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10اقتصادی

ویه در پیش گرفته  ر
شده به معنی عدم 

انتشار صحیح 
اطالعات و عدم افشای 

فرآیندهاست. در حال 
حاضر اگر سازمان 
بازرسی کل کشور 

سوال کند که شرکت ها 
و افرادی که اسامی 
آن ها به عنوان مجاز 

به واردات اعالم شده 
است، بر چه اساس و 

شاخصه ای انتخاب و 
تایید شده اند، وزارت 

صمت چه پاسخی 
ارائه خواهد داد؟ اگر 

سوال شود که چرا 
از انجمن و تشکل 
تخصصی واردات 

و، هیچ فردی  خودر
حضور ندارد چه 

پاسخی خواهند داد؟

معافیت مالیاتی 
دو میلیارد تومانی 

کسب و کارهای اینترنتی
قرار  اقتصادی:  گروه  غرب،  سپهر 
از  حمایت  نامه  آیین  طبق  است 
دیجیتال،  اقتصاد  کارهای  و  کسب 
آن ها  کارهای  و  کسب  که  کاربرانی 
هویت  احزار  داخلی  پلت فرم های  در 
ندارند  مالیاتی  سابقه  و  باشند  شده 
مالیات  از  تومان  میلیارد  دو  سقف  تا 

معاف شوند.
کســب و کارهــای دیجیتــال پــس از محــدود شــدن 
دو پلت فــرم خارجــی طــی ماه گذشــته با مشــکالتی رو 
به رو شــدند و همین امر سبب شــد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات حمایت از این نوع کســب و کارها را در 
دســتور کار خــود قرار دهد و به آن توجــه ویژه ای کند، 
بــه گونه ای که رونــد تدوین و تصویــب طرحی حمایتی 
با شــرایط پیش آمده برای دو پلت فرم خارجی تســریع 

پیدا کرد.
آیین نامــه حمایت از کســب و کارهــای دیجیتال اخیرا 
رونمایی شد که 14 ماده و 30 نوع حمایت دولتی دارد و 
مواردی مانند حمایت های تبلیغاتی از ســکوها و کسب 
و کارهای مشمول، خدمات پستی، حمایت های مالیاتی 

را شامل می شود.

و  ســکوها  از  تبلیغاتــی  حمایت هــای  بخــش  در 
کســب و کارهای مشــمول اعالم شــده کاربرانی که در 
پلت فرم هــای داخلی فعالیت می کننــد از مزایایی مانند 
تخفیــف حداکثری در هزینــه تبلیغات در دســتگاه های 
دولتــی، فراهــم کــردن زمینه تبلیــغ و معرفی ســکوها 
توسط دستگاه های دولتی، تخفیف حداکثری تبلیغات 
در صــدا و ســیما، برنامــه ســازی برای معرفی کســب و 
کارهــا جهت جذب دنبال کننده، اختصاص بســته ویژه 
تبلیغــات پیامکــی بــه کســب و کارهای مشــمول، ارائه 
بســته های تبلیغاتــی رایگان توســط پلت فرم های تأیید 
شــده جهت جــذب دنبال کننــده برای کســب و کارها و 
ممنوعیت تبلیغ ســکوهای خارجی در برنامه های صدا 

و سیما برخوردارند.
در بخشی دیگر این آیین نامه به سکوهای مشمول 
و تأیید شــده تخفیفی هم در حوزه خدمات پستی ارائه 
می شــود که کاربران کسب و کارهای دیجتال می توانند 

از آن استفاده کنند.
داخلــی  پلت فرم هــای  در  کــه  کاربرانــی  بــرای  امــا 
فعالیــت کننــد، حمایت های ویــژه ای در زمینــه مالیاتی 
درنظر گرفته شــده اســت که می توان به مواردی مانند 
معافیــت مالیاتــی تــا ســقف حــدود دو میلیــارد تومان 
درآمــد در ســال برای کســب و کارهایی که فاقد ســابقه 
مالیاتی هســتند، تخفیف مالیاتی برای کســب و کارهای 
دارای پرونــده مالیاتــی و قبــول هزینه هــای راه انــدازی 
و توســعه کســب و کار و سکوهای مشــمول به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی، اشاره کرد.
بر این اســاس موضوع قابل توجه این اســت که یک 
امتیــاز ویژه برای کســب وکارها و افرادی کــه در پلت فرم 
داخلــی فعالیت می کننــد و آن ها تا دو ســال از پرداخت 

مالیات، معاف شده اند. 
در ایــن آییــن نامــه ســه بنــد بــه بخــش معافیــت و 
حمایت هــای مالیاتــی اختصــاص دارد؛ وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات در این باره گفته بود برای کســب و 
کارهای مشمول فاقد سابقه مالیاتی، معافیت مالیاتی 
تا سقف حدودًا دو میلیارد تومان درآمد در سال در نظر 

گرفته شده است.
طبــق این آییــن نامه، تخفیف مالیاتی برای کســب و 
کارهــای مشــمولی کــه دارای پرونده مالیاتی هســتند، 
در نظــر گرفته شــده و بر این اســاس، اگر کســب وکاری 
پرونــده مالیاتــی باشــد در صــورت فعالیــت در  دارای 
پلت فرم هــای داخلــی از تخفیف های مالیاتــی برخوردار 

خواهند شد.
در یکــی دیگــر از بندهــای بخــش مالیــات بــه قبــول 
هزینه های راه اندازی و توســعه کســب و کار و سکوهای 
مشــمول به عنوان »هزینه قابل قبول مالیاتی« اشاره 

شده است.
طبــق اعالم وزیر ارتباطات، وقتــی هزینه های مربوط 
به توســعه و راه اندازی پلت فرم های مشــمول حمایت، 
به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شــده است 
یعنی می توان آن را از بدهی های مالیاتی پلت فرم  کســر 

کرد.
جزئیــات این حمایت هنوز اعالم نشــده و قرار اســت 
ضوابطی تعیین شــود که براســاس آنها مشخص شود 

کدام پلت فرم ها مشمول خواهد شد.

خبــــــر

واریز سود سهام عدالت دو مرحله ای شد
سپهرغرب، گروه اقتصادی:   پیمان حدادی در مورد سود سهام عدالت سال 1400 توضیح داد: میزان سود سهام عدالت سال 1400 حدود دو برابر سال گذشته )سود سال 1399( است. بر این اساس در مرحله اول حدود 500 هزار تومان برای هر مشمول تا اواخر پاییز 

واریز می شود.
وی گفت: مابقی سود در اواخر سال جاری یا اوایل سال بعد واریز می شود، زیرا سود شرکت هایی که به تازگی مجمع برگزار کرده اند باید بر اساس جدول زمان بندی وصول شود و پس از آن پرداخت سود به مشموالن سهام عدالت صورت خواهد گرفت. به همین دلیل 

واریز سود سهام عدالت امسال دو مرحله ای شده است.
بنابراین با توجه به اینکه اعالم شده سود سال 1400 دو برابر سود سهام سال 1399 خواهد بود، احتماال سهام عدالتی های 452 هزار تومانی حدود 978 تومان، سهام عدالتی های 492 هزار تومانی حدود یک میلیون و 64 هزار تومان، سهام عدالتی های 532 هزار 

تومانی حدود یک میلیون و 150 هزار تومان سهام عدالتی های یک میلیون تومانی حدود دو میلیون و 162 هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
آیین نامه  که  است  معتقد 
واردات  برای  شده  نگاشته 
هدف  دو  تحقق  به  منجر  خودرو 
برای  واردات  آزادسازی  اصلی 
قیمت ها  کاهش  و  بازار  تعدیل 

نمی شود.
برخی معتقدند که در آیین نامه واردات خودرو 
و دســتورالعمل آن، همچنان انحصار وجود دارد 
و مافیــای صنعــت خــودرو می خواهــد بــه بحــث 
واردات خــودرو نیــز ورود کــرده و بــه  نوعی قصد 
حکفرمایی دارد. ضمن اینکه دو خودروســاز بزرگ 
نیز به موضوع ورود کرده و قصد دارند، واردات را 

نیز دست بگیرند.

عضو  رسمِی  واردکننده  شرکت های   
انجمن حضور ندارند

در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
اظهــار کــرد: در موضــوع واردات خــودرو از فرآیند 
آیین نامه نویسی که از همان ابتدا هم دارای ایراد 
بود تا دســتورالعمل ارائه شــده، به قانون بهبود 
مســتمر محیــط کســب و کار در مــاده 2 و 3 هیچ 
توجهی نشده است. این عدم اجرای قانون بسیار 
حائــز اهمیت بــوده و حتی ممکن اســت منجر به 

فساد شود.
مهــدی دادفر تصریح کــرد: تاکنون هیچ نظری 
از انجمــن واردکننــدگان خودرو به عنوان تشــکل 
ذی ربط، خواســته نشــد و در هیچ یک از جلســات 
عضــوی از اعضــا و هیئــت مدیــره انجمــن حضور 
نداشــته اند. گواه ایــن موضوع، این اســت که در 
لیســت شــرکت ها و افــرادی کــه مجاز بــه واردات 
شــرکت های  از  شــرکت   یــک  حتــی  شــناخته اند، 
واردکننــده رســمِی عضــو انجمــن واردکننــدگان 

خودرو حضور ندارد.

