با همكاري و مشاركت بخش خصوصي 
در قالب پست لجستيك اقدام خواهد كرد. به اين منظور 
درگاه صدور بارنامه الكترونيكي و ساير تسهيلگرهاي 
الزم در اختيار ش��ركت ملي پس��ت قرار مي گيرد 
و بر اساس كدپس��تي فرس��تنده )مبدأ( و گيرنده 
)مقصد( از طريق بازارگاه هاي برخط نسبت به انتخاب 
حمل كننده هاي مجاز جاده اي يا مستقيمًا ازطريق 
ساير اپراتورهاي حمل ونقل ريلي هوايي يا دريايي 
اقدام مي شود. گفتني است اولويت در اين خصوص با 

بارهاي محدوده ۵۰ تا ۱۵۰۰ كيلوگرم است.

پوششاينترنتماهوارهاي
استارلينكبه۳۲كشوررسيد

شركت اسپيس ايكس ايالن ماسك اعالم كرد خدمات 
اينترنت ماهواره اي اس��تارلينك اكنون در ۳۲ كش��ور 
قابل دسترس اس��ت. به گزارش ايسنا، شركت فضايي 
ايالن ماسك اعالم كرد اين سرويس اينترنت ماهواره اي 
برخالف مسائل قبلي كه باعث شده بود مشتريان ماه ها 
منتظر دريافت ديش خود باشند، فورا عرضه خواهد شد. 
استارلينك اسكرين شاتي را در توييتر به اشتراك گذاشت 
كه نقش��ه موجود بودن اين س��رويس را نشان مي داد و 
بر اس��اس آن، اين خدمات در اكثر نقاط اروپا و امريكاي 
شمالي و همچنين بخش هايي از امريكاي جنوبي، استراليا 
و نيوزيلند قابل دسترس است. ساير نقاط دنيا از جمله كل 
آفريقا به عنوان »به زودي عرضه خواهد شد«، مشخص 
شده اند. بر اساس گزارش وب سايت ورج، اسپيس ايكس 
ابتدا در ۲۵ كشور موجود بود و اكنون شمار كشورهايي 
كه خدمات اينترنت ماهواره اي استارلينك براي آنها قابل 

دسترس است، به ۳۲ كشور افزايش پيدا كرده است.

نصبعمديرديابروي
وسائلشخصيممنوعميشود

گروهي از قانونگذاران ايالت اوهايو امريكا اليحه اي براي 
كيفري كردن تعقيب افراد با استفاده از گجت »ايرتگ« 
ارايه كرده ان��د. به گزارش مهر به نقل از انگجت، اليحه 
مذكور ك��ه HB۶۷۲ نام گرفته در صورتي كه تصويب 
شود، نصب عمدي يك دستگاه يا اپليكيشن رديابي روي 
مايملك شخصي فرد بدون رضايت وي را ممنوع مي كند. 
پس از آنكه شبكه خبري News ۳گزارشي از افزايش 
استفاده از دستگاه هايي مانند اپل اير تگ توسط مزاحمان 
براي تعقيب افراد انجام داد، قانونگذاران اوهايو تصميم 
گرفتند چالش روزافزون تعقيب از راه دور را كنترل كنند. 
گزارش اين شبكه خبري در ماه فوريه نشان داد شكافي 
در قانون اين ايالت به افرادي بدون س��ابقه مزاحمت يا 
خش��ونت خانگي اجازه مي دهد بدون هيچ مجازاتي 
اف��راد ديگر را تعقيب كنند. طبق تحقيق اين ش��بكه 
خبري، تعداد كمي از اياالت امريكا قانوني عليه تعقيب 
الكترونيك دارند و اوهايو نيز از جمله ايالت هايي است كه 
قانون خاصي در اين زمينه تصويب نكرده است. از سوي 
ديگر گزارشي در نش��ريه مادر بورد نشان داد تعقيب 
افراد با استفاده از ايرتگ چالشي محدود به چند رويداد 
معدود نيس��ت. پس از آنكه نشريه مذكور سوابق رصد 
ايرتگ در چند واحد پليس در امريكا را درخواست كرد 
با ۱۵۰ گزارش روبرو شد. از اين تعداد، ۵۰ پرونده شامل 
زناني بود كه تصور مي كردند فردي با استفاده از ايرتگ 
آنها را رديابي مي كند. اپل در ماه فوريه اعالم كرد قابليت 
امنيتي جديدي براي جلوگيري از تعقيب با ايرتگ اجرا 
مي كند. اين شركت تصميم دارد قابليتي را فعال كند كه 
به مالكان آيفون هاي ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اجازه مي دهد هرگونه 
ايرتگ ناشناس را رديابي كنند.اين ابزار جهت و مسافت 
ايرتگ ناخواسته با آيفون را نشان مي دهد. همچنين اپل 
تصميم دارد هشدارهاي رديابي ناخواسته را نيز آپديت 

كند تا درباره مزاحمان احتمالي به افراد آگاهي دهد.

۴۰درصدكارمندانعليبابا
درروسيهاخراجشدند

هلدينگ علي باب��ا ۴۰ درصد كارمندان��ش در پروژه 
همكاري با روسيه به نام »علي اكسپرس راشا« را اخراج 
كرده است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين درحالي 
است كه جنگ ادامه دار بين روسيه و اوكراين كسب وكار 
خارجي را مختل كرده است. يكي از كارمندان مطلع از 
اين امر به خبرگزاري نيكي فاش كرده هنوز مشخص 
نيست تعداد كارمندان بيشتري اخراج مي شوند يا خير 
زيرا برخي از كارمندان اخراج ش��ده تصميم به استعفا 
گرفتند و برخي به واحدهاي ديگر منتقل شده اند. »علي 
اكسپرس راشا« يك پروژه مشترك همكاري بود كه در 
سال ۲۰۱۹ ميالدي توسط علي بابا وشركاي روسي اش 
راه اندازي شد كه تراكنش هاي داخلي و خارجي انجام 
مي داد. بيش از س��ه چهارم كسب وكار اين شركت به 
فروش خارج از مرزي وابسته است. اما از آنجا كه زنجيره 
ذخاير آن بايد با محدوديت هاي سفر جديد منطبق شود، 
دستيابي شركت به سود )به دليل شيوع ويروس كرونا( به 
تعويق افتاده است. از سوي ديگر حمله روسيه به اوكراين 

نيز روي كسب وكار علي بابا تاثيرگذاشته است.

نيجريهبرايرمزارز
قانونتعيينكرد

رگوالتور بازار نيجريه مجموعه قوانيني براي دارايي هاي 
ديجيتال منتشر كرد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين 
اقدام نشان مي دهد پرجمعيت ترين كشور آفريقا سعي 
دارد حد وسطي بين ممنوعيت دارايي هاي رمزارزي و 
استفاده از آن بدون هيچ قانوني ايجاد كند. بانك مركزي 
نيجريه سال گذشته تمام بانك ها و موسسات مالي را از 
انجام تراكنش يا معامله با ارزهاي ديجيتالي منع كرد. 
كميس��يون ب��ورس و اوراق بهادار نيجري��ه )SEC( در 
وب س��ايت خود » قوانين جديد در زمينه صدور، ارايه 
بسترها و نگهداري دارايي هاي ديجيتال« را منتشر كرده 
است. سند ۵۴ صفحه اي مذكور الزامات ثبت دارايي هاي 
ديجيتال توضيح داده شده است. همچنين در اين سند 
دارايي هاي مذكور ب��ه عنوان اوراق بهاداري طبق بندي 
ش��ده اند كه تحت قوانين كميس��يون ب��ورس و اوراق 
بهادار نيجريه قرار دارد. اين كميسيون اعالم كرد هيچ 
يك از صرافي هاي دارايي هاي ديجيتالي مجاز به انجام 
 SEC تجارت دارايي هاي مذكور نخواهند بود مگر آنكه از
حكم »عدم اعتراض« دريافت كرده باشد. صرافي هاي 
دارايي هاي ديجيتال بايد ۳۰ ميليون نايرا )واحد پولي 
نيجريه( به عنوان هزينه ثبت پرداخت كنند. نيجريه در 
اكتبر ۲۰۲۱ ميالدي ارز ديجيت��ال eNaira را با اميد 
گس��ترش دسترس��ي به بانكداري عرضه كرد. ارزهاي 
ديجيتال رسمي برخالف رمزارزهايي مانند بيت كوين 
توسط بانك مركزي كشورها پشتيباني و كنترل مي شوند.

اشباع فروش ارزهاي ديجيتال به اوج خود در  دو سال گذشته رسيده است

شتاب قيمت بيت كوين در حال حاضر نزولي است

چندترفندبراياينكهعمرگوشيتانبيشترشود
ارتقاي هر ساله به جديدترين و بهترين گوشي هوشمند عالي 
به نظر مي رسد، اما اين كار چندان ارزان نيست، بنابراين ياد 
بگيريد چگونه تلفن خود را طوالني تر نگه داريد. به گزارش 
ايسنا، پرچمدارهاي گوش��ي هاي هوشمند، گزينه هاي 
وسوسه انگيزي براي ارتقا هستند، اما هزينه زيادي براي 
شما خواهند داشت، زيرا قيمت هايي از حداقل ۶۰۰ دالر تا 
بيش از ۱۰۰۰ دالر را هم شامل مي شوند. با دانستن اينكه 
قيمت گوش��ي هاي جديد در حال افزايش است، افزايش 
عمر تلفن هوشمند فعلي تان مي تواند در درازمدت، منجر به 
صرفه جويي در هزينه هايتان شود. براي استفاده از اين نكات 
براي بهبود طول عمر تلفن، حتي نيازي به دانش فني نداريد، 
پيروي از همه آنها نسبتاً آسان است و مي توانيد از امروز شروع 
به تغيير عادت هاي خود كنيد تا عمر تلفن خود را افزايش 
دهيد. چه به تازگي گوشي خود را ارتقا داده باشيد و چه در 
حال فكر كردن به اين كار هستيد، وب سايت سي نت به چند 
ترفند سريع و آسان اشاره كرده كه با كمك آنها مي توانيد 

گوشي خود را در شرايط عالي نگه داريد.

