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تهديدها و فرصت هاي تهاتر

مشكالت كليشه اي بودجه ها 

1( واق��ع آن اس��ت كه نفت در 
جهان امروز كاالي باارزش��ي 
است و هر كش��وري به آن نياز 
دارد. در اقصي نقاط جهان، نفت 
و مشتقات آن به صورت دالري 
معامله مي شود و باالترين ارزش 
مبادالتي دالر در هر روز، مربوط 
به معامالت نفت است كه حدود 
50 ميليون بشكه نفت در روز را شامل مي شود. رقم اين داد 
و س��تد در هر روز صدها ميليارد دالر است كه رقم بسيار 
بااليي در اقتصاد جهاني است. اساسا يكي از داليل بنيادين 
ثبات دالر، معامالت نفتي است كه با استفاده از دالر انجام 
مي شود. بنابراين راهكار ايده آل براي ايران آن است كه هر 
چه سريع تر مذاكرات را به سرانجام برساند و به بازار نفت 
بازگردد، نفت را بفروشد و در ازاي آن دالر دريافت كند. اما 
ادامه در صفحه 5 در برابر اين...  

براي درك پديده هاي مختلف، 
بايد بستر تحقق آنها را در طول 
تاريخ بررسي كرد. بدون مقايسه 
تطبيقي مسير تحول و تحقق 
پديده هاي مختلف اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و... نمي توان 
چالش هاي پي��ش روي آنها را 
بررسي و چرايي بروز مشكالت 
را درك ك��رد. در حوزه اقتصاد ني��ز ايران بيش از نيم قرن 
است كه با بودجه ريزي به شكل نوين آن مواجه شده است. 
طي اين دهه ها، اما مشكالتي مشابه و كليشه اي در نظام 
بودجه ريزي ايران ظهور و بروز پيدا كرده است. به رغم سابقه 
70 ساله در برنامه و 100 ساله در بودجه ريزي، اين سابقه 
طوالني نتوانسته تاثير مطلوبي را در اقتصاد داشته باشد. 
مش��كالتي كه ردپاي آنها طي 70 سال گذشته در بستر 
ادامه در صفحه 5 اقتصاد كشور... 

سيدحميد حسيني

محمدرضا منجذب

يك منبع آگاه به »تعادل« اعالم كرد

فعاالن اقتصادي از داليل قاچاق و راه مقابله با ورود فيك ها به بازار مي گويند

قاچاق 9 ميليارد دالري 10 قلم كاال

 ناكارآمدي »نظام رفاه« 
و »تامين اجتماعي متمركز« 

برآورد اوليه و غيررسمي از وضعيت بازار ملك تهران 
طي آذر 1400 از رشد تعداد معامالت حكايت دارد

 بيش از 6  ميليون نفر 
در كشور پوشش بيمه اي ندارند

صفحه 8     صفحه 5    

صفحه 2    

صفحه 2    

 رشد نيم درصدي 
قيمت اسمي مسكن

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي: 

 موافق پرداخت نقدي يارانه 
و افزايش سن بازنشستگي هستم

سردار حاجي زاده:  ديگر نمي توانند 
پيش بيني كنند موشك هاي بالستيك 
ما از چه جهتي و در چه نقطه اي مي آيند

 در اليحه بودجه 
ارز ۴۲۰۰ توماني 
حذف خواهد شد

شليك همزمان 
۱6 فروند موشك 

بالستيك در مرحله نهايي 
رزمايش پيامبر اعظم

فرشته فريادرس |
داده ه��اي آماري نش��ان مي ده��د، ارزش كاالهاي 
قاچاق ش��ده به كشور 9 ميليارد و200 ميليون دالر 
بوده اس��ت. بنابرآماري كه يك منبع آگاه در اختيار 
»تعادل« قرار داده، 10 قلم كاال شامل »لوازم يدكي، 
لوازم خانگي، لوازم آرايشي، لوازم بهداشتي، پارچه، 
پوشاك، اس��باب بازي، كفش، چاي و كامپيوتر« به 
ارزش 8ميليارد و 700 ميليون دالر در 12 ماهه سال 
گذشته به صورت قاچاق وارد كشور شده است. البته 
ارزش قاچاق ساير كاالهاي ممنوعه نيز 500 ميليون 
دالر ذكر شده است. پرسش قابل طرح اينجاست اين 
كاال چرا وچگونه واردكشور شدند و اينكه آيا كاالهاي 
قاچاق وارد شده، داراي اصالت اند يا كاالهاي فيكي 
هستند كه از س��ر از بازار ايران در مي آورند؟ فعاالن 
اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« از مسيريابي و علت 
قاچاق مي گويند. به گفته آنها، علت اصلي بروز اين 
پديده را بايد در فرآيند سخت و زمانبر بودن واردات 
كاال جست وجو كرد، كه واردكنندگان وبازرگانان را 
آزار مي دهد وس��بب مي ش��ود تمايل به مبادي غير 
رسمي افزايش يابد. از نگاه آنها، نخستين راه كاهش 
قاچاق، تسهيل فرآيند ورود كاالي با كيفيت است. 
دومين گامي كه به گفته آنها مي تواند در كاهش حجم 
قاچاق اثرگذار باشد، سنجش اصالت كاال و مبدا ورود 
آن از سوي بخش خصوصي و برون سپاري اين فرآيند 
از س��وي حاكميت است.  به عبارتي بهتر، حاكميت 
مي توان��د از طريق بخش خصوصي گواهي اصالت يا 
همان ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا كند، تا 

جلوي ورود فيك ها به بازار گرفته شود. 

    كدام كاالها قاچاقي وارد شدند؟ 
براساس آماري كه يك منبع آگاه در اختيار خبرنگار 
»تعادل« قرار داده، در 12 ماهه سال گذشته 10 قلم 
كاال شامل »لوازم يدكي، لوازم خانگي، لوازم آرايشي، 
لوازم بهداشتي، پارچه، پوشاك، اسباب بازي، كفش، 
چاي و كامپيوتر« به ارزش 8ميليارد و 700 ميليون 
به صورت قاچاق وارد كشور شده است. حجم قاچاق 
ممنوعه ها نيز 500 ميليون دالر ذكر شده است. ريز 
نمرات آمار قاچاق ارايه ش��ده، نشان مي دهد، ميزان 
قاچاق »لوازم يدكي« نسبت به س��اير كاالها ركورد 
زده اس��ت؛ به طوريكه بنابر آمارها، در سال 99 برابر با 
2ميليارد و 500 ميلي��ون دالر لوازم يدكي به صورت 
قاچاق وارد بازار ايران ش��ده است. دومين كااليي كه 

بيشترين حجم قاچاق را در سال 99 به خود اختصاص 
داده، »لوازم خانگي« است كه ارزش آن يك ميليارد 
و 700 ميليون دالر گزارش شده است. قاچاق »لوازم 
آرايش��ي« نيز يك ميليارد و 100ميليون دالر عنوان 
شده كه در جايگاه سوم ليست قاچاق سال 99 جاي 
گرفته است. ميزان قاچاق ساير كاالها از جمله »لوازم 
بهداشتي« 900 ميليون دالر، »پارچه« 700 ميليون 
دالر، »كف��ش« 500 ميلي��ون دالر، »چ��اي« 200 
ميليون دالر و »كامپيوتر« 200 ميليون دالر در سال 
گذشته بوده است. ميزان قاچاق كاالهاي ممنوعه نيز 

به صورت كلي 500 ميليون دالر گزارش شده است.
 البته با توجه به اينكه طي دو سال اخير آمار جديدي 
از ميزان قاچاق كاال از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز اعالم نشده، امكان مقايسه آماري كه آيا اين روند 
كاهشي بوده يا افزايشي وجود ندارد. اما اولين پرسشي 
كه با نگاهي به آمارهاي قاچ��اق كاال به ذهن متبادر 
مي شود، اين اس��ت كه اساس��ا اين كاالها چگونه به 
كشور قاچاق مي شوند؟ آيا اين كاالهاي قاچاق داراي 
اصالت اند يا كاالهاي فيكي هس��تند كه از مسيرهاي 
غيرمتعارف سر از بازار در مي آورند؟ با توجه به حجم 
باالي قاچاق برخي محصوالت از جمله لوازم يدكي كه 
بعضا به صورت فيك وارد بازار ايران شدند، به گفت وگو 
با فع��االن اين حوزه پرداختيم تا عل��ت و راهكارها را 

بررسي كنيم. 

     علت اصلي قاچاق وگام نخست كاهش آن
»نادر روان«، فعال اقتصادي و واردكننده در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: بحث قاچاق احتياج به ريشه يابي 
دارد. اوال بايد مشخص شود كه چرا يك فرد حاضر  به 
اس��تفاده از كاالي قاچاق مي شود و دوم اينكه چگونه 
كاالي قاچاق عرضه مي ش��ود؟ اگر گرايش به قاچاق 
را مسيريابي و علت يابي كنيم، مي بينيم از داليل بروز 
پديده قاچاق، مش��كالت مربوط ب��ه فرآيند واردات، 
س��ختي و زمان بر بودن فرآينده��اي گمركي براي 
بازرگانان براي ورود كااليش��ان به كشور است. حال 
هرچه اين فرآيند تس��هيل  ش��ود، تمايل بازرگان به 

استفاده از روند رسمي هم افزايش مي يابد. 
اين فعال اقتصادي معتقد اس��ت كه ي��ك بازرگان 
تمايلي ندارد كه از مبادي غيررسمي وقاچاق كاالي 
خود را وارد كند، اما وقتي مي بيند ورود كاال از مبادي 
ادامه در صفحه 7 رسمي دشوار و...  

ميالد حضرت عيسي مسيح )ع( مبارك باد
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وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي: 

حجت عبدالمالكي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
هفته گذشته درخصوص مسائل مهمي صحبت كرد؛ 
او موافق پرداخت يارانه نقدي است و تخمين زده بود 
كه در تخصيص ارز دولتي حداقل 30درصد انحراف رخ 
داده است. به همين دليل بايد ادامه تخصيص آن مورد 
بازبيني قرار گرفته و حتي حذف شود. او درخصوص 
باز توزيع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲00 گفت: »ارز 
۴۲00 حداقل 30درص��د انحراف دارد و منافع آن به 
مردم نمي رسد و بايد اصالح ش��ود و بر اساس اليحه 
بودجه ارز ۴۲00 توماني حذف خواهد شد، اما عوايد 
حاصل از آن در قالب سازمان هدفمند سازي يارانه ها به 
شكل هاي مختلف توزيع مي شود در نتيجه يارانه نقدي 
بخشي از مردم افزايش خواهد يافت. بخشي از اين يارانه 
به سازمان هاي بيمه گر بابت دارو پرداخت خواهد شد 
مقداري هم صرف توليد مي شود.« البته كه از مدت ها 
پيش دولت سيزدهم درنظر داشت كه تخصيص ارز 
دولتي براي نهاده هاي دامي و داروها را در شش ماه دوم 
سال جاري قطع كرده كه اليحه ارسالي به مجلس مورد 
تاييد نمايندگان قرار نگرفت تا دولت اين بار و در اليحه 
بودجه سال آتي موضوع ارز دولتي را مدنظر قرار دهد 
و تخصيص آن در سال آتي را قطع كند. اگرچه كه اين 
مورد با واكنش برخي از كارشناسان روبه رو شد و بيم 
آن مي رود كه قيمت محصوالت به يك باره افزايش يابد 
كه دولت اين اطمينان خاطر را داد كه با پرداخت يارانه، 
هر گونه سوءتاثير را پوشش خواهد داد. عبدالمالكي 
درخصوص باز توزيع منابع حاصل از حذف ارز ۴۲00 
گفت كه: »ارز ۴۲00 حداقل 30درصد انحراف دارد و 
منافع آن به مردم نمي رسد و بايد اصالح شود و براساس 
اليحه بودجه ارز ۴۲00 توماني حذف خواهد شد، اما 
عوايد حاصل از آن در قالب س��ازمان هدفمند سازي 
يارانه ها به شكل هاي مختلف توزيع مي شود در نتيجه 
يارانه نقدي بخش��ي از مردم افزاي��ش خواهد يافت. 
بخشي از اين يارانه به سازمان هاي بيمه گر بابت دارو 
پرداخت خواهد شد مقداري هم صرف توليد مي شود.« 
او درخصوص اينكه يارانه ها براي پوشش قدرت خريد 
از دست رفته نيز ادامه داد: »در موضوع يارانه ها اينكه 
به چند دهك چه يارانه هايي پرداخت شود منوط به 
آيين نامه هاي بعدي اس��ت و اينك��ه يارانه به صورت 
كااليي باش��د تصريح نش��ده و ما در دولت اين نظر را 
نداريم ما موافق پرداخت يارانه نقدي به مردم هستيم و 
بخش غيرنقدي به سازمان هاي خدمات رسان برسد.«

موض��وع ديگري ك��ه عبدالمالكي به آن اش��اره كرد 
وضعيت اش��تغال بود. او درخص��وص اقدامات دولت 
سيزدهم در اين حوزه گفت: »فعاليت زيست بوم ملي 
اشتغال، ايجاد ۲۱۵ هزار فرصت شغلي جديد طي 3 
ماهه گذشته در سامانه رصد، توافق با ۲۶ دستگاه ها 
براي ايج��اد يك ميليون و ۸۵0 هزار ش��غل طي ۱۸ 
ماه از اقدامات دولت س��يزدهم براي اشتغال است. از 
سوي ديگر براساس آمار خالص، بيمه شدگان تامين 
اجتماعي ۱30 هزار نفر افزايش پيدا كرده است. با اين 
حال ۷ الي ۸ ميليون مشاغل غيررسمي داريم كه بيمه 
ندارند و تا زمان تكميل زيس��ت بوم اشتغال اتكاي ما 
براي نرخ بيكاري بر داده هاي مركز آمار است.« او ادامه 
داد: »۱۷۱ عنوان برنامه اشتغال تدوين شده كه اولويت 
آن بر فعاليت هاي تعطيل ش��ده و نيمه تعطيل است 
طراحي و تدوين اطلس الگو هاي اش��تغالزايي كشور 
با كمك ۷۱ دس��تگاه انجام شده است.« عبدالملكي 
تصريح كرد: »۲.۵ ميليون نفر بيكار مطلق در كشور 
داريم كه حتي يك ساعت در هفته كار نمي كنند و در 
اولويت هستند، اما براي آنهايي كه اشتغال ناپايدار و 
غير رسمي دارند هم بايد برنامه ريزي شود. دو ميليون 
و ۱00 هزار نفر نااميد از كار داريم كه اگر چرخ اشتغال 
به گردش در بيايد متقاضي كار مي شوند.« يكي ديگر 
از مواردي كه وزير به آن اشاره كرد يكي از تبصره هاي 
بودجه مبني بر افزايش سن بازنشستگي است. بر اين 
اس��اس قرار است دو سال به س��ن بازنشستگي افراد 
افزوده شود كه اين كار براي به ثبات رساندن وضعيت 
مالي صندوق هاي بازنشستگي عنوان شده است. البته 
كه براي بيش از ۴0 س��ال وضعيت كشور به گونه اي 
بود كه افراد پس از 30 سال كار، بازنشسته مي شدند 
و اين تبصره دولت در اليح��ه بودجه قطعا با موانعي 
همراه خواهد شد. عبدالماكي در اين خصوص گفت: 
»كاهش ورودي صندوق هاي بازنشس��تگي و به تبع 
كاهش هزينه هاي آنها نتيجه افزايش سن بازنشستگي 
است با توجه به اينكه اميد به زندگي افزايش پيدا كرده 
و صندوق هاي بازنشستگي تحت فشار هستند بايد اين 

اتفاق به تدريج انجام شود.«

   واكنش يك مقام كارگري به افزايش 
سن بازنشستگي و تبعات تصويب آن

عض��و كانون عال��ي ش��وراهاي اس��المي كار با بيان 
اينك��ه بي مديريتي ها و بي تدبيري ها باعث ش��ده تا 
صندوق هاي بازنشس��تگي امروز به مشكل بخورند، 
درباره افزايش سن بازنشس��تگي در بودجه ۱۴0۱، 
گفت: نمي توانيم به يك باره قانون ۴0 س��اله را از بين 
ببريم، چون نه تنها كارگران بلكه كاركنان دولت هم 
زير بار آن نخواهند رفت. علي اصالني درباره افزايش 
سن بازنشستگي در اليحه بودجه ۱۴0۱، اظهار كرد: 
اينكه مي خواهند سن بازنشستگي را دو سال افزايش 
بدهند به زي��ان كارگران و كارمندان اس��ت و از نظر 
شرعي و قانوني درست نيست. كارگري با كارفرماي 
خود قراردادي را امضا كرده و مشغول كار شده است و 
هيچ كدام اعتراضي ندارند ولي حاكميت به يك باره به 
فكر افزايش دو سال سابقه نيروي كار براي بازنشستگي 

افتاده است.
او افزود: با كدام قانون مي خواهند اين كار را انجام دهند 
و قانون چهل ساله را از بين ببرند؟ لذا در مورد تصويب 
اين مساله در بودجه بايد به هوش باشيم چون نه تنها 
كارگران بلك��ه كاركنان دولت هم زيربار آن نخواهند 
رفت و ما اعالم كرديم كه احتمال مس��ائل امنيتي و 

اعتراضات كارخانه ها وجود خواهد داشت.

واكنش ها به طرح  جديد 
سهميه بندي بنزين

سرپرست منطقه آزاد كيش مي گويد، در طرح »بنزين 
براي همه« به هر دارنده كد ملي ۲0 ليتر بنزين تعلق 
مي گي��رد.  به گفت��ه او، هر كس نخواس��ت مي تواند 
سهميه اش را بفروشد. اين طرح با واكنش هاي زيادي 
روبرو شده است. محمدرضا لواساني، سرپرست منطقه 
آزاد كيش با »كذب« خواندن خبر افزايش بهاي بنزين، 
اعالم كرده است كه در چارچوب اجراي طرح »بنزين 
براي همه« در اين جزيره، به هر كد ملي، سهميه بنزين 
۲0 ليتري به نرخ هر ليتر ۱۵00 تومان، تعلق مي گيرد. به 
گفته او، تفاوت طرح »بنزين براي همه« با طرح پيشين، 
تخصيص سهميه به كد ملي به جاي خودروست. طبق 
اين طرح، س��هميه بنزين به همه »دارندگان كد ملي، 
داراي خودرو يا فاقد خودرو« تعلق مي گيرد. سرپرست 
منطقه آزاد كيش گفته است، افراد در صورت نداشتن 

خودرو مي توانند يارانه سوخت خود را بفروشند.
خب��ر افزايش قيمت بنزين در جزيره قش��م و كيش و 
تعميم آن به كل كش��ور در روزهاي گذشته در فضاي 
مجازي منتشر شد. به دنبال اين خبر نامه اي از محسن 
رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور كه به وزير نفت، 
وزير اقتصاد و دبير شوراي عالي مناطق آزاد نوشته شده  
بود، هم بر گمانه زني ها در مورد افزايش بهاي بنزين افزود. 
در اين نامه به »بازتوزيع يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه 

بنزين به هر فرد به جاي هر خودرو« اشاره شده بود.
علي بهادري جهرمي، س��خنگوي دولت ، سي ام آذر با 
باالگرفتن واكنش ها، موضوع اجراي آزمايشي افزايش 
بهاي بنزين در دو جزيره را رد كرد و گفت، بهاي بنزين 
س��هميه اي، ليتري ۱۵00 و آزاد 3000 تومان است. 
بهادري جهرمي در گفت وگو با خبرگزاري ها تصريح 

كرد: »قرار نيست بنزين گران شود. 
دولت  اهل تصميمات يك ش��به نيست، حتما اگر قرار 
باشد تصميمي گرفته شود كه در زندگي جاري و عمومي 
مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجيده مي شود.«

عباس��ي نماينده مجلس معتقد است: »هر كاري قرار 
باش��د از نظر عملي انجام ش��ود بايد در جاي كوچكي 
اجرا شود. كيش و قشم منطقه آزاد هستند، مي توانند 
به عنوان پايلوت اجرا مدنظر قرار بگيرند. ولي مقدمات 
كار اين است كه بايد كارهاي كارشناسي انجام شود.« 
از اين گفته ها زماني نگذشته بود كه حسين شمسيان، 
سرپرست معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان منطقه 
آزاد كيش نسبت به آن واكنش نشان داد و گفت: »مردم 
با آرامش به زندگي خود ادامه دهند. تغيير قيمت هاي 
حامل هاي انرژي نيازمند مصوبه مجلس است و اساسا 
مجلس در اين خصوص هيچگونه مصوبه اي نداش��ته 
است و اين خبر تكذيب مي شود.« در ميان اين تأييد و 
تكذيب ها اما در حال حاضر با همين طرح، شهروندان 
فاقد خودرو با س��هم بنزين شان چه كنند؟ سرپرست 
منطقه آزاد كيش مي گويد افراد در صورت نداش��تن 
خودرو مي توانند يارانه سوخت خود را بفروشند. براي 
فروش س��هميه بنزين هم به گفته اين مقام مسوول 
اپليكيشني مخصوص طراحي شده است. محمدرضا 
لواساني مي گويد: »افرادي كه به  هر دليلي امكان فروش 
سهميه خود يا انتقال به ديگري را نداشته باشند، بعد از 
مدت مشخصي مبلغ آن را به صورت فروش خودكار، در 
حساب خود دريافت خواهند كرد.« يكي از كاربران در 
توييتر مي نويسد: »وقتي حدود ۵0 ميليون ايراني فاقد 
خودرو هس��تند و بيش از 30 درصد خانواده ها، هيچ 
خودرو و موتورسيكلتي ندارند؛ ارايه سهميه بنزين به 
افراد به ج��اي خودروها، مي تواند به يك چالش جدي 

براي بخش قابل توجهي از ملت ايران، تبديل شود!«
دكتر حسن مرادي استاد حقوق انرژي دانشگاه تهران 
هم در مصاحبه اي كه با خبرگزاري »ركنا « انجام داده، 
گفته است: »افرادي كه اين طرح ها را مطرح مي كنند 
نسبت به موضوع كامال خام هستند و اطالعات بسيار 
پاييني دارند.« اين كارش��ناس با تأكي��د بر اينكه »در 
شرايط فعلي افزايش قيمت بنزين را به صالح نمي داند، 
مي گويد: »تنها راه��ي كه دولت و مجل��س دارد اين 
اس��ت كه س��االنه اين افزايش پلكاني قيمت با درصد 
كم ۱۵ الي ۲0 درصد اعمال ش��ود و مردم هم آمادگي 
آن را داشته باش��ند.« در اين مقاله آمده است: »به اين 
ترتيب سهميه بنزين، اگر دو شرط قابل مبادله بودن و 
قابل پس انداز كردن را داشته باشد، تبديل به دارايي اي 
ديجيتال مي شود و مي تواند روياي ارز ديجيتال ملي 
را تحقق بخشد: يعني ارز ديجيتالي كه مبتني بر كاال 
)بنزين( است و در تجارت مرزي با كشورهاي منطقه 
مقبوليت مي يابد.« كارش��ناس نويسنده اين مطلب 
حتي »سرمايه گذاري درخريد و نگهداري سهميه « را، 
»يك سرمايه گذاري جذاب ومصون از تورم براي مردم« 

دانسته است.