 چرا مالک واردات خودرو اعالم نمی شود؟
وی متذکــر شــد: مگــر می شــود قصــد فروش 
یک کاال را داشــته باشــیم اما صنــف و اتحادیه آن 
کاال و خود فروشــنده یا واردکننده کاال، مشــارکت 
نداشــته باشند و در عوض اتحادیه یا تشکل های 
دیگــر و غیــر مرتبــط وارد عمــل شــوند؟ در مورد 
افــرادی که برای واردات انتخــاب و تایید صالحیت 
شــده اند، چــرا بصــورت رســمی اطالعات منتشــر 
نمی شــود که بر چه اســاس انتخاب شده اند؟ ما 
در جایــگاه انجمن به این موضوع اعتراض داریم. 
کدامیــک از ایــن تاییــد شــده ها، نماینده رســمی 
شــرکت های خارجــی در ایــران هســتند و چگونــه 

خدمات پس از فروش را تضمین خواهند کرد؟

بازرگانی   - تجاری  کاری  خودرو  واردات   
نیست

دادفر خاطرنشــان کرد: ایــن دو از موارد اصلی 
مالک صالحیت برای واردات خودرو تعریف شــده 
امــا چــرا در زمانی که صحبت از شــفافیت اســت، 
مستندات صالحیت این ها منتشر نمی شود و در 
ســامانه شــفافیت قرار نمی گیــرد؟ حقیقت ماجرا 
این اســت کــه واردات خــودرو به جای آنکــه کاری 
تجاری- بازرگانی باشــد، بیشتر شبیه یک نمایش 

است.
دبیــر انجمن واردکنندگان خــودرو، ادامه داد: 
رویــه در پیش گرفته شــده به معنی عدم انتشــار 
صحیــح اطالعــات و عدم افشــای فرآیندهاســت. 
در حــال حاضــر اگــر ســازمان بازرســی کل کشــور 
سوال کند که شرکت ها و افرادی که اسامی آن ها 
به عنوان مجاز به واردات اعالم شده است، بر چه 
اســاس و شــاخصه ای انتخــاب و تایید شــده اند، 
وزارت صمــت چه پاســخی ارائه خواهــد داد؟ اگر 
ســوال شــود که چرا از انجمن و تشکل تخصصی 
واردات خــودرو، هیــچ فــردی حضــور نــدارد چــه 

پاسخی خواهند داد؟
کــه  اســت  ایــن  مــا  اعتقــاد  کــرد:  تاکیــد  وی 
انتخاب هــا ناعادالنه اســت و همیــن انتخاب های 
نادرســت، ایجاد یک انحصار خاص دولتی را دامن 
خواهــد زد. اینکه تنها یک عده ای خاص یک کار را 

انجام دهند، انحصار خاص ایجاد خواهد کرد.
دادفــر تصریــح کــرد: ایــن آیین نامــه منجــر به 
تعدیــل بــازار و کاهــش قیمت هــا نخواهــد شــد؛ 

چراکه به هیچ عنوان کار صورت گرفته، کار اجرایی 
و تخصصی نبوده است. آیین نامه و دستورالعمل 
تدوین شــده، "غلط در غلط" اســت کــه در نهایت 
منجر به فســاد خواهد شد. دلیل اصلی این غلط 
بودن نیز این است که قانون رعایت نشده است. 
این درحالیســت کــه چنانچه قانون اجرا می شــد، 

ممکن بود، موفقیت هایی حاصل شود.
وی افــزود: تاکیــد کــرده بودیم که اگــر واردات 
تحــت این شــرایط، به نفع مردم باشــد و منجر به 
تعدیــل بــازار و کاهــش قیمت ها شــود، ســکوت 
کــرده و همــکاری نیــز خواهیم داشــت؛ اما اکنون 
که موضوع واردات بــه یک معادله چند مجهولی 
تبدیل شده و شاخصه های آن نیز شفاف نیست، 

ما ساکت نخواهیم ماند و پیگیری خواهیم کرد.
دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو گفت: اینکه 
اعــالم می کنند برخی واردکنندگان به ســبب ورود 
به مســیر تولید، تمایل چندانی به واردات ندارند، 
درست نیست. شفاف اعالم کنند کدام واردکننده 
رســمی اعالم کــرده اســت کــه تمایل بــه واردات 

ندارد؟!
دادفــر در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر نقــش 
موثــر دو خودروســاز بزرگ در امــر واردات تصریح 
کــرد: واهمه و هراس از شکســت محــض این دو 
خودروســاز عیان اســت و نماینــدگان مجلس نیز 

به این موضوع اذعان داشته و گالیه مند بودند.
وی افزود: خودروسازان، تولید کننده هستند، 
پس چرا بایستی به واردات هم دست درازی کرده و 
مورد حمایت قرار گیرند؟ چه بساطی به راه افتاده 

است که برای هرکاری، یک سِر بازی، خودروسازان 
بــزرگ هســتند؟ به  هــر بهانــه ای خودروســازان را 
بــه بازی می گیرنــد تا زیان هایشــان را جبران کنند. 
زیــان خودروســازان طــی  کــه  ایــن در حالیســت 
ســال های اخیر به ســبب قیمت گذاری دســتوری، 
قائل نشدن به بازار رقابتی، مدیریت دولتی، عدم 
چابکی آن ها، عدم خصوصی ســازی و موضوعات 
ریشه ای بوده اســت. حقیقت این است که جرئت 
خصوصی ســازی ایــن دو بنــگاه وجــود نــدارد اما 
می خواهنــد تمام بار را بــه دوش واردات و مردم 

بیاندازند.
دادفر در رابطه با وادات خودروهای اقتصادی 
نیــز اظهــار کــرد: خودروهــای اقتصادی به دســت 
مردم نمی رســند؛ چراکــه از پیش "چالــه واردات" 

توسط برخی کنده شد!
ایــن مقام صنعتــی در پاســخ به ســوالی دیگر 
مبنــی بر اینکه با رویه های در پیش گرفته شــده و 
وعده  امــروز و فردا برای واردات کــه از خرداد ماه 
آغاز شــده و به پایان ســال کشــانده شــده است، 
آیــا واردات واقعــا انجــام خواهــد شــد؟ گفــت: با 
رویه های در پیش گرفته شــده، واردات به معنای 
واقعــی منتفــی بنظر می رســد، امــا وزارت صمت 
اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو 
تــا پیش از پایان ســال وارد کند. امــا واقعیت این 
اســت کــه آنچــه می خواهند اجــرا کنند، چــون بر 
اســاس ساختارهای قانونی نیست، همین تعداد 
شــرکت هایی را هم که جلــو انداخته اند، قطعا به 

دردسر خواهند انداخت.

پرتقال های نارنجی رنگ در این موقع 
سال سالم نیستند

اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
باغداران کشور می گوید در این موقع سال پرتقال های که به 
طور کامل نارنجی رنگ هستند سالم نیستند، زیرا به صورت 

مصنوعی رنگ آوری شده اند.
مجتبی شــادلو بــا این اینکه امســال تولیــدات مرکبات در 
شــرایط خوبی قــرار دارد، گفت: این یعنی امســال هم کیفیت 
محصوالت بهتر شــده و کمیت آن مناسب است و پیش بینی 
می شــود امســال نســبت به ســال گذشــته در مرکبات حدود 25 تا 30 درصد 

افزایش تولید داشته باشیم.
وی افــزود: برداشــت نارنگی پیش رس از شــهریورماه آغاز شــد و در حال 
حاضــر نیــز وارد برداشــت نــوع دیگر آن یعنی انشــو شــده ایم. تا اســفندماه 
نیــز انــواع دیگــر نارنگی برداشــت خواهــد شــد. پرتقال نیــز اگر چه تــا کنون 
برداشــت هایی شــده اما برداشــت درخت رس و بــازار پســند آن اواخر آبان و 

اوایل آذر شروع می شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران کشــور اضافه کرد: ســال گذشته 4 تا 
4.5 میلیــون تــن تولید پرتقال داشــتیم که پیش بینی می شــود امســال تا به 

حدود 6 میلیون تن برسد. 
ســال گذشــته متوســط قیمت هر کیلو پرتقال ســر زمین 5000 تومان بود 
ولی در حال حاضر قیمت ها دقیقا مشــخص نیســت، اما به نظر می رسد کمی 

رشد قیمت هم داشته باشیم.
وی همچنیــن تصریــح کــرد: پرتقال اگــر در این موقع ســال با رنگ ســبز یا 
دورنــگ ســبز و نارنجــی وارد بازار شــود اشــکالی نــدارد اما پرتقال هــای تماما 
نارنجی سالم نیستند زیرا رنگ آوری مصنوعی شده اند. یعنی در اثر گرمادهی 
یــا عملیــات دیگــر رنگ پرتقــال تغییــر می کند و ســالمت خــود را نیز از دســت 

می دهد.
شــادلو در پایان گفت: بــازار را عرضه و تقاضا تغییــن می کند و قیمت تمام 
شــده بر اســاس بهره وری باغ اســت. اگر بهره وری کامل و از نظــر مقدار تولید 
باالتــر از میانگین باشــد هزینه تمام شــده کمتر اســت. اما اگر بهــره وری پایین 

باشد خود به خود قیمت باالتر می شود.

پیشنهاد کارشناسی به بانک مرکزی

نرخ دالر در بازار متشکل ارزی 
را کاهش دهید

برای  اقتصادی  کارشناس  یک  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
کاهش نرخ دالر و مدیریت بازار ارز سه پیشنهاد مطرح کرد و 
ارز  ارز باید نرخ  بازار  گفت: بانک مرکزی در شرایط این روزهای 
در بازار متشکل ارزی را کاهش و سهمیه ارزی را افزایش دهد؛ 
باال است، نمی توان  ارزی  بازار متشکل  ارز در  نرخ  زمانی که  تا 

انتظار کاهش نرخ دالر در بازار آزاد را داشت.
آلبــرت بغزیــان دربــاره تحــوالت بــازار ارز اظهــار کرد: بــازار ارز 
مدیریــت علمی نمی شــود و با آن هماننــد بازارهایی چون خودرو، ســهام و... 
برخورد نمی شــود و این تصــور وجود دارد که با عرضه و تقاضا می شــود بازار 
ارز را مدیریــت کــرد. درحالیکــه تغییرات نرخ ارز بر ســایر قیمت هــا اثر می گذارد 
و همانند بازار خودرو و مســکن نیســت کــه تغییرات قیمتی در آن ها به ســایر 

بازارها سیگنال ندهد.

وی بــا بیــان اینکه بر رونــد تخصیص ارز بــرای واردات نظارت وجــود ندارد، 
افــزود: ارز 4200 تومانی برای این حذف شــد که رانت از بین برود اما همچنان 
بیــن نــرخ ارز نیمایی و بازار آزاد اختــالف وجود دارد و حتی این اختالف بیشــتر 
هم شــده اســت. آنچه از برنامه ها مشــاهده می شــود برنامه ای برای ثبات یا 
کاهــش نرخ ارز وجود نــدارد و این موضوع فعاالن اقتصادی، صادرکنندگان و 

واردکنندگان را با بالتکلیفی مواجه می کند.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: باید پیش از اینکه ســامانه برخط بازار 
متشــکل ارزی بــرای خرید ارز فعال می شــد، عرضــه ارز افزایــش می یافت، زیرا 
مشــاهده شــد بعد از آغاز فعالیت این ســامانه، نه تنها نرخ ها کاهشــی نشــد 

بلکه با افزایش هم مواجه شد.
بغزیان عمده دالیل روند افزایشی بازار ارز طی روزهای اخیر را عدم مدیریت 
و نظارت بر این بازار دانست و گفت: در این شرایط، بانک مرکزی باید نرخ ارز در 
بازار متشــکل را کاهش و ســهمیه ارزی را افزایش دهد و واردکننده ای که ارز با 

نرخ پایین تر می گیرد باید کاالی خود را با همان نرخ بفروشد.
بــه اعتقــاد او، با افزایش عرضــه ارز، نرخ ها در بازار ارز پاییــن نمی آید، زیرا تا 
زمانی که نرخ ارز در بازار متشــکل ارزی باال اســت، نمی توان انتظار کاهش نرخ 

دالر در بازار آزاد را داشت.