بهروزرسانيبرنامههاراناديدهنگيريد
براي اينكه گوشي شما تا حد امكان سريع و بدون مشكل كار 
كند، مهم است كه سيستم عامل و نرم افزارهايي كه نصب 

شده را در زمان انتشار به روز كنيد. اين به روزرساني ها زمان 
زيادي نمي برند، اما مزاياي آن مي تواند بسيار زياد باشد: از 
رفع اشكال ها و رفع مشكالت امنيتي گرفته تا تغييراتي كه 
ويژگي هاي جديدي را به ارمغان مي آورد و عملكرد كلي را 

بهبود مي بخشد تا دستگاه شما روان تر و سريع تر كار كند.
اندروي��د و آيفون هر دو به روزرس��اني خودكار برنامه ها 
را ارايه مي كنند كه بايد به طور پيش فرض فعال ش��وند. 
مي توانيد با باز كردن پلي اس��تور، بيرون كشيدن منو از 
سمت چپ صفحه، ضربه زدن روي تنظيمات و از انتخاب 
گزين��ه  Auto-update apps، گوش��ي اندرويدي 
اطمينان حاصل كنيد. اگر آيفون داريد، به تنظيمات و 
 App بخش اپ استور برويد و مطمئن شويد كه گزينه
Updates در وضعي��ت On ق��رار دارد. ب��ا اين حال، 
اين ويژگي در حالت كم مص��رف كار نخواهد كرد. براي 
به روزرساني هاي سيستم در تلفن  اندرويد، مي توانيد با 
باز كردن برنامه تنظيمات و جست وجوي »به روزرساني 
نرم افزار«، به روزرس��اني ها را بررسي كنيد. يا مي توانيد 
منتظر بمانيد تا تلفنتان به شما هشدار دهد كه به روزرساني 
در حال تعليق است و سپس دس��تورات را دنبال كنيد. 
گوگل تقريباً اول هر ماه به روزرساني هاي امنيتي اندرويد 
را منتشر مي كند، بنابراين بررسي در اواسط ماه براي اينكه 

ببينيد آيا گوشي شما به روزرساني دارد يا خير، عادت بدي 
نيست. در مورد دارندگان آيفون، شما اين امكان را داريد 
كه به گوشي خود اجازه دهيد به روزرساني هاي جديد را 
به طور خودكار نصب كند. البته نگران نباشيد، گوشي شما 
دقيقا پس از انتشار به روزرساني ها، آنها را دانلود و نصب 
نمي كند، بلكه، يك يا دو روز پس از اتمام به روزرس��اني، 
آنها را دانلود  كرده و سپس فرآيند نصب را براي دفعه بعد 
كه يك شبه شارژ مي شود برنامه ريزي مي كند. براي نصب 
به روزرساني يا روشن كردن به روزرساني هاي خودكار، به 
بخش تنظيمات< عمومي< به روزرساني نرم افزار برويد. 
اگر به روزرساني در دسترس است، براي نصب آن دستورات 
را دنبال كنيد. اگر نه، روي به روزرساني هاي خودكار ضربه 

بزنيد تا آن را روشن يا خاموش كنيد.

حذفبرنامههاواحيايگوشي
تلفن ها فضاي ذخيره سازي و حافظه محدودي دارند، به 
همين دليل مهم است كه تعداد برنامه هاي استفاده نشده 
را به حداقل برسانيد. حذف مرتب برنامه هايي كه از گوشي 
خود اس��تفاده نمي كنيد باعث صرفه جوي��ي در فضاي 
ذخيره سازي مي ش��ود، از اجراي برنامه ها در پس زمينه 
جلوگيري كرده و از منابع ارزش��مند اس��تفاده مي كند و 
باعث مي شود عمر تلفن شما ديرتر به پايان برسد. از كشوي 
برنامه يا صفحه اصلي خود عبور كنيد و همه برنامه هايي را 
كه در مقطعي به هر دليلي نصب كرده ايد، اما هرگز استفاده 
نكرده ايد، حذف كنيد. حذف برنامه ها در آيفون آسان است، 
فقط كافي است آن را براي مدتي نگه داريد تا برنامه انتخاب 
شود، آنگاه يك منوي كشويي از نماد برنامه خواهيد ديد، 
سپس فقط Remove App را انتخاب كنيد. سپس اين 
گزينه را خواهيد داشت كه برنامه را از تلفن خود حذف كرده 
يا فقط آن را از صفحه اصلي حذف كنيد. كاربران اندرويد 
چند گزينه ديگر دارند اما مي توانند رويكرد مش��ابهي را 
دنبال كنند: با فشار طوالني، »i« را كه براي اطالعات برنامه 
نشان داده مي شود انتخاب و سپس Uninstall را انتخاب 
كنيد. همچنين مي توانيد يك ورودي تقويم ماهانه با عنوان 
»حذف برنامه هاي استفاده نشده« تنظيم كنيد تا به شما 

يادآوري كند كه اين كار را به طور منظم انجام دهيد.

كمكيكقابخوب
درافزايشعمرگوشي

براي يك متخصص تلفن، حتي باريك ترين قاب ها هم 
خيلي زياد اس��ت، از طرفي اينكه ببينيم گوشي چگونه 
طراحي شده است، نسبت به وجود يك قاب پالستيكي 
حجي��م جذابيت بيش��تري دارد. با اين ح��ال، انتخاب 
هوشمندانه اين اس��ت كه گوشي را در يك قاب محافظ 
بپوشانيد تا از شكستن آن در صورت افتادن اجتناب ناپذير 
جلوگيري كند. پرداخت هزينه تعميرات پرهزينه صفحه 
نمايش يا مواجهه با يك صفحه شكسته، باعث مي شود كه 
روياي خريد يك گوشي جديد را در سر بپرورانيد، يا حداقل 

از اينكه در وهله اول قابي براي آن نگرفته ايد، ابراز تاسف 
كنيد. الزم نيست تمام تالش خود را بكنيد و گران ترين 
قاب را تهيه كنيد، اما داشتن چيزي روي گوشي مطمئنا 
به افزايش عمر آن كمك مي كند. ناگفته نماند، استفاده از 
قاب به اين معني است كه گوشي شما در شرايط بكر باقي 
مي ماند و احتمااًل زماني كه زمان ارتقا مي رس��د، ارزش 

فروش مجدد بيشتري خواهد داشت.

صفحهنمايشوپورتهاراتميزنگهداريد
استفاده از تلفني كه پر از چربي و كثيف است، كاري نيست 
كه هيچ يك از ما بخواهيم انجام دهيم. اما اگر تلفني تميز 
و براق باشد، همه ما نسبت به آن احساس خوبي خواهيم 
داشت، به خصوص اگر به اين معني باشد كه گرد و غبار مانع 
عملكرد آن نمي شود. حتي اگر از كيس استفاده مي كنيد، 
هر چند وقت يك بار چند دقيقه وقت بگذاريد تا هرگونه پرز 
يا كثيفي در درگاه شارژ، قسمت ميكروفون، مشبك بلندگو 

و جك هدفون را تميز كنيد، 

اجتنابازگرمشدنبيشازحد
باتريگوشي

افس��انه هاي متعددي در مورد باتري گوشي و سالم نگه 
داش��تن آن وجود دارد. براي مثال، شارژ سريع به باتري 
صدمه نمي زند، اما اينكه اجازه دهيد تلفن شما به طور كامل 
تخليه شود و به صفر برسد، ممكن است آسيب زا باشد. 
همچنين از قرار دادن دستگاه در شرايطي كه ممكن است 
باتري بيش از حد گرم شود، خودداري كنيد. مثال از بيرون 
گذاشتن گوشي در زير نور مستقيم خورشيد اگر در يك 
روز گرم بيرون نشسته ايد، خودداري كنيد، در آن صورت 
گوشي تان دوام بيشتري خواهد داشت. اگر گوشي بيش از 
حد داغ شود، خود به خود خاموش مي شود، اما اين اتفاق 
به باتري فشار وارد مي كند كه مي تواند طول عمر گوشي 
را كاهش دهد.از روزي كه گوش��ي خود را از جعبه خارج 
مي كنيد، مراقبت از باتري گوشي خود را شروع كنيد و 
زماني كه باتري ش��ما هنوز يك يا دو سال بعد از خريد، 

همچنان شارژ نگه داشته باشد، نتيجه را خواهيد ديد.

باتريخرابرابهجايگوشيعوضكنيد
حتي اگر همه كارها را طبق دس��تورالعمل انجام داده 
باشيد، ممكن اس��ت همچنان با مشكل باتري مواجه 
شويد كه به مرور زمان از شارژ شدن خودداري مي كند. 
در اين هنگام به جاي تعويض كل گوش��ي، مي توانيد 
باتري را تعويض كنيد. اغلب اين تعمير و نگهداري ساده 
و مقرون به صرفه مي تواند چند ماه يا حتي چند سال ديگر 
به عمر عملكرد گوشي شما اضافه كند. اگر بيشتر تلفن ها 
مانند گذشته همچنان با باتري هاي قابل تعويض ساخته 
مي شدند، آسان تر بود، اما در حال حاضر، بيشتر تلفن ها 
با باتري هاي تعبيه شده عرضه مي شوند كه بدون جدا 

كردن اجزاي گوشي قابل تعويض نيستند.
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تعادل |
طي روزهاي گذشته گمانه زني هايي مبني بر سقف دالري 
و حجم موتور محصوالت وارداتي مطرح بود. اما حال يكي 
از نمايندگان مجلس به نقل از وزارت صمت اعالم كرد كه 
در آيين نامه اجرايي واردات خودرو، حجم موتور بين ۱۵۰۰ 
تا ۲۵۰۰ سي سي و سقف قيمت نيز بين ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر 
در نظر گرفته شده است. بنابراين با توجه به قيمت ۳۰ هزار 
توماني دالر، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قيمتي 
۷۵۰ ميليون تومان خواهيم بود. در همين حال، دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو نيز درب��اره جزييات واردات خودرو 
گفته است كه رنج قيمت خودرو هاي وارداتي بين ۷۰۰ تا 
يك ميليارد و ۵۰۰ خواهد بود و محدوديت تعدادي وجود 
ندارد. يعني عمال اين خودرو ها رقيب خودرو هاي چيني 
در بازار مي ش��وند. ولي آنطور كه گفته شده خودرو هاي 
شاسي بلند هيچ كدام وارد نخواهند شد. عالوه بر اينكه بايد 
به ازاي صادرات خودرو، قطعات و خدمات يا ديگر كاالهاي 
صادراتي به تشخيص وزارت صمت باشد. اگرچه با اين اقدام 
وزارت صمت، تا حدي به تقاضاي بازار از نظر تعداد خودرو 
پاسخ داده مي شود، اما با توجه به رنج قيمتي در نظرگرفته، 
به نظر مي رسد، از نظر قيمتي به دليل تعرفه باالي واردات 
اتفاق خاصي نخواهد افتاد. چراكه به گفته كارشناسان، در 
حالت عادي اگر خودروي ۲۵ هزار يورويي وارد كشور شود، 
با تعرفه ۵۰ درصدي و ديگر هزينه ها، قيمت اين خودرو ۵۰ 
هزار دالري تخمين زده مي ش��ود. فردي هم كه اين مدل 
خودروها را وارد مي كند، مبلغي به عنوان سود به قيمت آن 
اضافه مي كند. در حقيقت خودرويي كه وارد كشور مي شود، 

بين ۵۰ تا ۵۵ هزار يورو قيمت مي خورد. 