يارانه هاي پنهان حذف مي شوند
رضا پديدار، رييس كميس��يون ان��رژي اتاق بازرگاني 
درباره سناريوهاي تغيير نحوه توزيع بنزين سهميه اي 
بر اين باور است كه: »تغيير نحوه توزيع سوخت بيشتر 
به دليل يارانه پنهاني است كه در كشور ما به برخي داده 
مي شود، باتوجه به شرايطي كه براي بنزين پيش آمده و 
روند شديد افزايشي مصرف بايد وضعيت توزيع اصالح 
ش��ود. ميزان مصرف در ماه گذشته حدود ۹3 ميليون 
ليتر در روز و ميزان توليد ۱0۶ ميليون ليتر بوده است، 
درحالي كه سال گذشته در همين زمان ميزان مصرف 
حدود ۷۶ ميلي��ون ليتر و ظرفيت توليد ۱۲0 ميليون 
ليتر بوده اس��ت و همين نات��رازي در توليد و مصرف 
كش��ور را در تامين سوخت دچار چالش خواهد كرد.« 
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني با تاكيد بر لزوم 
مديريت يارانه پنهان در كشور و اجراي طرح پايلوت در 
كيش و قشم گفت:  »اجراي تغيير نحوه توزيع سوخت و 
سهميه به معناي تغيير نرخ بنزين نيست زيرا هر اعمال 
تغييري بايد در بودجه و مجلس بررسي شود. اكنون نرخ 
تمام شده بنزين ۱۵ هزار تومان است كسي كه  خودرو 
دارد در واق��ع ماهانه ۹00 هزار توم��ان يارانه دريافت 
مي كند، بنابراين عدال��ت اجتماعي حكم مي كند كه 

دولت در توزيع يارانه درست عمل كند.«

اليح��ه بودجه ۱۴0۱ در حالي تقديم مجلس ش��د كه 
مقايس��ه آن با قانون بودجه ۱۴00 نش��ان مي دهد كه 
دولت سعي كرده  است تا با محدود كردن منابع و هزينه ها، 
بودجه انقباضي را دستور كار خود قرار دهد؛ به گونه اي كه 
منابع عمومي دولت تنها ۷.۴ درصد رشد كرده است. با 
اين وجود گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس نشان 
مي دهد كه رشد واقعي منابع و هزينه هاي دولت در سال 

آينده بيش از اين ارقام است.
بر اس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در اليحه 
بودجه سال ۱۴0۱ بودجه كل كشور به ميزان 3۶3۱هزار 
ميليارد تومان تعيين ش��ده است. نزديك به ۶0 درصد 
بودجه كل كش��ور مربوط به گردش مالي شركت هاي 
دولتي و بانك هاست كه نسبت به رقم پيش بيني شده 
براي سال گذش��ته )۱۵۷۱هزار ميليارد تومان( حدود 
۴۱درصد افزايش يافته اس��ت. ح��دود ۴0 درصد رقم 
بودجه كل كش��ور نيز مربوط به بودجه عمومي دولت 
اس��ت. تصوير كالن اليحه بودجه سال ۱۴0۱ در شكل 

زير نمايش داده شده است: 
كسري تراز عملياتي در س��ال ۱۴0۱حدود 300هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه از محل مازاد تراز سرمايه اي و 
مالي پوش��ش داده شده است. به عبارت ديگر در اليحه 
بودجه سال ۱۴0۱ نيز مطابق با رويه گذشته بخش قابل 
توجهي از اعتبارات هزينه اي از مح��ل فروش دارايي و 
استقراض تأمين شده است.مقايسه قانون بودجه ۱۴00 
با اليحه بودجه ۱۴0۱ نشان مي دهد كه دولت سعي كرده  
است تا با محدود كردن منابع و هزينه ها، بودجه انقباضي 
را دستور كار خود قرار دهد؛ به گونه اي كه منابع عمومي 
دولت تنها ۷.۴ درصد رش��د كرده اس��ت. با اين وجود 
گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 
كه رشد واقعي منابع و هزينه هاي دولت در سال آينده 
بيش از اين ارقام اس��ت. در سال ۱۴00 قانون بودجه دو 
سقفي تدوين شد؛ به بيان ديگر برخي از هزينه ها منوط 
به تحقق درآمدها شد و در صورت عدم تحقق درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده، مخارج هاي مدنظر نيز نبايد صورت 
مي گرفت. در س��قف دوم قانون بودجه س��ال ۱۴00 از 
محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم سقف اول 
و فروش اموال و دارايي هاي مازاد دولت مخارجي براي 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، همسان سازي در 
صندوق تأمين اجتماعي و ديگر صندوق ها و بازپرداخت 
بدهي هاي دولت به نيروهاي مس��لح پيش بيني ش��د. 
اما تحقق درآمدهاي قانون بودجه س��ال جاري چگونه 

بوده است؟
مطابق ب��ا آخرين اطالعات در دس��ترس در هفت ونيم 
ماهه سال ۱۴00 منابع حاصل از صادرات نفت در سقف 
اول تحقق نيافته است، لذا مخارج مربوط به آن در سقف 
دوم نيز قابليت تحقق ندارند. همچنين با توجه به اينكه 
حكم بازپرداخت بدهي هاي دولت به نيروهاي مسلح از 
محل تحويل نفت در سال ۱۴0۱ خارج از سقف بودجه 

قرار دارد، اين بخش از س��قف دوم نيز از مبناي مقايسه 
خارج خواهد ش��د.  بنابراين با توجه به نكات طرح شده 
و پيش بين��ي عملكرد منابع و مص��ارف بودجه عمومي 
در س��ال ۱۴00، به نظر مي رسد مبناي صحيح مقايسه 
اليحه بودجه س��ال۱۴0۱ سقف اول قانون بودجه سال 
۱۴00اس��ت. جدول زير منابع عموم��ي قانون بودجه 
۱۴00 را در دو سقف اول و دوم و مقايسه عملكرد آن را با 
اليحه بودجه ۱۴0۱ نشان مي دهد )اعداد به هزار ميليارد 
تومان(:  بر اين اساس منابع عمومي دولت در اليحه بودجه 
سال ۱۴0۱ نسبت به پيش بيني عملكرد بودجه در سال 
۱۴00 حدود ۹۶ درصد رشد كرده است. دليل مهم اين 
رشد، پيش بيني عدم تحقق بخشي از منابع بودجه سال 
۱۴00 در سقف اول است. در اليحه بودجه سال ۱۴0۱ 
س��رفصل درآمدها به عنوان منبع پاي��دار تأمين مالي 
دولت، نسبت به پيش بيني عملكرد سال ۱۴00 حدود 
۶۶ درصد رشد كرده است. اين رشد قابل توجه مي تواند 
حاكي از بيش برآوردي رق��م درآمدها در اليحه بودجه 
سال ۱۴0۱ باش��د. منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي )صادرات نف��ت و فروش اموال( نس��بت به 
پيش بيني عملكرد قانون بودجه س��ال ۱۴00 )كه خود 
با بيش برآوردي بس��يار زيادي همراه بود( حدود ۵۸0 
درصد رشد داشته است. اين افزايش قابل توجه، از محل 
تغيير نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات نفت به دليل حذف 

ارز ترجيحي و همچنين به دليل انتقال منابع حاصل از 
فروش خوراك ميعانات گازي پتروش��يمي ها از تبصره 
»۱۴« به سرجمع منابع حاصل از نفت )حدود ۷0 هزار 
ميليارد تومان( حاصل شده است. از سويي ديگر، مصارف 
عمومي دولت در اليحه بودجه ۱۴0۱ نسبت به مصوب 
سقف اول سال۱۴00، ۴۶ درصد و نسبت به پيش بيني 
عملكرد حدود ۶۸ درصد افزايش يافته است. جدول زير 
مصارف عمومي قانون بودجه ۱۴00 را در دو سقف اول و 
دوم و مقايسه عملكرد آن را با اليحه بودجه ۱۴0۱ نشان 
مي دهد )اع��داد به هزار ميليارد تومان(:  بر اين اس��اس 
سرفصل هزينه هاي دولت با رشد 3۸ درصدي نسبت به 
سقف اول قانون بودجه سال ۱۴00 به ۹۶۵ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. همچنين با توجه به افزايش ميزان 
انتشار اوراق در سال هاي اخير، اعتبار اختصاص يافته به 
بازپرداخت تعهدات دولت )كه بخش عمده آن بازپرداخت 
اوراق سررسيد شده است( با رشد ۸۷درصدي همراه بوده 
است. تملك دارايي هاي س��رمايه اي كه از آن به عنوان 
اعتبارات عمراني نيز ياد مي ش��ود ۲۱۵درصد افزايش 
داشته است. كسري بودجه ساختاري كه نمايش دهنده 
ميزان تأمي��ن مالي دول��ت از منابع غيرپاي��دار )نظير 
اس��تقراض و فروش دارايي( است در اليحه بودجه سال 
۱۴0۱ در حدود ۷00هزار ميليارد تومان اس��ت. جدول 
زير نحوه پوشش كسري بودجه دولت را نشان مي دهد: 

همان طور كه مشاهده مي شود كسري ساختاري بودجه 
دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و ميعانات، فروش 
اموال دولتي، برداش��ت از صندوق توس��عه ملي و اوراق 
مالي اسالمي پوشش داده شده است. تجربه سال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه بخش��ي از منابع پيش بيني 
شده توسط دولت طي سال محقق نخواهد شد و به اين 
دليل دولت در طول سال با كسري احتمالي تأمين نشده 
مواجه خواهد شد. اين كسري تأمين نشده كه علت آن 
بيش برآوردي منابع عمومي دولت است در طول سال از 
محل عدم تخصيص بخشي از مصارف عمومي و بعضًا از 
محل مجوزهاي خارج از سقف بودجه براي افزايش منابع 
تأمين خواهد شد. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، كسري احتمالي تأمين نشده سقف اول قانون 
بودجه سال ۱۴00 حدود ۲۹0هزار ميليارد تومان خواهد 
بود كه بخ��ش اصلي آن به دليل بيش ب��رآوردي منابع 
حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاري شركت ها 
و فروش اموال دولتي ايجاد شده بود. جدول زير جزييات 
كسري بودجه تامين نشده را براي ۱۴00 و سال آينده 

نشان مي دهد: 
البته ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه با توجه به ناكافي 
بودن منابع اختصاص يافته جهت سياس��ت حمايتي، 
ميزان كسري احتمالي تأمين نشده به ميزان قابل توجهي 

افزايش خواهد يافت.

در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شد 

توهم بودجه انقباضي

سردار حاجي زاده:  ديگر نمي توانند پيش بيني كنند موشك هاي بالستيك ما از چه جهتي و در چه نقطه اي مي آيند

شليك همزمان ۱۶ فروند موشك بالستيك در مرحله نهايي رزمايش سپاه
در مرحله نهايي رزمايش پيامبر اعظم ۱۷ س��پاه، ۱۶ 
فروند موشك بالستيك در كالس هاي مختلف به طور 
همزمان شليك و اهداف از پيش تعيين شده را منهدم 
كردند. مرحله نهايي رزمايش مشترك پيامبر اعظم 
۱۷ سپاه پاسداران انقالب اسالمي با شليك همزمان 
۱۶ فروند موشك برد بلند، ميان برد و كوتاه برد نيروي 
هوافضاي سپاه به سمت اهداف از پيش تعيين شده، 
انجام پذيرفت. در اين مرحله از رزمايش موشك هاي 
عماد، قدر، س��جيل، زلزال دزفول و ذوالفقار مواضع 
حساس شبيه سازي ش��ده دش��من را با دقت ۱00 
درصدي م��ورد اصابت ق��رار داده و منه��دم كردند. 
همزمان با شليك موشك ها، ۱0 فروند پهپاد هجومي 
نيروي هوافضاي سپاه به طور همزمان از مبدا حركت 
و اهداف از پيش تعيين شده را منهدم كردند. بنابراين 
گزارش، اج��راي قابليت مانور پذيري موش��ك هاي 
سوخت جامد براي عبور از سپرهاي دشمن، شليك 
همزمان و اصابت همزمان و ارتقاي آمادگي هاي رزمي 
از ويژگي هاي بخش نهايي رزمايش پيامبر اعظم ۱۷ 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي بود. سردار سرلشكر 
پاسدار محمد باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
روز گذشته در حاشيه برگزاري مرحله نهايي رزمايش 
مش��ترك پيامبر اعظم ۱۷ سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين رزمايش 
از قبل طراحي ش��ده بود، اما تهديد هاي فراوان ولي 
تو خالي س��ران رژيم صهيونيستي باعث شد كه اين 
رزمايش در اي��ن زمان مقرر انجام ش��ود و بحمداهلل 
جزو موفق تري��ن رزمايش هاي موش��كي جمهوري 
اسالمي ايران تاكنون بود. وي افزود: در اين رزمايش 
انواع موشك ها از مسير هاي متفاوت اما بر يك هدف 
مشخص به  طور همزمان و با دقت تمام اصابت كرده و 
هدف طراحي شده را در مسافت بسيار دور كامال منهدم 
كردند. سرلشكر باقري اين رزمايش را تنها بخشي از 
توان موشكي جمهوري اسالمي ايران توصيف و تصريح 
كرد: زماني كه ۱۶ موشك به يك هدف برخورد كرده 
بخش كوچكي از صد ها موشكي است كه مي تواند به 
 طور همزمان به هر هدفي كه آن كشور قصد مخاصمه 
و تهاجم به جمهوري اسالمي را داشته باشد، اصابت 
كند و انهدام كامل ايجاد كند. وي در ادامه تاكيد كرد: 
جمهوري اس��المي ايران اين تهديد ها را نمي پذيرد 
و هم اكنون در حال مذاكره با كش��ور ها براي پيشبرد 
اهداف كش��ور اس��ت و اين گونه تهديد ه��ا را تحمل 
نخواهد كرد . رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح در 

ادامه تاكيد كرد: اين رزمايش در كنار رزمايش زميني، 
دريايي و هوافضاي سپاه در تنگه هرمز و منطقه جنوب 
نش��انگر اين است كه تمامي نيرو هاي مسلح از جمله 
سپاه و ارتش آماده هستند چنانچه تهديدي عليه كشور 
وجود داشته باشد بالفاصله و با دقت و قاطعيت تمام 
به تهديد پاسخ بدهند و دشمنان را سر جاي خودشان 
بنشانند.سرلشكر باقري با اشاره به برگزاري رزمايش 
مشترك پيامبر اعظم ۱۷ س��پاه گفت: اين رزمايش 
توانست تمامي اهداف خود را اعم از اهداف عملياتي، 
شليك ها، تاكتيك ها در دريا، خشكي و آسمان را به  طور 
كامل محقق كند.  وي با بيان اينكه نيروهاي مس��لح 
جمهوري اسالمي ايران در اوج آمادگي هستند، گفت: 
هر چند ما تهديد ها را جدي نمي بينيم اما تهديد را ۱00 
درصد فرض مي كنيم؛ امروز آمادگي ما از هر زمان ديگر 
بيشتر است. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان 
اظهار كرد: اين رزمايش به لحاظ انبوهي تعداد شليك، 
شليك همزمان موشك هاي ميان برد و دوربرد، شليك 
از مبدا هاي مختلف به سمت يك هدف مشخص، دقت 
اصابت و جمع خوردن موشك ها در يك منطقه كوچك 
۱۸0 در ۲00 متري و برخورد همه آنها به اهداف نسبت 

به رزمايش هاي گذشته برتري داشت.

  ديگر نمي توانند پيش بيني كنند موشك هاي 
بالستيك ما از چه جهتي و در چه نقطه اي مي آيند

س��ردار حاجي زاده نيز از اجراي عمليات مش��ترك 

موش��كي و پهپادي در مرحله نهايي رزمايش پيامبر 
اعظ��م )ص( ۱۷ خبر داد و گف��ت: حمله همه  جانبه 
به هدف و مانور پذير كردن موش��ك هاي بالس��تيك 
از ويژگي هاي برجسته مرحله نهايي اين رزمايش به 

شمار مي رود.
امير علي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در حاشيه برگزاري مرحله 
نهايي رزمايش مشترك پيامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه در 
جمع خبرنگاران از اجراي عمليات مشترك موشكي 
و پهپادي در اين بخ��ش از رزمايش خبر داد و گفت: 
بحمداهلل شاهد بوديم كه هم شليك ها دقيق بود و هم 
موشك ها و پهپادها به  طور دقيق روي نقاط پيش بيني  

شده فرود آمدند.
وي حمل��ه همه جانب��ه و 3۶0 درج��ه ب��ه هدف و 
مانورپذيري موشك هاي بالستيك را از برجستگي هاي 
اين بخش��ي از رزمايش توصيف و تصريح كرد: جهت 
دادن به موش��ك هاي بالس��تيك و اينك��ه از جهات 
مختلف حركت كرده و قدرت مانور داشته باشند پديده 
و قابليتي است كه به همت متخصصان توانمند ايران 
اسالمي حاصل شده است و كار دشمن را بسيار سخت 
مي كند و با اي��ن اقدام صدها ميليارد دالر هزينه هاي 
دش��منان ما ديگر ارزش��ي ندارد به دليل اينكه ديگر 
نمي توانند درست پيش بيني كنند كه اين موشك ها 

از چه جهتي و در چه نقطه اي مي آيند.
 سردار حاجي زاده پرتاب پهپادهاي رزمي به  صورت 

چند فروندي از سكوي پرتاب را از ديگر وجوه برجسته 
اين رزمايش برش��مرد و گف��ت: با اي��ن اقدام حجم 
آتش هاي ما افزايش  يافته و در آن واحد تعداد زيادي 
هواپيماي بدون سرنش��ين هجومي به سمت هدف 
مي روند و تقريبا تمام سامانه هاي پدافندي را اگر هم 
بتوانند رهگيري كنند به  صورت اش��باع درمي آورد 
و تركيب اين قابليت ها با توانمندي هاي موش��كي به 
امنيت كشور كمك كرده و دهان دشمناني را كه هر 

روز عليه ايران حرف مي زنند را مي دوزد.

  هشدار جدي فرمانده كل سپاه: 
صهيونيست ها دست از پا خطا    كنند

 دستان شان را قطع خواهيم كرد
فرمانده كل سپاه فاصله بين عمليات واقعي و رزمايش 
موشكي س��پاه را تنها در تغيير زواياي پرتاب موشك 
دانس��ت و اظهار كرد: بنابراين دش��منان بايد مراقب 

حرف ها و صحبت هاي شان باشند.
حس��ين س��المي، فرمانده كل سپاه پاس��داران در 
حاش��يه برگزاري مرحله نهايي رزمايش مش��ترك 
پيامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه، برگزاري اين رزمايش به 
ويژه در بخش موشكي را داراي پيام هاي بسيار واضح 
و آش��كار توصيف و تصريح كرد: پي��ام اين رزمايش 
هشدار جدي، واقعي و ميداني به تهديد هاي مقام هاي 
رژيم صهيونيس��تي است كه مراقب اش��تباهات و 
خطاهاي خود باش��ند و اگر دس��ت از پا خطا كنند، 

دستان شان را قطع خواهيم كرد.
فرمانده كل سپاه فاصله بين عمليات واقعي و رزمايش 
موشكي س��پاه را تنها در تغيير زواياي پرتاب موشك 
دانس��ت و اظهار كرد: بنابراين دش��منان بايد مراقب 
حرف ه��ا و صحبت هاي ش��ان باش��ند. وي در ادامه 
آزمايش سامانه هاي موش��كي دقيق و به روز تر شده 
نيروي هوا فضاي سپاه و پرتاب هاي همزمان از نقاط 
متعدد به سوي يك هدف واقعي شبيه سازي شده را 
از اهداف اين رزمايش برش��مرد و گفت: اين رزمايش 
تركيبي از حركت پهپاد هاي تهاجمي و موشك هاي 
بالستيك نقطه زني بود كه امروز توانست اهداف نزديك 

به واقعيت ما را به شكل ۱00 درصد محقق كند .
فرمانده كل سپاه در پايان انطباق عمليات تمريني و 
واقعي را از محاسن رزمايش موشكي برشمرد گفت: 
همگان مشاهده كردند، اهداف توسط تمام موشك هاي 
پرتاب ش��ده در آن واحد مورد هدف ق��رار گرفتند و 

منهدم شدند، اين شرايط دقيقا شرايط واقعي است.