اقتصاد دیجیتال

مهدی دادفر

آلبرت بغزیان

مجتبی شادلو

ویه واردات و به ر اعتراض انجمن واردکنندگان خودر

توسعه اقتصادی بدون ثبات نرخ 
ارز ممکن نیست

سپهرغرب، گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
فعاالن  نرسد،  ثبات  یک  به  ارز  نرخ  که  زمانی  تا  می گوید  تهران 
اقتصادی توان تصمیم گیری جدید ندارند و حتی تصمیمات روزمره 

نیز ممکن نخواهد بود.
مهرداد عباد اظهار کرد: اگر بنا باشــد فعاالن اقتصادی یک عامل 
را بــه عنــوان پیش نیــاز اصلــی فعالیت های خــود معرفــی کنند، آن 
خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به 
شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش بینی آینده وجود داشته باشد، عمال صحبت از 

فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.
وی بــا اشــاره بــه برخی مشــکالت طوالنی مــدت اقتصــاد ایران در ســال های 
گذشــته، تشــریح کرد: این شــرایط به طور خــاص تحت تاثیــر دو عامل به وجود 
آمــده، نخســت تحریم هایی کــه تحت عناویــن مختلف علیه اقتصــاد ایران اعمال 
شــده و ایــن موضــوع باعــث شــده شــرایط دشــوار و البتــه غیرقابــل پیش بینی 
شــود. از ســوی دیگر برخــی تصمیمات داخلــی که به جای بهبود شــرایط فعاالن 
اقتصــادی، کار آن هــا را دشــوار کرده نیز در رســیدن به این شــرایط ســهیم بوده 

است.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهران با بیــان اینکه اقتصاد ایــران به یک تغییــر نگرش کالن 
احتیــاج دارد، توضیــح داد: نگاهــی بــه وضعیــت بســیاری از صنایــع و فعالیت هــای 
اقتصادی به خوبی این موضوع را نشــان می دهد. برای مثال ما در صنایع نفت و گاز 
یک مزیت نســبی جدی داریم اما می بینیم که در تمام این ســال ها، جز خام ســوزی و 

خام فروشی، کمتر به دیگر بخش ها توجه شده است. 
در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می بینیم. بخش خصوصی بارها از این گفته 
کــه باید به ســمت تک نرخی شــدن ارز حرکــت کنیم، با وجود آنکــه گام مثبت حذف 
ارز 4200 تومانی از ســوی دولت نهایی شــد، اما همچنان ارز چند نرخی باقی مانده 

است.
عبــاد ادامــه داد: در روزهای گذشــته، فاصلــه میان نــرخ ارز در بازار آزاد بــا نرخ ارز 
نیمایــی دوبــاره به حــدود 10 هــزار تومان رســیده که اصال نشــانه خوبی بــرای آینده 
تجــارت نیســت و این احتمــال وجود دارد که همان مشــکالتی که بــرای واردات با ارز 

ترجیحی به وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده شود.
 از ســوی دیگــر وقتی مــا به یک بی ثباتی می رســیم، شــرایط بــرای تصمیم گیری 
دشــوار می شــود. صادرکننــدگان مــا حتی بــرای اعالم نــرخ روزانه و بســتن قرارداد 
بــا شــرکت های خارجی نیز با مشــکل مواجه هســتند زیرا نمی دانند کــه نرخ در چه 
نقطــه ای خواهــد ایســتاد و طوالنی شــدن این شــرایط قطعــا به ســود اقتصاد ما 

نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: بر اســاس اعــالم دولت و مجلس، کشــور در آســتانه نهایی 
شــدن قانون برنامه هفتم توســعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم که قوانین 
توســعه قبلی به چه شــکل و تا چه حدی اجرایی شده اند و دالیل عدم موفقیت آنها 
در برخــی بخش هــا چه بوده اســت. با اســتفاده از این تجربه و تالش بــرای یک تغییر 
نگــرش کالن، می تــوان انتظار داشــت که اقتصاد ایران از مشــکالتی که امــروز با آنها 

مواجه شده خارج شود.

مهرداد عباد
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فتح اهلل بیات

مهم ترین تهدید اقتصاد 
جهانی کدام است؟

اقتصادی: داده های  سپهرغرب، گروه 
مجمع جهانی اقتصاد نشان داد که تورم 
مشکالت  و  بدهی  بحران  سرسام آور، 
تهدیدها  بزرگترین  زندگی،  هزینه های 
در   20 گروه  کشورهای  برای  تجارت  برای 

دو سال آینده خواهد بود.
بر پایه نظرســنجی اجرایی که توســط 
مرکز اقتصاد و جامعه جدید مجمع جهانی اقتصاد انجام 
شــده، تورم به سطوحی رســیده که در چند دهه گذشته 
مشــاهده نشده اســت و یک سوم کشــورهای گروه 20 را 
بــر آن داشــته تــا افزایش قیمت هــا را نگرانــی اصلی خود 

معرفی کنند.
اگرچــه بانک های مرکزی در سرتاســر جهان مســیری را 
برای تشــدید سیاست های تهاجمی در پیش گرفته اند اما 
تالش های آن ها برای مهار تورم این خطر را به همراه دارد 

که اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
این نظرســنجی که پیش از بیســت و هفتمین نشست 
آب وهوایی ســازمان ملل متحد موســوم بــه COP27 در 
مصــر و اجالس ســران گــروه 20 در اندونــزی در اواخر این 
ماه انجام شــد همچنین نشان داد که نگرانی های زیست 
محیطــی برای اولین بار در ســال های اخیر عقب نشســته 
است زیرا جهان به مشکالت اجتماعی-اقتصادی فوری تر 
اعــم از پیامدهــای جنــگ اوکرایــن و بحران هزینــه زندگی 

می اندیشد.
نقــض  مــوارد  افزایــش  علیرغــم  ســایبری،  حمــالت 
اطالعــات و تهدیدات امنیتــی مبتنی بر فنــاوری، از جمله 

خطراتی بودند که کمتر به آن اشاره شده بود.

خواسته کارگران کنترل تورم 
است نه افزایش حقوق

رئیس  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
با  پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه 
اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ  بیان 
دنبال  و  است  نقدینگی  رشد  و  تورم 
ضرورت  بر  نیستند،  حقوق  افزایش 
کارگری  خانوارهای  خرید  قدرت  حفظ 

تاکید کرد.
فتــح اهلل بیات درباره ایجاد عدالــت در پرداخت حقوق 
و دســتمزد به عنوان یکی از دغدغه های مهم دولت، ابراز 
عقیده کرد و گفت: در بحث حقوق و دســتمزد انتظار این 
اســت که هــر تصمیمی که راجــع به بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی، بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی گرفته 
می شود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد و نماینده 
کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع شرکای اجتماعی در 
آن حضور داشته باشند نه اینکه بدون حضور نمایندگان 
طرفیــن، تصمیم گرفته و ابالغ شــود و بعدها چالش ها و 

مشکالت بسیار را شاهد باشیم.
وی بــا اشــاره بــه فراینــد تعییــن حقــوق و دســتمزد 
کارگــران، گفــت: شــورای عالــی کار ســال گذشــته ســبد 
معیشت کارگران را حدود 9 میلیون تومان تعریف کرد که 
البته این ســبد معیشــتی همان زمان هم اشکال داشت 
و کامــل نبود ولــی با وجود تعیین رقــم در کمیته مزد، در 
بهتریــن حالــت حقــوق و دریافتی کارگــران بــه 6 میلیون 
و 500 هــزار تومان رســید کــه با حــدود 9 میلیون تومان 

فاصله داشت.
به گفتــه رئیس اتحادیــه کارگران قــراردادی و پیمانی، 
علیرغــم آنکه حداقل دســتمزد 1401 کارگــران، 57 درصد 
افزایــش پیــدا کــرد ولی بــا احتســاب مزایای جانبــی و بن 
خواربار و حق اوالد به 6 میلیون و 500 هزار تومان رسید 
که به دلیل افزایش هزینه ها و تغییر نرخ بسیاری از اقالم، 
افزایــش 57 درصدی عمال از ماه دوم ســال خنثی شــد و 

قدرت خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.
بیــات درعیــن حــال بــه الیحــه متناسب ســازی حقوق 
کارمندان دولت و بازنشســتگان کشــوری و لشگری اشاره 
کــرد و افــزود: اینکــه دولــت پذیرفــت افزایش حقــوق در 
نیمه دوم ســال برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و 
لشگری انجام شــود نشان می دهد که حقوق و دستمزد 
فعلی کفــاف هزینه های زندگی را نمی دهد. در شــرایطی 
کــه امکان مهار تورم وجود نداشــته باشــد، نمی توان به 

این بهانه دستمزدها را ترمیم نکرد.
وی در پایــان بــر ضــرورت حفــظ قــدرت خریــد کارگران 
تاکید کــرد و گفت: کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق 
و دســتمزد نبودند چون هر زمان که دستمزدها افزایش 
یافتــه از آن طــرف کاالهــا بــا تغییــر قیمــت مواجه شــده 
اســت و تورم بر ســبد معیشــت کارگــران تاثیرگــذار بوده 
اســت، بنابراین بهترین حالت این اســت که رشد افزایش 
نقدینگــی و نرخ تــورم را کنترل کنیم و قدرت خرید جامعه 

به خصوص کارگران حفظ شود.

تحلیل

اقتصادی

نهضت ملی 
مسکن

مرکز آمار

خطر در کمین تولیدکنندگان پوشاک جهان
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  انجمن نساجی و پوشاک ویتنام اعالم کرد: در حالی که تورم باال، تقاضای جهانی را کاهش می دهد، انتظار می رود صنعت پوشاک ویتنام طی دو سه ماهه آینده با کاهش سفارشات از بازارهای کلیدی خود مواجه شود.