   بند جديد از واردات خودرو
بعد از اعالم خبر آزادس��ازي واردات خودرو گفته شد كه 
محدوديت واردات خودرو با دو شرط سقف قيمت خودرو 
تا هفت هزار دالر و حجم موتور ۱۰۰۰ سي سي است و جالل 
رشيدي كوچي در توييتي نوشت: » در تنظيم آيين نامه 
واردات خودرو با تكيه بر كلمه خودروي اقتصادي دو شرط 
در نظر گرفته شده؛ ۱-سقف قيمت ۷۰۰۰ دالر! ۲-حجم 
موتور ۱۰۰۰ سي سي! اگر وزير صمت اين توهين آشكار به 
مردم ايران را اصالح نكند قطعا منتظر استيضاح باشد.« اما 
خيلي زود اين محدوديت تكذيب شد و محمدجواد حاجي 
حسيني معاون پارلماني وزارت صمت در حساب كاربري 
خود در توييتر نوشت: »آيين نامه مصوبه هيات دولت در 
خصوص لغو ممنوعيت واردات خودرو توسط وزارت صمت 
با استفاده از ديدگاه هاي تخصصي و كارشناسي در دست 
اقدام است و شايعات منتشرشده در خصوص محدوديت 
قيمت و حجم موتور صحت ندارد.« با اين حال رش��يدي 
كوچي نماينده مرودشت در توييتي به نقل از وزارت صمت 
نوشت: »از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد كه به نظر 
مي رسد در تصميم جديد، شرايط به شرح ذيل تغيير كرده 
است؛ ۱. حجم موتور بين ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سي سي. ۲. سقف 
قيمت بين ۲۰ تا ۲۵ هزار دالر.« با اين حساب و با توجه به 
قيمت ۳۰ هزار توماني دالر، امسال شاهد واردات خودرو تا 

سقف قيمتي ۷۵۰ ميليون تومان خواهيم بود.

   تعرفه باال، قيمت ها را گرا ن تر مي كند!
واردات خودرو تا س��قف قيمت ۲۰ يا ۲۵ هزار دالر به اين 
معنا نيس��ت كه خودرو در بازار ايران هم به همين قيمت 
فروخته مي شود. يكي از مولفه هايي كه باعث گران تر شدن 
خودروهاي وارداتي در كشورمان مي شود تعرفه هاي باالي 
وارداتي است. به گزارش مهر به نقل از معاون وزير صنعت 

درباره تعرفه واردات خودرو، اين تعرفه امس��ال بين ۴۰تا 
۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو متغير خواهد بود. 
يعني هرچه خودرو حجم موتور باالتري داشته و گران تر 
باشد، درصد تعرفه واردات هم باالتر خواهد رفت. با اين 
حساب براي خودروي هفت هزار دالري )۲۱۰ ميليون 
تومان( ۴۰ درصد هزينه گمرك بايد پرداخت شود كه 
مي شود دو هزار و ۸۰۰ دالر )۸۴ ميليون تومان( و اين 
يعني اين خودرو تا وارد كشور شود ۹ هزار و ۸۰۰ دالر 
)۲۹۴ ميليون تومان( تمام مي شود؛ اما رقم تعرفه براي 
خودروهاي ۲۵ ه��زار دالري )۷۵۰ ميليون توماني(، 
۷۰ درصد خواهد بود كه مي شود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دالر 
)۵۲۵ ميليون تومان( و اين يعني قيمت تمام ش��ده 
اين خودرو در داخل كشور ۴۲ هزار و ۵۰۰ دالر )يك 

ميليارد و ۲۷۵ ميليون تومان( خواهد بود.

    دولت پنهان كاري نكند
مهدي دادفر درباره مصوبه واردات خودرو گفت: اين طور كه 
ما از زبان نمايندگان مجلس شنيده ايم، سقف محدوديت 
قيمتي براي واردات خودرو ۲۰ هزار دالر است و محدوديت 
تعدادي وجود ندارد. ع��الوه بر اينكه بايد به ازاي صادرات 
خودرو، قطعات و خدمات يا ديگ��ر كاال هاي صادراتي به 
تشخيص وزارت صمت باشد. به هر حال با واردات خودرو 
پاسخ به تقاضاي بازار از نظر تعداد خودرو داده مي شود، ولي 
از نظر قيمتي اتفاقي نخواهد افتاد. دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو درباره نحوه واردات خودرو كه از طريق نمايندگي ها 
خواهد بود يا اش��خاص توضيح داد: قانون مي گويد براي 
واردات خودرو بايد ش��ركت نمايندگي، نوع و مدل را ابراز 
كند و اقداماتي جهت استانداردسازي و اخذ گواهينامه هاي 
استاندارد و محيط زيست را شركت نمايندگي انجام دهد، 
لذا اول شركت نمايندگي بايد استاندارد هاي يك ماشين 
را انطباق دهد، بعد خ��ودش هم اقدام كند. بعيد مي دانم 
اشخاص به طور شخصي بتوانند اين كار را انجام دهند. دادفر 
درباره نحوه اجراي واردات خودرو گفت: متاس��فانه هيچ 

اطالعاتي در اين خصوص تاكنون به ما نداده اند و ما در اين 
بازي نيستيم. من معتقدم هر كاري كه دولت مي كند بايد با 
مردم روراست باشد و پنهان كاري نكند. اين اقدام برخالف 
قانون دايمي ساماندهي فضاي كسب و كار و مواد ۲، ۳ و ۴ 
است، چون دستگاه هاي اجرايي الزام دارند در تغيير و تدوين 
قوانين، مقررات و بخش��نامه ها از نمايندگان تشكل هاي 
تخصصي جهت حضور در جلس��ات تشخيص خودشان 
دعوت كنند. در غير اين صورت مكتوب اخذ نظر كنند كه 
هنوز اين اتفاق نيفتاده است. وي افزود: يكي از داليلي كه 
قانوني در ايران تصويب و در اجرا به مشكل مي خورد هم 
همين است كه افرادي تصميم گيري مي كنند كه خودشان 
اين كار را نكرده و دراتاق خودش��ان قانون مي نويس��ند 
و به تصويب مي رس��انند. دادفر درب��اره باالرفتن كيفيت 
خودرو هاي داخلي به دنبال واردات خودرو خاطرنشان كرد: 
با واردات خودرو براي خودروسازان داخلي انگيزه اي براي 
افزايش قيمت به وجود مي آيد، اما براساس رشته تحصيلي 
خودم اين را مي گويم كه رابطه اي بي��ن واردات خودرو و 
افزايش كيفيت توليدات داخلي وجود ندارد. چون كيفيت 
توليد داخلي شايد انگيزه اي باشد كه خودروسازان براي 
فروش خودروي خود به دنبال كيفيت بروند، ولي افزايش 
كيفيت خودرو مقوله سليقه اي اس��ت كه در بازار رقابتي 
معنا مي يابد. وي افزود: فعال كه بازار خودرو انحصاري شده 
است و با واردات خودرو هم نبايد فكر كنيد كه بازار رقابتي 
مي شود، چون متاسفانه فاصله بسيارشديدي بين قيمت 
خودروي داخلي و خودرو هاي وارداتي باقي مي ماند. دبير 
انجمن واردكنندگان خ��ودرو در ادامه تصريح كرد: ما 
متقاضي خودروي وارداتي را در كشور داريم. به هر حال 
بين كيفيت خودروي خارجي با خودروي چيني فاصله 
وجود دارد كه م��ردم هم به آن توجه دارند. رنج قيمت 
خودرو ه��اي وارداتي بين ۷۰۰ ت��ا يك ميليارد و ۵۰۰ 
خواهد بود. يعني عمال اين خودرو ها رقيب خودرو هاي 
چيني در بازار مي ش��وند. ولي آن طور كه گفته ش��ده 

خودرو هاي شاسي هيچ كدام وارد نخواهند شد.

   ورود خودرو بايد با تعرفه پايين باشد
در همي��ن حال، رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
پايتخت گفته است: اگر آن طور كه وزير صمت وعده كرده 
خودروه��اي ارزان قيمت و اقتصادي وارد ش��ود يا حتي 
واردات خودروهاي كاركرده و دست دوم در مقطعي اجازه 
داده شود، بر قيمت ها و تنظيم بازار تاثيرگذار خواهد شد. 
سعيد موتمني در عين حال تاكيد كرده كه ورود خودروها به 
كشور بايد با تعرفه هاي پايين اتفاق بيفتد كه در اين صورت 
به نفع بازار و مصرف كنندگان خواهد بود. رييس اتحاديه 
نمايشگاه داران خودرو پايتخت به »ايرنا« گفته است: حتي 
برنده��اي خوش نام و معتبر جهان از جمل��ه تويوتا، كيا، 
نيسان و غيره، خودروهاي متنوع ارزان قيمت در بازه قيمتي 
۱۲ تا ۲۰ ه��زار دالر دارند كه قابليت واردات دارند. وي در 
خصوص مطرح شدن واردات خودرو با تعرفه صفر از سوي 
برخي كارشناسان در مقطع فعلي، تصريح كرد: حتي مطرح 
شدن اين موضوع مي تواند همين امروز قيمت ها را تا اندازه 
زيادي بشكند. موتمني اظهار داشت: كاهش تعرفه هاي 
گمركي، هزينه هاي اسقاط خودرو، شماره گذاري و ساير 
هزينه هاي متفرقه، مي تواند سياست واردات خودرو براي 
تنظيم و تعادل بخشي به بازار را با موفقيت بيشتري همراه 
كند. وي يادآور ش��د: در چند سال گذشته ميزان عرضه 
خودرو دس��ت كم ۴۵ درصد كمتر از تقاض��اي بازار بود، 
همچنين مديريت عرضه از سوي خودروسازان سبب شد 
تا افزايش شديد قيمت ها در بازار را شاهد باشيم، همچنين 
بررسي نرخ تورم و نرخ ارز از مرداد ۹۷ تاكنون نشان مي دهد 
قيمت هاي كارخانه اي خودروها بيش از سطح تورم باال رفته 
اس��ت. موتمني تاكيد كرد: اگر امروز وضعيت واردات 
خودرو، نحوه و ميزان واردات، قيمت خودروها، همچنين 
تعرفه هاي ورودي و هزينه هاي مترتب بر آن اعالم شود، 
مي توان اميدوار بود نخستين خودرو تا دو ماه ديگر وارد 
بازار ش��ود. به گفته او، همزمان با ورود نخستين سري 
خودروهاي وارداتي به كشور كه احتماال از دو ماه آينده 

اتفاق بيفتد، قيمت ها شكسته خواهد شد.
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فرش ايراني را
مقطوع النسل كردند