بر اساس اليحه بودجه ارز ۴۲۰۰ 
توماني حذف خواهد شد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز پنجشنبه 2 دي 1400، با ثبت قيمت دالر آزاد در 
نزديكي مرز 30 هزار تومان و ثبت عدد 3040 تومان، 
و افزايش قيمت طال به نرخ 1811 دالر، قيمت سكه 
)پنجشنبه، دوم دي( در بازار تهران با 30 هزار تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 13 ميليون و 130 
هزار تومان رس��يد. روز جمعه نيز اونس جهاني طال 
قيمت 1808 دالر را ثبت كرده و نشان دهنده تمايل 
بازار به حفظ قيمت اونس ط��ال در كانال 1800 دالر 
دارد. براين اس��اس پيش بيني مي شود كه با توجه به 
سال نو جديد ميالدي 2022 تقاضاي طال باال بوده و 

قيمت اونس جهاني طال همچنان باال باشد. 
ب��ازار ارز نيز در انتظار تحوالت هفت��ه جاري در مورد 
مذاكرات وين است و به نظر مي رسد كه روند بازگشت 
ارز صادراتي و رش��د 15 درصدي بخش نفت در نيمه 
نخس��ت امس��ال و همچنين افزايش فروش نفت و 
فرآورده هاي نفتي، عرضه ارز در بازار در وضعيت بهتري 
باشد و در نتيجه برخي كارشناسان حداقل از ثبات نرخ 
در نرخ هاي فعلي خب��ر داده اند.اما در صورت توافق و 
احياي برجام در مذاكرات وين مي تواند كاهش بيشتري 
در نرخ ها ايجاد كند.  قيمت طال در معامالت روز پنج 
ش��نبه بازار جهاني صعود كرد و رشد روزانه و هفتگي 
را در آس��تانه تعطيالت كريس��مس به ثبت رساند.

به گزارش رويترز، بهاي ه��ر اونس طال براي تحويل 
فوري ب��ا 0.1 درصد افزايش، به 1805 دالر رس��يد.

در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۹ دالر و 
50 سنت معادل 0.5 درصد افزايش، در 1811 دالر و 
۷0 سنت بسته شد. بهاي معامالت اين بازار براي كل 
هفته 0.4 درصد افزايش داشت. پنج شنبه آخرين روز 
معامالت بازارهاي امريكا بود كه روز جمعه به مناسبت 
كريسمس تعطيل هستند. نرخ دالر )پنجشنبه، دوم 
دي( در صرافي هاي بانكي نيز بدون تغيير قيمت نسبت 
به روز گذشته، به رقم 2۷ هزار و 401 تومان معامله شد. 
قيم��ت فروش يورو بدون تغيير قيمت نس��بت به روز 
گذشته برابر با 30 هزار و ۶۷۶ تومان بود. قيمت خريد 
هر دالر 2۶ هزار و 858 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
30 هزار و ۶۹ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد 
دالر در بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 8۷1 و نرخ فروش 
آن 2۷ ه��زار و 115 تومان بود.اين در حالي اس��ت كه 
نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 425 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 30 هزار و ۷01 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 2۷ هزار 
و ۶04 تومان فروخت��ه و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 
3۷۹ تومان معامله ش��د. قيمت سكه )پنجشنبه، دوم 
دي( در بازار تهران با 30 هزار تومان افزايش نسبت به 
روز گذشته به رقم 13 ميليون و 130 هزار تومان رسيد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 12 ميليون 
و ۹00 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي ۶ ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و 830 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 
هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 304 هزار 
تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 

۶53 هزار تومان شد.

     ثبات قيمت دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
در آخرين روز معامالت  ارز، طال و سكه

 در هفته پاياني آذر ماه 
بازار طال و سكه در هفته پاياني آذر ماه با روند كاهشي 
آغاز به كار كرد و قيمت ها با توجه به افت قيمت دالر و 
همچنين اونس جهاني با افت روبرو بود كه البته در روز 

آخر كاري اندكي افزايش قيمت را تجربه كرد.
نخستين روز از هفته آخر آذرماه 1400 قيمت طال 
و سكه نس��بت به پنجشنبه گذشته، از ثبات نسبي 
برخوردار بود به نحوي كه هر قطعه سكه طرح جديد 
13 ميليون و 120 هزار تومان، سكه طرح قديم 12 
ميليون و 850 هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و 
850 هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون و 850 هزار 
تومان و س��كه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 

عرضه شد. 
همچنين هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 2۹8 
هزار تومان و ه��ر مثقال طال 5 ميليون و ۶23 هزار 
تومان به فروش رس��يد. اون��س جهاني نيز 1۷۹۹ 
دالر قيمت گذاري ش��ده بود.  آخرين روز هفته نيز 
به دليل افزايش نرخ اونس جهاني، شاهد باال رفتن 
قيمت ها در بازار طال و س��كه بوديم. انس جهاني با 
30 دالر افزايش به 180۷ رسيد و قيمت سكه طرح 
جديد 13 ميليون و 100 هزار تومان، قيمت س��كه 
طرح قديم 12 ميليون و 850 هزار تومان، نيم سكه 
۶ ميليون و 800 هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون 
و 830 هزار تومان و س��كه گرمي 2 ميليون و 300 
هزار تومان به فروش رسيد. هر گرم طالي 18 عيار 1 
ميليون و 30۶ هزار تومان و هر مثقال طال 5 ميليون 

و ۶5۷ هزار تومان عرضه شد. 

     قيمت جهاني طال 
قيمت ه��ر اونس طال ب��ا 0.1۶ درص��د افزايش به 
1811 دالر و ۷۹ س��نت رس��يد.در معام��الت كم 
حجم و در آستانه تعطيالت كريسمس قيمت طال 
ش��اهد افزايش بود هرچند كه افزايش اشتها براي 
ريس��ك پذيري موجب شد تا رش��د قيمت محدود 
باشد شاخص ارزش دالر نيز علي رغم اندكي بهبود 
در مس��ير ثبت كاهش هفتگي ق��رار دارد و همين 
موضوع سبب ارزان تر ش��دن طال براي خريداراني 

شده كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

    افزايش قيمت بيت كوين تا 51 هزار دالر
ارزش بيت كوين به عنوان بزرگ ترين ارز مجازي دنيا 
4 درصد طي دو روز گذشته باال رفته و به 51524 دالر 
رسيده است.گسترش فضاي مثبت در بازارهاي مالي 
قيمت بيت كوين را تا حدود 51000 دالر افزايش داده  

است، يعني باالترين قيمت طي دو هفته گذشته.
ارزش بزرگ ترين ارز مجازي دنيا 4 درصد طي دو روز 
گذش��ته باال رفته و به 51524 دالر رسيده است. اتر، 
دومين ارز مجازي ب��زرگ دنيا هم حدود 4100 دالر 
معامله مي شود. ميزان ريسك پذيري در بازارهاي مالي 
افزايش يافته و ارزش ارزهاي مجازي را باال برده  است.

درحالي كه برخي تحقيقات فني نش��ان مي دهند 
ارزش بيت كوين باز هم افزاي��ش خواهد يافت، اما 
برخ��ي ديگر محدوده 53 تا 55 ه��زار دالر را براي 
بيت كوين پيش بيني مي كنند.سهام هاي مرتبط با 
ارزهاي مجازي مانند شركت سرمايه گذاري ووري 
تكنولوژي، ش��ركت رميكس پوينت و سرس تحت 
تاثير عملكرد اخير بيت كوين قرار گرفته اند. ارزش 

بيت كوين ۷۶ درصد از ابتداي سال جاري ميالدي 
افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد.

     شكايت از مدير صرافي رمزارز امريكايي
 به اتهام كالهبرداري

يك شركت ارايه دهنده خدمات بالك چين در دادگاهي 
در كاليفرنيا از مديرعام��ل صرافي رمزارز كوين بيس 
Coinbase به اتهام سرقت كار اين شركت براي يكي 
از پروژه هايش شكايت كرد.شركت ارايه دهنده خدمات 
بالك چين موس بلت لب��زMouseBelt Labs در 
دادگاهي در كاليفرنيا شكايتي را تنظيم كرده است كه بر 
اساس آن برايان آرمسترانگ، مديرعامل صرافي رمزارز 
كوين بيس Coinbase به س��رقت كار اين شركت 
براي يكي از پروژه هايش متهم ش��ده است. طبق اين 
شكايت، در ژوئن 201۹، آرمسترانگ از نولجر پلتفرمي 
كه براي توزيع مقاالت علمي استفاده مي شود و در آن 
توكن هايي به عنوان مشوق ارايه مي شود، حمايت مالي 
كرده اس��ت. وي همچنين وعده داد كه فرصتي براي 
قرار دادن اين توكن ها در ليس��ت كوين بيس فراهم 
كند. ش��اكيان اين پرونده همچني��ن مي گويند كه 
آرمسترانگ قصد داشت كار شركت موس بلت را براي 
خود بدزدد، تا نه تنها يك رقيب بالقوه را حذف كند، 
بلكه براي ريسرچ هاب از مزاياي منابع مالي، خدمات 
طراحي و فني موس بلت كه در نولجر انجام داده است، 
بهره ببرد كه اين كار در نهايت به ريسرچ هاب اجازه 
مي داد زودتر و با هزينه كمتري راه اندازي شود. اين 
شركت آرمسترانگ و كوين بيس و ديگر شركت هاي 
مرتبط را ب��ه اتهام��ات مختلفي از جمل��ه ارتكاب 

كالهبرداري و دخالت در قرارداد متهم كرده است.

يادداشت

خبر
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طال با صعود به باالي 1800 دالر به استقبال كريسمس رفت

ثبات قيمت دالر و يورو  در صرافي هاي بانكي در آخرين روز معامالت

رشد قيمت سكه به دنبال افزايش قيمت اونس جهاني طال 

ارسال پيامك  درباره حساب هاي  مازاد  بانكي

هر شخص از هر نوع سپرده تنها يك حساب خواهد داشت 
گروه بانك و بيمه |

در روزهاي اخي��ر پيامكي از س��وي بانك ها مبني بر 
اينكه در صورت داشتن حساب مازاد نسبت به تعيين 
تكليف آنها اقدام كنيد، به برخي از مردم ارس��ال شده 
كه طبق دس��تورالعمل بانك مركزي، داشتن بيش از 
يك حساب جاري در هر بانك براي هر شخص حقيقي 
ممنوع است و بدين منظور بايد نسبت به تعيين تكليف 
حس��اب مازاد خود اقدام كند زيرا، در غيراين صورت 
بان��ك بايد اق��دام الزم در اين زمينه را انج��ام دهد. به 
گزارش ايس��نا، در روزهاي اخير پيامكي به مشتريان 
بانك ها حاوي »با توجه به ابالغيه بانك مركزي هر بانك 
مجاز به افتتاح حساب و نگهداري بيش از يك حساب 
قرض الحس��نه پس انداز و يك سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت )انفرادي و مشترك( براي هر شخص حقيقي 
نيست. لطفًا درصورت داشتن حساب مازاد، به صورت 
غيرحضوري و از طريق اينترنت بانك، نسبت به تعيين 
تكليف آن اقدام فرماييد. درص��ورت عدم اقدام، بانك 
موظف است نسبت به بستن حساب هاي مازاد مشتري 
و انتقال موجودي آن به حسابي با همان ماهيت اقدام 
كند« به مردم ارسال شد. بررسي ماجراي اين پيامك 
به دستورالعمل بانك مركزي درباره شناسايي و تعيين 
تكليف حساب هاي بالتكليف و مازاد )ريالي( برمي گردد 
كه طبق ماده 1۹ اين دستورالعمل، هر يك از موسسات 
اعتباري مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب 
سپرده انفرادي، يك حساب مش��ترك سپرده قرض 
الحسنه، يك حس��اب انفرادي و يك حساب مشترك 
سپرده قرض الحسنه جاري و يك حساب انفرادي و يك 
حساب مشترك سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي 
براي هر شخص حقيقي نيست. البته، در تبصره ماده 1۹ 
اين دستورالعمل، راهي براي افتتاح بيش از يك حساب 
قرض الحسنه يا سرمايه گذاري كوتاه مدت گذاشته شده 
است كه طبق آن، چنانچه طرح هاي ويژه ارايه شده از 
سوي موسسات اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات 
ابالغي بانك مركزي، مس��تلزم افتتاح حساب سپرده 

قرض الحسنه پس انداز يا حساب سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت عادي براي مشتري باشد و امكان استفاده از 
ساير حساب هاي سپرده اي موجود مشتري نزد بانك 
براي طرح مزبور فراهم نباش��د، افتتاح حساب جديد 
منوط به بسته شدن حساب سپرده مشتري در پايان 
مدت طرح، از شمول حكم اين ماده مستثني است. در 
اين زمينه، بانك موظف است تا مدت شش ماه از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين دستورالعمل، تمامي حساب هاي 
مازاد مشتري نزد خود را از طريق اطالع رساني عمومي 
و سه مرحله مكاتبه، به اطالع وي رسانده و از مشتري 
درخواس��ت كند تا نس��بت به تعيين تكليف و بستن 
حساب هاي مازاد خود نزد هر يك از شعب بانك اقدام 
كند. اگر مشتري اقدام الزم را در اين راستا انجام ندهد، 
پس از گذشت 30 روز از آخرين مكاتبه، بانك بايد راسا 
نسبت به تعيين حس��اب هاي مازاد وي اقدام و وجوه 
آنها را به حسابي با همان ماهيت منتقل و حساب هاي 
مازاد را مسدود كند. از س��وي ديگر، شرايط برداشت 
و انتقال وجوه از حس��اب مقصد براساس توافقات بين 
بانك و مشتري در كارت افتتاح حساب مقصد تعيين 
مي ش��ود. البته، حساب هاي سپرده مشتركي كه قبل 
از الزم االجرا ش��دن اين دستورالعمل افتتاح شده اند، 
از اين دستورالعمل مستثنا هستند. همچنين، هدف 
بانك مركزي در اين دس��تورالعمل اينگونه اعالم شده 
كه به دليل افزايش نامتعارف تعداد حساب هاي سپرده 
افتتاح شده نزد بانك ها طي سال هاي متمادي كه حجم 
قابل توجهي از اين حساب ها به دليل عدم گردش مالي 
به عللي چون كاهش ارزش معني دار در مانده موجودي 
بسياري از اين حساب ها ناشي از تورم و افزايش سطح 
عمومي قيمت ها، فراموشي صاحبان سپرده، فوت آنها، 
عدم اطالع وراث و قائم مقام قانوني س��پرده گذاران يا 
عدم شناس��ايي و مراجعه آنها، راك��د و فاقد تراكنش 
مانده؛ مشكالتي از قبيل تحميل هزينه هاي دفترداري 
و نگهداري اطالع��ات و آمار اينگونه حس��اب ها براي 
بانك ها و افزايش احتمال وقوع تخلفات و جرايم را در 

پي داشته اس��ت. عالوه بر اين، در مورد برخي از اقالم 
بدهي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي كه تحت 
سرفصل بس��تانكاران موقت ثبت مي شوند و بابت آنها 
قراردادي منعقد نشده يا اسناد و اوراق بهاداري تنظيم 
نشده نيز صدق مي كند. بدين منظور، براي صيانت از 
حقوق صاحبان وجوه در عين ملحوظ نظر داشتن منافع 

بانك ها، كاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه يادشده، 
ارتقاي ش��فافيت هاي مالي بانك ها، ايجاد رويه واحد 
حسابداري در ثبت و نگهداري وجوه مزبور در بانك ها و 
امكان و بهبود قابليت مقايسه ارقام مندرج در سرفصل 
حس��اب هاي موج��ود در بانك ها، بان��ك مركزي اين 
دستورالعمل را تهيه و به بانك مركزي ارسال كرده است.

»آگهی مناقصه عمومی شماره 
»۲۰۰۰۰۰5۲۶5۰۰۰۰۰۹ شهرداری کرج

شهرداری کرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پيمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید. 

1- س�پرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد؛ ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و 
قابل تمدید باش�د و یا واریز فيش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۴۸۶۲3 بانک شهر. ۲-برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نش�وند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد ش�د. 3- مبلغ 1/۰۰۰/۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 
۷۰۰۷۸۵313۷۹۵ به نام ش�هرداری کرج از طریق سامانه الکترونيک دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir می بایست واریز 
گردد. ۴-متقاضيان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت1۴:3۰ تاریخ ۹/1۰/1۴۰۰ جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الکترونيک 
دولت )ستاد( مراجعه نمایند. ۵- شرکت کنندگان می بایست ضمن بارگذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به 
تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ 1۹/1۰/1۴۰۰ به آدرس کرج - ميدان توحيد - بلوار بالل - دبيرخانه شهرداری کرج واقع 
در طبقه اول اقدام نمایند. ۶- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد، مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود. 
۷- پيشنهادات رسيده در مورخ ۲1/1۰/1۴۰۰ در کميسيون عالی معامالت شهرداری کرج مطرح و پس از بررسی و کنترل، برنده مناقصه 

اعالم خواهد شد. ۸- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
٭جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 3۵۸۹۲۴۲3-۰۲۶تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائيد. /۰۹۴

اداره امور قراردادها و پيمان ها -شهرداری کرج

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

1
تراش، قيرباشی، حمل و پخش مکانيزه آسفالت 
سطح شهر ۴-1۴۰۰- سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری - تا سقف اعتبار
رتبه پنج ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

1۰۰%راه و ترابري

خروج سرمايه ها از بازار ارز
سرمايه داران خرد با وجود 
اتفاقات گذش��ته مترصد 
فرصت هس��تند تا به بازار 
سهام ورود كنند، اما بازار 
س��رمايه به واسطه سلب 
اعتمادي ك��ه از نهادهاي 
ذيرب��ط ص��ورت گرفت، 
فعال خيلي جذاب نيست. 
سرمايه هاي سرگردان يكي 
از مشكالتي به حساب مي آيد كه هميشه در سال هاي 
اخير اقتصاد ايران با آن مواجه بوده و همواره آن را با 
تالطم و چالش روبرو كرده است. بخش عمده اين 
سرمايه ها به واسطه نوسانات نرخ ارز در حوزه خريد 
و فروش اين كاال و مواردي مشابه آن ورود پيدا كرده 
است كه در سال هاي مختلف هم در رابطه با همين 
بازار به شكل متفاوتي با آن برخورد شده است، به اين 
ش��كل كه گاهي در بازار سكه و طال و گاهي در بازار 
ديگري كه اثرات زيادي به دنبال داشت، وارد مي شد. 
خوشبختانه طي مقطعي نقدينگي به درستي سوي 
بازار سرمايه و بورس هدايت شد كه توسعه بازار مورد 
اشاره داراي اين توانايي بود كه بخش مولد اقتصاد 
كشور باشد و در آن مقطع درست جايي قرار گرفت 
كه بايد چنين مي شد، اما بروز اتقافاتي موجب شد تا 
حجم سرمايه اي كه جذب بازار سرمايه شده بود از 
بازار خارج شده و به بازارهاي ديگر سوق داده شود.  
سرمايه داران خرد با اين وجود مجدد مترصد فرصت 
هستند تا به اين بازار ورود پيدا كنند، اما بازار سرمايه 
به واس��طه س��لب اعتمادي كه از نهادهاي ذيربط 
صورت گرفت، فعال خيلي جذاب نيس��ت و ورود به 
آن حداقل در كوتاه مدت روي نخواهد داد. برخورد با 
بازار ملك هم با توجه به وضعيت بودجه در سال بعد 
واحتمال افزايش حامل هاي انرژي و افزايش قيمت 
مواد اوليه براي ساختمان در آن با احتياط برخورد 
مي شود و در اين ميان جايي كه به نظر مي رسد ورود 
جدي تري داشته باش��د و اخيرا هم آمارها نشان از 
همين مساله دارد، ورود سرمايه  گذارهاي خرد به بازار 
رمزارزها است. سرمايه ها قاعدتا بايد وارد حوزه بخش 
مولد اقتصادي ش��ود، هرجا كه مولد نباشد و سفته 
بازي صورت گيرد براي بخشي كه بايد توليد و اشتغال 
ايجاد كند و چرخ هاي اقتصادي كش��وررا بگرداند 
مانع  تراشي مي شود، بنابراين هيچ توصيه اي درباره 
چنين انتخابي صورت نمي گيرد.  اتفاقاتي كه در طي 
سال هاي اخير روي داد را هم بايد در اين زمينه مورد 
توجه قرار داد. بي اعتمادي و سرمايه اجتماعي كه از 
دست رفت هم به اين مساله دامن مي زند و افراد هم 
به تعبيري دنبال حفظ سرمايه هاي خود هستند و 
نمي توان به آنها خرده گرفت، البته خيلي هم نگاه 
بلندمدت ندارند كه فعاليت اقتصادي راه بيندازند، 
بيشتردر پي اين هستند كه جلوي كاهش ارزش 

پول خود را بگيرند و مانع از اين اتفاق شوند.