صادرات منسوجات و پوشاک پس از گوشی های هوشمند در این کشور جنوب شرقی آسیا اهمیت دارند. این کشور یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان برندهایی مانند نایک، کالوین کلین، مانگو، زارا و اچ اندام در جهان است.
ترونگ ون کام، نائب رئیس انجمن نساجی و پوشاک ویتنام در مصاحبه ای به رویترز گفت: ما نگران این هستیم که شرکت ها در سه ماهه چهارم امسال و سه ماهه اول سال 2023 به دلیل تأثیرات کاهش تقاضا در سطح جهانی با مشکالت بیشتری مواجه شوند. وی افزود: با 

این حال انتظار می رود صادرات در سال جاری همچنان به هدف 43 تا 43.5 میلیارد دالر برسد.
صادرات این صنعت در 10 ماهه نخست سال جاری بالغ بر 37.7 میلیارد دالر بوده است که بر اساس آمار رسمی 16.9 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و 12 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
فناوری  سازمان  اعالم  طبق 
سامانه  ایران،  اطالعات 
زمین،  مدیریت  واحد  پنجره 
مجوز  درخواست  ثبت  امکان 
اراضی  واگذاری  الکترونیکی 
طرح های  برای  دولتی  و  ملی 

کشاورزی و غیرکشاورزی را فراهم کرد.
اجــرای پروژه هــای دولــت الکترونیکــی یکی از 
مهم تریــن اقدامــات برای اجرای شــعار امســال 
»تولیــد دانش بنیان و اشــتغال آفرین« عینیت 
یافتــه اســت. در ایــن راســتا ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت نیــز همگام با دیگر دســتگاه های 
ایــن  تحقــق  راســتای  در  غیردولتــی  و  دولتــی 
هــدف و اجــرای شــعار محیــط زیســتی ســال با 
عنــوان »محیــط زیســت مــردم پایه، هوشــمند 
و فناورانــه«، موضــوع دولــت الکترونیکــی را در 
سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. بر این 
اساس، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی 
از 23 پــروژه اولویــت دار دولت الکترونیک اســت 
که به منظــور ایجاد ســهولت در ارایه خدمات و 
مجوزهــای زمین محور و مدیریت و پایش بهینه 

اراضی ایجاد و راه اندازی شده است.
ثبت و صــدور مجوزهای مرتبط با ســاخت و 
ســاز در اراضی و امالک خصوصی و استعالمات 
مربوطــه، ثبت و واگذاری بهره بــرداری از اراضی 
و امــالک ملــی، دولتــی و وقفی، ثبــت و پیگیری 
گزارش هــای مردمی زمیــن خــواری و نظارت بر 
اجــرای قوانیــن مرتبط با حــوزه زمیــن، اهداف 
چهارگانه  ســامانه اســت. به عبارت دیگر زمین، 
ســامانه ای اســت که امکان ثبت درخواســت و 
پیگیــری به صــورت الکترونیک و بــدون مراجعه 

حضــوری را برای متقاضیانــی فراهم می کند که 
قصــد اقداماتــی نظیــر تغییــر کاربــری، تفکیک، 
تجمیــع، واگذاری و ســاخت و ســاز در اراضی و 

امالک کشور را دارند.
ســامانه زمین دارای دو زیرسامانه با عنوان 
درگاه متقاضیــان و پایــش اراضــی اســت و هم 
 https://iraneland.ir نشــانی  بــه  اکنــون 

قابل دسترس و استفاده برای کاربران است.
ســامانه پایش اراضــی به عنوان یکــی از دو 
بخــش اصلی ســامانه »پنجــره واحــد مدیریت 
زمیــن« بــا رصــد کــردن اســتان های اصفهــان، 
البــرز، قزوین و زنجان شــروع به کار کرده اســت 
و ماموریــت ویــژه جلوگیــری از تخریــب اراضــی 
کشــاورزی و حفــظ جنگل هــا و مراتــع را دنبــال 
می کند. ذینفعان سامانه پایش اراضی را طیف 
قابل توجهی از دستگاه هایی تشکیل می دهند 
که به نوعی تکلیف قانونی برای حفظ، نگهداری 
و مدیریت اراضی کشــور به عهده آنها گذاشــته 
شــده اســت کــه در این خصــوص می تــوان به 
وزارت راه و شهرســازی، سازمان محیط زیست، 
نقــل جــاده ای،  و  راهــداری و حمــل  ســازمان 
ســازمان امور اراضی، ســازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور اشاره کرد.
در این راســتا جــواد موحد- معــاون دولت 
الکترونیکی ســازمان فناوری اطالعات ایران- از 
تســهیل فرآیند صــدور مجوزها در حــوزه زمین 
خبر داده بود و گفته بود با برقراری ارتباط میان 
ســامانه های زمین و درگاه ملی مجوزها از این 
پــس متقاضیــان دو خدمــت صــدور جوازهای 
شــهرک  تاســیس  و  اراضــی  کاربــری  تغییــر 
می توانند به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت 

و پیگیری درخواست های خود اقدام کنند.

وی معتقد است اتصال سامانه های زمین و 
مجوزها صرفا یک رویداد فنی نیست و اثرات آن 
نقش قابل توجهی را در جلوگیری از سردرگمی 

متقاضیان ایفا می کند.
پــس از آن ســازمان فناروی اطالعــات اعالم 
کرد پنجــره واحــد مدیریت زمیــن، ارائه خدمت 
اراضــی  وضعیــت  حــدود  تعییــن  اســتعالم 
روســتایی را آغاز کرده اســت؛ این خدمت که در 
حــال حاضر بــه صورت پایلــوت در دو روســتای 
ســراوان واقــع در اســتان  گیالن و نــرگان واقع 
در اســتان اصفهــان آغــاز بــه فعالیت کــرده به 
بررســی وضعیت جانمایی زمین مطابق با طرح 
هادی روســتا می پــردازد و بر اثــر آن متقاضیان 
می تواننــد نســبت بــه وضعیت داخل یــا خارج 

طرح هادی بودن زمین خود، مطلع شوند.
گفتنی اســت این استعالم به این دلیل حائز 
اهمیــت اســت کــه در صــورت وقــوع زمیــن در 
محــدوده طرح هــادی، امکان اخــذ مجوزهای 
الزم و قانونــی بــر روی اراضــی بــا کاربری هــای 
بــرای  مســکونی  کاربــری  جملــه  از  گوناگــون 

متقاضی فراهم خواهد بود.
اما به تازگی این ســازمان اعالم کرده اســت 
ســامانه پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن بــا ارائه 
خدمتــی جدیــد بــه متقاضیانی که بــرای اجرای 
طرح هــای خــود در خارج از حریم شــهر، روســتا 
و شــهرک ها در پی یافتن زمین هســتند؛ امکان 
ثبــت درخواســت مجــوز الکترونیکــی واگــذاری 
اراضی ملی و دولتی برای طرح های کشــاورزی و 

غیرکشاورزی را فراهم کرده است.
طبق این گــزارش، صدور مجــوز الکترونیکی 
واگــذاری اراضــی ملــی و دولتی بــرای طرح های 
کشــاورزی و غیرکشــاورزی خدمتی اســت که به 

اراضــی  امــور  ســازمان  همــکاری  بــا  و  تازگــی 
کشــور و بــه صــورت آزمایشــی از طریــق پنجره 
واحــد مدیریت زمیــن در اســتان های اصفهان، 
کردســتان و زنجــان آغــاز بــه کار کرده اســت به 
گونــه ای که از ایــن پس متقاضیان بــا مراجعه 
به نشانی https://iraneland.ir/ می توانند 
اقدام به ثبت درخواســت خود و دریافت نتیجه 
در کوتاه تریــن زمان ممکن کننــد؛ این در حالی 
اســت که امــکان دســتیابی به قطعــه ای زمین 

برای انجــام فعالیت هایی نظیر کشــاورزی، یکی 
راه انــدازی  و  ایجــاد  ملزومــات  اصلی تریــن  از 
یــک کســب و کار اســت کــه دســتیابی بــه آن با 

دشواری های بسیاری همراه است.
الزم بــه ذکــر اســت اراضــی منابــع طبیعــی، 
شــامل خدمــت واگــذاری اراضی ملــی و دولتی 
برای طرح های کشــاورزی و غیرکشاورزی نیست 
و این خدمت در قالب دیگری به زودی از طریق 

همین سامانه ارائه خواهد شد.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
شاخص قیمت تولیدکننده در 
بخش های خدمات در تابستان 
قبل  فصل  به  نسبت  امسال 
١٦.٢ درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ٥٦.١ درصد و 
در چهار فصل منتهی به فصل 
 ٤٩.٧ قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  جاری 

درصد افزایش داشته است.
بــر اســاس گــزارش اخیــر مرکز آمــار ایــران با 
عنوان »شاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدماتـ  فصل تابستان ١٤٠١ )بر مبنای سال پایه 
١٣٩٥(« آمده اســت که در تابســتان سال جاری 
درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده 
بخش های خدمات نســبت به فصل قبل )تورم 
فصلــی( ١٦,٢ درصــد اســت کــه در مقایســه بــا 
همین اطــالع در فصل قبــل )١٣.٨درصد(، ٢.٤ 

واحد درصد افزایش داشته است.
 خدمات حوزه »جا و غذا« صدرنشین و 

»ارتباطات و اطالعات« در قعر

دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی،  بــه 
توســط ارائه دهنــدگان خدمــات بــه ازای تولید 
خدماتشــان در داخل کشور، در فصل تابستان 
١٤٠١ نســبت به فصل قبــل، ١٦.٢ درصد افزایش 
دارد. در ایــن فصــل بیش تریــن تــورم فصلــی 
بــا ٣٠.٧ درصــد مربوط بــه گــروه "فعالیت های 
خدماتــی مربوط به تامین جا و غذا" و کمترین 

تــورم فصلــی بــا ٤.٨ درصــد مربــوط بــه گــروه 
"اطالعات و ارتباطات" است.