عضو اتاق بازرگاني تهران درب��اره حجم صادرات فرش 
ايران در حال حاضر گفت: با اقدامات غيركارشناسانه در 
سال هاي اخير فرش ايراني را مقطوع النسل كردند و ورود 

مقدار قابل توجهي ارز به كشور را با اين كار بستند.
س��يدرضي حاجي آقاميري درباره افت شديد صادرات 
فرش ايران و وضعيت اين صنعت در س��ال هاي اخير به 
خبرنگار ايلنا گفت: سال هاي متمادي است كه در مورد 
اين موضوع صحبت كرده ام و متاسفانه اكنون ديگر اين 
صنف به پايان كار خود رسيده و چيزي از آن باقي نمانده  
است.  رييس هيات مديره شركت صادرات قالي در ادامه 
اف��زود: از زماني كه آقاي همتي مصوبه تعهد ارزي بانك 
مركزي را گذاشت در واقع تيرخالص را به اين بخش زده 
شد. ما هميشه درخواستمان اين بوده كه فرش بايد از اين 
قضيه مستثني ش��ود و اصال موضوع اين نيست كه پول 
فرش برنگردد. سوءتفاهمي در اين زمينه وجود دارد كه 
وقتي مي گوييم فرش از الزام برگشت ارز توسط قوانين 
دولت كه براي پيمان ارزي وضع كرده اند، مستثني شود، 
فكر مي كنند منظور ما اين است كه ما نمي خواهيم ارز را 
به كشور برگردانيم در حالي كه اصال چنين چيزي نيست. 
وي در ادامه تصريح كرد: مقصود ما اين است كه در شرايط 
تحريم و مشكالتي كه اكنون وجود دارد، صادرات فرش 
بتواند ادامه يابد. و منظور هر صادركننده اي در هر رشته اي 
نيست و در مورد صادركننده واقعي صحبت مي كنيم، نه 
كساني كه مي خواهند پول از كشور خارج كنند. بلكه در 
مورد كساني صحبت مي كنيم كه در اين مملكت سال ها 
كار و كارآفريني و ارز توليد كرده و توس��ط صادراتي كه 
انجام مي دادند قطعا اين ارز را بر مي گرداندند تا دو مرتبه 
بتوانند اين چرخه را ادامه دهند. اين كارشناس صنعت 
فرش در ادامه با اشاره به مصوبه تعهد ارزي بانك مركزي 
براي صادرات فرش دس��تباف گفت: صادركننده فرش 
مي توانس��ت اين ارز را خودش از طريقي كه تشخيص 
مي داد، برگردان��د در حالي كه بانك مركزي مي گويد از 
طريقي كه من تعيين مي كنم بايد اي��ن ارز برگردد كه 
آن طريقي كه بانك مركزي مي گويد ش��دني نيست و 
در آن مسير آنقدر تهديد و ارعاب و شائبه وجود دارد كه 
صادركننده ترجيح مي دهد كه ديگر صادرات نداش��ته 
باشد. حاجي آقا ميري افزود: اين موضوع باعث خوردن 
لطمه بزرگي به فرش شد يعني خيلي از صادركنندگان 
خوشنام واقعي اين كار را كنار گذاشتند چون احساس 
كردند كه ممكن است كه مورد تهديد قرار بگيرند و آبرو 
و حيثيت آنها از بين برود. اين مشكلي بود كه اين پيمان 
ارزي در اين ح��وزه ايجاد كرد. وي درباره حجم صادرات 
فرش ايران در ح��ال حاضر گفت: حجم صادرات خيلي 
پايين و آنقدر كم اس��ت كه اصال نمي ت��وان آن را مطرح 
كرد. صنايع دستي در هر رش��ته اي يك تعرفه جدا دارد 
كه براي فرش هم همين طور است. يعني فرش، قوانين 
گمركي اش قوانين نادرستي است كه گليم را از فرش و 
گبه و غيره جدا مي كند و كارهاي غيركارشناسانه اي در 
اين زمينه انجام شده و مي شود. حاجي آقاميري با بيان 
اينكه از جنبه هاي مختلف بايد اقداماتي در حوزه صادرات 
فرش كشور انجام ش��ود، ادامه داد: اين طور نيست كه با 
اصالح پيمان ارزي هم بع��د از اينكه صادركننده فرش 
در اين سال ها از كار افتاده و مشتري خود را از دست داده 
و بايد كلي براي پيدا كردن مشتري دوباره هزينه كند و 
ديگر معلوم نيست صادركننده قبلي به اين كار برگردد يا 
نه؟ وي در ادامه تاكيد كرد: با اين مشكالتي كه در صنعت 
فرش به وجود آمد، نسل آينده اين كار را رها كرد و ديگر 
به اين كار برنمي گردد. يعني به عبارتي با اين كار، فرش را 
مقطوع النسل كردند و ورود مقدار قابل توجهي ارز به كشور 
را با اين كار بستند. وي در پايان گفت: صادراتي با اين ميزان 
يعني ۷۰ يا ۸۰ ميليون دالر آنقدر مراقبت نمي خواهد، مگر 
اين چه مبلغي است كه اينقدر محدوديت براي آن به وجود 
مي آورند. صادرات فرش يك كشور ۷۰ ميليون دالر شده 

كه مبلغ بسيار ناچيزي در اين حوزه است.

شركت آبفا اصفهان
گواهي مديريت سبز دريافت كرد

شركت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به دريافت 
گواهي مديريت سبز در شاخص مديريت پسماند از سوي 
شهرداري اصفهان شد. مدير دفتر توسعه پايدار، مديريت 
مصرف و مطالعات اجتماعي آبفاي استان اصفهان با تاكيد 
بر اجراي شاخص هاي مديريت پسماند در آبفا گفت: يكي 
از مولفه هاي اصلي مديريتي در سازمان ها وشركت ها 
توجه به اجراي شاخص هاي مديريت سبز است. سعيده 
سعيدي افزود: مديريت سبز شامل ۶ شاخص است كه 
يكي از ش��اخص هاي اصلي آن مديريت پسماند است 
و سال گذشته با همكاري شهرداري در ستاد مركزي 
آبفاي اس��تان اصفهان به اجرا درآم��د. وي اعالم كرد: 
به دنبال اجراي دقيق مديريت س��بز در شركت آب و 
فاضالب استان اصفهان بيش از پيش تفكيك زباله، كاغذ، 
شيشه، بطري هاي پالستيكي و قوطي هاي فلزي با ساير 
پسماندها در دستور كار قرار گرفت و زباله هاي تفكيك 
شده به بازيافت كنندگان كاغذ، مقوا، پالستيك، فلزات و 
شيشه در شهرداري تحويل داده شد. مدير دفتر توسعه 
پايدار، مديريت مصرف و مطالعات اجتماعي آبفاي استان 
اصفهان گفت: به منظور اجراي دقيق مديريت پسماند، 
كليه اتاق ها در ستاد مركزي مجهز به سطل بازيافت كاغذ 
شدند و در راهروها و آبدارخانه ها هم سطل مخصوص 
بازيافت تعبيه شده است. سعيدي عنوان كرد: در سال 
جاري برنامه ريزي ه��اي الزم براي اجراي مديريت 
سبز در زمينه مديريت پسماند در مناطق ششگانه 
آبفاي شهر اصفهان و س��اير مناطق خودگردان در 
سطح استان نيز در دستور كار قرار دارد. شايان ذكر 
است ۶ شاخص مديريت سبز شامل »مديريت مصرف 
انرژي«، »مديريت مصرف آب«، »مديريت پسماند«، 
»مصرف سوخت وس��ايل نقليه«، »س��اختمان و 

تجهيزات« و »آموزش و فرهنگ سازي« است.

رنج قيمت خودروهاي وارداتي ۷۰۰ تا ۱،۴ ميليارد تومان است!

بخش خصوصي خواستار شد

جزييات جديد از خودروهاي وارداتي 

قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق بازنگري شود
رييس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات اتاق 
ايران در نشستي با مديران گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز خواستار بازنگري و رفع تناقضات قانون اصالح 
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز شد. كميسيون تسهيل 
تجارت و مديريت واردات اتاق ايران با برگزاري نشستي 
متش��كل از هيات رييس��ه و اعضاي اين كميس��يون، 
مديركل دفتر واردات گمرك ايران، مدير امور اقتصادي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس و اعضاي تشكل هاي اقتصادي مرتبط 
با امر واردات به بررس��ي آثار اجراي قانون اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پرداخت.  در اين نشست سيد 
محمد جعفري، رييس كميس��يون تسهيل تجارت و 
مديريت واردات اتاق اي��ران با تأكيد بر اينكه هر چقدر 
مقررات مربوط به واردات سخت گيرانه تر باشد فضاي 
تجارت با مشكالت بيش��تري مواجه خواهد شد بيان 
كرد: ب��ه دليل تناقضاتي كه اصالحي��ه قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با س��اير بخش هاي قانون گمرك دارد 
بخش خصوصي با چالش هايي مواجه ش��ده است. او با 
بيان اينكه در اين شرايط مسير تجارت به سمت قاچاق 
منحرف خواهد شد افزود: هرچه فضاي تجارت را بيشتر 
دستوري كنيم هزينه هاي تجارت رسمي را باالتر برده 
و در نتيج��ه قاچ��اق و ورود كاال از مبادي غيررس��مي 
افزايش خواه��د يافت. جعفري با تأكي��د بر اينكه ۹۰ 
درصد كاالهاي وارداتي در حال حاضر كاالهاي مرتبط 
با توليد يا كاالهاي واسطه اي بوده و تنها ۱۰ درصد آن 
كاالهاي مصرفي هستند ادامه داد: با سختگيرانه تر شدن 
شرايط تجارت، در واقع محيط كسب وكار نامناسب تر 
خواهد شد. تجار ما از يك سو با تحريم هاي سختگيرانه 
روبرو هستند و از طرفي قانون گذاري هاي متناقض در 
داخل دس��ت آنها را بسته اس��ت. در ادامه احمد آتش 
هوش رييس كميسيون حقوقي و حمايت هاي قضايي 
و مقرراتي اتاق ايران هم با بيان اينكه قانون گذار تصور 

مي كند هرچقدر مجازات ها سنگين تر باشد قانون بهتر 
اجرا خواهد شد گفت: اين در حالي است كه تجربه نشان 
داده تشديد مجازات ما را به نتيجه نمي رساند. متأسفانه 
در اص��الح قانون برخ��ي اقدامات هرچند برحس��ب 
بي اطالعي انجام شوند، جرم انگاري شده است. بنابراين 
ضروري اس��ت گمرك و اتاق ايران با همكاري يكديگر 
جلسات آموزشي براي تجار برگزار كنند تا افراد ناآگاهانه 

مرتكب جرم نشده و به دردسر نيفتند.