اباذر براري
كارشناس اقتصادي

شرط كاهش يك درصدي
نرخ سود وام ساخت مسكن

عضو هيات مديره بانك مسكن گفت: بانك مسكن، نرخ 
سود تسهيالت را براي سازندگاني كه از فناوري نوين و 
صنعتي سازي در دوران ساخت استفاده كنند، يك درصد 
كاهش داده است. محمد حسن علمداري با اشاره به اينكه 
در قانون جهش توليد، نظام تشويقي براي انبوه سازاني 
كه از فناوري نوين صنعتي سازي استفاده مي كنند پيش 
بيني نشده است افزود: ، اما بانك مسكن براي پرداخت 
تسهيالت براي اين سازندگان، اولويت هايي قائل شده 
است. وي درباره خودمالكي نيز گفت: خود مالكي يعني 
سند مالكيت واحد مسكوني تك واحدي يا چند واحدي 
به نام افراد است، و مالك قصد توليد مسكن براي مصرف 
خ��ود دارد.خود مالكان به طور عادي از ش��بكه بانكي 
تسهيالت مي گيرند.در قانون جهش توليد و طرح نهضت 
ملي مسكن، فصلي پيش بيني شده است تا خود مالكان، 
هم بتوانند از تسهيالت اين طرح استفاده كنند.شرايط 
استفاده از تسهيالت خود مالكي، با زمين هاي دولتي 
يكسان است و تنها فرق آن اين است كه خود مالكي فقط 
يك واحد را مي تواند به نام خود يا افراد تحت تكفل خود 
ثبت كند و بقيه واحدها بايد به غير واگذار شود.اما كساني 
كه به صورت عادي از بانك ها تسهيالت مي گيرند چنين 
محدوديتي ندارند. علمداري درباره خود مالكاني كه از 
تسهيالت بانك مسكن استفاده مي كنند گفت: سقف 
وام ها، به شرطي كه از تسهيالت طرح نهضت ملي مسكن 
اس��تفاده نكنند براي حرفه اي س��ازها يا كساني كه از 
فناوري نوين استفاده كنند يا سنتي ساز  باشند، متفاوت 
است.به طور مثال اگر سازنده، از فناوري نوين استفاده 
كند 450 ميليون، حرفه اي س��از باشد 400 ميليون و 
سنتي س��ازها 200 ميليون تومان تسهيالت دريافت 
مي كنند.  وي با اشاره به اينكه بيشتر تسهيالت بانك براي 
توليد و ساخت مسكن است گفت: پرداخت تسهيالت 
در اين بخش آثار تورمي كمتري نسبت به ساير بخش ها 
دارد و اگر هر ميزان تسهيالت را به سمت توليد هدايت 
كنيم از تورم كمتري نسبت به ساير بخش ها برخوردار 
مي شود.اغلب تسهيالت خريد مسكن به كساني داده 
مي شود كه از انبوه سازان خريداري مي كنند؛ هرچند 
ممكن است افراد به مسكن به عنوان كاالي سرمايه اي 
نگاه كنند، اما در مدت زمان كم نمي توانند معامله زيادي 
انجام دهند بنابر اين چه بخش عرضه يا تقاضا را پوشش 
دهيم باز هم به توليد كمك مي كنيم، زيرا بيشتر توليد 
مسكن را انبوه سازان و حرفه اي سازان انجام مي دهند و به 
خريداران واگذار مي كنند. وي اضافه كرد: بنابراين وقتي 
قدرت خريد خريداران افزايش مي يابد به توليد كمك 
خواهد شد كساني كه مس��كن را كاالي سرمايه اي 
مي دانند نيازي به سقف وام هاي بانكي ندارند.اقشار 
متوسط جامعه از وام مسكن استفاده مي كنند ضمن 

اينكه انبوسازان، واحدهاي ميان متراژ مي سازند.

جهش بازارهاي دارايي
تا پايان سال

از بازاره��اي داراي��ي تا 
پاي��ان س��ال ظرفي��ت 
جهش نخواهد داش��ت و 
در س��ه  ماهه پاياني سال 
التهاب زي��ادي را در اين 
بازارها ش��اهد نخواهيم 
بود.  با ادامه روند كاهشي 
ن��رخ ت��ورم در آذرم��اه 
خوشبختانه شاهد شروع 
اتفاق��ات مثبت��ي خواهيم بود كه ب��ه نحوي در 
كاهش انتظارات تورمي و ثبات نسبي در بازارها 

به خصوص بازار ارز تاثيرگذار خواهد بود. 
هرچند به نظر مي رسد بانك مركزي مي توانست 
مداخله فعاالنه ت��ري را در بازار ارز اجرا كند و در 
واقع نرخ ارز را در كرانه هاي پايين تري نگه دارد 
كه بعدها با اتفاق��ات غيراقتصادي قيمت ارز باال 
نرود، اما در حال حاضر با ادامه روند كاهشي نرخ 
تورم در آذرماه ني��ز مي توان گفت تقاضاي خرد 
از بازار خارج خواهند ش��د و ب��ه بازارهاي ديگر 

منتقل مي شوند. 
اتفاقاتي ك��ه در ب��ازار ارز رخ داده و نرخ ها از كرانه 
ميانگي��ن حداقل مي��ان مدت خود خارج ش��ده 
است، داليل اقتصادي خيلي روشني ندارد. حتي 
توده هاي مردم هم مي دانند كه اين امر ناش��ي از 
التهابات انتظاراتي منعكس شده از مذاكرات است 
كه كامال هم طبيعي است. به هر حال نفس نشست 
و برخاست ها سيگنال هاي متفاوتي دارد كه بر بازار 

اثرگذار است. 
مردم و تقاضاه��اي خرد پذيرفته اند كه آن چيزي 
كه در حال حاضر در بازار آزاد ش��اهد هستيم و به 
دنبال آن كاري كه دولت در صرافي ملي مديريت 
مي كند، ناشي از فاكتورهايي است كه ُبعد زماني 
آن اوال خيلي طوالني نيس��ت؛ ثانيا همانطور كه 
توانسته است كرانه هاي باال را رقم بزند با يك حركت 
مثبت كه ضد انتظارات باشد مي تواند اثر معكوس 

داشته باشد. 
به نظر من هيچ كدام از بازارهاي دارايي تا پايان سال 
خيلي ظرفيت جهش نخواهد داشت به اين دليل 
كه همين حاال با مشاهده ديگر دارايي ها مي بينيم 
كه نسبت به فروردين 1400 ميانگين رشد اصال 
جهش نداشته است. بنابراين در فصل پاياني سال 
نيز انواع دارايي ها جهشي نخواهند داشت چرا كه 

جذابيتي هم وجود ندارد. 
اما در صورت خارج شدن تقاضاي خرد از بازار ارز، 
سرمايه هاي مردم بيشتر به سمت بازار طال خواهد 
رفت. هرچند باز هم ميانگين رشد اين بازار نيز در 

سال 1400 جذابيت خاصي نداشته و ندارد. 
در همه ادوار در اين فصل، تقاضا براي ارز به داليل 
مختلف س��ال نو ميالدي، تسويه حساب ارزي و 
پايان سال خودمان تغييراتي داشته كه طبيعي 
اس��ت.  مردم در ماه هاي پاياني سال تا حدودي 
شايد منفعل عمل كنند و وارد بازار خاصي نشوند 
چرا كه تا حد زيادي بازارها از نوسانات زياد فاصله 
گرفته اند و در يك مدار نسبتا ثابت قرار مي گيرند. 
خيلي مهم است كه نرخ تورم آذرماه هم كاهشي 
ش��د. در واقع با ادامه روند مهر و آيان ماه ش��اهد 
اتفاق��ات مثبتي خواهيم بود كه س��رآغازي براي 
تحوالت آينده است. نكته مهم اين است كه هر سه 
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و س��االنه كاهشي 
بودند كه اين روند در آذماه نيز در آخرين آمار منتشر 
شده نيز ادامه داشت و در اين صورت 3ماه متوالي 

شاهد كاهش نرخ تورم بوديم.
در اين ش��رايط مردم ايران آرام آرام مي پذيرند كه 
دولت سيزدهم در عمل نگرش ضد تورمي دارد كه 
اين موضوع كمك خيلي خوبي به 3 ماهه پاياني سال 
دارد و به دنبال آن انتظارات تورمي هم قطعا كاهش 
پيدا خواهد كرد. در نهايت اين امر مي تواند مبناي 
خ��روج تقاضاهاي خرد از ب��ازار ارز و جابه جايي ها 
در بازارهاي مختلف باش��د چرا كه به ثبات نسبي 
خواهد رس��يد.  با ادامه دار بودن روند كاهشي نرخ 
تورم در آذرماه، در 3 ماهه پاياني سال التهاب زيادي 
در بازارها نخواهيم داش��ت مگر اينكه تغيير منفي 
اساسي در خروجي مذاكرات وين داشته باشيم كه 

شخصا باور ندارم چنين اتفاقي رخ دهد.

عباس علوي راد
كارشناس اقتصادي 
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روي خوش بورس به 
سهامداران در هفته پاياني پاييز

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
هفته اي كه گذشت برخالف هفته قبل از آن، وارد 
مدار صعودي ش��د و با قرار گرفت��ن در ارتفاع يك  

ميليون و ۳۵۹ هزار واحدي به كار خود پايان داد.
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در پايان 
معامالت هفته اي كه گذش��ت )چهارشنبه- يكم 
دي( با ۶۶ هزار واحد افزايش نسبت به هفته قبل، 
به عدد يك  ميليون و ۳۵۹ هزار واحد رسيد؛ بر اين 
اس��اس رشد ش��اخص كل در هفته جاري معادل 

۵.۱ درصد بود.
شاخص كل در پايان روز چهارشنبه هفته گذشته 
)۲۴ آذر ماه( در حالي با رقم يك ميليون و ۲۹۳ هزار 
واحد به معامالت خود پايان داد كه اين رقم در )يكم 

دي ماه( به يك  ميليون و ۳۵۹ هزار واحد رسيد.
شاخص كل )هم وزن( در پايان هفته گذشته ۳۴۴ 
هزار و ۵۰۵ واحد بود كه در هفته جاري اين عدد به 
۳۵۷ هزار و ۷۶۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
از ۲۱۶ ه��زار و ۶۹۶ واحد به ع��دد ۲۲۵ هزار و ۳۵ 

واحد رسيد.
در پنج روز معامالتي اين هفته بورس، نمادهاي ملي 
صنايع مس ايران )فملي(، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شس��تا(، گ��روه دارويي بركت 
)بركت(، س��ايپا )خس��اپا(، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد(، ملي صنايع مس ايران )فملي( و ايران خودرو 
)خودرو( در گروه نمادهاي ُپر تراكنش قرار داشتند.

در هفته اي كه گذشت محصوالت چرمي، وسايل 
ارتباطي، محصوالت كاغذي، بانك ها و موسسات 
اعتباري، كاشي و سراميك، كاني غيرفلزي، اطالعات 
و ارتباطات، خ��ودرو و قطعات، ش��يميايي، هتل 
و رس��توران، زراعت و خدمات وابس��ته، استخراج 
زغال س��نگ، فلزات اساس��ي، انبوه سازي امالك 
و مستغالت، چندرش��ته اي صنعتي، حمل و نقل 
انبارداري و ارتباطات، اس��تخراج كانه هاي فلزي، 
دستگاه هاي برقي، فرآورده هاي نفتي، محصوالت 
چوبي، محصوالت فلزي، سيمان، آهك و گچ، رايانه، 
ساير حمل و نقل، مخابرات، عرضه برق، گاز، بخار 
و آب گرم، ماش��ين آالت و تجهيزات، فعاليت هاي 
كمكي به نهادهاي مالي واس��ط، اس��تخراج نفت، 
گاز جز اكتش��افات، فني و مهندس��ي، الستيك 
و پالس��تيك، س��رمايه گذاري ها، منس��وجات، 
محص��والت كامپيوت��ري، الكترونيك��ي و نوري، 
فعاليت هاي هنري، س��رگرمي و خالقانه، دارويي، 
واسطه گري هاي مالي و پولي، ساير واسطه گري هاي 

مالي و چاپ جزو صنعت مثبت بازار بود.
در مقابل پيمانكاري صنعتي، بيمه و بازنشستگي، 
استخراج س��اير معادن، خرده فروش��ي، فعاليت 
مهندسي، تجزيه و تحليل، چاپ، قند و شكر و صنايع 
غذايي به  جز قند و شكر از جمله صنايعي بودند كه 

بازدهي منفي را در بازار ثبت كردند.
نماد تهي��ه و توليد خاك نس��وز اس��تقالل آباده 
)كباده(، رينگ سازي مش��هد )خرينگ(، شيشه 
هم��دان )كهمدا(، معدني دماون��د )كدما(، مبين 
وان كي��ش )اوان(، پ��ارس الكتري��ك )لپارس(، 
مارگارين )غمارگ(، نورد آلومينيوم )فنوال(، گروه 
صنعتي مل��ي )وملي(، صنايع پتروش��يمي تخت 
جمشيد )شجم(، سيمان داراب )ساراب(، شركت 
س��رمايه گذاري مس��كن تهران )ثتران(، لبنيات 
كالبر )غالبر(، صنعتي بوت��ان )لبوتان(، كيمياي 
زنجان گستران )كيميا(، زامياد )خزاميا(، نيروكلر 
)شكلر(، فرآورده نسوز پارس )كفپارس(، پاكديس 
)غديس(، شركت سرمايه گذاري وثوق امين )وثوق(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، بانك تجارت )وتجارت(، 
كاشي س��ينا )كس��اوه(، س��ايپا آذين )خاذين(، 
كاغذ پارس )چكاپ��ا(، بانك اقتصاد نوين )ونوين(، 
نوس��ازي و ساختمان تهران )ثنوس��ا(، بانك ملت 
)وبملت(، پاكسان )شپاكسا(، افرانت )افرا(، شركت 
س��رمايه گذاري نفت )ونفت(، قند ثابت خراسان 
)قثابت(، پمپ ايران )تپمپي(، س��يمان ممتازان 
كرمان )سمتاز(، ايران خودرو ديزل )خاور(، ليزينگ 
ايرانيان )وايران(، پتروشيمي پرديس )شپديس(، 
زرين معدن آس��يا )فرزين(، تاي��د واتر خاورميانه 
)حتايد(، نيروگاه زاگرس كوثر )بزاگرس(، شهداب 
ناب خراسان )غشهداب(، شركت سرمايه گذاري رنا 
)ورنا(، اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان )گنگين(، 
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان )غگلپا( و رايان هم افزا 

)رافزا( در شمار مثبت ترين نمادهاي بازار بودند.
در مقاب��ل ري��ل س��ير كوثر )حس��ير(، ش��ركت 
س��رمايه گذاري كوه ن��ور )ثن��ور(، صنعتي مينو 
)غصين��و(، ليزين��گ اي��ران )وليز(، پالس��تيران 
)پالس��ت(، گز س��كه )غگز(، آبادگران )ثاباد(، روز 
دارو )دروز(، هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان 
)گكوثر(، شركت س��رمايه گذاري شفادارو )شفا(، 
شركت سرمايه گذاري مسكن شمال غرب )ثغرب(، 
توليد برق دماوند )دماوند(، واسپاري ملت )ولملت(، 
قند لرستان )قلرست(، فرآورده هاي سيمان شرق 
)كفرآور(، صنايع تجهيزات نفت )فنفت(، شركت 
سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج 
فارس )وپسا(، سراميك اردكان )كسرا(، نيرو محركه 
)خمحركه(، شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس 
)ثپرديس(، كاشي تكسرام )كترام(، فرآوري مواد 
معدني )فرآور(، شركت سرمايه گذاري ايران خودرو 
)خگس��تر(، ايران خودرو )خودرو(، رينگ س��ازي 
مش��هد )خرينگ(، ليزينگ خودرو غدير )ولغدر(، 
نيرو س��رمايه )نيرو(، قند نيش��ابور )قنيشا(، آتيه 
داده اپ��رداز )اپرداز(، صنعتي درياي��ي )خصدرا(، 
آلومراد )فم��راد(، آهنگري تراكتور )خاهن(، بيمه 
حكمت صبا )وحكمت(، سخت آژند )ثاژن(، شركت 
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق زنجان و قزوين 
)وبرق(، گلتاش )شگل(، بهنوش )غبهنوش( و بيمه 
رازي )ورازي( از جمل��ه نمادهاي منفي معامالتي 

در بازار بودند.

وعده هاي بورسي تمامي ندارد
س��ناريوي تل��خ وعده ه��اي بورس��ي مس��ووالن ب��ه 
سرمايه گذاران پايان ندارد و همچنان شاهد وعده هايي 
هستيم كه در دولت قبل نيز به سهامداران داده مي شد. 
از بهبود اوضاع اين بازار گرفته تا تعيين كف و سقف براي 
نزول و صعود شاخص اما تقريبا مي توان گفت به جز ۱۰ 
تصميم اخير دولت كه براي اصالح بازار س��رمايه گرفته 
شده هيچ اقدام عملي حداقل در يك سال گذشته براي 
بهبود وضعيت بازار صورت نگرفته است. به گزارش ايسنا، 
هنوز هم تكانه هاي بورسي سال گذشته اعتماد مردم به 
بازار سرمايه را مي لرزاند و تحليلگران بر اين باورند كه جدا 
از چالش هايي از جمله قيمت گذاري دستوري يا ابهام در 
مذاكرات سياسي، بازار سرمايه از نظر رواني آسيب ديده 
و اعتماد مردم از اين بازار رخت بس��ته اس��ت. در چنين 
شرايطي است كه باز هم از گوشه و كنار صداي وعده هاي 
مسووالن درمورد اصالح وضعيت بازار سرمايه به گوش 
مي رسد. انگار نه انگار كه سال قبل بازار با همين وعده ها 
با سر به زمين خورد و حدود ۵۰ ميليون ايراني با طناب 
پوسيده وعده ها به ته چاه بازار دستوري پرتاب شدند. يكي 
از اين وعده ها، كف يك ميليون ۶۰۰ تا يك ميليون و ۷۰۰ 
هزار واحد براي شاخص كل بود كه از سوي محمود واعظي، 
رييس وقت دفتر رييس جمهور اعالم شد؛ موضوعي كه 
حدود دو هفته بعد از آغاز ريزش بازار در مردادماه مطرح 
شد؛ در روزهايي كه شاخص كل سقف دو ميليون واحد 
را به تازگي از دس��ت داده بود. همان روزهايي كه حتي 
بدبين ترين تحليلگران نيز گمان نمي كردند شاخص كل 
تا يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحد س��قوط كند و بازگشت 
آن حتي به كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد نيز آرزو 
شود. در آن روزها واعظي ضمن اظهار اينكه بورس جاي 
مطمئني براي س��رمايه گذاري و سود بردن مردم است، 
اعالم كرد كه پيش بيني مي شود شاخص بورس بين يك 
ميليون و ۶۰۰ تا يك ميلي��ون و ۷۰۰ هزار واحد اصالح 
مي شود و دوباره روند طبيعي خود را طي مي كند. تنها يك 
نگاه كوتاه به وضعيت بازار سرمايه از همان زمان تاكنون 
نشان مي دهد كه بازار هيچگاه روند طبيعي خود را طي 
نكرد. جدا از اينكه روندصعودي كه پيش از صحبت هاي 
واعظي در پيش گرفته بود هم طبيعي نبود. طي يك سال 
گذشته شاخص كل بارها كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
واحد را به دست آورد و از دست داد. همانند حركت بي ثمر و 
پايان ناپذير پاندولي كه جز اضطراب از دست دادن سرمايه، 
ارمغاني براي سهامداران نداشت. در هر حال بازار سال پر 
فراز و نشيب ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و با همان التهاب 
و بي اعتمادي سال جديد را با يك دولت جديد آغاز كرد. 
هرچند در ابتدا بازار به وعده هاي دولت سيزدهم چراغ سبز 
نشان داد اما باز هم به روند نزولي خود بازگشت و حركت 
كج دار و مريز خود را از سر گرفت. جالب است كه با وجود 
اينكه تجربه سال گذشته نشان مي دهد سهامداران با وعده 
مسووالن سرمايه خود را وارد بازار كردند و همين اعتماد 
باعث سوختن سرمايه شان ش��د، قطار وعده مسووالن 
هنوز از حركت نايستاده و با س��رعت ادامه دارد! يكي از 
همين وعده ها، وعده محسن رضايي، معاون اقتصادي 
رييس جمهور بود. وي يك بار در ۹ آبان ماه در كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: برنامه هاي جديدي براي بهبود 
شرايط داريم و به احتمال زياد در آذرماه خبرهاي خوبي 
به مردم خواهد رس��يد. دولت براي تقويت بازار سرمايه 
اقدامات متعددي را پيگيري مي كند و زيرس��اخت بازار 
سرمايه نيز در حال تكميل است، زيرا بسياري از ابزارهاي 
موجود مربوط به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتي است و بازار 
نمي تواند انعطاف داشته باشد. رضايي افزود: سهامداران 
اين بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آينده بورس بسيار 
خوب خواهد بود. همچنين وي در تاري��خ ۱۳ آبان و در 
پايان جلسه ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد در استان 
خوزس��تان با بيان اينكه بازار بورس تقويت خواهد شد، 
گفت: كل بازار بوس در حال برنامه ريزي و اصالح بوده و 
دولت مصمم است كه اين اصالحات را ادامه دهد. با وجود 
اينكه اتفاق خاصي جز اصالح اليحه بودجه براي بورس 
نيفتاد، وي اخيرا اعالم كرده است كه »در دولت گذشته 
يك كار شتاب زده اي صورت گرفت و بورس فراتر از توانش 
زيربار هزينه هاي مردم رفت و مردم پول هايشان را آوردند و 
در حقيقت روي يك خودرويي سوار كردند كه اين خودرو 
توانايي الزم را براي تحمل آن نداشت هم اكنون شاخص 
بورس روي پله يك ميليون و ۱۵۰ هزار واحدي قرار دارد. 
از اينجا به بعد ما اين خودرو را تقويت مي كنيم كه بتواند 
بار بزرگ تري را از يك ميليون و ۵۰۰ هزار تا يك ميليون 
و ۷۰۰ هزار واح��دي و آرام آرام در ارتفاع باالتري حمل 
كند؛ اين مورد در دستوركار ماست. به زودي اصالحات 
قابل توجهي در بورس انجام خواهيم داد.«  قاعدتا اصالح 
وضعيت بازار س��رمايه كه به يكي از بازارهاي مالي مهم 
كش��ور با بيش از ۵۰ ميليون سهامدار تبديل شده است 
جاي خوشحالي دارد اما انتظار مي رود مسووالن به جاي 
وعده هاي مبهمي كه پيش از اين نيز راه به جايي نبرده 
است، راهكاري براي اين بازار بينديشند تا ضمن بازگشت 
سرمايه هاي مردم، اعتماد نيز به اين بازار برگردد تا شايد 
بتواند در شرايط تحريم، به چرخيدن چرخ اقتصاد كشور 

نيز كمك كند.