همچنیــن درصــد تغییــرات شــاخص قیمت 
بــه  تولیدکننــده بخش هــای خدمــات نســبت 
فصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل تابســتان امســال ٥٦,١ درصد بوده که 
در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل )٤٩.٤ 

درصد(، ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
بــه عبارتی، میانگیــن قیمت دریافتی توســط 
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان 
در داخل کشــور، در فصل تابستان ١٤٠١ نسبت به 
فصل دوره مشابه سال قبل، ٥٦.١ درصد افزایش 
دارد. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه 
بــا ١١٧.١ درصــد مربــوط بــه گــروه "فعالیت هــای 

خدماتــی مربــوط به تامین جا و غــذا" و کمترین 
تــورم نقطــه به نقطه بــا ٢٥.٨ درصــد مربوط به 

گروه "اطالعات و ارتباطات" است.
تغییــرات  1401، درصــد  تابســتان  در فصــل 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
در چهــار فصــل منتهــی بــه تابســتان امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل ٤٩,٧ 
درصد اســت که در مقایســه با همین اطالع در 
فصــل قبــل )٤٧.٣ درصــد(، ٢.٤ واحــد درصد 

افزایش داشته است.
دریافتــی  قیمــت  میانگیــن  عبارتــی،  بــه 
توســط ارائه دهنــدگان خدمــات بــه ازای تولید 
خدماتشــان در داخــل کشــور، در چهــار فصــل 
منتهی به تابســتان ١٤٠١ نســبت به دوره مشابه 
ســال قبل، ٤٩.٧ درصــد افزایــش دارد. در این 
فصــل بیشــترین تــورم ســاالنه بــا ٩٦.٤ درصد 
مربوط به گــروه "فعالیت های خدماتی مربوط 
بــه تامیــن جــا و غــذا" و کمتریــن تورم ســاالنه 
بــا ٢٥.٥ درصــد مربــوط بــه گــروه "اطالعــات و 

ارتباطات"است.

سپهرغرب، گروه اقتصادی: 
اذعان  و  سازندگان  سخنان 
مسئوالن، از کند شدن اجرای 
پروژه های نهضت ملی مسکن 
حکایت دارد. طبق محاسبات 
آینده  وزیر باید تا مرداد سال 
دو میلیون واحد افتتاح شود؛ 
مسئوالن  گفته ی  به  عمال  آن چه  که  حالی  در 
با  واحد  میلیون  یک  رسیده  اجرا  مرحله ی  به 

میانگین پیشرفت 30 درصد است.
اگرچــه مســئوالن وزارت راه و شهرســازی از 
اجرایی شــدن حــدود یک میلیون واحد ســخن 
می گوینــد، اما طبــق اعالم ســازمان ملی زمین 

و مســکن تا کنون بــرای 509 هــزار واحد پروژه 
تعریــف شــده و 194 هــزار واحــد بــه مرحلــه ی 
فونداســیون رســیده اســت. معــاون وزیــر راه 
و شهرســازی می گویــد که بــه آمار مذکــور باید 
واحدهای خودمالکی، بنیاد مســکن، نیروهای 
مسلح و غیره را هم اضافه کرد که مجموع اجرا 
را به یک میلیون واحد با میانگین پیشــرفت 30 

درصد می رساند.
بــه نظر می رســد طبق مدل تعریف شــده از 
سوی مســئوالن وزارت راه و شهرسازی، تامین 
زمیــن قابــل ســاخت به معنــای اجرایی شــدن 
پــروژه اســت؛ در حالــی کــه شــواهد و قرائــن از 
فاصلــه ی معنــادار تعــداد واحدهــای در حــال 

احــداث بــا میــزان تامیــن زمیــن حکایــت دارد. 
یکــی از راهکارهــا بــرای ســنجش پروژه هــای در 
حال ســاخت، پرداخت تســهیالت اســت. شــرط 
تخصیص وام تا ســقف 450 میلیون تومان به 
واحدهای نهضت ملی مســکن، پرداخت ســهم 
آورده متقاضیــان اســت. از بیــن یــک میلیون و 
300 هــزار نفــری کــه وزارت راه و شهرســازی به 
شبکه بانکی معرفی کرده 333 هزار نفر آورده 

اولیه 40 میلیون تومانی را واریز کرده اند.
و  راه  وزیــر  حضــور  بــا   1401 آبــان   11 روز 
شهرســازی طــی یــک آییــن کلنگ زنــی از طریــق 
ویدئوکنفرانس ســاخت 100 هــزار واحد نهضت 
ملی مســکن در شــهرهای جدید کلید خورد که 

مجمــوع احــداث در شــهرهای جدیــد را به 200 
هزار واحد رساند. با این حال برخی کارشناسان 
معتقدند پروژه های مذکور در بهترین حالت در 
وضعیــت آماده ســازی زمین هســتند و برخی از 

آنها حتی طرح ندارند.
پــس از هفــت مرحلــه فراخــوان ثبــت نــام، 
میلیــون   2 حــدود  شهرســازی  و  راه  وزارت 
متقاضــی مطلــق طــرح نهضــت ملــی مســکن 
را از طریــق فیلتــر شــروط پنج گانه حــذف کرد. 
نفــر  میلیــون   3.6 متقاضــی  میلیــون   5.5 از 
واجد شــرایط تشــخیص داده شــدند. طبیعتا 
بــا توجــه به ازدواج هایــی که در ماه هــای اخیر 
صــورت گرفتــه بــه تعــداد متقاضیــان بالقــوه 
مســکن دولتــی افــزوده شــده اســت. یعنــی 
حدود 4 میلیون متقاضی فاقد مســکن واجد 
شــرایط در کشــور هســتند؛ در حالــی کــه طی 
یک ســال گذشــته فقط یــک میلیــون واحد به 
مرحله ی ســاخت رسیده و مدلی برای سکونت 
خانوارهای اجاره نشین وجود ندارد و عملکرد 
چندانــی درخصوص طرح اجــاره داری حرفه ای 

ارایه نشده است.
اگر با خوشــبینی، متوسط پیشرفت فیزیکی 
را  مســکن  ملــی  نهضــت  پــروژه  درصــدی   30
بپذیریــم و طــرح بــا ســرعتی کــه در یــک ســال 
گذشــته طی کرده مسیر پیش رو را ادامه دهد، 
حدود چهار ســال زمــان می برد تا یــک میلیون 

خانه ســاخته شود. این در حالی است که بنا به 
گفته ی برخی از ســازندگان و اذعان مسئوالن، 
پروژه هــا بــه دو دلیل مهم یعنی عــدم پرداخت 
ســهم آورده و شانه خالی کردن سیستم بانکی 
از پرداخــت منابع دچار کندی در اجرا شــده اند. 
پیشــنهادات انبوه ســازان نیز برای تامین منابع 
این طرح در کشــوی میز مســئوالن وزارت راه و 

شهرسازی خاک می خورد!
ماموریتــی کــه از مرداد ســال گذشــته برای 
وزارت راه و شهرســازی تعریــف شــده ســاخت 
چهار میلیون واحد طی چهار ســال بوده است. 
کمی بعد رســتم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد که احداث مســکن بیش از یک ســال 
زمــان می بــرد و به همیــن دلیل هدف ســاخت 
چهــار میلیــون خانه را به دو بخــش دو میلیون 
واحدی تقســیم کرد. یعنی اگــر همین امروز دو 
میلیــون واحــد بــه مرحله ی ســاخت برســد که 
نرســیده، آبــان 1403 باید منتظــر قیچی کردن 

ربان خانه ها بود.
در ایــن شــرایط بعید به نظر می رســد تا یک 
سال دیگر هم بسته ی یک میلیون واحدی دوم 
به مرحله ی اجرا برســد. اگر بسته ی دوم هم به 
سرنوشت یک میلیون مرحله ی اول دچار شود 
قطعــا افتتــاح دو میلیــون واحــد به عمــر چهار 
ســاله ی وزارت راه و شهرســازی قــد نمی دهــد؛ 

چه برسد به چهار میلیون واحد!

اقتصاد

مجوز الکترونیکی

ی ز ی اراضی دولتی برای کشاور ونیکی واگذار صدور مجوز الکتر

ی؛ جا و غذا در صدر افزایش تورم خدمات در سال جار

بر اساس گفته های مسئوالن؛

وژه های نهضت ملی مسکن به یک میلیون واحد با  پر
پیشرفت 30 درصد رسیده است میانگین 

وی اطالعــات اعــالم کرد پنجــره واحــد مدیریت زمیــن، ارائه  پــس از آن ســازمان فنــار
وســتایی را آغــاز کرده اســت؛ این  خدمــت اســتعالم تعییــن حــدود وضعیــت اراضــی ر
وســتای ســراوان واقع در اســتان   خدمت که در حال حاضر به صورت پایلوت در دو ر
گیــالن و نــرگان واقــع در اســتان اصفهــان آغــاز بــه فعالیــت کــرده بــه بررســی وضعیت 
وستا می پردازد و بر اثر آن متقاضیان می توانند  جانمایی زمین مطابق با طرح هادی ر

نسبت به وضعیت داخل یا خارج طرح هادی بودن زمین خود، مطلع شوند.

ماموریتی که از مرداد سال 
گذشته برای وزارت راه و 
شهرسازی تعریف شده 

ساخت چهار میلیون واحد 
طی چهار سال بوده است. 

کمی بعد رستم قاسمی ـ وزیر 
راه و شهرسازی اعالم کرد که 

احداث مسکن بیش از یک 
سال زمان می برد...

به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توسط 
ارائه دهندگان خدمات به 
ازای تولید خدماتشان در 
داخل کشور، در چهار فصل 
منتهی به تابستان ١٤٠١ 
نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، ٤٩.٧ درصد افزایش 
دارد. در این فصل...
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آمریکا نگران مشکالت 
حقوق بشری در داخل کشور 

خودش باشد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  کوبا  خارجه  امور  وزیر  معاون 
نگران  همه  از  اول  باید  آمریکایی ها 
مشکالت حقوق بشری در داخل کشور 

خود باشند.
الیــو رودریگــز پردومــو، در خصوص 
در  آمریــکا  دوگانــه  اســتانداردهای 
موضــوع حقــوق بشــر گفــت: کوبا ســال ها اســت که از 
سیاســت دوگانــه ی ایاالت متحــده در موضــوع حقوق 
بشــر رنج می برد. بیش تر از 60 ســال که ما مورد تحریم 
هســتیم و این سیاســت دوگانه ی آمریــکا تحت همه ی 

شرایط استمرار داشته است.
وی افزود: کوبا به عنوان عضو رســمی سازمان ملل 
متحــد همــواره به منشــور آن احترام گذاشــته اســت و 
قوانین آن را رعایت می کند و همیشه در مکانیسم های 
آن شــرکت کــرده اســت. مــا عضو شــورای حقوق بشــر 
هستیم ولی ما هر نوع استفاده دوگانه از حقوق بشر را 
رد می کنیم و استفاده از حقوق بشر با اهداف سیاسی، 
در جهت سیاست های ایاالت متحده علیه سایر کشورها 
از همــه نگــران  بایــد اول  آمریکایی هــا  را رد می کنیــم. 