   گمرك: ترخيص درصدي انجام نشود 
برخورد مي كنيم

علي وكيلي مديركل دفتر واردات گمرك ايران در ادامه اين 
نشست با بيان اينكه گمرك مجري قوانين است و متأسفانه 
اين اواخر قوانين ابالغ شده سختگيرانه بوده گفت: اين در 
حالي است كه قوانين بايد آنقدر سهل گيرانه باشد كه كاال 
از مبادي رس��مي وارد شود اما متأسفانه قوانين واردات به 
گونه اي سخت گيرانه شده كه قاچاق به صرفه شده است. 

او در رابطه با ترخيص درصدي كاال بيان كرد: گمرك ايران 
همچنان ترخيص درصدي را متوقف نكرده است. چرا كه 
بيشتر كاالهاي وارداتي كاالهاي اساسي يا كاالهاي مورد 
نياز واحدهاي توليدي هستند. لذا اگر گمركي ترخيص 
درصدي انجام ندهد با آن برخورد خواهد ش��د. وكيلي با 
بيان اينكه از ده روز پيش فهرس��ت كاالهايي كه حقوق 
گمركي آنها يك درصد ش��ده به گمرك ابالغ شده است 
گفت: خوشبختانه مصوبه هيات دولت مبني بر كاهش سود 
بازرگاني كاالها نيز به گمرك ابالغ شده و تا چند روز آينده 
بخش نامه آن را كامل كرده و به گمركات اجرايي براي اجرا 
ابالغ خواهيم كرد. اج��راي هم زمان اين دو مي تواند براي 
واردكنندگان مفيد باشد. محمدرضا فاروقي نايب رييس 
كميسيون تس��هيل تجارت و مديريت واردات اتاق ايران 
نيز در پايان جلسه گفت: خواست هر فعال اقتصادي واقعي 
جلوگيري از قاچاق كاالس��ت اما راه مبارزه با قاچاق اين 
نيست. ما االن مي دانيم يك كاالي مشخص لوازم خانگي 
از كجا و چطور و با سوءاس��تفاده از ك��دام خأل قانوني وارد 

مي ش��ود. به جاي اينكه جلوي اين مبادي گرفته ش��ود، 
مقررات جاري كه فعال اقتص��ادي كاالي خود را با مجوز 
و منظم بر اس��اس آن وارد كش��ور مي كند را جرم انگاري 
مي كنيم. اين آثار سويي دارد. ما هر كمكي الزم باشد براي 
جلوگيري از قاچاق انجام مي دهيم. اما بايد جلوي قاچاق 
از همان جايي كه انجام مي شود گرفته شود. او با اشاره به 
برخي بندهاي چالش برانگيز قانون اصالح قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز از جمله بند ز ماده يك و بند پ ماده ۲ گفت: 
حذف يك تبصره و الحاق تبصره ۳ به ماده ۷ قانون مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز به صراحت ثبت سفارش را از آنچه كه ماده 
۸ قانون صادرات و واردات بيان كرده خارج كرده است. از اين 
دست تناقضات و مشكالت در اصالحيه قانون بسيار ديده 
مي شود كه نيازمند بازنگري و اصالح است. مدير دفتر امور 
اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز در اين جلسه با 
بيان اينكه دفتر امور اقتصادي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
درباره تبعات خطرناك تعرفه ها به رييس جمهور هشدار داد 
بيان كرد: براي تسهيل واردات پيشنهاد ما استفاده تجار از 
ظرفيت ته لنجي است. به ويژه در مورد كاالهايي مانند لوازم 
يدكي يا لوازم خانگي كه سالمت محور نبوده و به مجوزهاي 
گوناگون نياز ندارند اين راه حل مي تواند مفيد باشد. او ادامه 
داد: سه و نيم ميليارد دالر معافيت ته لنجي در قانون ديده 
شده كه افراد ۴ بار در سال مي توانند حدود ۲۵۰ هزار دالر 
كاال وارد كنند. ما مي توانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم 
و بازرگان را از طريق اتاق ايران به استفاده از اين ظرفيت 
س��وق بدهيم. در اين صورت هم ما كاالهاي وارداتي را 
مديريت مي كنيم و هم تجار منتفع مي شوند چون واردات 
به صورت ته لنجي مشمول بسياري از تشريفات گمركي 
نمي شود. او تأكيد كرد: ما به دنبال اين هستيم كه حقوق 
ورودي كاالها كاهش پيدا كند. چون ما در ستاد بر اين نظر 
هستيم با ادامه اين شرايط قاچاق به شدت افزايش خواهد 
يافت. چراكه ديگر واردات رسمي براي واردكننده صرفه 

نخواهد داشت و هزينه هاي آن بسيار باال خواهد رفت.

حمايت بنياد بركت از بانوان كارآفرين 
ادامه دارد

بهره برداري از 11 هزار
 و 500 طرح اشتغال بركت

ويژه زنان سرپرست خانوار

در مراس��مي با حضور انس��يه خزعلي معاون امور زنان 
و خان��واده رييس جمهور، محم��د تركمانه مديرعامل 
و معاونان و مديران بنياد برك��ت، ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح 
اشتغال زايي و كارآفريني بركت براي زنان سرپرست خانوار 
در مناطق محروم و روستايي كشور مورد بهره برداري قرار 
گرفت و تفاهم نامه همكاري ميان بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام و معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
به امضا رسيد. مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم تاكيد 
كرد: در سه سال اخير با تمركز بر وضعيت معيشتي اقشار 
ويژه و آس��يب پذير جامعه و به منظور مصونيت آنان در 
مقابل آسيب هاي اجتماعي، در تدوين برنامه ها اهميت 
ويژه اي براي كارآفريني و خودكفايي زنان سرپرس��ت 
خانوار در سراسر كشور در نظر گرفته شد كه در اين راستا 
تاكنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح در بيش از يك هزار و ۹۰۰ 
روستاي ۳۵۰ شهرستان كشور از طريق زنان سرپرست 
خانوار به نتيجه رسيده است. محمد تركمانه خاطرنشان 
كرد: راه اندازي اين ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح اش��تغال باعث 
ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار براي نزديك به ۳۵ هزار 
نفر به شكل مستقيم و غيرمستقيم شده است. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، ۱۳ ه��زار و ۷۷۰ ميليارد ريال 
حجم كل س��رمايه گذاري براي راه ان��دازي طرح هاي 
اشتغال ويژه زنان سرپرست خانوار اس��ت. وي با اشاره 
به تفاهم نامه همكاري ميان معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهوري و بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
اظهار داشت: همكاري مش��ترك در اجراي طرح هاي 
اش��تغال زايي اعم از مش��اغل خرد خانگي، كسب و كار 
كارگاهي خرد، كوچك و متوسط و حمايت از كارآفرينان 
با تاكيد بر طرح هاي فناورانه، نوآورانه و قابل تجاري سازي 
از جمله محورهاي اين تفاهم نامه همكاري مشترك است. 
تركمانه با تاكيد بر حمايت ويژه از زنان سرپرست خانوار 
گفت: راه اندازي ۵ هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
براي زنان سرپرست خانوار در سال جاري در دستور كار 
بنياد قرار دارد كه از اين تعداد، يك هزار و ۱۰۰ طرح تا به 
امروز به بهره برداري رسيده است. وي درباره اشتغال زايي 
بنياد بركت براي بانوان نيز بيان كرد: بنياد بركت با هدف 
از بين بردن نابرابري اقتصادي، ايجاد فرصت هاي شغلي 
مناس��ب و پايدار در مناطق محروم و كمك به برقراري 
عدال��ت اجتماعي بي��ش از ۴۲ درص��د كل طرح هاي 
اشتغال زايي اجتماع محور اجرا شده، معادل ۸۲ هزار طرح 
را به بانوان و به ويژه زنان سرپرست خانوار اختصاص داده 
است. مديرعامل بنياد بركت يادآور شد: در همين راستا، 
رويدادهايي از جمله رويداد ملي »بانوي بركت« با هدف 
كارآفريني در حوزه كسب وكارهاي خانگي و خانوادگي 
براي بانوان برگزار شده كه در اجراي اين رويداد، طراحي 
مدل هاي بومي براي افزايش حضور بانوان در حوزه هاي 
اقتصاد خانواده و كسب وكارهاي خانگي، افزايش مشاركت 
اقتصادي بانوان، تقويت شبكه اجتماعي بانوان كارآفرين 
بنياد بركت و ارايه طرح هاي صنايع خالق در كسب وكار 
بانوان هدف گذاري شده است. تركمانه افزود: رسته هاي 
شغلي راه اندازي ش��ده براي زنان سرپرست خانوار ۲۰ 
رسته است كه اهم آنها شامل دامپروري، صنايع دستي، 
توليد كيف، كفش و پوشاك، مشاغل فني، پرورش طيور 
و گلخانه مي شود. مديرعامل بنياد بركت تصريح كرد: 
همچنين از مجموع ۸۰۰ نفر تسهيلگران اقتصادي-

اجتماعي همكار بنياد بركت در سراسر كشور بيش 
از ۴۰ درص��د را بانوان تحصيلكرده  بومي تش��كيل 
داده اند. به گفته تركمانه، تمام ۳۱ استان كشور تحت 
پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بركت براي بانوان و 
زنان سرپرست خانوار قرار دارند. وي از راه اندازي ۳۰ 
هزار و ۵۰۰ طرح اش��تغال  اجتماع محور براي اقشار 
اجتماعي آسيب پذير در سال جاري خبر داد و گفت: 
اين اقشار اجتماعي ش��امل زنان سرپرست خانوار، 
كولبران، سوخت كش��ان، خانواده شهدا و ايثارگران، 
طالب و خانواده هايش��ان، معلولي��ن و خانواده هاي 
داراي معلول، خانواده كودكان بازمانده از تحصيل و 
افرادي كه مهاجرت معكوس كرده و به روستاهايشان 
بازگشته اند مي شوند. مديرعامل بنياد بركت در پايان 
تاكيد كرد: بنياد در راستاي ماموريت محوري خود براي 
توانمندسازي اقتصادي، كارآفريني و اشتغال زايي در 
مناطق محروم و كمتر برخوردار تاكنون موفق به اجراي 
۱۹۳ هزار طرح اجتماع محور با ظرفيت ايجاد ۵۷۹ 
هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم در مناطق 

محروم و روستايي سراسر كشور شده است. 

   بهره گيري از نيروهاي مردمي و جهادي
معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور نيز در اين مراسم 
گفت: آسيب شناسي گسترده اي در دولت سيزدهم در 
مورد زنان سرپرست خانوار صورت گرفته و موانع جذب 
اعتبار براي اشتغال اين زنان در حال برطرف شدن است.