توقف نمادهاي بازار سرمايه 
پس از نوسان ۲۰ درصدي لغو شد

هيات مديره سازمان بورس اوراق بهادار در پي سياست هاي 
اصالحي خود، پيرامون اصالح قوانين و دستورالعمل هاي 
بازار سرمايه برگزاري كنفرانس را جايگزين توقف هاي 
مكرر كرد. پس از مصوبات روزهاي گذشته مبني بر لغو 
اخذ تعهدنامه و بازگشايي خودكار كدهايي كه دسترسي 
آنالين آنها محدود شده بود، هيات مديره جديد سازمان 
بورس در مصوبه اي جديد توقف نمادهاي بازار سرمايه 
پس از نوسان ۲۰ درصدي )مثبت و منفي( و همچنين 
توقف به علت نوسان منفي ۵۰ درصدي را به طور كامل 
لغو و صرفًا توقف و برگزاري كنفرانس پس از رش��د ۵۰ 
درصدي و افت ۳۰ درصدي اعمال خواهد ش��د. پيشتر 
اين مصوبه سبب متوقف شدن مكرر نمادهاي بورسي و 
فرابورسي پس از رشد يا افت قيمتي مي شد. اين مصوبات 
نشان از عزم جدي هيات مديره جديد به سمت ارتقاي 
كارآمدي بازار سرمايه و زمينه س��ازي براي اصالحات 
بنيادي تر در ساير بخش ها نظير چالش دامنه نوسان و 

هوشمندكردن نظارت مي دهد.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در حالي كه نرخ تورم نزديك به ۴۶ درصدي شهريور به ۴۳ 
درصد در آذر كاهش يافته، اما همچنان رشد قيمت كاالها 
و فشار تورم بر زندگي خانوار ايراني باالست و ميانگين هزينه 
زندگي دوازده ماه منتهي به آذرماه ۱۴۰۰ باالي ۴۳ درصد 
بوده اس��ت. ميانگين قيمت كاالها نيز نسبت به آذر ۹۹، 
معادل ۳۵ درصد رشد قيمت داشته اند.  برخي كارشناسان 
دليل اين كاهش نرخ تورم را به سياست كنترل استقراض 
از بانك مركزي، استفاده از منابع بانك ها به جاي استفاده از 
منابع بانك مركزي، فروش اوراق و تامين نقدينگي از محل 
منابع بانك ها، كنترل نرخ ارز در آذرماه، افزايش بازگشت 
ارز صادراتي، افزايش واردات و صادرات و تامين نياز بازار از 

محل واردات بيشتر ارتباط داده اند. 
برخي صاحب نظران ني��ز گفته اند كه قدرت خريد مردم 
كاهش بسياري داش��ته و در نتيجه خريد كمتري دارند 
و برخي خانواده ها عمال خريد پوش��اك و كفش را حذف 
كرده اند و بسياري از مخارج خود را محدود كرده اند و در 
نتيجه اين امر، عمال تورم و رشد قيمت ها نيز كمتر شده 
است. شاهد مدعا تورم باالتر براي ثروتمندان و خانوارهاي 
با درآمد باالتر است كه به خاطر خرج بيشتر تورم بيشتر 
داشته اند اما خانوارهاي كم درآمد كه عمال پولي براي خرج 
كردن نداشته اند در نتيجه مصرف و مخارج كمتري داشته 
و با تورم كمتري نيز مواجه شده اند.  به عبارت ديگر، اين 
صاحبنظران، موضوع كاهش ن��رخ تورم را هر چند موثر 
ارزيابي مي كنند اما از آنجا كه اثر تورم سال هاي اخير عمال 
حذف خارج و مصارف خانوار و كاهش شديد قدرت خريد 
و مصرف بوده است آن را نامناسب تر از تورم باال و مصرف 
بيشتر معرفي مي كنند. به عبارت ديگر اگر رونق كسب 
وكارها باشد و تورم نيز باشد حداقل گردش مالي و درآمد 
نيز كس��ب مي ش��ود و مصرف ادامه مي يابد. اما اگر تورم 
كمتر شود اما مصرف نيز از بين برود و كسب وكارها راكد 
شوند، عمال به كاهش شديد مصرف و سرمايه گذاري ها 
منجر خواهد شد. رشد منفي سرمايه گذاري ۹- درصدي 
نيمه نخست امس��ال و كاهش قدرت خريد مردم و رشد 
مصرف بخش خصوصي نيزحكايت از آن دارد كه خيلي 
از كاالها و مصارف حذف شده و در نتيجه كسب وكارها با 
ركود بيشتري مواجه شده اند. شاهد مدعا خبر كاهش ۷۵ 
درصدي فروش آجيل در شب يلدا بوده و مردم با دو برابر 
شدن قيمت آجيل، عمال مصرف خود را ۷۵ درصد كمتر 
كرده اند. افزايش قيمت كاال و خدمات مورد نياز خانوارهاي 
ايراني در آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال قبل بيش از ۳۵ 
درصد بوده اس��ت يعني اگر خانوار ايراني مثال ۵ ميليون 
تومان در آذر ۹۹ براي خريد كاالها و خدمات خرج مي كرده 
اكنون بايد ۶ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان بپردازد. اين افزايش 
هزينه ها براي خوراكي ها بيشتر و معادل ۴۱ درصد بوده 
است يعني براي خوراكي ها اگر در آذر ۹۹ مثال ۳ ميليون 
تومان هزينه شده اكنون بايد ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان 
هزينه شود.  روند افزايش تورم تا شهريورماه سال جاري 
با ركورد ۴۵.۸ درصد تورم س��االنه در چند سال گذشته 
همراه بود اما از مهرماه روند افزايشي متوقف شده است. اين 
در حالي است كه تازه ترين آمار مركز آمار ايران از وضعيت 
تورم در آذرماه نش��ان مي دهد كه تورم س��االنه به ۴۳.۴ 

درصد رسيده كه در مقايسه با آبان يك درصد كاهش دارد. 
همچنين تورم نقطه به نقطه كاهش نيم درصدي داشته 
است و خانوارهاي ايراني به طور ميانگين ۳۵.۲ درصد بيشتر 
از آذرماه پارس��ال براي خريد كاال و خدمات خود هزينه 
كرده اند. تورم ماهانه نيز در دوره مورد بررسي به ۱.۷ درصد 
رسيده كه نسبت به ماه قبل ۰.۸ كاهش داشت. جزييات 
تورم در كاال و خدمات مصرفي مردم نش��ان مي دهد كه 
افزايش قيمت خوراكي ها به طور متوسط ۴۰.۱ درصد بوده 
است. در ماه گذشته باالترين افزايش هزينه مربوط هتل و 
رستوران با ۶۰ درصد بوده است و بعد از آن گروه شكر، مربا، 
عسل، شكالت و شيريني با ۵۸.۳ درصد قرار دارد. در ساير 
اقالم نيز ماهي ها و صدفداران ۵۷.۵ درصد و شير، پنير و 
تخم مرغ، ۵۵.۱ درصد نس��بت به پارسال گران شده اند. 
افزايش قيمت در برخي گروه هاي ديگر شامل رشد ۴۸.۸ 
درصدي مسكن، آب، برق و گاز، سبزيجات ۴۹.۸ درصد، 
ميوه و خشكبار ۴۳.۴ درصد و خوراكي ها ۴۰.۱ درصد ثبت 
شده است. باالترين ميزان تورم ساالنه نيز به گروه روغن ها 
و چربي ها با ۸۵.۹ درصد و همچنين شير، پنير و تخم مرغ 

با ۷۱.۴ درصد اختصاص دارد.

   شاخص هاي تورم چه مي گويد؟
شاخص كل تورم يا قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوار 
در آذر ۱۴۰۰ نس��بت به عدد پاي��ه ۱۳۹۵=۱۰۰ به عدد 
۳۷۹.۲ رسيده است. شاخص خوراكي ها و آشاميدني ها 
و دخانيات نيز ۵۰۴.۷ بوده و ش��اخص غيرخوراكي ها و 
خدمات به ۳۳۲.۳ رس��يده است. به عبارت ديگر، روشن 
اس��ت كه در ۵ سال اخير، رش��د قيمت خوراكي ها رشد 
بيشتري داشته و فشار بيشتري نيز بر خانوار ايراني داشته 

است. 
براين اس��اس، نرخ تورم ۱۲ ماهه يعني ميانگين رشد 
قيمت دوازده ماه منتهي به آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوازده 
ماه منتهي به آذر ۹۹، به ميزان ۴۳.۴ درصد بوده است 
و فشار زندگي در اين دوازده ماه بر خانوار ايراني بيش از 
۴۳ درصد بوده است. اين فشار يا احساس تورم و رشد 
هزينه ها براي خوراكي ها مع��ادل ۵۷.۸ درصد و براي 
غيرخوراكي ها معادل ۳۶.۶ درصد بوده است. به عبارت 

ديگر، خانوار ايراني در دوازده ماه گذشته، همواره فشار 
شديد رشد ۵۷ درصدي قيمت خوراكي ها را احساس 
كرده و براي معيشت خود با فشار هزينه اي مواجه بوده 
اس��ت.  تورم نقطه به نقطه يا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر 
۹۹ نيز براي كل كش��ور ۳۵.۲ درصد، براي خوراكي ها 
۴۱.۵ درصد و ب��راي غير خوراكي ها ۳۱.۸ درصد بوده 
است. يعني رشد قيمت خوراكي ها بس��يار باال بوده و 
خانوار ايراني نسبت به سال قبل براي تهيه خوراكي ها 
بايد ۴۱ درصد پول بيش��تر بپ��ردازد.  همچنين تورم 
ماهانه آذر ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۴۰۰ براي كل كشور 
۱.۷ درصد بوده است كه براي خوراكي ها ۱.۴ درصد و 
براي غير خوراكي ها ۱.۸ درصد اعالم شده است. يعني 
غيرخوراكي ها رش��د بيش��تري در آذر نسبت به آبان 
داشته اند.  رشد قيمت خوراكي هاي اساسي و مهم زندگي 
نيز در اين يك س��ال به ترتيب براي نان و غالت ۴۰.۱ 
درصد، گوش��ت و فرآورده هاي گوشتي ۲۸.۹ درصد، 
گوشت قرمز ۲۴.۸ درصد، ماهي ها ۵۷.۵ درصد، شير 
و پنير و تخم مرغ ۵۵ درصد، روغن ۳۴.۸ درصد، ميوه 
و خشكبار ۴۳.۴ درصد، سبزيجات ۴۹.۸ درصد، شكر 
و مربا و عس��ل ۵۸ درصد، چاي و قهوه ۴۰ درصد اعالم 
شده است.  در غير خوراكي ها نيز دخانيات ۲۹ درصد، 
پوشاك و كفش ۴۹ درصد، مسكن و آب و برق و گاز ۲۶ 
درصد، بهداشت و درمان ۳۴ درصد، مبلمان ۳۶ درصد، 
رستوران و هتل ۶۰ درصد رشد قيمت داشته است.  نرخ 
تورم س��االنه آذر ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به 
٤٣.٤ درصد رس��يده كه نسبت به همين اطالع در ماه 

قبل، ١ واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

   كاهش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در آذر ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥.٢ درصد رسيده است؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣٥.٢ درصد بيشتر 
از آذر ١٣٩٩ براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي آذر ماه ١٤٠٠ 
در مقايسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد كاهش يافته است. 

نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« با كاهش ٤.٩ واحد درصدي به ٤١.٥ درصد و 
گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدم��ات« با افزايش ١.٦ 
واحد درصدي به ٣١.٨ درصد رسيده است. اين در حالي 
است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري ٣٥.٠ 
درصد مي باش��د كه نس��بت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد 
كاهش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روستايي ٣٦.٢ درصد بوده كه كه نسبت به ماه قبل ١.٢ 

واحد درصد كاهش داشته است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠٠ به 
١.٧ درصد رس��يده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه 
قبل، ٠.٨ واحد درصد كاهش داشته است. تورم ماهانه براي 
گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ١.٤ درصد و 
١.٨ درصد بوده است. اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه 
براي خانوارهاي شهري ١.٦ درصد مي باشد كه نسبت به 
ماه قبل ٠.٨ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين 
نرخ براي خانوارهاي روستايي ١.٨ درصد بوده كه نسبت به 

ماه قبل ٠.٩ واحد درصد كاهش داشته است.

   كاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه آذر ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ٤٣.٤ درصد رسيده كه 
نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد كاهش 
نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي 
شهري و روستايي به ترتيب ٤٢.٧ درصد و ٤٧.٠ درصد 
مي باش��د كه براي خانوارهاي ش��هري ٠.٩ واحد درصد 
كاهش و ب��راي خانوارهاي روس��تايي ١.٣ واحد درصد 

كاهش داشته است.

   تغييرات قيمت ها در ماه جاري
در گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»ادويه و چاش��ني« )زعفران، رب گوجه فرنگي و س��س 
گوجه فرنگي(، گروه »دخانيات« و گروه »س��بزيجات« 
)س��يب زميني، گوجه فرنگي و پياز( مي باش��د. در گروه 
عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه »پوشاك و 
كفش« )انواع پوشاك(، گروه »حمل و نقل« )انواع خودروي 
س��واري( و گروه »مبلمان و لوازم خانگي« )ظروف بلور و 
پالستيكي آشپزخانه( بيشترين افزايش قيمت را نسبت 
به ماه قبل داشته اند. همچنين در ماه جاري گروه »ميوه و 
خشكبار« و گروه »انواع گوشت« )گوشت مرغ( نسبت به 

ماه گذشته كاهش قيمت داشته اند.

 درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك هاي 
هزينه اي كل كشور در ماه جاري

دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در آذر ماه ١٤٠٠ براي 
دهك هاي مختلف هزينه اي از ٤٢.٧ درصد براي دهك 

نهم تا ٤٦.٢ درصد براي دهك دوم است.

كاهش سرعت رشد تورم در يك سال منتهي به آذر ماه 1400 نشان مي دهد 

رشد شديد تورم ماه هاي قبل رو به كاهش است 

                                       شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور برحسب بخش هاي اصلي و برخي گروه ها و طبقات كااليي در آذرماه سال  1400                      100 =1395

شاخصضريب اهميتشرح

درصد تغييرات شاخص

نسبت به ماه مشابه نسبت به ماه قبل
دوازه ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبلسال قبل

100.00379.21.735.243.4شاخص كل
126.64503.51.441.858.3- خوراكي ها و آشاميدني ها

25.55500.01.441.958.0خوراكي ها
6.67409.43.040.150.4نان و غالت

5.91498.00.228.953.5گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها
0.224.851.5-5.14484.9گوشت قرمز و گوشت ماكيان

0.77584.42.257.566.9ماهي ها و صدف داران
2.80534.00.155.171.4شير، پنير و تخم مرغ
1.29452.21،234.885.9روغن  ها و چربي ها
1.143.457.8-3.43559.4ميوه و خشكبار

3.02636.23.549.860.8سبزيجات )سبزي ها و حبوبات(
شكر، مربا، عسل، شكالت و شيريني )قند، شكر و 

1.44476.41.858.364.7شيريني ها(

0.98502.15.555.844.8محصوالت خوراكي طبقه بندي نشده در جاي ديگر
چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آب ميوه )نوشابه هاي 

1.10584.61.040.164.5غيرالكلي(

20.59560.13.929.739.8- دخانيات
34.78446.53.148.852.3- پوشاك و كفش

435.50260.91.026.226.7- مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها
31.12265،01.026.527.2مسكن
30.72264.00.926.326.9اجاره

0.41343.91.040.548.1خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني )خدمت(
4.38231.51.27،2322.9آب، برق و سوخت

53.93511.42.136.755.7- مبلمان و لوازم خانگي و نگهداري معمول آنها
67.14299.71.334.640.2- بهداشت و درمان

79.41480.52.833.342.2- حمل و نقل
82.87186.11.02.310.7- ارتباطات

91.65472.72.132.747.5- تفريح و فرهنگ
101.86267.01.628.423.3- آموزش

111.44413.32.060.158.2- هتل و رستوران
124.18406.72.236.544.2- كاالها و خدمات متفرقه 



گروه راه و شهرسازي|
 در حالي كه بازار س��هام در آذرماه س��ال جاري دچار افت 
حدود 5 درصدي بازده شد، برآوردهاي اوليه از بازار مسكن 
پايتخت در آخرين ماه پاييز نشان مي دهد كه متوسط قيمت 
مسكن حدود نيم درصد رشد را تجربه كرده است و تعداد 
معامالت نيز نسبت به آبان ماه سال جاري بيشتر شده است. 
به گزارش »تعادل«، در آذرماه بازار س��هام روند نزولي خود 
طي ماه هاي گذشته را تداوم داد و رشد منفي 5 درصدي را 
بر جاي گذاشت. ساير بازارها از جمله دالر و طال طي آخرين 
ماه پاييز روند صعودي در پيش گرفتند و هر يك رشد هاي 
باالتر از 5 درصد را تجربه كردند. در اين ميان، وضعيت قيمت 
مسكن بر اساس برآوردهاي اوليه، در ميانه دو سر طيف بازده 
بازار سهام از يك سو و بازار دالر و طال از سوي ديگر ايستاده 
است كه نشانه وزن سنگين مسكن در معادالت مالي خانوارها 
و همچنين مصونيت بيشتر اين بازار از هيجان هاي حاكم بر 
بازارهاي موازي است. اطالعات غيررسمي نشان مي دهد، 
بازار مسكن شهر تهران در آذرماه به لحاظ حجم عرضه و تقاضا 
با تحرك حدود ۳۰ درصد مواجه شده و متوسط قيمت ها در 
عين حال كه از كانال ۳۲ ميليون تومان در هر متر مربع فراتر 
نرفته مقدار اندكي افزايش يافته است.  اين در حالي است كه 
به گزارش بانك مركزي، تعداد معامالت ملكي انجام شده در 
آبان ماه سال جاري حدود ۷.۳ هزار فقره بوده كه نسبت به ماه 
قبل از آن و در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتيب ۳۳.5 
و ۶۳.5 درصد افزايش را نشان مي دهد. همچنين درآبان ماه 
س��ال جاري متوسط قيمت يك متر مربع مسكن در شهر 
تهران ۳۲ ميليون و ۹ هزار تومان گزارش ش��ده كه نسبت 
به ماه قبل و مدت مشابه س��ال قبل به ترتيب ۱.۲ و ۱۷.۷ 
درصد افزايش يافته است.  به گزارش »تعادل«، اگر چه تعداد 
معامالت ملكي انجام شده در آبان س��ال جاري )۷.۳ هزار 
فقره( تا تعداد معامالت در دوران رونق بازار مسكن )حدود 
۲۰ هزار فقره در ماه( فاصله زيادي دارد اما از آنجا كه در يك 
سال گذشته و به ويژه در 8 ماهه اخير، براي دومين بار از مرز 
۷ هزار فقره در ماه عبور كرده است، حايز اهميت است. پيش 
از اين، صرفا در شهريور ماه تعداد معامالت ملكي در تهران 
حدود ۷.8 هزار فقره ثبت شده بود. تعداد معامالت مسكن به 
استثناي فروردين و ارديبهشت سال جاري كه كمتر از 4 هزار 
فقره در ماه ثبت شده بود، در ساير ماه ها حدود 5 هزار فقره بود. 
به اين ترتيب، مشاهده مي شود كه بار ديگر، تعداد معامالت 
از ميانگين ماهانه در يكساله اخير، حدود ۲ هزار فقره فاصله 
گرفته است.  بر اساس اين گزارش، از ۲4 شهريورماه ۱4۰۰ 
سقف دريافت تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق گواهي 
حق تقدم به همراه وام جعاله در ش��هر تهران 48۰ ميليون 
تومان، در مراكز اس��تان ها و شهرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر 
4۰۰ ميليون و در شهرهاي با جمعيت ۲۰۰ هزار نفر و كمتر 
۳۲۰ ميليون تومان رسيده است. در پي افزايش سقف وام، 
در مهر ماه تقاضا براي خريد اوراق »تسه« افزايش يافت كه 
منجر به رشد قيمت آن نيز شد، به گونه اي كه در ابتداي آبان 
ماه قيمت اين اوراق به اوج و به قيمت ۷۰ هزار تومان رسيد. 
متقاضيان وام مسكن براي دريافت وام مي توانند اوراق 
تسهيالت خريداري كرده و بر مبناي آن از بانك مسكن 

براي خريد خانه وام دريافت كنند. اعتبار هر كدام از اوراق 
براي گرفتن وام 5۰۰ هزار تومان تعيين شده است. از اين 
رو، براي دريافت وام 48۰ ميليون توماني، متقاضيان بايد 

۹۶۰ ورقه »تسه« خريداري كند.