مشکالت حقوق بشری در داخل کشور خود باشند.
معاون وزیر امور خارجه کوبا در خصوص تحریم های 
ظالمانــه آمریــکا علیــه ایــران نیــز گفت: کشــور کوبــا نیز 
یــک کشــور تحریم شــده اســت و ما بــا 60 ســال تحریم 
به عنوان کشــوری هســتیم کــه طوالنی تریــن تحریم ها 
علیــه آن وجود دارد. چون ما با پوســت و گوشــت خود 
ایــن تحریم هــا را احســاس کردیــم، تحریم علیــه ایران را 
رد می کنیــم و بــا هرگونــه تحریم علیه ملت هــا مخالفت 

می کنیم.
وی افــزود: اختالف ها باید از طریق مذاکره و صحبت 
حل شود. هر کشوری هر چقدر که قدرتمند باشد اجازه 
ندارد ســایر کشــورهایی که با آن ها اختــالف فکری دارد 
را تحریــم کند. ما همه ی اقداماتی کــه یکجانبه گرایی را 
تقویت می کند را رد می کنیم؛ مخصوصًا آن تحریم هایی 

که روی برادران ایرانی اعمال شده است.
همکاری هــای  خصــوص  در  پردومــو  رودریگــز  الیــو 
دوجانبــه ایــران و کوبا گفت: ما روابــط خیلی خوبی بین 
دو کشــور داریــم. از لحــاظ سیاســی ایــن روابــط بســیار 
خوب اســت و با نهادهای بین المللــی همکاری می کنیم 
و بیش تــر ســعی می کنیــم روابــط تجــاری دو کشــور را 
گســترش دهیــم. در بخــش بهداشــت نیــز بــا یکدیگــر 
پیشــرفت های بســیار زیادی داشــتیم و نهادهای ایرانی 
و کوبایی دور هم جمع شــدند و توانســتند یک واکسن 
ضــد کرونا ایجــاد کنند و در جریان این ســفر به مقامات 
ایرانی گفتــم توی تمامی حوزه های مشــترک می توانیم 

فعالیت کنیم.

٩0 حساب بانکی شرکت های 
وزارت نفت مسدود شد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
داد،  خبر  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
تابعه  شرکت های  از  حساب   90 حدود 
واحد  حساب  به  و  مسدود  نفت  وزارت 
شده  منتقل  مرکزی  بانک  در  خزانه 

است.
ایــن  بــه  پاســخ  در  زنگنــه  محســن 
پرســش کــه "آخرین وضعیــت حســاب واحــد خزانه در 
دســتگاه های اجرایی چگونه است؟" گفت: این موضوع 
از بندهای بســیار خوب بودجه سال 1401 بود. براساس 
نظارتــی کــه مــا داشــتیم، بخشــی از این حســاب واحد 
خزانــه مربوط به دســتگاه های دولتی اســت که اکثرًا به 
وظایــف خــود عمل کردند، اما بخشــی از آن، مربوط به 
شــرکت های دولتی مخصوصًا شــرکت های تابعه وزارت 
نفت اســت کــه براســاس گزارش دیــوان محاســبات، از 
حــدود 160 حســابی کــه در بانک های مختلف داشــتند، 
تقریبــًا 90تــای آن ها، شناســایی و مســدود شــده و به 
حســاب واحد خزانه در بانک مرکزی منتقل شده است، 
امــا همچنــان در حــوزه شــرکت های دولتی، متأســفانه 
انتظــاری که ما داشــتیم که بایــد تا آخر اردیبهشــت ماه 

انجام می شد، صورت نگرفت.
"اگــر  اینکــه  بــه  پاســخ  در  تربت حیدریــه  نماینــده 
دســتگاهی حســاب واحــد خزانــه را اجرا نکنــد در حکم 
تصــرف غیرقانونــی در اموال عمومی اســت، آیا تاکنون 
پرونده ای برای متخلفین تشکیل شده است؟" گفت: ما 
آخرین جلســه کمیسیونی که داشــتیم، قرار شد دیوان 
محاســبات و مرکــز پژوهش هــای مجلــس، یــک گزارش 
مفصلی را به همراه دوستان وزارت نفت از حساب هایی 
که هنوز منتقل نشــده است، ارائه کنند. اگر دالیل شان 
بــرای کمیســیون و دیــوان محاســبات موجــه بــود، که 
هیــچ، زیــرا برخی دالیل به جهــت تحریم ها و مســائلی از 
این قبیل هست و ما هم محدودیت هایی داریم، اما اگر 
دالیل موجه نباشــد، قطعًا اعمال ماده 234 آیین نامه 

داخلی مجلس می شود.
زنگنــه در پایــان خاطرنشــان کــرد: قرار شــده اســت 
کمتــر از یــک مــاه، هــم دیــوان محاســبات و هــم مرکــز 
پژوهش های مجلس، گزارش شــان را بــه وزارتخانه های 
مربوطــه بدهند، اگر برای کمیســیون برنامــه و بودجه، 
تعلــل آن هــا توجیه پذیــر نباشــد، ان شــاءاهلل در صحن 
مجلس، اعمال ماده 234 برای آن دستگاه های خاص 

و متخلف خواهد شد.

ایران و جهان

پردومو

محسن زنگنه

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
قضائیه  قوه  سخنگوی  جهان: 
قضایی  دستگاه  صبر  علت 
افکار  مطالبه  به  نسبت 
با  قاطع  برخورد  در  عمومی 

اغتشاش گران را تشریح کرد.
ضمــن  ستایشــی  مســعود 
تســلیت حادثه تروریســتی حرم شاهچراغ گفت: 
جنایــت تروریســتی حــرم شــاهچراغ عبرت هــای 
مختلفی برای نخبگان و مسئوالن دستگاه های 
مختلف و آحاد مردم داشــت که موجب بیداری 
برابــر  در  وحــدت  ایجــاد  و  عمومــی  آگاهــی  و 

دشمن جنایتکار شد.
وی افــزود: بــرای دشــمنان امنیــت، تفاوتی 
میان ایرانیان وجود نــدارد. خودداری نهادهای 
حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند 
ادعایی بس اســت ، چرا از محکوم کردن جنایت 
شاه چراغ خودداری می کنند. باید پاسخ صحیح 

از سوی نهادهای حقوق بشری ارائه شود.
ســخنگوی قــوه قضائیــه ادامــه داد: تدابیــر 
قوه قضائیه و دســتگاه های حاکمیتی از ابتدای 
حــدوث بر آن اســتوار بوده که ابعــاد اصلی این 
آشــوب طلبــی بــرای آحاد ملت شــناخته شــود. 
طــی دســتورات صــادره بنــا شــد نهایــت صبر و 
مــدارا صــورت گیــرد تــا مــردم صــف خــود را از 
برمالکنندگان آتش و آشــوب طلبــان جدا کنند. 
نــگاه قــوه قضائیــه از ابتــدای تحول، نــگاه حل 
نگرانه به مســائل بــوده نه صرفــا رفع مقطعی 

مسائل.
وی گفــت: دشــمنان کشــته ســازی کردنــد و 
شــرایط حاضــر را در برخی مناطق پیــش آوردند 
و دشــمن درصدد بــود با بــه راه انداختن جنگ 
ترکیبــی، نیروهای کــف میدان را تحــت تاثیر قرار 
داده و قدرت خویشــتنداری را از آنها ســلب کند 
تا به افزایش خشونت ها اقدام کنند که به هیچ 

وجه موفق نشدند و شکست خوردند.
ستایشــی تاکید کرد: اکنون صف آشــوبگران 
و مخلیــن نظــم و امنیــت شــهروندان بــا مردم 
جدا شــده اســت و قوه قضائیه بــا اقتدار کامل 
بــرای حمایت از مردم و احقــاق حقوق آنها -که 
تضمیــن امنیــت یکی از برجســته تریــن حقوق 
و دســتورات الزم  کــرده  اقــدام  اســت-  عامــه 
از ســوی ریاســت قــوه قضائیــه صــادر و ابــالغ 
شــده اســت.  قوه قضائیه با افــرادی که موجب 
اخاللگری شدند و دست به جنایت زدند برخورد 

قاطعی خواهد داست. 
وی همچنیــن از حضــور مــردم در راهپیمایی 

13 آبان تشکر کرد.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود: تقسیم بندی 
تروریســت ها بــه تروریســت خوب و بــد، ثمره ای 
جــز به مخاطــره انداختن زندگی مردم نداشــته 

و ندارد.
ستایشــی ادامــه داد: اگــر دشــمن در عرصه 
بــه اهداف خود می رســید دیگر نیازی به کشــته 
ســازی ها نداشــت. ایــن فعالیــت نشــانه عجــز 
دشــمن اســت. دشــمن وقتی دید مردم با آنها 
همراه نیســتند به ســراغ جــذب اراذل و اوباش 

رفت تا آتش در خیابان ها را شعله ور نگه دارد.
وی دربــاره اقدامــات قــوه قضائیــه در برابــر 
حوادث اخیــر گفت: قوه قضائیــه و دادگاه های 
صالــح در قــوه قضائیــه اعــم از طــرح دعــوا و 
شــکایت کیفری آمادگی کامل دارند که در مقام 
پاسخ به مطالبات مردم باشند. هر کس در این 
اغتشاشــات متحمل خســارات شــده حق دارد 
طبق قانون مطالبات را از مرجع قضایی ذی ربط 

درخواست کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: کسانی هم که 
مرتکب آشــوب شــدند و اغتشاشــات را مسبب 
بــوده و عامل بودند و معاون و مباشــر بودند، 
آنهــا هــم در هر ســطح و شــرایطی که هســتند 
برای قوه قضائیه یکســان هســتند و در صورت 
رســیدگی به اتهاماتشــان و احراز مجرمیتشــان 
مطمئن باشــید نسبت به اعمال و خساراتی که 
وارد کردند باید پاســخگو باشــند. شــکایات هم 

شروع شده و رسیدگی می شود.
وی از بیان آمار مربوط به کشته های حوادث 

اخیر خودداری کرد.
سخنگوی دســتگاه قضا در پاسخ به سوالی 
دربــاره تأثیــر مردمی ســازی یارانه هــا و ارز 4200 
تومانی بر پیشــگیری از جرم و چه تعداد پرونده  
در ایــن زمینه تشــکیل شــده اســت؟ گفــت: در 
دریافــت  قبــال  در  و  بــوده  کالن  کــه  مــواردی 
ارز کاالیــی وارد نشــده اســت. بیــش از هــزار و 
50 پرونده تشــکیل شــده اســت. این تعــداد با 
اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور 
کیفرخواست شــده است. ان شاءاهلل به محض 
اینکــه نتیجه تصمیمــات در دادگاه اتخاذ شــد، 
اطالع رســانی خواهیم کرد. عمــده نکاتی که در 
کیفرخواســت های صــادره مطــرح شــده، اتهام 
اخــالل در نظــام ارزی و قاچــاق ارز بــوده اســت. 
اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت 
نمی گرفت، قطعًا در فرایند مردمی سازی یارانه 
دچــار چالش می شــدیم. ان شــاءاهلل بــا تنظیم 

بــازار ارز، مســائل این طــرح هر چه بیشــتر برای 
مردم آشکار خواهد شد.