انسيه خزعلي ادامه داد: شعار دولت سيزدهم كمك از 
اعتبار و توان مردم براي خودشان است و در اشتغال زايي 
براي زنان سرپرست خانوار هم بايد از نيروهاي مردمي و 
جهادي بهره گرفته شود. وي از نهايي شدن تدوين برنامه 
جامع توانمندس��ازي زنان سرپرست خانوار خبر داد و 
اظهار داشت: در ابتداي برنامه ششم توسعه اقتصادي 
۳ ميليون و ۵۰۰ هزار زن سرپرس��ت خانوار در كشور 
وجود داشت كه اميدواريم تا پايان برنامه هفتم هيچ زن 
سرپرست خانواري را در جامعه نداشته باشيم كه توانايي 
تامين معشيت خود را نداشته باشد. معاون امور زنان و 
خانواده رييس جمهور افزود: يكي از مش��كالت درباره 
اشتغال زنان سرپرست خانوار محدود بودن رسته هاي 

شغلي بود كه به همت بنياد بركت مرتفع شده است.
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خبرروز

مرگ بيش از ۵۳۰۰ نفر بر اثر اعتياد در سال ۱۴۰۰ 
در سال گذشته پنج هزار و ۳۴۲ نفر بر اثر سوءمصرف مواد و داروهاي مخدر و محرك در كشور جان خود را از دست دادند. از 
اين تعداد چهار هزار و ۵۶۱ نفر مرد و ۷۸۱ نفر زن بودند. آمار تلفات س��وءمصرف مواد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۵.۲ درصدي 
نس��بت به سال قبل از آن مواجه بود. بر اساس اين گزارش در سال گذشته استان هاي تهران با يكهزار و ۳۳۷، فارس با ۴۴۷ 
و اصفهان با ۴۳۳ فوتي بيشترين و استان هاي خراسان جنوبي با ۲۵، ايالم با ۲۷ و خراسان شمالي با ۲۹ فوتي كمترين آمار 
تلفات اعتياد را داش��تند. در سال ۱۴۰۰ استان هاي كرمانشاه، لرس��تان، تهران و مركزي بيشترين و استان هاي آذربايجان 

غربي، هرمزگان و كردستان كمترين آمار تلفات را داشته اند.

خبر

ادامهازصفحهاول

دولت قبل كسري بودجه 
نجومي به ارث گذاشت

نقدينگي جديد براي بازار

عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران، 
مي گويد آنچه كه در بودجه سال پاياني دولت 
قبل به وجود آمده، يك كسري بودجه نجومي 
بود. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، رييس 
كميس��يون بازار پول و س��رمايه ات��اق تهران، 
توضيحاتي درباره س��اختار قانون بودجه ارايه 
كرد و گفت: دولت قبل، آخرين بودجه قرن قبل 
را با يك كسري نجومي براي دولت فعلي به ارث 
گذاش��ت؛ البته، تدارك اليحه بودجه و تقديم 
آن به مجلس هر س��اله كم و بي��ش به صورت 
مش��ابه تكرار مي ش��ود كه در نهايت هيچگاه 
بعد از اجرايي شدن به سندي كه تصويب شده 
ش��باهت ن��دارد. در اليحه بودجه امس��ال نيز 
ش��باهت هايي با بودجه سنوات گذشته وجود 
دارد. فريال مستوفي در ادامه با اشاره به اينكه 
در اليحه امسال، منابع عمومي ۹۶ درصد نسبت 
به بودجه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: 
در بودجه ۱۴۰۱ س��رفصل درآمدها نسبت به 
۱۴۰۰ با ۶۶ درصد رشد همراه بوده و همچينن 
درآمد حاصله از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
)ص��ادرات نفت و ف��روش ام��وال( ۵۸ درصد 

افزايش يافته است.
او سپس به برخي نكات بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرد 
و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي چهار درصد افزايش پيدا 
كرده كه گام مهمي در تقويت س��رمايه گذاري 
عمومي است. همچنين، نس��بت كسري تراز 
عملياتي از بودجه عمومي دولت در سال ۱۴۰۱ 
حدود ۳۰۰ هزار ميلي��ارد تومان كاهش يافته 
اس��ت. نكته مثبت ديگر اينك��ه، گام هايي در 
راس��تاي اجراي قانون احكام مربوط به اصالح 
ساختار بودجه برداشته شده كه البته نيازمند 

اقدام عملي دولت است.

 اغلب صنايع كه بازار را به سمت باال سوق خواهد 
داد، عرضه هاي اوليه بازدهي خيلي بااليي براي 
سهامداران ندارد. معموال ش��ركت ها هم ملزم 
هستند بخشي از س��هام قابل عرضه خود را به 
عنوان بازارگرداني از بازار جمع كنند. بر اساس 
آنچه گفته شد، به نظر من شرايط حاضر مقطع 
مناسبي براي عرضه اوليه س��هام شركت ها به 
ص��ورت عمومي نيس��ت. اما اگر بازار ش��ارپ و 
صعودي شد و صف هاي سنگين خريد ايجاد شد، 
مي شود از اين وضعيت استفاده و بازار را متعادل 
كرد. در همين حال ش��ركت ها هم تامين مالي 

خوبي انجام خواهند داد.

رويداد

ناتواني افراد داراي معلوليت در تامين »دست و پاي مصنوعي« 
وزارت رف��اه و دولت كمك هاي نق��دي خود را از 
معلوالن متوسط و خفيف قطع كرده اند و معلوالن 
ش��ديد هم كه منبع درآمدي ندارند، بايد مطابق 
م��اده ۲۷ قان��ون جامع حماي��ت از اف��راد داراي 
معلوليت حداقل حقوق وزارت كار را دريافت كنند 

كه اكنون اين اقدام اعمال نمي شود.
مديرعامل انجمن نداي معلوالن با اعالم اين خبر 
درباره وضعيت معيش��تي اف��راد داراي معلوليت 
گفت: اف��راد داراي معلوليت به طور كلي حتي اگر 
در دهك ه��اي باال و افرادي ب��ا درآمد مكفي و باال 
باش��ند به دليل هزينه هاي جانبي كه در زندگي 
افراد داراي معلوليت وجود دارد از قبيل تهيه پروتز 
دست و پا و بريس و خريد ويلچر و و ساير ملزومات 
توانمندس��ازي كه به تحرك آنها كمك كند دچار 
مشكل هستند، چراكه هزينه اين ملزومات در حال 

حاضر بسيار گران شده است.
در حال حاضر قيمت دست و پاي مصنوعي و بريس 
بسيار باالس��ت و بيمه ها نيز در اين زمينه كمكي 
نمي كنند و س��ازمان بهزيستي نيز وظيفه خود را 
در قب��ال معلوالن به طور كام��ل انجام نمي دهد و 
حمايت ه��اي الزم از اف��راد داراي معلوليت براي 

تامين دست و پاي مصنوعي و پروتز را ندارند.
محمود كاري با بيان اينك��ه افراد داراي معلوليت 
هر چقدر هم درآمد داش��ته باش��ند، باز هم براي 
هزينه هاي جانبي زندگي شان كافي نيست، تصريح 
ك��رد: اين هزينه هاي جانبي م��ازاد بر هزينه هاي 
متداول زندگي از قبيل مس��كن، هزينه تحصيل، 
خوراك و پوشاك و… است و افراد داراي معلوليت 

در تامين اين هزينه ها بسيار مشكل دارند.
متاسفانه س��ازمان هاي حمايتي نيز حمايت الزم 
را ندارند دغدغه ما اين اس��ت كه چ��را به محض 
اينكه مشخص مي ش��ود يك فردي بيمه دارد و از 
مستمري بيمه استفاده مي كند حمايت هاي ديگر 

را قطع مي كنند.
برخي از افراد داراي معلوليت متوس��ط يا ش��ديد 
درآمدش��ان از حق��وق كارافتادگي ك��ه از تامين 
اجتماع��ي مي گيرند هنوز به حداق��ل حقوق كه 
در حال حاضر ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اس��ت 
نمي رس��د، اما متاس��فانه س��ازمان هاي حمايتي 
حمايت شان را از معلوالن به ويژه معلوالن متوسط 

قطع كرده اند و اين بسيار ناروا است.

    معلوالن نياز به حمايت دارند
او ادام��ه داد: معلوالن متوس��ط و خفيف افرادي 
هستند كه به دليل مشكالت جانبي كه از معلوليت 
بر زندگي آنها مترصد مي ش��ود بايد مورد حمايت 

قرار بگيرند.
به طور مث��ال اگر يك ف��رد دس��تش از مچ قطع 
شده باش��د براي او معلوليت خفيف در نظر گرفته 
مي ش��ود، اما همين فرد در زندگي هزاران مشكل 

دارد از جمل��ه اينك��ه نمي تواند كار گي��ر بياورد. 
نمي دانم چه سياس��تي اعمال مي شود و سازمان 
بهزيس��تي با وجود كارشناس��ان خوب، چرا ساز 
و كاره��اي پرداخت كمك هزينه هاي معيش��تي 
يا هزينه ه��اي جانبي و… به معلوالن متوس��ط 
و خفي��ف را قط��ع مي كنند. البته برخ��ي از افراد 
داراي معلوليت ك��ه توانايي دارند هزينه تحصيل 
دانشگاه شان توسط سازمان پرداخت مي شود، اما 
اين موضوع عموميت ندارد و تنها برخي افراد اينها 

را دريافت مي كنند.