    افزايش معامالت ملكي در آذرماه
آنگونه كه ايس��نا با اس��تناد به داده هاي استخراج شده از 
سايت هاي درج آگهي مسكن گزارش كرده است، بررسي ها 
از رونق نس��بي بازار مسكن ش��هر تهران در آذرماه امسال 
حكايت دارد. طرف تقاضا تحت تاثير نزديك شدن به ماه هاي 
پاياني سال به عنوان مهم ترين عامل محرك در كنار عواملي 
همچون انتظار براي بهبود وضعيت اقتصادي، مقاومت بازار 
مسكن نسبت به كاهش قيمتها و ارزيابي ها از رسيدن قيمتها 
به كف، وارد بازار شده و تقاضاي بالقوه در آذرماه حدود ۳۰ 
درصد افزايش يافته است. همين مساله به افزايش حدود 
نيم درصدي قيمت نس��بت به آبان ماه منجر شده است. 
آذرماه امس��ال اغلب مناطق شمالي تهران با مقدار اندكي 
افزايش و برخي مناطق جنوبي با كاهش قيمت نسبت به 
آبان ماه مواجه شدند. نرخهاي پيشنهادي هر متر مربع بر 
اساس اطالعات به دست آمده از آگهي هاي سامانه كيليد 
۳.4 درصد افزايش يافته و رشد قيمت بر اساس وزن دهي 
به مناطق مطابق معامالت قطعي ۰.4 درصد بوده است. بر 
اساس اين اطالعات، آذرماه ۱4۰۰ متوسط قيمت هر متر 
مربع مسكن ش��هر تهران ۳۲.۹ ميليون تومان بوده كه در 
مقايسه با ماه قبل ۰.4۳ درصد افزايش يافته است. اين در 
حالي است كه ميانگين نرخهاي پيشنهادي در آذرماه بر 

اساس آگهي هاي سامانه مذكور 5۱.۷ ميليون تومان در هر 
متر مربع بوده كه نسبت به آبان ماه ۳.4 درصد افزايش يافته 
است. بازار در حالي با تحرك نسبي مواجه شده كه عرضه 
و تقاضا تقريبا به يك ميزان افزايش پيدا كرده است. آذرماه 
امسال تعداد آگهي هاي سامانه مذكور ۲۳ درصد افزايش 
يافته و در س��وي مقابل، ميزان بازديد از آگهي ها با رش��د 
۳۰ درصدي مواجه شده است. ماه قبل از آن نيز معامالت 
قطعي در تهران ۳۳ درصد نس��بت به مهرماه افزايش پيدا 
كرده بود. نمايه هاي مذكور حاكي از آن است به همان ميزان 
كه تمايل براي خريد افزايش يافته، اولين گروه از سفته بازان 
شب عيد نسبت به عرضه واحدهاي خود اقدام كرده اند. اين 
افراد كساني هس��تند كه عمدتا آپارتمانهاي زير قيمت را 
طي يك سال گذشته خريداري كرده اند و با توجه به ثبات 
نسبي قيمتها در ۹ ماه گذشته چش��م انداز جهشي براي 
بازار نمي بينند. به خصوص اينكه در يك سال اخير قيمت 
مسكن حدود 4۰ درصد از تورم عمومي عقب مانده است. 
در خصوص وضعيت اين روزهاي بازار مسكن بايد گفت بازار 
كماكان با يك سوم ظرفيت معمول به كار خود ادامه مي دهد. 
از سوي ديگر با اينكه قيمتها با افزايش چنداني مواجه نشده 
اما در مقابل كاهش نيز مقاومت نشان مي دهد. ظاهرا بازار 
در كانال ۳۲ ميليون تومان در حال كف سازي است. جدا از 
افزايش خريدهاي مصرفي در فاصله چهار ماه مانده به پايان 
سال، به نظر مي رسد يك عامل محرك در روزهاي پاياني 
آذرماه بر افزايش تمايل براي خريد مسكن موثر بوده است. 
روز ۲۳ آذر سال ۱4۰۰ بانك مسكن هزينه دريافت وام اوراق 
كه هم اكنون تا سقف 48۰ ميليون تومان در تهران است به 

نصف كاهش داد. به دنبال اين خبر، قيمت هر برگه اوراق تا 
ميانگين ۱۱۱ هزار تومان افزايش يافت اما در ادامه كاهش 
پيدا كرد و روز يكم دي ماه به 8۷ هزار تومان رسيد. بر اين 
اساس زوجين تهراني با پرداخت حدود 4۲ ميليون تومان، 
وام 48۰ ميليون توماني را دريافت خواهند كرد كه حدود 
۶۰ تا 8۰ درصد خانه هاي ارزان قيمت در مناطق جنوبي 
تهران را پوش��ش مي دهد. پيش بيني ها از بازار مسكن در 
ماه هاي پيش رو حكايت از آن دارد كه بازار ظرفيت رش��د 
سنگين قيمت را ندارد. ممكن است ريزنوساناتي در حدود 
5 درصد تا پايان سال اتفاق بيفتد اما رشد غيرمترقبه قيمت 
دور از ذهن خواهد بود. به گفته عباس زينعلي، كارشناس 
بازار مسكن، تحرك فعلي بازار امالك رونق نيست؛ چرا كه 
مصرف كننده واقعي قدرت خريد ندارد و تا زماني كه اين توان 
ايجاد نشود ظرفيتي در بازار به وجود نخواهد آمد. برخي از 
فعاالن اقتصادي در بازارهاي موازي امكان سرمايه گذاري را 
ندارند تا بتوانند سود قابل مالحظه اي ببرند، به همين دليل 
براي افزايش يا تثبيت سرمايه در شرايط تورمي به سمت 
مسكن آمدند. زينعلي با بيان اينكه مذاكرات هسته اي 
در سرنوشت بازار مس��كن اثرگذار خواهد بود افزود: 
اخباري كه از نزديك شدن به زمان مذاكرات شنيده 
مي شود در تصميم گيري براي سرمايه گذاري در تمامي 
بازارها تاثيرگذار است. به هر حال بخش قابل توجهي 
از نقدينگي كش��ور به صورت سپرده گذاري مردم در 
بانك ها است كه در صورت نتيجه بخش بودن برجام 
مي تواند خارج ش��ود و به هريك از بازارهاي مسكن، 

بورس، طال، ارز يا ارزهاي ديجيتال ورود كند.

در شهر
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تهديدها و فرصت هاي تهاتر
 وضعيت اي��ده آل، گزاره هاي ديگري ني��ز وجود دارد. 
نخست اينكه كه به  طور كلي فروش نفت ايران متوقف 
شود و گزاره دوم، تهاتر نفت در برابر برخي كاالها است. 
تهاتر نفتي به هر حال بهتر از بايكوت كامل فروش نفت 
اس��ت. چرا كه بايكوت فروش نفت، باعث مي ش��ود تا 

چاه هاي نفت كشور با مشكل مواجه شوند.
۲( البته ش��رايط تهاتر نفتي بايد متناسب با نيازهاي 
كشور باشد و نبايد به گونه اي با كشورهاي مقابل تهاتر 
كرد كه به زيان كشور باشد. در واقع بايد به يك معامله 
برد - برد در ازاي تهاتر دست پيدا كنيم. يعني اگر قرار 
اس��ت در برابر فروش نفت، كااليي دريافت شود، بايد 
اين كاالها، كاالهاي باكبفيت با قيمت مناسب باشد. 
از سوي ديگر نرخ نفتي كه در ازاي كاال و خدمات تهاتر 
مي شود بايد با قيمت هاي استاندارد محاسبه شود. اينكه 
ايران بخواهد نفت خود را تخفيف هاي فراوان به فروش 
برساند، قابل قبول نيست. واقع آن است كه بخش قابل 
توجهي از درآمدهاي ارزي كشور، طي سال هاي اخير 
صرف خريد اقالم اساسي مي شود. ايران ساالنه حدود 
۱4 ميليارد دالر ارز ترجيحي براي اقالم مورد نياز خود 
صرف مي كند. اين نيازها را مي توان از طريق تهاتر نفت 
نيز تامين كرد. اقالمي چون برنج، روغن، ش��كر، ذرت، 
گندم، دارو، نهاده و... مهم ترين نيازهاي ايران را تشكيل 
مي دهند. بنابراين اولويت ايران در وهله نخس��ت بايد 
حل مشكل تحريم هاي اقتصادي و بازگشت به بازارهاي 
بين المللي باشد، اما اگر بنا به هر دليلي رفع تحريم ها به 
تاخير افتاد، تهاتر راهكاري است كه از طريق آن مي توان 

بخشي از نيازهاي كشور را تامين كرد.
۳( بر اساس گزارشي كه اخيرا توسط رويترز، رسانه اي 
ش��ده اس��ت، ايران باالي ۶۰۰ هزار بشكه در روز نفت 
مي فروش��د، ايرادي ندارد ك��ه در كنار اي��ن حجم از 
فروش نفت، ايران خريداران جديدي براي تهاتر نفت 
نيز پيدا كند. بس��ياري از كشورها از تهاتر نفت در برابر 
اقالم توليدي شان اس��تقبال مي كنند. اين روش راه را 
براي بازگش��ت ايران به بازاره��اي جهاني باز مي كند. 
دليل استقبال كشورها از تهاتر نفتي آن است كه امكان 
صادرات را براي كشورهاي ديگر فراهم مي كند. ايران 
نفت باكيفيتي دارد، ضمن اينكه قيمت نفت ايران هم 
معقول است. اين روند تا زمان رفع تحريم ها، مي تواند 
ادامه داشته باشد. بايد توجه داشت كه بازگشت ايران به 
بازار جهاني با دشواري هاي فراواني روبه روست. با توجه 
به اينكه هنوز مشخص نيست پايداري برجام تا چه زماني 
تداوم داشته باشد، حفظ بازارهاي تهاتري مي تواند به 

نفع كشور باشد. 
4( در اين ميان بايد توجه داش��ت كه تهاتر، فرصتي را 
در اختيار مفس��دين قرار مي دهد تا از اين فضا به نفع 
خواسته هاي سوداگرانه خود بهره برداري كنند. بنابراين 
همزمان با افزايش تهاتر، ايران بايد دامنه نظارت هاي 
خود را گسترش دهد تا موضوع تهاتر نيز مانند بحث ارز 
ترجيحي به چالشي براي اقتصاد ايران بدل نشود. اگر 
ايران نتواند طي يك ماه آينده با كشورهاي ۱+4 و امريكا 
به جمع بندي برسد، وضعيت اقتصادي ايران با مشكالت 
عديده اي مواجه خواهد شد، ايران بايد همه جوانب امر را 
مورد توجه قرار بدهد و از هر ظرفيتي استفاده كند. يكي 
از نيازهاي مهم ايران، سرمايه گذاري بر زيرساخت هاي 
خود اس��ت كه اين نيازها را نيز از طريق تهاتر نفت در 
برابر اجراي پروژه هاي عمراني مي توان عملياتي كرد. 
ايران در بخش هاي نيروگاهي، ميادين نفتي و توسعه 
صنعت پتروشيمي و... نيازمند همكاري با شركت هاي 
بزرگ است. مي توان در ازاي اجراي پروژه هاي عمراني 

به كشورهاي مقابل نفت تخصيص داد. 
5( در كنار بحث تهاتر، ظرفيت هاي مرتبط با رمزارزها 
مي تواند به نفع اقتصاد ايران در دوران تحريم ها عمل 
كنند. در اين ميان پرس��ش اساس��ي آن است كه آيا 
مي توان در درازمدت روي تهات��ر نفت در برابر كاال و 
خدمات حساب باز كرد؟ پاسخ اين پرسش را در شرايط 
فعلي نمي توان با قطعيت داد. برخي افراد و جريانات 
ادعا دارند كه مي توان روي اين گزاره براي بلندمدت 
حساب كرد، اما بسياري از كارشناسان نيز معتقدند 
اين نوع مناس��بات اقتصادي براي بلندمدت ممكن 
نيست. بعد از شكست ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۰ 
و حضور بايدن، امريكا سختگيري هاي بسيار كمتري 
را در مواجهه با تحركات اقتص��ادي ايران دارد. يعني 
بايدن تا به امروز اجازه داده كه ايران در صحنه مراودات 
اقتصادي به  طور جس��ته و گريخته تحركاتي داشته 
باش��د، اما اگر در انتخابات ۲۰۲4، دوباره فردي مانند 
ترامپ سكان هدايت كاخ س��فيد را در دست بگيرد، 
معلوم نيست كه آيا اجازه خواهد داد، ايران به راحتي با 
ساير كشورها تهاتر نفتي داشته باشد يا نه. بر اين اساس، 
ايران به جاي حساب باز كردن روي پروژه هايي چون، 
تهاتر نفت، گاز و ميعانات، بايد برنامه ريزي در جهت 
لغو تحريم هاي اقتصادي و به ثمر نشستن مذاكرات را 
در دس��تور كار قرار بدهد. اين يگانه مسيري است كه 
مي تواند ايران را به عنوان يك كش��ور عادي در نظام 
بين الملل مطرح كرده و زمينه رشد پايدار براي اقتصاد 

ايران را فراهم كند.

انفجار و حريق شديد
در بازار گل محالتي

بازار گل شهيد محالتي روز پنجشنبه در حالي طعمه 
حريق ش��د و جان دو نفر را گرفت كه پيش از اين بارها 
نسبت به رعايت نكات و الزامات ايمني در اين بازار هشدار 
داده شده بود.  آنگونه كه سيد جالل ملكي، سخنگوي 
سازمان آتش نشاني شهرداري تهران اعالم كرده است: 
ساعت ۱4:5۰ دقيقه ظهر پنجشنبه وقوع انفجار و حريق 
در باز گل محالتي واقع در خيابان زمزم از طريق سامانه 
۱۲5 به نيروهاي آتش نشاني اطالع داده شد. وي افزود: 
حدود 5 مغازه به دليل حريق و انفجار تخريب ش��ده و 
تاكنون دو نفر كه زير آوار محبوس شده بودند، خارج ولي 
به تاييد نيروهاي اورژانس جان خود را از دست داده اند. 

مشكالت كليشه اي بودجه ها
 نهادينه شده تا جايي كه امروز اكثريت قريب به اتفاق 
كارشناسان از ضرورت اصالح ساختار بودجه سخن 
مي گويند. اما اين مشكالت كليشه اي در اقتصاد ايران 
چه مواردي را شامل مي شود؟ در جريان اين يادداشت 
تحليلي از طريق تحلي��ل تارخي نظام بودجه ريزي 
ايران ت��الش مي كنيم، ن��وري به ابع��اد پنهان اين 
مشكالت بتابانيم تا تصويري از بايدها و نبايدهاي پيش 
رو نمايان شود. موارد زير نشان دهنده نكته مزبور است 
و الزم اس��ت نگرشي اصولي بر بودجه ايجاد و اعمال 

شود تا از اين بن بست فعلي عبور كنيم.
كسري بودجه: يكي از چالش هاي كليشه اي پيش 
روي اقتصاد ايران در ۷۰ سال گذشته، معضل كسري 
بودجه است. اولين بودجه ايران كسري داشته است، 
همان طور كه آخرين نمونه بودجه هاي سنواتي كشور 
در س��ال ۱4۰۱ نيز داراي كسري حداقل ۳۰۰ هزار 

ميليارد توماني است.
بودجه هاي تورم زا: يكي ديگر از مشكالت پيش روي 
بودجه هاي س��نواتي كشور آن است كه بودجه هاي 
ايران، هم��واره تورم زا ب��وده و هس��تند. زماني كه 
بودجه اي با كس��ري مواجه ش��ود، براي جبران آن 
دولت ه��ا ناچار به اتخ��اذ رفتارهايي مي ش��وند كه 
نتيجه آن بروز تورم در اقتصاد اس��ت. اس��تقراض، 
بي انضباطي هاي مالي، كاه��ش پروژه هاي عمراني 
و... ازجمله مواردي هستند كه باعث رشد نقدينگي، 
توسعه پايه پولي و نهايتا بروز تورم در كشور مي شود.

 فقدان هماهنگي با برنامه هاي باالدس��تي: فرآيند 
تحقق توس��عه در هر جامعه در يك روند مس��تمر و 
تدريجي محقق شده است. يعني در اغلب كشورها 
الگوهاي كالن توسعه، طراحي و تصويب مي شود و 
در آخر سال در جهت دستيابي به اهداف توسعه اي، 
حركت مي ش��ود. اما در اقتصاد ايران بودجه، هرگز 
هماهنگي با اهداف كالن و اسناد باالدستي نداشته اند. 
بودجه ها در ايران در مسير توسعه حركت نكرده اند. 
ضم��ن اينك��ه بودجه هاي س��االنه هم در مس��ير 

برنامه هاي پنج ساله نبوده است.
 بودجه هاي انبساطي: بودجه هاي سنواتي در طول ۷۰ 
سال گذشته انبساطي بوده اند، چه در حالت كسري 
بدون نفت، كه براي جبران كسري فشار بر نقدينگي 
تحميل شده است و چه در حالت با درآمدهاي نفتي 
كه به طور جاه طلبانه، تصميم سازان با هدف رشد باال 
به  صورت اورلپ، انبس��اطي عمل كرده اند كه هم در 
سال هاي قبل و هم در سال هاي پس از انقالب تكرار 
ش��ده اند. دولت )حاكميت( خ��ود را متولي يكه تاز 
اقتصاد در تمامي مشكالت و در فرآيند رشد مي داند، 

اين خود بودجه را تورم زا تربيت كرده است. 
معضل بودجه ه��اي دولتي: يكي از چالش هاي مهم 
بودجه هاي س��نواتي كه در طول تاريخ تكرار ش��ده 
است، معضل بودجه ش��ركت هاي دولتي است. در 
ايران بودجه شركت هاي دولتي از بودجه خود دولت 
بيشتر بوده و نظارت دقيقي بر ابعاد و زواياي گوناگون 
آن نيست. عدم شفافيت در هزينه كرد شركت هاي 
دولتي وجود دارد و اين موضوع باعث شده تا بودجه 

از شفافيت و كارايي برخوردار نباشند. 
فقدان برنامه ريزي و هدف گذاري: در گشايش هاي 
ارزي در بودجه، گرايش به واردات كاالهاي مصرفي 
بوده، تا كاالهاي واسطه اي و س��رمايه اي، و فناوري 
و انتقال تكنولوژي مناس��ب براي فرآيند توس��عه 
اقتصادي. نهادهاي عمومي ش��به خصوصي، داراي 
درآمد و هزينه هاي بااليي هستند. اينها بودجه هيچ 
نظارتي منابع وس��يعي از درآمده��ا و هزينه ها را در 
اختيار دارند و بنا به صالحديد خود هزينه مي كنند. 
اين رويه در در چارچوب فرآيند توسعه و نه در مسير 

تعريف برنامه ها قدم برمي دارند. 
مشكالت س��اختاري بودجه: هرچند طي سال هاي 
متمادي، همواره از ضرورت اصالح س��اختار بودجه 
سخن گفته شده، اما ساختار كلي بودجه ها در ايران 
اشكاالت اساسي دارد. در اين خصوص به اين موارد 
اشاره مي شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملكرد، 
عدم ش��فافيت در هزينه كرد بودجه، عدم مديريت 
بهينه دارايي ها و بدهي هاي دولت، نداشتن مبناي 
سياس��ت گذاري و اس��تراتژيك براي بودجه، عدم 
تسلط مجلس بر بودجه ريز يعني سازمان مديريت 
كه رييس آن از ط��رف رييس جمهور بدون دخالت 
مجلس تعيين مي شود، مجري بودجه وزارت اقتصاد 
اس��ت و لذا بودجه ريز، س��ازماني ديگر و مجري آن 

وزارتخانه اي ديگر است. 
وابستگي بودجه ها به نفت: وابستگي باالي بودجه هاي 
ايران در نفت يكي ديگر از مشكالت جدي بودجه ها 
در ايران اس��ت. سهم نفت در بودجه باالست و سهم 
ماليات پايين؛ اين گزاره، موجب مي ش��ود كه دولت 
پاسخگو و توسعه مدار نباشد، ضمن اينكه درآمدهاي 
مالياتي پايدار هس��تند، اما درآمدهاي نفتي ممكن 
است به دليل تحريم ها، كاهش قيمت نفت و... كاهش 

پيدا كنند.

برآورد اوليه و غيررسمي از وضعيت بازار ملك تهران طي آذر 1400 از رشد تعداد معامالت حكايت دارد

نظارت بر كيفيت ساخت و سازها كافي نيست

رشد نيم درصدي قيمت اسمي مسكن

روند صعودي تلفات اقتصادي و جاني زلزله در كشور
بررسي روند كشته شدگان ناشي از زلزله از گذشته تاكنون 
نشان مي دهد كه ميزان خسارت اقتصادي و جاني ناشي 
از زلزله همچنان روند رو به رش��دي دارد و الزم اس��ت با 
استفاده از راهكارهايي اين تلفات را كاهش دهيم. كيارش 
ناصر اسدي، دانشيار گروه سازه-زلزله دانشگاه زنجان در 
وبينار »بم؛ ۱8 سال پس از زلزله« با بيان اينكه پس از زلزله 
بم نظارت بيشتري بر ساخت و سازها صورت گرفت، گفت: 
ولي همچنان تا وضعيت مطلوب فاصله داريم. وي ادامه داد: 
بعد از زلزله اهر ورزقان ما به اهميت مقاوم سازي سازه ها به 
ويژه مقاوم سازي سازه هايي مانند مدارس پي برديم؛ چرا كه 
در اين زلزله مشاهده كرديم مدارسي كه مقاوم سازي شده 
بودند، عملكرد بهتري در برابر زلزله داشتند. ناصراسدي با 
تاكيد بر اينكه ما هنوز در بخش مقاوم س��ازي اجزاي غير 
سازه اي ساختمان ها چالش هايي داريم، اظهار كرد: در زلزله 
سرپل ذهاب به خوبي اين موضوع نمايان شد و درس هايي 
كه از اين زلزله گرفته شد، موجب توجه بيشتر به اجزاي 
غير سازه اي ساختمان ها در شهرهاي بزرگ شده است. به 
گزارش ايسنا، دانشيار گروه سازه-زلزله دانشگاه زنجان با 
تاكيد بر اينكه در اين زمينه نيز نياز به كار بيشتر داريم، گفت: 
بررسي روند كشته شدگان ناشي از زلزله از گذشته تاكنون 
نشان مي دهد كه خسارات اقتصادي و جاني زلزله همچنان 
روند رو به رشدي دارد و الزم است با استفاده از راهكارهايي 

اين تلفات را كاهش دهيم. وي ادامه داد: درس هايي كه از 
زلزله بم مي گيريم، آن است كه خسارات شديد وارد شده به 
بم بعد از زلزله از قبل قابل پيش بيني بود، ضمن آنكه تجاربي 
كه از اين زلزله به دست آمد، دير در سازه ها پياده سازي شد. 
ناصراسدي، بهبود يافتن مديريت بحران در زلزله هاي 
كوچك را از ديگر درس هاي زلزله بم نام برد و يادآور شد: 
مديريت بحران بعد از زلزله ازگله استان كرمانشاه بهتر 
از زلزله بم بوده است، ولي همچنان براي زلزله شهرهاي 
بزرگ آمادگي كافي نداريم و در اين زمينه نياز به پوشش 
بيمه اي داريم. اين محقق حوزه زلزله و سازه از تصويب 
صندوق سوانح و آيين نامه اجرايي آن خبر داد و گفت: اين 

صندوق از سال آينده راه اندازي خواهد شد.