ستایشــی دربــاره نتیجــه جلســه ای کــه قبل 
از نشســت خبــری بــا معــاون اول قــوه قضائیه 
در رابطــه بــا حوادث اخیر داشــته اســت، گفت: 
چگونگی و تبیین اطالع رسانی شفاف و ضابطه 
مند و صحیح نســبت به مسائل روز مورد بحث 
قــرار گرفــت و مباحثی هم در خصــوص برگزاری 
علنی دادگاه های اغتشاشــات اخیر مطرح شــد 

که نتیجه آن در آینده اعالم می شود.
ســخنگوی قوه قضائیه تاکید کــرد: مطمئن 
باشــید هرکــس که ثابت شــود در جنایــات اخیر 
دســتی داشــته به مجــازات عمل خــود خواهد 

رسید.
ستایشــی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آقــای القاصی رئیس دادگســتری اســتان تهران 
دوشــنبه 9 آبــان گفته بود که تاکنــون قریب به 
هزار فقره کیفرخواســت در اســتان تهــران برای 
بازداشــتی ها صادر شــده اســت. آیا ایــن تعداد 
افزایــش یافته تا امــروز و برای رســیدگی به این 
پرونده ها چند شعبه دادگاه در نظر گرفته شده 
اســت؟ گفت: تاکنون 1024 مورد کیفرخواســت 
صادر شــده است. قطعا نســبت به رسیدگی به 
اغتشاشــگران و تفکیک آنها با دقت کامل انجام 
می شــود و رســیدگی متضمن مولفه سرعت و 
دقــت و صحت خواهد بود و ایــن اقدامات باید 
بازدارندگــی و عبــرت آموزی داشــته و پشــیمان 
کننده باشــد و تمام تالش این است که حقی از 

احدی تضییع نشود.
وی افــزود: دادگاه هــا علنی اســت مگر اینکه 
قرار غیرعلنی صادر شــود. به تعداد متناســب با 

حجم فرایند نتایج حاصل می شود.
ســخنگوی قــوه قضائیه افزود: چهار شــعبه 
"دادگاه انقالب" برای رسیدگی به این پرونده ها 
تعیین شــده اســت. یک شــعبه "دادگاه کیفری 
یــک شــعبه  و  رســیدگی  در  بــرای ســرعت  دو" 
"دادگاه کیفــری یــک" بــرای رســیدگی بــه جرایم 
مهم هم در نظر گرفته شــده است. همچنین در 
شهرستان های تهران مثل اسالمشهر و دماوند 
و پردیس و ورامین یک شــعبه "دادگاه انقالب" 

اختصاص داده شده است.
ستایشــی در پاســخ بــه ســوالی در خصوص 
آمار پرونده های ســرقت های خرد گفت: نســبت 
به ســرقت، قوه قضائیه در سال جاری اقدامات 
بازدارنده ای انجام داده اســت. در ســطوح ملی 
و استانی ســتادهای ویژه ای تعیین شده است. 
ایــن واحدهــا بــرای اعمــال نظــارت و پیگیری و 
نظــر  از  می شــود.  تشــکیل  الزم  رهنمودهــای 
بازدارندگــی در ســال جــاری در حــوزه معاونــت 
پیشــگیری از وقــوع جــرم، بررســی هایی کردنــد 
و بــه این نکته رســیدند کــه آذربایجان شــرقی، 
اصفهــان، ایــالم، خراســان شــمالی و کهکیلویه 
و بویر احمد رشــد ایــن جرم را داشــتند. تهران، 
هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان هم در رابطه 
با ســرقت روند کاهشــی داشــتند. تهیه، تدوین 
و تصویــب ابالغ برنامه پیشــگیری از ســرقت که 
مقدم بر مقابله است، در سطوح ملی و استانی 
کمیتــه  جلســه  دو  برگــزاری  می شــود.  لحــاظ 
پیشــگیری از ســرقت را در اردیبهشــت و مهرماه 
امسال داشتیم و این کمیته 18 مصوبه تاکنون 

داشته است.
اســتانی  کمیتــه  جلســه   68 افــزود:  وی 
پیشــگیری از ســرقت هم در 31 اســتان تشکیل 
اولویت هــای دســتگاه های  و  تکالیــف  و  شــده 
ذی ربــط هم احصا شــده کــه 81 تکلیف برای 28 

دستگاه است.
تعــداد  دربــاره  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
و  مــدارس  در  اخیــر  حــوادث  بازداشــتی های 
دانشــگاه ها در حوادث اخیر و اینکه آیا اســاتید 
دانشــگاه و معلمــان هــم در این بازداشــتی ها 
بودند؟ گفت: تعداد انگشــت شــماری هســتند 
ایــن تعــدادی انگشــت شــماری کــه  و بدانیــد 
بازداشــت هســتند به علت این اســت که جرایم 

مهمه مرتکب شدند.
وی افــزود: دانش آمــوز و دانشــجو و معلــم 
و مدرس دانشــگاه از بهترین اقشــار کشورند و 
فرهیختگان هســتند. ای داد از روزی که کسانی 
که عزیز ملت اند گرفتار یکســری مســائل شوند 
و خدایی نکــرده در صف آشــوبگران قرار گیرند. 

صف معترض با آشوبگر جدا است.
ستایشــی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
در اغتشاشــات اخیر چه تعداد پرونده تشــکیل 
شــده و بیشــترین عناویــن مجرمانــه بــرای چه 
موضوعاتی بوده اســت؟ گفت: در هر پرونده ای 
کــه تشــکیل شــده بــه محــض اینکــه متهمــان 
شناســایی شــدند، اولین اقدامی که دادســرای 
محــل وقوع بــزه انجام داده بررســی بــا دقت و 
کامــل بوده اســت. در صــورت احــراز مقدماتی 
وقوع جرم از ناحیه مرتکب، قرار تأمینی مناسب 
صادر می شــود. نهایت تالش این اســت افرادی 
که مرتکب جرمی نشــدند، بال درنگ آزاد شــوند. 
اگر مرجع رســیدگی به این نتیجه رسید که افراد 
متنبه شــدند، این شرایط برای قاضی در صورت 

ارسال پرونده، لحاظ می شود.
وی افــزود: آنهایی که مســببین و زمینه ســاز 
اغتشاشــات بــوده و مرتکــب جــرح شــدند و بــا 
چاقو به پهلوی بســیجی زدند و طلبه را در عین 
مظلومیــت بــه قتل رســاندند از چنــگال قانون 
نمی توانند فرار بکنند. برخی ســوال می کنند که 
)سلبریتی ها( افراد به ظاهر شاخص که مسبب 
بودند چه می شــوند؟ در پاسخ باید گفت همه 
بــرای قانون یکســان هســتند. پذیرفته نیســت 
کســی بگوید نمی دانســتم در حالی کــه فعالیت 
24 ساعته دشــمن در رسانه و فضای واقعی را 
دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع 
مجازات تکمیلــی و جایگزین هم توجه خواهند 

کرد.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی 
دربــاره اینکــه دو خبرنــگار شــرق و هــم میهن ) 
نیلوفــر حامدی و الهه محمــدی( به چه اتهامی 
بازداشــت شــده اند؟ گفت: این دو نفــر به اتهام 
اجتمــاع و تبانــی بــه قصــد ارتــکاب جــرم علیــه 
امنیت ملی کشــور و فعالیت تبلیغی علیه نظام 
بازداشت شدند و با صدور قرار بازداشت موقت 

در زندان هستند.
وی افــزود: پرونــده در شــرف تصمیــم نهایی 
اســت. در این فاصلــه در جمع بندی اگر عناوین 
اتهامی دیگری مطرح شــود مورد رسیدگی قرار 
می گیــرد و اگر ثابت شــود اقدامات مجرمانه ای 

انجام دادند قطعا رسیدگی خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضائیــه در خصوص اصالح 
قانــون در رابطــه بــا اعمــال مــاده 477 گفــت: 
قانــون گــذار در قانون آئین دادرســی کیفری به 
این موضوع اشــاره کرده است. فرجام خواهی، 
اعتــراض ثالــث و رســیدگی عدولــی از مــوادی 
اســت کــه در قانــون ذکــر شــده اســت. قانــون 
ع  گــذار در خصــوص اعتراض به آرای خالف شــر
بیــن هم نکاتی را لحاظ کرده اســت تــا این افراد 
حق داشــته باشــند تا اعتراض و شــکایت شــان 
را مطــرح کننــد. ایــن نــگاه قانون گــذار موجب 
طوالنی شــدن رسیدگی اســت. آنچه که صورت 
گرفتــه ایــن اســت کــه ترتیباتــی اتخاذ شــود که 
قانــون حاضر با اصالحاتی فرایند مطول را کمتر 
کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به 