    هزينه هاي نگهداري
 از تجهيزات توانبخشي هم باالست

كاري با بيان اينكه ما نبايد فرد س��الم را با يك فرد 
معلول مقايسه كنيم، خاطرنشان كرد: فرد داراي 
معلولي��ت به اضاف��ه هزينه هاي روزم��ره زندگي 
خود و خان��واده اش، هزينه هاي تعمير و نگهداري 
تجهيزات توانبخش��ي كه در اختيار دارد نيز براي 
او بس��يار زياد است البته اينها به جز هزينه درمان 
اس��ت، چراكه برخي از افراد داراي معلوليت مانند 
افراد داراي ضايع نخاعي ماهيانه بيش از دو الي سه 

ميليون هزينه پزشك پرداخت مي كنند.
او ادامه داد: دولت هم در اين زمينه كوتاهي مي كند 
و عليرغم اينكه قانون وجود دارد، اما متاس��فانه با 
گذشت سه سال از تصويب قانون جامع حمايت از 
افراد داراي معلوليت نه تنها حداقل حقوق به افراد 
داراي معلوليت شديد پرداخت نمي شود، بلكه افراد 
داراي معلوليت متوسط و خفيف هم مورد كم لطفي 
قرار گرفت��ه و از گردونه خدمات دولتي به آرامي و 

محترمانه حذف مي شوند. مديرعامل انجمن نداي 
معل��والن گفت: در زمان مديريت قبلي س��ازمان 
بهزيستي متاسفانه طرحي پياده شد كه با اجراي 
اين طرح، مستمري براي معلوالن متاهل با خانوار 
محاسبه ش��د و در واقع مستمري براي بعد خانوار 
پرداخت شد اما به معلولي كه مجرد بود مستمري 
يك نفر پرداخت شد. متاسفانه از بعد خانوار كساني 
كه از س��ازمان بهزيس��تي حقوقي تح��ت عنوان 
مستمري دريافت مي كردند حدود ۳۴۰ هزار نفر 
بودند كه يك باره ب��ه يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر 
براساس بعد خانوار افزايش يافتند. كاري تصريح 
كرد: اين در حالي اس��ت كه تعداد معلوالن همان 

۳۴۰ هزار نفر بودند.
از بين يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر كه در س��ازمان 
پرونده دارن��د حدود ۴۰ هزار نف��ر از اين افراد كه 
ممكن است داراي معلوليت شديد باشند در مراكز 
مراقبت هاي شبانه روزي نگهداري مي شوند. حدود 
۲۱ هزار نفر در آسايشگاه بستري هستند و مابقي 
در مراكز روزانه خدم��ات مي گيرند اما ۷۰ درصد 
هزينه توانبخشي سازمان بهزيستي براي اين افراد 

هزينه مي شود.
يك ميليون و ۵۰۰ هزار نفر نيز در جامعه حضور 
دارند اما س��ال هاي س��ال اس��ت كه هيچ يك از 
سازمان هاي حمايتي به س��راغ آنها نرفته است. 
اما وقتي مس��وولي در رس��انه صحب��ت مي كند 
اعالم مي كند كه به هم��ه معلوالن كمك هزينه 
پرداخت مي شود يا سوخت وسيله نقليه يا هزينه 
اي��اب و ذهاب را پرداخت مي كني��م در حالي كه 

چنين نيست.

تعادل|
 مش��كالت اس��تخدامي و تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري مربوط به ديروز و امروز 
نيست، سال هاست كه اين قشر زحمتكش براي مراقبت 
از بيماران تالش مي كنند اما هيچ كس براي اينكه آنها 
را به حقشان برساند، قدمي بر نمي دارد. ۱۵ سال است 
كه قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري بعد از تصويب 
ش��دن در مجلس هنوز به مرحله اجرا نرس��يده است. 
۱۵ سال است كه پرس��تاران براي به دست آوردن حق 
و حقوق قانوني خود بارها و بارها معترض ش��ده اند اما 
هر بار با وعده هايي كه ضمانت اجرايي نداش��تند، صبر 
پيش��ه كرده اند. با اينكه ۱۵ سال منتظر اجرايي شدن 
قانوني بودند كه خيلي پيش ت��ر از اينها بايد به مرحله 
اجرا مي رسيد، در زمان همه گيري كرونا باز هم از جان 
مايه گذاش��تند و لحظه اي براي رسيدگي به وضعيت 
بيماران درن��گ نكردند. پرس��تاران همان هايي كه در 
دوران كرونا لقب سربازان خط مقدم را از سوي مسووالن 
دريافت كردند، سال هاس��ت كه از طبيعي ترين حقوق 
خود محرومند. از زماني كه قرار ش��د بخش پرستاري 
بيمارس��تان ها به بخش خصوصي واگذار شود تاكنون 
لطمه هاي زيادي به اين قشر وارد شده است. قراردادهاي 
۸۹ روزه كه حتي در دوران كرونا هم ادامه داشتند. عدم 

پرداخت به موقع حقوق و مزايا و ...

    باز وعده، باز وعيد
حاال اما در آستانه روز جهاني پرستار، يك بار ديگر خبرها 
و وعده ها از حل شدن مشكالت پرستاران مي گويد. از 
اينكه قرار است مساله اس��تخدام آنها حل شود، قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري باالخره بعد از سال ها 
به اجرا در بيايد و البته اين قانون اصالح شده آن چيزي 
نيست كه پرس��تاران انتظار آن را داشتند. مساله مهم 
ديگري كه تمام اين س��ال ها متوليان حوزه بهداشت و 
درمان با بي تفاوتي از كنار آن گذشته اند، كمبود نيروي 
پرستار بوده. ايران سال هاس��ت كه با استانداردهاي 
جهاني در اين زمينه فاصله دارد و يكي از داليل آن هم 
همين شرايط نامطلوب شغلي است كه باعث مي شود 
بسياري از فارغ التحصيالن پرستاري به فكر كار كردن 

در مشاغل ديگري باشند يا ترجيح بدهند مهاجرت 
كرده و در كشورهاي ديگري به شغل خود ادامه دهند. 

    محاسبه معوقات تعرفه هاي پرستاران 
از دي ماه

حاال رييس كل سازمان نظام پرستاري يك بار ديگر از 
پيگيري وضعيت حقوقي و مطالبات پرستاران توسط 
اين سازمان سخن به ميان آورده و وعده هايي را به آنها 
داده است. رييس كل س��ازمان نظام پرستاري با اشاره 
به كمبود ۱۰۰هزار پرستار در كشور و با بيان اينكه ۷۰ 
درصد پست هاي سازماني وزارت بهداشت خالي است 
و اگر مجوزي از س��ازمان امور استخدامي داشته باشد، 
مي تواند براي تبديل وضعيت پرستاران اقدام كند، گفت: 
اين خواهش را از دانشگاه هاي علوم پزشكي داريم كه با 
اين جوانان مراعات كنند تا مجوزهاي استخدامي بيايد. 

    ۲۰۰  شهيد مدافع سالمت 
در گروه پرستاري

محمدميرزابيگي با اشاره به زحمات پرستاران در طول 
دوره شيوع كوويد۱۹، اظهار كرد: زماني كه همه از هم 
فرار مي كردند تا سالمت بمانند، پرستاران در دل ميدان 
جنگ گهگاه چند هفته تا چند ماه از خانواده خود دور 
مي ماندند تا خدمت كنند و امروز نزديك به ۲۰۰ شهيد 
مدافع س��المت در خانواده گروه پرستاري داريم و اين 
در حالي است كه تعدادي هم دچار آسيب هاي متعدد 

ناشي از كرونا شدند.

    پرستاران ايراني، سرآمد در دنيا
او با تاكيد بر اينكه پرس��تاران ايراني سرآمد بسياري از 
كشورهاي دنيا هس��تند، تصريح كرد: سرمايه گذاري 
در پرس��تاري و احترام به حقوق او براي تامين سالمت 
جهاني شعار امسال روز جهاني پرستاري است كه اين 
امر از تاكي��دات مقام معظم رهب��ري در ادوار مختلف 
بوده است. ايش��ان پرستاري را يك عنصر حيات بخش 
در نظام س��المت مي دانند و هم��واره بر تقويت نيروي 
پرس��تاري تاكيد داش��تند. پرس��تاران ايراني سرآمد 
بس��ياري از كش��ورهاي دنيا هس��تند . ICN )شوراي 

بين المللي پرستاري( رنكينگ و آيتم هاي متعددي در 
بررسي كشورها دارد كه ما هميشه باالتر از رتبه ۱۴ در 
اكثر موارد پرس��تاري بوده ايم. ميرزا بيگي ادامه داد: در 
دوره پنجم، سازمان نظام پرستاري از روز اول خدمت، 
تالش كرد در عمل به شعارها صادق باشد و عملگرايي و 
نتيجه گرايي داشته و به دور از حواشي كار كند. ما تالش 
كرديم بر اساس نياز مردم عمل كنيم، خدمت ما بدون 
توجه به منطقه جغرافيايي، رنگ پوست، زبان و... بوده 
است. ميثاق ما با دستگاه هاي اجرايي، دولت، مجلس و... 
بر سر سالمت مردم و مصالح حرفه پرستاري است. اگر 
بخواهيم سالمت مردم تامين شود بايد پرستاري قوي 
و شسته رفته اي داشته باشيم كه در همه ابعاد توانمند 
باشد. قبل از اينكه موظف به پيگيري مشكل پرستاران 
باشيم معتقديم فعل مراقبت هاي پرستاري در كشور بايد 
عين فعل درمان، بهداشت و... مرجع و مصداق خود را پيدا 

كند تا مردم از فعل مراقبت به درستي استفاده كنند.

    پيگيري استخدام پرستاران 
از مجلس و دولت

ميرزابيگي تصريح كرد: بر اساس يك برنامه اي كه از 
ابتدا شروع كرديم و با توجه به اينكه معاونت پرستاري 
هم در وزارتخانه وج��ود دارد و اعتق��اد داريم با اين 
معاونت بايد تقس��يم كار كنيم؛ اين اتف��اق رخ داد و 
مكمل يكديگر بوديم و رقابت و دخالت در كار همديگر 
وجود نداشت. بحث تعريف اس��تاندارد كار دستگاه 
حاكميتي اس��ت، اما پيگيري تحقق آن كار ما بود و 
اولين نگاه قابل پيگيري ما چ��ه در كوتاه مدت و چه 
بلندمدت بحث نيل به استانداردهاي نيروي انساني 
بر اساس استانداردها است كه چندين آيتم دارد. بر 
اساس جامعه هر ۱۰۰۰ نفر در كشور بايد از ۴ پرستار 
برخوردار باشند كه اين رقم در كشورهايي باالتر است. 
به ازاي هر تخت بيمارس��تاني در خيلي از كشورها 
حداقل ۶ پرستار دارند ولي ما به اعالم عدد ۲.۵ اكتفا 
كرديم درحالي كه اين عدد اكنون ۱ يا ۱.۲ پرستار به 
تخت اس��ت. تا نيل به استانداردها از دولت و مجلس 
پيگير هستيم. همين روزها گفت وگوهاي زيادي با 
سازمان امور استخدامي، دفتر رياست جمهوري و...  

داشتم واز ۲۹ مكاتبه ما با رياست جمهوري بيش از 
۱۹ مكاتبه درباره استخدام نيروي انساني بوده است.

    براي رفع كمبود نيروي پرستاري
 تالش شود

وي با اشاره به كمبود ۱۰۰هزار پرستار در كشور افزود: 
قاعدتا بايد در روند معقولي مجوزهايي به وزارت بهداشت 
براي استخدام ها داده شود. اگرچه در اواخر دولت قبل 
هم مجوزهايي براي استخدام گرفته شد اما تمام مجوزها 
صرف تخت هايي شد كه به ناوگان سالمت اضافه شده 
بودند. ۳۰ هزار تخت در دولت قبل اضافه شد كه بيش 
از ۶۰ درصد آنها تخت ويژه بود كه آمار ۲.۵ پرس��تار به 
تخت براي تخت معمولي اس��ت و براي تخت هاي ويژه 
مي بايس��ت اين عدد باالتر از ۴ ي��ا ۵ برود. ما عمال براي 
رفع كمبود نيروي پرستاري بايد همچنان تالش كنيم. 
در بازديد اخيرم ديدم كه در بخش اطفال يك پرس��تار 
مراقب ۱۱ بيمار بود، خب چه كسي اينجا ضرر مي كند؟ 

قطعا مردم از كمبود نيرو ضرر مي كنند.