    زلزله بي سابقه
در اي��ن وبينار دكتر مهدي زارع، اس��تاد پژوهش��گاه 
بين المللي زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله نيز با بيان 
اينكه ايران در جاي��ي قرار دارد كه ب��ا موقعيت پويا و 
پرلرزه خود، يكي از كشورهاي لرزه خيز دنيا محسوب 
مي شود، گفت: نمونه آن زلزله منجيل در ۳۱ خرداد ۶۹ 
در محل تالقي ساختاري در شمال غرب ايران در مرز 
البرز و طالش و در پهنه ايران مركزي و اولين زلزله  كشور 
است كه در منطقه مدرن شهري رخ داده است. وي زلزله 

منجيل را هشداري براي كشور دانست كه زلزله مشابه 
آن در مناطق ش��هري نيز رخ خواهد داد، اظهار كرد: تا 
قبل از زلزله منجيل اكثر زلزله هاي كشور در مناطق كم 
جمعيت تر و به دور از مناطق مدرن شهري بوده است و 
ما در جاهايي در برابر زلزله آسيب پذير مي شويم كه در 
محل هايي نزديك به شهرها و نقاط پرجمعيت كشور 
رخ مي دهد. زارع، زلزله بم را از ديگر رخدادهاي لرزه اي 
مهم كش��ور نام برد و يادآور شد: اين زلزله در 5 دي ماه 
سال ۱۳8۲ رخ داد و امسال در هجدهمين سالگرد اين 
زلزله قرار داريم و طي آن گسل بم در منطقه محدوده 
شرقي شهر بم دچار گسيختگي هاي جديدي شد و اين 
در حالي بود كه تا قبل از اين زلزله هيچ زلزله مهم ديگري 
در اين منطقه رخ نداده بود. استاد پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله، با اشاره به تالقي دوگسل 
»بم« و »پشت رود« در اين شهر، اظهار كرد: در اين محل، 
ُنود تكنوتيكي مهمي ايجاد و احتماال بعد از 5 س��ال، 
دچار گسيختگي شده است. زارع با اشاره به سازه ارگ 
بم در اين شهر با بيان اينكه اين سازه تاريخي طي ۲ هزار 
سال فاقد هيچ گونه ركورد زلزله بوده است، يادآور شد: 
اين زلزله بزرگ بم بدون هيچ سابقه قبلي بوده است و 
بايد اين درس مهم را از زلزله بم بگيريم كه ممكن است 
چنين اتفاقاتي در محل آسيب پذيرتري چون شهرهاي 

بزرگي مانند تهران، مشهد، تبريز يا كرج رخ دهد. وي 
ادامه داد: كليه بررسي هاي بعد از زلزله بم نشان مي دهد 

كه پهنه گسل بم، پهنه اي با خطر نسبي باال است.

    بيشترين مخاطرات در مناطق پرجمعيت
اين استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي 
زلزله گفت: بعد از زلزله بم بر روي لرزه خيزي تهران متمركز 
شديم و آس��يب هاي آن را با رويكرد مخاطرات و تحليل 
داده هاي زلزله، زمين لغزش و س��يالب مورد مطالعه قرار 
داديم و نتايج آن نشان داد كه بيشترين ريسك مخاطرات 
در شهر تهران مربوط به مناطقي است كه جمعيت بيشتر 
با ساختمان هاي آسيب پذيري دارد. بر اساس اين گزارش، 
در س��اعت 5 و ۲۶ دقيق��ه بامداد 5 دي ماه س��ال ۱۳8۲ 
زمين لرزه اي با بزرگاي ۶.5 ش��هر بم و اطراف آن را ويران 
كرد، ولي شب قبل از اين زلزله، دو زلزله قوي كه تقريبا در 
ساعت ۱5 و ديگري در ساعت ۲۲ رخ داد، موجب وحشت 
قابل توجهي از مردم ش��ده بود. پيش لرزه ديگري در 4۳ 
دقيقه قبل از شوك اصلي در ساعت 4 و 4۳ دقيقه در اين 
منطقه احساس شد و زمينلرزه اصلي در هنگامي رخ داد 
كه بيشتر افراد در خواب بودند كه منجر به باالترين ميزان 
تلفات در يك سانحه طبيعي در يك قرن گذشته در ايران 

شد. امسال هجدهمين سالگرد اين زلزله است.

 آگهی موضوع م�اده ۳ قانون و م�اده ۱۳ آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر برای ش�ماره ۱۲۰۰۳۴۲۳ 
مورخ۱۴۰۰/8/۱8هی�ات اول موضوع قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد س�عیدی به ش�ماره مل�ی ۲۰۹۰۲88۲۹۹ 
فرزند حس�ین در شش�دانگ عرصه و اعیان ی�ک قطعه زمین با بن�ای احداثی به 
مس�احت۱۴۹/۲۰مترمربع پ�الک ۴- اصلی واقع در مازن�دران بخش ۹ ثبت نکا به 
کالس�ه ۳۰6/۹6خریداری شده از آقای صفر محسنی آستانی محرزگردیده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۲۳5۳87
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

امیر خندان رباطی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

برابر رای شماره 6785تاریخ۱۴۰۰/8/5 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بهش�هر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم نرگیس 
خاتون اکبری فرزندشعبانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
به مساحت ۲۱5/8۰متر مربع قسمتی از پالک۱ فرعی از 6۲۱ اصلی به شماره 
کالس�ه ۱۴۰۰/۴7۴در اراضی بازار محله بخش ۱7 ثبت  بهشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند ملکیت متقاضی اعتراضي دارند 
مي توانند كه بلند میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراضی دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد   م الف ۱۲۴675۰تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۰/۴/.۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۱8

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر-محمد مهدی قلیان

برابر راي شماره ذیل هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي ذیل محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
۱- راي ش�ماره ۱۴۰۰6۰۳۲۴۰۰8۰۰۰5۰۳ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسین خواجه فرزند ماش�ا اله به شماره شناسنامه ۱۰۲۱ صادره از دشتستان به شماره ملي 
6۱۰۹587885 در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  ۱۴۲6۱/7۱مترمربع پالك 7۱۴فرعي از 7۳۳۲ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 7۳۳۲/7۱ اصلي واقع در بخش سه 

شبانكاره قریه بویري خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
۲- راي ش�ماره ۱۴۰۰6۰۳۲۴۰۰8۰۰۰5۰۰ تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي غالمحسین خواجه فرزند ماشا اله به ش�ماره شناسنامه ۱۰۲۱ صادره از دشتستان به شماره ملي 
6۱۰۹587885 در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت۴۳۳۳/۲8  مترمربع پالك 7۱5 فرعي از 7۳۳۲ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  7۳۳۲/7۱اصلي واقع در بخش سه 

شبانكاره قریه بویري خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱۰/۴ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
م الف57۳

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

داریوش جالل منش
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك واحد شبانكاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 

آقاي علي حیدري با ارایه دو برگ فرم استشهادیه اعالم نموده اند كه یك فقره سند دفترچه اي ششدانگ یك باب آپارتمان پالك 
 75۳8/۲۳۱واقع در برازجان بخش سه بوشهر كه در دفتر امالك ۴۳5 صفحه ۳6۲ ذیل ثبت 7۲۰۰۹ بنام علي حیدري صادر و تسلیم 
گردیده و نامبرده به موجب درخواست شماره ۱۴۰۰/۱۱۱/۲۱۳۴۱-۱۴۰۰/۰۹/۳۰ اعالم نموده است كه سند مالكیت پالك مذكور در اثر 
جابه جایي مفقود گردیده است اكنون نامبرده درخواست صدور المثني سند مالكیت مذكور را نموده، لذا مراتب طبق اصالح تبصره 
یك اصالحي ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده یا مدعي وجود سند 
مالكیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارایه اصل س�ند مالكیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارایه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهي: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
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 بيت كوين براي نخستين بار در حدود دو هفته گذشته به 
دليل خوش بيني سرمايه گذاران در سراسر بازارهاي مالي 
در آستانه تعطيالت كريسمس، به باالي ۵۰ هزار دالر صعود 
كرد. اين ارز ديجيتالي در معامالت نيويورك حداكثر ۳.۵ 
درصد افزايش يافت و به ۵۰ هزار و ۷۸۱ دالر رسيد اما اندكي 
بعد رشدش محدودتر شد. اتر و سوالنا هم افزايش داشتند.

بيت كوين كه بزرگ تري��ن رمزارز جهان از نظر ارزش 
بازار اس��ت، پس از اينكه اوايل نوامبر ركورد ۶۹ هزار 
دالر را شكس��ت، در پن��ج هفته گذش��ته حدود ۳۰ 
درصد ريزش كرده است. اخبار مربوط به تصميمات 
بانك هاي مركزي سراسر جهان براي تحكيم سياست 
پولي، روي ريسك پذيري در چند هفته گذشته تاثير 
گذاشته و باعث شده است سرمايه گذاران بپرسند آيا 
دارايي هاي پرريسكي مانند رمزارزها و سهام فناوري 
پس از صعودي كه در دوران پاندمي كوويد ۱۹ داشتند، 
قرار اس��ت اصالح قيمت چشمگيري پيدا كنند. روز 
پنجشنبه كه سهام امريكا در همه بخش ها سبزپوش 

شد، بخشي از اين نگراني ها تخفيف پيدا كرد.

    حمايت ها و مقاومت هاي كليدي 
بيت كوين  و آلت كوين ها

وضعيت كلي بازار بيت كوين و بيشتر آلت كوين ها در ۲۴ 
ساعت گذشته صعودي بوده است. اگر خريداران بتوانند 
قيمت بيت كوين را به باالي ۵۲.۰۰۰ دالر برسانند، احتمااًل 
روند صعودي اين ارز ديجيتال و ساير ارزهاي بازار هم ادامه 
پيدا مي كند. سرعت افزايش قيمت بيت كوين با عبور از 
مقاومت ۴۸.۵۰۰ دالري، بيشتر شد. بيت كوين در ادامه 
از مح��دوده ۴۹.۲۰۰ دالر هم عبور كرد و قبل از اصالح به 
سطوح پايين تر، از سطح ۴۹.۸۰۰ دالر گذشت. بيت كوين 
پس از آن حتي به محدوده ۵۱ هزار دالر هم رس��يد. اكثر 
آلت كوين هاي بازار هم وضعيت مشابهي دارند و با سرعت 
بيشتري در حال رشد هستند. اتريوم پس از نزديك شدن به 
مقاومت ۴.۱۰۰ دالري، موقعيت خود را باالي ۴.۰۰۰ دالر 
تثبيت كرد و ممكن است در ادامه تا ۴.۱۲۰ دالر نيز رشد 
كند. ريپل با جهشي ۸ درصدي توانست از سد ۰.۹۲ دالر 
بگذرد. كاردانو هم مشغول آزمايش منطقه مقاومتي ۱.۳ 
دالر است. پس از حركت بيت كوين به باالي ۴۷.۵۰۰ دالر، 
قيمت اين ارز ديجيتال ثبات بيشتري پيدا كرد. بيت كوين 
س��طوح مقاومتي ۴۸.۵۰۰ و ۴۹.۲۰۰ دالر را پشت سر 
گذاشته و اكنون مقاومت بعدي در محدوده ۵۲.۰۰۰ دالر 
قرار گرفته است. اگر قيمت از اين سطح عبور كند، ممكن 
است رشد آن سريع تر شود. از سوي ديگر، اگر بازار نزولي 

شود، اولين حمايت در نزديكي سطح ۴۹.۰۰۰ دالر خواهد 
بود. حمايت مهم بعدي نزديك به ۴۸.۵۰۰ دالر قرار گرفته 
كه در صورت شكسته شدن اين سطح ممكن است روند 
نزولي جديدي در بازار آغاز شود. قيمت اتريوم اكنون باالي 
سطح ۴.۰۰۰ دالر تثبيت شده اس��ت. در حالي كه روند 
بازار صعودي به نظر مي رسد، هر واحد از اين ارز ديجيتال با 
قيمتي حدود ۴.۰۳۰ دالر معامله مي شود. مقاومت كليدي 
بعدي نزديك به سطح ۴.۰۸۰ دالر است كه در صورت عبور 
قيمت از اين مقاومت، ممكن است اتريوم تا ۴.۱۲۰ دالر 
هم رشد كند. در اين صورت خريداران مي توانند مقاومت 
۴.۲۰۰ دالري را آزمايش كنند. از طرفي اگر در ادامه بازار 
نزولي شود، احتمال كاهش قيمت تا زير ۴.۰۰۰ دالر وجود 
دارد. حمايت كليدي بعدي در سطح ۳.۹۲۰ دالر است كه 
در صورت شكسته شدن اين سطح، فروشندگان احتمااًل 
حماي��ت ۳.۸۵۰ دالري را آزمايش خواهند كرد. كاردانو 
نيز در ۲۴ ساعت گذش��ته ۳ درصد رشد داشته و قيمت 
آن از ۱.۲۸ دالر عبور كرده است. خريداران اكنون در حال 
آزمايش سطح ۱.۳۰ دالر هستند. در صورت شكسته شدن 
اين مقاومت، ممكن اس��ت قيمت تا ۱.۳۲ دالر نيز رشد 

كند. بايننس  كوين هم در حال تالش براي افزايش سرعت 
حركت صعودي خود و عبور از س��طح ۵۳۵ دالر اس��ت. 
مقاومت اصلي بعدي در نزديكي ۵۵۰ دالر ش��كل گرفته 
است. در صورت عبور از سطح ۵۵۰ دالر، احتمال افزايش 
قيمت تا ۵۶۵ دالر نيز وجود دارد. سوالنا در حال حاضر باالتر 
از مقاومت ۱۸۰ دالري و با قيمتي حدود ۱۸۴ دالر معامله 
مي شود. خريداران موفق ش��دند در مقطعي قيمت را به 
۱۸۸ دالر برسانند و به نظر مي رسد مقاومت كليدي بعدي 
سطح ۲۰۰ دالر باشد. دوج  كوين باالتر از ۰.۱۷ دالر نوسان 
مي كند. اولي��ن مقاومت كليدي پيش روي خريداران 
نزديك سطح ۰.۱۷۵ دالر است. با يك شكست مناسب 
از باالي اين سطح، ممكن است قيمت تا ۰.۱۸۸ دالر نيز 
رشد كند. در غير اين صورت و با نزولي شدن بازار، ممكن 
است قيمت تا محدوده ۰.۱۶۵ دالر سقوط كند. ريپل با 
عبور از سطح ۰.۹ دالر، عملكرد خوبي از خود به نمايش 
گذاشته است. خريداران قيمت را به باالي ۰.۹۲ و ۰.۹۵ 
دالر رسانده اند و ظاهراً مقاومت كليدي بعدي نزديك 
به ۱.۰۰ دالر است كه در صورت عبور از آن مي توان به 

جهش قيمت تا ۱.۰۵ دالر اميدوار بود. 

   تام لي: بيت كوين مي تواند در ۲۰۲۲ 
به ۲۰۰,۰۰۰ دالر برسد

تام لي، تحليلگر سرشناس بازارهاي مالي، پيش بيني كرده 
است كه بهاي بيت كوين در سال آينده ميالدي مي تواند 
به ۲۰۰.۰۰۰ دالر برس��د. لي بر اين باور اس��ت عملكرد 
بيت كوين در س��ال ۲۰۲۱ نااميدكننده ب��ود ولي اين ارز 
ديجيتال در س��ال آتي مي تواند بدرخشد. بيت كوين در 
تاريخ ۱۰ نوامبر به اوج ۶۹.۰۴۴ دالري رسيد اما بعد از آن 
سقوط تند و تيزي را تجربه كرد. همچنين نتايج نظرسنجي 
مركوريو حاكي از افزايش تقاضا براي پذيرش پرداخت هاي 
ارز ديجيتال توسط شركت ها است. نظرسنجي اخير شبكه 
پرداخت مركوريو نشان داد كه ۵۷ درصد از پاسخ دهندگان 
معتقدند كه پذيرش ارزهاي ديجيتال براي پرداخت ها، به 
شركت ها مزيت رقابتي مي دهد. اين نظرسنجي مركوريو 
با مش��اركت ۵۰۱ تصميم س��از ارش��د مالي در بريتانيا 
انجام شده و تقريباً نيمي از اين افراد از شركت هايي هستند 
ك��ه بيش از ۲۵۰ نفر در اس��تخدام خود دارند. همچنين 

۴۰ درصد پاس��خ دهندگان از مقامات ارش��د در س��طح 
هيات مديره يا مدير بخش هاي مختلف هستند، درحالي 
كه بقيه شركت كنندگان شركا يا صاحبان مشاغل بودند. 
پتر كوزياكوف، مديرعام��ل مركوريو به  كوين تلگراف 
گفته است: »تحقيقات ما نشان مي دهد كه ۷۵ درصد 
ش��ركت هاي بزرگ معتقدند ارزهاي ديجيتال نهايتًا 
در هر شكلي از خدمات مالي ادغام خواهند شد.« وي 
خاطرنشان كرد كه ۷۲ درصد از مشاغل بزرگ در بخش 
پرداخت، ارزهاي ديجيتال را آينده پرداخت ها مي دانند. 
همچنين ۷۵ درصد شركت كنندگان گفته اند كه شاهد 
افزايش تقاضا از سوي تأمين كنندگان و مشتريان براي 
ارايه ارز ديجيتال به عنوان يك گزينه پرداخت بوده اند. 

   كاهش بيت كوين موجود در صرافي ها
بررسي هاي جديد وب سايت تحليلي كريپتورنك نشان 
مي دهد حجم بيت كوين موجود در صرافي ها دچار افت 
قابل توجهي شده و آنها فقط ۶.۳ درصد از كل بيت كوين هاي 
موجود را در اختيار دارند؛ اين بدان معني است كه تعداد 
بيت كوين موجود در صرافي ها حدود ۱.۳ ميليون واحد 
است. كاهش حجم بيت كوين صرافي ها از زمان هاوينگ 
۲۰۲۰ شروع ش��د. صرافي ها در اكتبر ۲۰۲۰ حدود ۹.۵ 
درص��د از كل موجودي بيت كوين را در اختيار داش��تند. 
اين رقم در جوالي امسال به ۷.۳ درصد كاهش يافت و در 
دسامبر هم به پايين ترين حد خود يعني ۶.۳ درصد رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه برخي سرمايه گذاران و شركت ها 
هم بيت كوين خ��ود را در صرافي ها نگه مي دارند و حجم 
واقعي بيت كوين موجود در صرافي ها ممكن است پايين تر 
باشد. در عين حال طبق مطالعه جديد دفتر ملي تحقيقات 
اقتصادي )NBER( كه تحت عنوان »تحليل بالك چيني 
بازار بيت كوين« انتشار يافته، كمتر از ۳ درصد تراكنش هاي 
بيت كوين مربوط به معامالت غيرقانوني است و اين يعني 
تراكنش هاي غيرقانوني، كالهبرداري و قمار در مجموع، 
كمتر از ۳ درصد از كل حجم تجارت بيت كوين را به خود 
اختصاص داده اند. از سوي ديگر، اين موسسه تحقيقاتي 
خصوصي امريكايي در مطالع��ه خود ادعا مي كند كه ۸۰ 
درصد از حجم تراكنش ها، مربوط به صرافي ها و ميزهاي 

معامالتي است كه بيشتر جنبه سفته بازي دارند.
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تحقق ۴۰  درصدي 
در اجراي دولت الكترونيك

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: 
براي ثبت يك شركت و يك مجوز حداقل ۵۸ مرحله را 
بايد بگذراند پس ما بايد فرآيندها را اصالح كنيم به نظر 
مي رسد با قانون تس��هيل فضاي كسب و كار تا حدود 
زيادي دولت الكترونيك را محقق شود. رضا باقري در 
گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه بحث دولت 
الكترونيك نزديك به دو دهه است كه در كشور مطرح 
شده است اما بنا به آمار ارايه شده توانستيم ۴۰ درصد از 
اين مهم را عملياتي كنيم به نظر شما چه عواملي اجرايي 
ش��دن دولت الكترونيك را به تعويق مي اندازد؟ گفت: 
دولت الكترونيك يك پروژه نيست كه بتوانيم در يك 
بازه زماني آن را اجرا كنيم ممكن است آمار بهره گيري 
از آن در سال هاي مختلف متفاوت باشد. وي با اشاره به 
شاخص هاي جهاني آنالين سرويس در كشور، افزود: در 
سال ۲۰۱۸ شاخص جهاني آنالين سرويس حدود ۶۰.۳ 
بوده، اين در حالي اس��ت كه در سال ۲۰۲۰ اين آمار به 
۵۸ درصد رسيده است پس مشاهده مي كنيد كه آمار 
و شاخص ها همواره در حال تغيير است. رتبه ما در ارايه 
خدمات دولت الكترونيك، در مقياس جهاني ۸۹ بوده 
است اما تالش داريم كه به وضعيت خود سامان بدهيم 
چراكه توانمندي  الزم در اين بخش را داريم. معاون دولت 
الكترونيك سازمان فناوري اطالعات ادامه داد: به نظر من 
اهتمام دولت ها در راستاي دولت الكترونيك به سمت 
بهبود فرآيندها حركت كرده اس��ت و اين جاي تشكر 
دارد. در ۶ سال اخير بيشتر تالش ها معطوف به فرآيند 
اصالحيه شناسنامه خدمات بود اين در حالي است كه 
در دوره جديد بيشتر به سمت بازمهندسي فرآيندها 
متمايل شده ايم و اين خبر خوبي است. وي با بيان اينكه 
فرآيندهاي موجود و الكترونيك كردن آنها ارزش افزوده 
ايجاد نمي كند، خاطرنشان كرد: فرآيندهاي موجود بايد 
بازمهندسي ش��وند در غير اين صورت به سمت دولت 
هوشمند حركت نخواهيم كرد. بسياري از قوانين اداري 
در كشور به ۵۰ سال قبل باز مي گردد و اين نياز است كه 
فرآيندهاي جديدي را ابالغ كنيم. باقري با بيان اينكه 
تالش داريم به سمت بازمهندسي فرآيندها برويم، 
خاطرنشان كرد: اگر در اين زمينه ورود كنيم دولت 
الكترونيك رنگ و بوي جديدي به خود مي گيرد اگر 
دولت متحول نشود هر چقدر در زمينه الكترونيكي 
كردن خدمات سرمايه گذاري كنيم منجر به تكرار 
مكررات مي شود. سرمايه گذاري اوليه براي مركز ملي 
تبادل اطالعات الزم است تا امكان ارايه سرويس هاي 
يكپارچه ايجاد شود اگر اين مهم محقق شود مي توان 
اميدوار بود كه بازمهندسي فرآيندها صورت مي گيرد. 
به گفته وي، برآورد ما در زمينه دولت الكترونيك اين 
است كه مي توان ۴۰ درصد از موفقيت در اين زمينه 
را به ۶۰ درصد رس��اند اما نمي توانيم به ۱۰۰ درصد 

برسانيم مگر اينكه فرآيندها اصالح شود. 