حق خود برسد.
ستایشــی افزود: در وضعیــت فعلی مطابق 
قانون، اعمال حکم این ماده توســط مقاماتی 
صــورت می گیــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه نــزد افراد 
بایــد درخواســت مــاده 477 مطــرح  خاصــی 
شــود. یــک نوبت جــواز درخواســت ایــن ماده 
مطــرح می شــود امــا نکته ای کــه اینجــا وجود 
ع  دارد ایــن اســت که اگــر جهت خالف بین شــر
طــور دیگری بــود، قابلیت رســیدگی و اعمال را 
دارد لــذا الیحــه ای تحــت عنوان الیحــه اصالح 
در  قضــا  دســتگاه  بــا  مرتبــط  قوانیــن  برخــی 
معاونــت حقوقــی مطرح رســیدگی اســت و به 
رئیس دســتگاه قضا منعکس شــده اســت. در 
ایــن الیحــه، افــزوده شــدن ســه تبصــره دیده 
شــده تا مشــکل طوالنی شــدن دادرسی، حل 
شــود. راهــکاری کــه در این ســه تبصــره لحاظ 
شــده این است که امر رســیدگی پس از تجویز 
و  مــی رود  عالــی  دیــوان  بــه  دادرســی  اعــاده 
نســبت به برخــی جرایم به دادگاه هــای تجدید 

نظر برود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: امکان تفویض 

اختیــار تشــخیص از ناحیــه رئیس قــوه قضائیه 
بــرای هیأتی در راســتای تدقیــق و توجه هر چه 
بیشــتر فراهم می شــود. در مقام اتخاذ تصمیم 
نســبت به این پرونده ها رییس قــوه قضائیه با 
مداقه و صرف وقت به این مسائل می پردازد تا 
حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه ای 
جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش 
بینی شــده و ســعی بر اجــرای آن تا پایان ســال 
اســت. بــرای تســریع کار بــر آن هســتیم که این 

مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.
ستایشــی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا با کســانی که مسبب بودند برخورد می شود 
و برنامــه ای بــرای برخــورد بــا سیاســیونی کــه 
اقــدام بــه توهیــن علیــه نظــام کردنــد از جمله 
ســابق  نماینــدگان  از  صادقــی  و  سلحشــوری 
وجود دارد؟ گفت: اســتدعا دارم از ذکر اســامی 
بپرهیزیــم اما در قبال ایــن قضیه باید بگویم که 
قــوه قضائیــه تکلیــف دارد مأموریت هــای خود 
را به احســن وجه به منصه ظهور برســاند. قوه 
قضائیــه در اجــرای ماموریت هایــی کــه دارد بــا 
هیــچ کــس تعــارف نــدارد و ســعی می کنــد که 
رســیدگی ها و دادرســی ها عادالنه باشــد. همه 
پذیرفتــه  و  هســتند  یکســان  قانــون  برابــر  در 
نیســت کســی بگوید از قانون مطلع نبودم؛ لذا 
هر کســی در قبال مســائلی که پیــش می آید به 
دنبــال جبران اشــتباهاتش باشــد، دســتش را 
می گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل 
جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود 
و اگــر احراز مجرمیت صادر شــود بــه کیفر عمل 

خودشان می رسند. 
وی در پاســخ به سوالی در خصوص آخرین 
بدهــکاران  ابــر  بدهی هــای  پیگیــری  وضعیــت 
طــور  بــه  آمارهــا  ارائــه  منتظــر  گفــت:  بانکــی 
مســتمر هســتیم تا به صورت رسمی مشخص 
شــود و ایــن آمارهــا را بــه مــا ارائه دهنــد. اما 
بــه طور کلی در ســال گذشــته و ســال جاری بر 
اســاس گزارشــی کــه دریافــت کردیــم 29 هــزار 
و 460 میلیــارد تومــان از مطالباتــی کــه بــوده 
بــا پیگیری هــای قضائــی وصــول شــده اســت. 
ایــن مــوارد مســتقیمًا زیــر نظــر قــوه قضائیــه 
نیســت امــا ایــن قــوه تمهیداتــی را در رابطــه 
بــا مــوارد پولــی و بانکــی در نظر گرفته اســت. 
سازمان بازرســی در قالب گزارش های اصالحی 
اصــالح  را در خصــوص  و هشــداری، تذکراتــی 
مقــررات بانکــی می دهد که از جملــه آن پیگری 

وصول مطالبات بانک ها است.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی 
دربــاره اینکــه چــه تعــداد متهمــان در رابطــه با 
آشــوب در زندان اوین دســتگیر شــدند؟ گفت: 
آخریــن گــزارش از دادســرای تهــران ناحیه ویژه 
جنایــی بــه دســت آمــده ایــن اســت کــه تعداد 
افرادی که شناســایی شــدند و در آشوب بودند 
دادســتان  و  ویــژه  بازپــرس  و  یافتــه  افزایــش 
تهران و سرپرســت ناحیه مجدانه پیگیر هستند 
کســانی که مرتکب جرح و تخریب عمدی شدند 
را  تئاتــر  آمفــی  جملــه  از  اویــن  مســتحدثات  و 

تخریب کردند دستگیر شدند.
وی افزود: 42 نفر تحت تعقیب هستند و آن 
شاءاهلل نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان 

را می گیرند.
ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی 
مبنــی بــر اینکه اخیــرًا در کــرج شــاهد حمله به 

نیروهای انتظامی بودیم، قوه قضائیه در رابطه 
با اغتشاشــات مســلحانه چــه اقداماتــی انجام 
می دهــد؟ گفت: قانونی تحــت عنوان قانون به 
کارگیری ســالح داریم که ممکن است اصالحاتی 
نیاز داشــته باشــد اما موجبی بــرای اینکه دچار 
مشــکل جدی بشــویم، وجــود نــدارد یعنی خأل 
قانونی در این رابطه نداریم. نگاه این نیست که 
در قبال این گونه حوادث از سالح در قبال افراد 
اســتفاده شــود و واقعًا خویشــتن داری شــده 
اســت امــا مقــررات عــادی در این زمینــه وجود 
دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خأل قانونی 
نداریــم مرجع صالح هــم برای رســیدگی به این 

جرایم وجود دارد.
وی ادامــه داد: در رابطــه با البــرز باید بگویم 
که نســبت بــه اتفاقاتی که حادث شــده بســیار 
متاســف هســتیم. صحنه هایــی که پخش شــد 
ایــن بــود که آشــوبگران بــا کمــال ناجوانمردی 
اقداماتی را در حق بسیجی ها و یک طلبه انجام 
دادند. برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. 
مأمــوران ما در میــدان خویشــتن داری کردند. 
آنها به شــرایط توجــه می کنند و حق شــأن این 

نیست که با آنها اینطور رفتار کنند.
وی افــزود: اقــدام افــرادی کــه آزادراه کــرج 
- قزویــن را مســدود و قطــع طریــق کردند و به 
مردمی کــه در ترافیــک گیر کــرده بودند تعرض 
کردند، قابل گذشــت نیســت. عاملیــن اصلی در 
پنجــه عدالت گرفتار شــده اند و 10 نفر از عوامل 
اصلــی اغتشاشــات اخیــر اســتان البــرز که قصد 
خروج از کشــور را داشــتند در پارس آباد استان 
اردبیل دستگیر شدند. رسیدگی به این موضوع 

ادامه دارد.
بــه  اشــاره  بــا  قضــا  دســتگاه  ســخنگوی 
ســالروز  فــردا  گفــت:  نــوری  حمیــد  بازداشــت 
ســومین ســال بازداشــت غیــر قانونــی حمیــد 
نــوری در ســوئد اســت و آقــای نــوری 1100 روز 
در انفــرادی بازداشــت بــوده و در دو مــاه اخیر 
فقط 5 دقیقه امکان مکالمه با خانواده اش را 
پیدا کرده اســت. ما پیگیر حقوق از دســت رفته 

حمید نوری هستیم.
وی با اشــاره به نقل قولی از یکی مســئوالن 
قضائــی )معــاون اول قــوه قضائیــه( مبنــی بــر 
اینکه 90 درصد بازداشــتی ها آزاد شــدند، گفت: 
اینکه 90 درصد را آزاد کنیم این طور نیست بلکه 
قرارهایی متناســب صادر شده و اینکه هر کسی 
که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.

ستایشــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در 
گذشــته احکامــی علیــه شــهرداری ها و برخــی 
نهادهــای دولتــی صــادر شــده بــود و آخریــن 
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه، گفت: 
دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شــهرداری ها 
گاهًا مطرح و رأیی صادر می شــود اما به مرحله 
اجــرا درنمــی آیــد و کســی کــه خواهــان پرونده 
است به حق خود نمی رسد. اینکه بانک ها مانع 
پرداخت می شــوند باید گفت کــه احکام قطعی 
و الزم االجرای قضائی باید اجرا شــود مگر اینکه 

قانون این اجازه را ندهد.
وی افــزود: مقرراتــی هم در رابطــه با قانون 
منقــول  غیــر  و  منقــول  امــوال  توقیــف  منــع 
شــهرداری ها داریــم. آنچــه کــه ناظر بــه مراجع 
دولتی اســت قانون گذار اعــالم کرده اگر ندارد 
که بدهد و تهمیداتی از ســوی قانونگذار لحاظ 
شــده اســت که با گذشــت یک فرجه این مبالغ 
پرداخــت شــود. در رابطــه بــا شــهرداری ها هم 
بایــد گفــت کــه فرجه اجــرای ایــن قانــون برای 
بــرای برخــی  یــک ســاله اســت و  شــهرداری ها 
الزم  رأی  هیــچ  لــذا  اســت؛  ماهــه   18 نهادهــا 
االجرایــی معــوق نمی ماند مگــر اینکــه قانون 

گذار این اجازه را بدهد.
وی درباره اینکه آیا رای پرونده محمد قبادلو 
از بازداشت شــدگان اعتراضات اخیر صادر شده 

است؟ گفت: خیر.
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تبیین علت صبر دستگاه قضا در برخورد با اغتشاش گران

مسعود ستایشی

وندان با  ستایشــی تاکیــد کــرد: اکنــون صــف آشــوبگران و مخلیــن نظــم و امنیــت شــهر
مــردم جدا شــده اســت و قــوه قضائیه با اقتــدار کامل بــرای حمایت از مــردم و احقاق 
حقوق آنها -که تضمین امنیت یکی از برجســته ترین حقوق عامه اســت- اقدام کرده 
و دســتورات الزم از ســوی ریاســت قوه قضائیه صادر و ابالغ شده است.  قوه قضائیه 
با افرادی که موجب اخاللگری شدند و دست به جنایت زدند برخورد قاطعی خواهد 

داشت. ..