    ۷۰ درصد پست هاي سازماني 
وزارت بهداشت خالي  است

او تاكيد كرد: نقدي به برخي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
وارد مي ش��ود كه رفتاري داشتند كه صراحتا بر خالف 
قانون بوده اس��ت. ظرف سه ماه گذش��ته تعداد زيادي 
نيروي پرستاري كه در دوره كرونا فعال بودند و دانشگاه 

تمديد طرح كرده بود را تس��ويه كردند. در اين شرايط 
اقتصادي اين برخورد با پرستاران جوان كه در دوره اوج 
كرونا خدمت كردند، صحيح و انساني نيست. االن به لحاظ 
استاندارد نيروي انساني دچار مشكل و كمبود هستيم. 
۷۰ درصد پست هاي س��ازماني وزارت بهداشت خالي 
است و اين يعني تعداد زيادي از نيروها شركتي، طرحي 
و غيررسمي است و مي تواند اگر مجوزي از سازمان امور 
استخدامي داشته باشد، اين افراد را تبديل وضعيت كند 
و با پرستاران مانند كارگر فصلي برخورد نكنند. لذا خيلي 
محكم اين خواهش را از دانشگاه هاي علوم پزشكي داريم 
كه با اين جوانان مراعات كنند تا مجوزهاي استخدامي 
بيايد. رييس كل سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينكه 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري هنوز كامل اجرايي 
نشده است، ادامه داد: ۴ مرحله كه سخت ترين مراحل 
بود و مشكل اساسي در تامين منابع بود در اواخر دولت 
قبل تصويب شد و در دولت فعلي با فرمايشات مقام معظم 
رهبري، باالخره منابع مالي تامين شد و اكنون بازتوزيع 
آن مانده است. فكر نمي كنم بيش از يك ماه تا اجرايي 
HIS ش��دن كامل اين قانون مانده باشد، درحال حاضر

هاي بيمارستاني مي بايست شرايط ثبت را به وجود آورد 
و فعال ديگر در دولت و شوراي عالي بيمه كاري نداريم.

    محاسبه معوقات تعرفه هاي پرستاران 
از دي ماه

او افزود: چون ارزش نسبي و K به شكل دقيق مشخص 

نشده بود مبلغ اختصاص داده شده به قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري كه از دي ماه ۱۴۰۰ تخصيص يافته، 
ذخيره شده تا به شكل معوقه به پرستاران پرداخت شود. 
برآورد مبلغ تعرفه ها توسط س��ازمان نظام پرستاري، 
وزارت بهداشت و وزارت رفاه انجام مي شود. مراقبت هاي 
پرس��تاري به عنوان مراقبت هاي پرستاري يك رديف 
مستقل در ۳ جا درج مي شود، اول در صورتحساب بيمار، 
دوم صورتحساب بيمارستان و سوم در سرانه كل و اين 
از محل درآمد خود تعرفه پرس��تاري است. رييس كل 
سازمان نظام پرستاري، ادامه داد: تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري چندين مرحله داشت كه بايد آيين نامه اجرايي 
آن تدوين شده، منابع الزم تعيين مي شد، Kيا قيمت هر 
خدمت پرستاري را تعيين مي كرديم و ارزش هاي نسبي 
)سياست به كار گيريK( را هم تعريف مي كرديم تا در 
نهايت تحت عن��وان بازتوزيع مبلغي دريافت كنند. در 
حال حاضر ۴ مرحله انجام شده است و به بخش هاي 
مختلف ابالغ شده است. منابع اين طرح در بودجه 
۱۴۰۱ هم تدوين ش��ده اس��ت كه اين موضوع در 
سرانه هم قرار خواهد گرفت. بازتوزيع پنجمين گام 
است كه اكنون در حال تدوين آن هستيم. براي اين 
امر يك آيين نامه در حال نگارش اس��ت كه اكنون 
پيش نويس آن منتش��ر ش��ده اس��ت و اصال كسي 
ناراحت يا خوشحال نباشد زيرا اين پيش نويس هنوز 
قابل قضاوت نيست و مي بايست در جلسات مشترك 

ما با وزارت بهداشت به شكل كامل تدوين شود.

گزارش

در آستانه روز جهاني پرستار باز هم پرستاران به وعده ها اميدوار شدند

وعده حل مشكالت سربازان خط مقدم سالمت

پرداخت افزايش حقوق بازنشستگان تا پايان ارديبهشت 
مديرعام��ل س��ازمان تأمين اجتماعي، 
مساله معيش��ت و نيز خدمات سالمت 
بازنشستگان را دغدغه مشترك دولت، 
س��ازمان تأمين اجتماعي و مس��ووالن 
كانون هاي بازنشستگان اعالم كرد و گفت: 
اطمينان مي دهي��م به محض تصويب 
ميزان و چگونگي افزايش حقوق امسال 
بازنشستگان تأمين اجتماعي در هيات  

دولت، مابه التفاوت حقوق ارديبهشت ماه را در دو روز 
پاياني همين ماه پرداخت مي كنيم. دكتر ميرهاشم 
موسوي در ديدار با اعضاي كانون عالي بازنشستگان 
تأمين اجتماعي كه به منظور بررسي مسائل مختلف 
بازنشستگان برگزار شد، افزود: مابه التفاوت مربوط به 
ماه فروردين را هم در ماه هاي خرداد و تير به حساب 
بازنشس��تگان واريز مي كنيم. تعامل مطلوبي ميان 
سازمان تأمين اجتماعي و كانون هاي بازنشستگي به 
عنوان نمايندگان بازنشستگان برقرار است. از ابتداي 
سال چهار جلسه ويژه مسائل بازنشستگان با حضور 
اين عزي��زان برگزار كرده ايم؛ زيرا واقف هس��تيم در 
تعامل حداكثري، به يكديگر كمك مي كنيم و رشد 

و اعتال براي همه اركان س��ازمان اتفاق 
مي افت��د و اين همان س��ه جانبه گرايي 
و مش��اركت همه ذينفعان براي رشد و 
هم افزاي��ي است.موس��وي تاكيد كرد: 
از زمان تصويب ميزان افزايش س��االنه 
حداقل حقوق كارگران در شوراي عالي 
كار، سازمان تأمين اجتماعي و نمايندگان 
بازنشس��تگان، دغدغ��ه افزايش حقوق 
بازنشستگان را داشته اند و تاكنون در حال پيگيري 
موضوع هس��تند. همه م��ا يك ح��رف مي زنيم و با 
يكديگر همفكر هستيم و هدف مشترك مان ارتقاي 
كمي و كيفي سطح خدمات است. سوالي كه مطرح 
مي شود اين است كه چرا امروز يك عده مي خواهند 
التهاب ايجاد كنند و با القاي يأس و نوميدي به جامعه 
بازنشستگان، اينگونه وانمود كنند كه سازمان و دولت 
ب��ه فكر آنها نيس��تند. دولت در ح��ال حاضر درگير 
كارهاي بزرگ از جمله جراحي اصالح نظام اقتصادي 
و مردمي سازي و عادالنه كردن يارانه هاست؛ برنامه اي 
كه ساليان س��ال به تأخير افتاده و دولت مي خواهد 

مردم از يارانه ها به شكلي عادالنه منتفع شوند.

كاهش ۵۱ درصدي مدارس تخريبي كشور
رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس گفت: ساالنه، ۱۹۵ هزار ميليارد 
ريال ص��رف مدرسه س��ازي در كش��ور 
مي شود. مهراله رخشاني مهر گفت: ساالنه 
مبلغ ۱۹۵ هزار ميليارد ريال، مش��تمل 
بر۱۳۰ هزار ميليارد ريال اعتبار ملي، ۳۰ 
هزار ميليارد ريال اعتبار استاني و سي وپنج 
هزار ميليارد ريال از سوي خيرين، صرف 

مدرسه سازي در سطح كش��ور مي شود. عضو شوراي 
معاوني��ن وزارت آموزش و پرورش خاطرنش��ان كرد: 
ساخت مدرسه، منجر به تربيت انسان مي شود و هرچه 
در اين زمينه سرمايه گذاري شود، بازده باالتري در آينده 
خواهد داشت. رخشاني مهر تصريح كرد: سرانه فضاي 
آموزشي نسبت به قبل انقالب و علي رغم افزايش سه 

برابري جمعيت دانش آموزي، ۳۵۰ درصد 
رشد داشته و نسبت مدارس تخريبي سطح 
كشور از۷۰ درصد در سنوات گذشته به ۱۹ 
درصد در حال حاضر كاهش يافته است. به 
گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي 
وزارت آموزش وپرورش، رييس س��ازمان 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس در پايان 
گفت: پس از زلزله س��ال ۹۶ كرمانشاه، با 
توجه ويژه مقام معظم رهبري و دولت به استان كرمانشاه 
و همچنين مساعدت كم نظير خيرين مدرسه ساز، سرانه 
فضاي آموزشي استان كرمانشاه، هفت دهم متر مربع 
افزايش يافته است و با ديد ويژه و عنايت خاصي كه دولت 
نسبت به مقوله مدرسه سازي دارد، اميدواريم در آينده اي 

نزديك اين شاخص افزايش يابد.

طرح رتبه بندي معلمان تا اواخر خرداد به مرحله اجرا مي رسد
نماين��ده مردم اهر و هري��س در مجلس 
گفت: پايه و اس��اس توس��عه و پيشرفت 
كشور از آموزش و پرورش نشأت مي گيرد 
و طرح رتبه بندي معلمان پس از ۱۲ سال 
در مجلس تصويب شده و احتمااًل تا اواخر 
خردادماه به مرحله اجرا مي رس��د. احمد 
محرم زاده افزود: طرح رتبه بندي معلمان 
پس از ۱۲ س��ال در مجلس تصويب شده 

و احتم��ااًل تا اواخر خردادماه به مرحله اجرا مي رس��د. 
او بابي��ان اينكه مجل��س و دولت به معيش��ت و مقام 

معلمان توج��ه مي كنند، گف��ت: از آغاز 
به كار مجلس يازدهم و دولت س��يزدهم 
به صورت متحدان��ه تاكيد بر اجراي طرح 
رتبه بندي معلمان را داشتند، چراكه پايه و 
اساس توسعه و پيشرفت كشور از آموزش و 
پرورش نشأت مي گيرد. نماينده مردم اهر 
و هريس در مجلس شوراي اسالمي بر لزوم 
كيفي سازي آموزش در مدارس تاكيد كرد و 
يادآور شد: استعداديابي و كيفي سازي آموزش در مدارس 
انتظاري است كه از آموزش و پرورش شهرستان داريم.

رويخطخبر
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