تشريح سرويس هاي ديجيتال و 
يوزكيس هاي 5G  در بازديد معاون 

وزير ارتباطات از غرفه همراه اول
معاون وزير ارتباطات ضمن بازديد از غرفه همراه اول در 
نمايشگاه ايران تلكام ۲۰۲۱، در جريان سرويس هاي 
 IOT ۵  وG ديجيتال و پروژه هاي عملياتي مبتني بر
اين اپراتور ق��رار گرفت. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، علي اصغر انصاري، 
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و همچنين دبير ش��وراي راهبري 
توسعه شبكه ملي اطالعات كه چندي پيش با حضور 
در »مركز مانيتورين��گ پلتفرم هاي ديجيتال همراه 
اول« با مقوالت زيرس��اختي اپراتور اول تلفن همراه 
در راس��تاي توسعه ش��بكه ملي اطالعات آشنا شده 
بود، امروز جمعه ۳ دي ۱۴۰۰ با حضور در نمايشگاه 
ايران تلكام ۲۰۲۱ به غرفه همراه اول آمد و از نزديك 
با س��رويس هاي ديجيتال و يوزكيس هاي كاربردي 

تكنولوژي نسل پنجم )۵G( همراه اول آشنا شد.

رونمايي از راهكار اينترنت 
خانواده همراه اول با نام بومينو 

در نمايشگاه ايران تلكام ۲۰۲1
سرويس هوشمند بومينو در بيست ودومين نمايشگاه 
ايران تل��كام ۲۰۲۱ رونماي��ي ش��د و در مع��رض ديد 
بازديدكنندگان قرار گرفت. به گزارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، »بومينو« س��رويس 
هوش��مند و زيرمجموعه راهكار خانواده هم��راه اول 
كه با ه��دف مديريت والدي��ن بر اس��تفاده فرزندان از 
اينترنت طراحي شده، براي نخستين بار در نمايشگاه 
ايران تلكام ۲۰۲۱ رونمايي شد. اين سرويس كه در آستانه 
تجاري سازي است، روي سيم كارت هاي همراه اول فعال 
مي شود و به والدين همراه اولي اين امكان را مي دهد تا با 
خيال راحت تر گوشي را براي استفاده از اينترنت در اختيار 
فرزندانشان قرار دهند. بومينو در فاز اول شامل چهار طرح 
محتوايي مختلف، متناسب با صالحديد والدين و نياز 
فرزندان است و به راحتي و از طريق كددستوري »ستاره 
۱۰۰ ستاره ۱۴ مربع« فعال مي شود. همراه اول در فازهاي 
بعدي كه در آينده اي نزديك رونمايي مي شود به سمت 
تكميل اين راهكار و ارايه خدمات جذاب، مفيد و كاربردي 
براي غني سازي زندگي مجازي فرزندان و خانواده هاي 
ايراني حركت مي كند.  چهار طرح محتوايي بومينو شامل 

»نوبوم«، »ده بوم«، »صدبوم« و »هزار بوم« مي باشد.

بازديد نمايندگان مجلس از آخرين  
دستاوردهاي فني و ديجيتال 

همراه اول در ايران تلكام ۲۰۲1
جمعي از نمايندگان مجلس ضم��ن بازديد از غرفه 
همراه اول در نمايشگاه ايران تلكام ۲۰۲۱، از نزديك 
در جريان آخرين دستاوردهاي فني و ديجيتال اين 
اپراتور قرار گرفتند. به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان با برگزاري روز 
دوم نمايشگاه بين المللي ايران تلكام ۲۰۲۱، جمعي از 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با حضور در غرفه 
همراه اول از نزديك با اقدامات فني و دس��تاوردهاي 
بومي نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
آشنا شدند. مديران ارشد گروه همراه اول نيز در اين 
بازديد ضمن تشريح آخرين دستاوردهاي فني از جمله 
جراحي از راه دور و بومي سازي تجهيزات مخابراتي، با 
ديدگاه ها و دغدغه هاي نمايندگان مردم در بهارستان 
از نزديك آشنا شدند. همراه اول در بيست و دومين 
نمايش��گاه بين المللي مخابرات، فناوري اطالعات و 
راه حل هاي نوآورانه )ايران تلكام ۲۰۲۱( در غرفه ۳۸ 
س��الن ۸-۹ محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران از ساعت ۸ تا ۱۵ ميزبان بازديدكنندگان است.

كاهش بيت كوين موجود در صرافي ها؛  فقط ۱،۳ ميليون واحد باقي مانده است

بيت كوين بار ديگر از مرز ۵۰  هزار دالر گذشت

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان 
با ارزيابی کيفی فشرده يک  مرحله ای

مناقصه استم گذاری  شیرهای معلق و مدفون نمودن شیرهای حوضچه ای 8 الی 20 اینچ شهرستانهای استان البرز
ش�رکت گاز اس�تان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره نیاز درسامانه   س�تاد)2000001402000079( را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی) دولت ( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1400/09/23  می باشد.
مبلغ برآورد اولیه  66،000،000،000ریال 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه� تاریخ 1394/09/22 به مبلغ 3،300،000،000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت تا ساعت16:00روزچهارشنبه01/ 1400/10

آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت 16:00روز شنبه 18/ 1400/10
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد (  

گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج" : ساعت :   10:00 روز یکشنبه تاریخ  26/ 1400/10
شرایط مناقصه گر: دارای حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات معتبر از سازمان برنامه و بودجه کشور و ظرفیت خالی در سقف مبلغ برآورد اولیه مناقصه –گواهی نامه 

صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزات تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته مورد نظر
 آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 ، شرکت گاز استان البرز ،امورپیمانها

تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

شركت ملي گاز ایران
 شركت گاز استان البرز

)سهامي خاص(

نوبت دوم

شناسه آگهي :1۲۴۴75۴

آگهی مزايده عمومی  
شهرداري بندركیاشهر به استناد مجوز شماره 6/11/ش مورخ 1400/07/26 شوراي محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یك دستگاه خودروي پژو 405GLX ، مدل سال 1393، به رنگ نقره اي متالیك به 

شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
فلذا متقاضیان می توانند جهت شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداري بندر كیاشهر مراجعه و یا با شماره هاي 42822444 و 42822445 و 42822848 013-تماس حاصل فرمایند. 

شرایط مزایده: 
1-  نام دستگاه مزایده گذار: شهرداري بندركیاشهر 

2-  شرح مختصر موضوع مزایده و میزان سپرده: 
2-1- شركت كنندگان براي خرید مي بایست مبلغ 54/000/000 ریال بابت سپرده شركت در مزایده به حساب 

5944911169 شهرداري نزد بانك ملت شعبه بندركیاشهر واریز نمایند. 
3-  تاریخ چاپ آگهی مرحله سوم 1400/10/04 

4-  تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 1400/10/04 
5-  تاریخ بازگشایی در سامانه قابل رویت می باشد.

6-  مکان بازگشایی در محل دفتر كار مدیرامور مالی شهرداري به نشانی : شهرستان آستانه اشرفیه – بندركیاشهر – خیابان امام خمینی – شهرداري بندركیاشهر قرائت می شود. حضور شركت كنندگان در جلسه 
مذبور بالمانع می باشد. 

7-  باالترین مبلغ پیشنهادي  برنده شناخته شده و سپرده شركت نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداري باقی خواهد ماند. 
8-  برنده مزایده مکلف است از تاریخ اعالم ظرف مدت سه روز نسبت به واریز كل بها )قیمت پیشنهادي( به حساب  درآمد شهرداري به شماره 5944910594 اقدام نماید در غیر این صورت انصراف وي  از انجام معامله 

تلقی و سپرده  او به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و با نفر دوم  معامله انجام می گردد و در صورت انصراف نفر دوم سپرده وي نیز ضبط و معامله با نفر سوم انجام می گیرد. 
9-  به پیشنهادات فاقد سپرده تعیین شده و مبهم و یا خارج از موعد مقرر كمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10-  شركت در مزایده براي عموم آزاد است. 
11-  كلیه هزینه هاي نقل و انتقال و آگهی و غیره بر عهده برنده حراج می باشد. 

12-  شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و این برگ هیچگونه حقی از جهت خرید براي شركت كنندگان ایجاد نمی كند. 

نوبت سوم

   مرتضی عاطفی  -  شهردار 



ادامه از صفحه اول|
سختگيرانه اس��ت، خودش را كنار مي كشد؛ چراكه 
قوانين گمركي به گونه اي است كه زمان ترخيص كاال 
را چندبرابر افزايش مي دهد واين فرايند سبب خواب 
سرمايه بازرگان مي شود. در اين چرخه معيوب، بازرگان 
اصيل كنار مي رود واينجاست كه فضا براي قاچاق باز 
مي شود. حال به گفته روان، از آنجايي كه تقاضا براي 
كاالي قاچاق همچنان در بازار وجود دارد، افرادي كه به 
صورت غيررسمي كار مي كنند، به اين بخش از تقاضاي 

بازار پاسخ مي دهند. 
البته او عنوان مي كند كه براي درك مس��اله قاچاق 
بايد سطح س��ليقه، توان ونياز طرف تقاضا در بازار را 
نيز در نظر گرفت وسنجيد؛ چون كااليي كه به صورت 
غيررسمي وارد شده قطعا ارزان تر از كااليي است كه از 
مبادي رسمي وارد شده. از طرفي، به دليل فشارهاي 
اقتصادي تمايل به كاالي قاچاق در بين مردم نيز بيشتر 
است. اين درحالي است كه خيلي از كاالهاي قاچاق، 
فيك هستند و نمايندگي رسمي و گارانتي ندارند. يا 
بعضا به اس��م برندهاي معتبر خارجي وارد مي شوند، 
درحالي كه توليد غيرمجاز كشور چين هستند. از نگاه 
او، نخس��تين راه كاهش قاچاق، تسهيل فرآيند ورود 

كاالي با كيفيت است. 

   گام دوم براي كاهش قاچاق
دومين گامي كه به بنابه توضيحات روان مي تواند در 
كاهش حجم قاچاق اثرگذار باشد، صدورگواهي اصالت 
اس��ت كه اين هم البته به استقبال مصرف كنندگان 
بستگي دارد. به طور نمونه، »دارو« اثر مستقيم روي 
س��امت افراد دارد، اما كمتر پيش مي آيد كه كسي 
گواهي اصالت دارو را استعام كند. مثل مواد غذايي كه 
هولوگرام هاي اصالت دارند و تاريخ انقضا و نحوه واردات 
آنها مشخص است. همان كاري كه سامانه شناسه كاال 
براي مديريت تجارت رسمي فراهم مي كند. بنابراين 
خريداران بايد از اصالت كااليي كه مي خرند، مطمئن 
باشند تا از سرمايه خود صيانت كنند. راه صيانت هم 
همان ليبل هايي است كه مي توان از طريق آن اصالت 

كاال را بررسي كرد. 
عضو هيات مديره شناس��ا در ادامه توضيح مي دهد، 
دولت هم اكنون به دنبال اجراي پروژه شناس��ه كاال و 
كد رهگيري است، پيش از اين هم پروژه هايي در مورد 
كاالهاي دارويي و غذايي پياده سازي شده، اما از آنجايي 
كه زيرس��اخت مناس��ب فرهنگي نداشته، موفقيت 
چنداني كسب نكرده است. بنابراين بايد بررسي كرد 
كه چرا با وجود اقداماتي كه تاكنون انجام شده، هنوز 
درصد زيادي از مردم اصالت كاالهايي كه مي خرند را 
استعام نمي كنند كه اين كار با همكاري دولت وبخش 
خصوصي شدني اس��ت، اما بايد زيرساخت هاي آن را 
فراهم كرد و با تبليغاتي كه ص��ورت مي گيرد، مردم 
بدانند كه استفاده از شناسه و استعام اصالت، برايشان 

امتيازاتي دارد. 

     عرضه فيك ها با برچسب برند اصلي!
»سيد كمال الدين سيدريحاني« مديرعامل شناسا نيز 
در همين رابطه و در گفت وگو با ما از نحوه ورود كاالهاي 

قاچاق وفيك به كش��ور مي گويد و توضيح مي دهد: 
واردات كاالي قاچاق بيش��تر به ش��يوه ته لنجي  و از 
طريق خودروهاي شوتي وارد كشور مي شود. اما اغلب 
كاالهايي كه وارد بازار مي شوند، از جمله لوازم يدكي، 
فيك هستند. به طور نمونه، يك كاال با برند فيك ساخت 
آلمان وارد كشور مي شود؛ اين درحالي است كه همين 
كاال در چين توليد ش��ده، بدون اينكه تحت ليسانس 
كشور آلمان باشد. اما ليبل توليد كشور آلمان روي آن 

زده مي شود و عنوان نمي كنند كه توليد چين است. 
سيد ريحاني در مورد اينكه مبدا ورودي اين كاالهاي 
قاچاق و فيك، كدام كشورها هستند، مي گويد: مبدا 
برخي از اين كاالهايي كه به صورت فيك يا قاچاق وارد 
كشور مي شود، »چين« است . اما برخي از اين كاالها 
هم توسط توليدكنندگان زيرزميني توليد مي شوند. 

وقتي درباره علت ب��روز اين اتفاق در چرخه تجارت و 
اقتصاد از او مي پرسم، اينگونه توضيح مي دهد كه قوانين 
گمركي و پروس��ه تجارت خارجي ايران يك فرآيند 
بسيار سخت و آزاردهنده براي فعال اقتصادي وبازرگان 
است. از اين رو، ممكن است يك بازرگان ترجيح بدهد، 
كااليش را به صورت ته لنجي و قاچاقي وارد كشور كند. 
حال ممكن است در اين فرآيند كاالهايي كه به صورت 
غيررسمي وارد مي شوند، بي اصالت باشند، كه البته 

حجم آنها هم باالست. 

    نقش حاكميت چيست؟ 
مديرعامل شناس��ا در پاسخ به اينكه پس اينجا نقش 
حاكميت چيست، بيان مي كند: حاكميت مي تواند 
برون  سپاري كندو تنها بر چرخه كار نظارت داشته باشد. 
به عبارتي ديگر، سنجش اصالت گواهي كاال ومبدا ورود 

آن را به اتحاديه ها و بخش خصوصي واگذاركند و تنها 
با قوانين بازدارن��ده، امر نظارتي خود را انجام دهد. در 
مقابل اگر تخلفي صورت گرفت، تمام مجوزها را باطل 
كند.  سيد ريحاني با تاكيد بر اينكه حاكميت مي تواند 
از طريق بخش خصوصي گواهي اصالت يا همان ماده 
13 قانون مبارزه با قاچاق را اجرا كند، اظهار مي كند: 
حاكميت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و از اين 
بخش بخواهد اين اقدامات را انجام دهد. در مقابل براي 
اينكه از بروز هرگونه تخلف و اصالت بخشي به كاالي 
فيك جلوگيري كند، با قوانين بازدارنده و سلب امتياز، 

جلوي اقدامات اينچنيني را بگيرد. 

    راهكار تشخيص كاالي قاچاق چيست؟ 
در اين ميان يكي از س��واالتي كه هميش��ه در بحث 
مبارزه با قاچاق مطرح مي شود اين است كه ما چطور 
مي توانيم تشخيص دهيم كااليي قاچاق است يا خير. 
سيد ريحاني در پاسخ به اين پرسش ما مي گويد: قطعا 
يكي از روش ها همين گواهي اصالت اس��ت كه البته 
ريزه كاري هاي زيادي دارد. اما به طوركلي، اگر مراكزي 
وجود داشته باش��د كه اصالت كاال را تاييد  كند، اين 
اصالت باعث مي شود مصرف كننده هم سمت كااليي 
برود كه اصالتش تاييد شده است. او مي گويد: اكر كسب 
وكارهاي اهليت دار مجوز اصالت را صادر كنند، با چنين 
اقدامي، كاالي فيك و قاچاق روي دست توليدكننده 
و واردكننده مي ماند و كم كم بازارش��ان را از دس��ت 
مي دهند.  مديرعامل شناس��ا با بي��ان اينكه با صدور 
گواهي اصالت، مصرف كننده نهايي به فرايند عرضه 
و تقاضا نظم مي بخشد، اظهار مي كند: مصرف كننده 
نهايي با تبليغاتي كه انجام مي شود و روشنگري هايي 

كه صورت مي گيرد، مي  داند كااليي كه مي خرد گواهي 
اصالت دارد و صاحب كاال مشخص است و در صورت 
مش��كل دار بودن كاال مي توان��د آن را به صاحب كاال 
مرجوع كند. ازآن سو، مي داند كه فيك همين كااليي 
كه خريداري كرده، نيز در ب��ازار وجود دارد، اما چون 
برچسب اصالت ندارد، قاچاق است. حال در صورتي كه 
اقدام به خريد اين كاال كند، ضمانت��ي وجود ندارد و 
نمي تواند مش��كات مربوط به آن را پيگيري كند. او 
در ادام��ه توضيح مي دهد: در چنين ش��رايطي ديگر 
عرضه كننده كاالي قاچاق نمي تواند، كاالي فيكش را 
به اسم كاالي اصل بفروش برساند. از اين رو، تقاضا براي 
كاالي فيك و قاچاق كاهش پيدا مي كند.  حال به گفته 
سيدريحاني، جداي از اين موارد، از آنجايي كه حاكميت 
از اجراي كد رهگيري اهدافي دارد و مي خواهد كاال را 
رديابي كند؛ مي تواند با برون سپاري به بخش خصوصي 
نه تنها رهگي��ري را انجام دهد، بلك��ه اصالت كاال را 
هم بس��نجد تا كاالي معتبر در بازار عرضه شود بنابر 
اظهارات او، براي صدور اين گواهي، با مجوزي كه در 
سال 91 از اتحاديه كشوري گرفتيم، برچسب اصالت 
را داريم. فقط بازرگان بايد كااليش را به ارايه بدهد تا ما 
آن را بررسي كنيم، اگر نياز باشد، تست هاي كيفيتي را 
از مراكز مربوطه دريافت مي كنيم؛ اگر صاحيت كاال 
تاييد ش��ود، براي مثال توليدكننده و تحت ليسانس 
آن به درستي ذكر ش��ده باشد، برچسب  تاييد اصالت 
مي دهيم كه كيفي��ت را تضمين مي كند. از آنس��و، 
مصرف كننده هم از طريق استعام، متوجه مي شود، كه 
كاال براي كدام كشور است وكد فني و شماره فني آن 
چيست. با اين روش مي توانيم به مصرف كننده كمك 

كنيم كه كاالي اصل را خريداري كند. 

رويداداخبار
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چرا روسيه واردات فلفل
از ايران را ممنوع كرد؟ 

ايسنا|قائم مقام رييس اتاق بازرگاني و صنعت روسيه 
در ماقات با هيات ايراني ابراز اطمينان كرد كه مشكل 
ممنوعيت موقت واردات فلفل از ايران به زودي حل 
شود. به گزارش ايسنا به نقل از سفارت ايران در مسكو، 
هيات اعزامي از جمهوري اسامي ايران به سرپرستي 
محمد مهدي برومندي، معاون امور باغباني وزارت 
جهاد كش��اورزي و مقامات اتاق بازرگاني و صنعت 
روس��يه ديدار و در خصوص رفع ممنوعيت واردات 
فلفل از ايران و گسترش همكاري هاي تجاري بين دو 
كشور گفت وگو كردند. معاون وزير جهاد كشاورزي 
كشورمان با اشاره به حجم توليد و كيفيت بسيار باالي 
محصوالت كش��اورزي جمهوري اسامي ايران كه 
توانسته است جايگاه خوبي در بازار روسيه كسب كند 
خواستار مساعدت و همكاري بخش هاي خصوصي 
و دولتي دو كش��ور براي رفع موانع گرديد. والديمير 
پادالكا، قائم مقام اتاق بازرگاني و صنعت روسيه با اشاره 
به اينكه در سال جاري ميادي حجم تجارت بين دو 
كشور براي اولين بار در طول روابط دو كشور به بيش 
از سه ميليارد دالر رسيده است گفت: بخش اعظم اين 
حجم از مبادالت تجاري به محصوالت كشاورزي دو 
كشور اختصاص دارد. پادالكا با تشكر از حضور هيات 
عاليرتبه ايراني در مس��كو، افزود اطمينان دارم كه 
ممنوعيت موقتي موجود به سرعت رفع خواهد گرديد.

پلمب 50  مغازه كفش  
رييس اتحاديه صنف كفاشان دست دوز تهران با اشاره 
به اقدام شهرداري منطقه 1۲ تهران براي پلمب برخي 
از واحدهاي توليدي كفش باغ سپهساالر تهران گفت: 
منطقه باغ سپهساالر بيش از ۸۰ سال است كه بورس 
توليد كيف و كفش ايران است و پلمب واحدهاي توليدي 
اين منطقه آن هم در سال حمايت توليد منصفانه نيست.

رييس اتحاديه صنف كفاشان دست دوز تهران با اشاره 
به اقدام شهرداري منطقه 1۲ تهران براي پلمب برخي 
از واحدهاي توليدي كفش باغ سپهساالر تهران گفت: 
منطقه باغ سپهساالر بيش از ۸۰ سال است كه بورس 
توليد كيف و كفش ايران است و پلمب واحدهاي توليدي 
اين منطقه آن هم در سال حمايت توليد منصفانه نيست.

رسول شجري در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ايران 
افزود: مدتي اس��ت كه ش��هرداري منطقه 1۲ تهران 
طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري خواستار خروج 
واحدهاي توليدي كفش منطقه باغ سپهساالر به خارج 
از بافت شهري شده است و با عنوان اينكه اين واحدهاي 
توليدي مزاحم بافت مسكوني هستند نامه تخليه واحدها 
را صادر كرده و اين موضوع در حالي است كه منطقه باغ 
سپهساالر بيش از ۸ دهه است كه در عرصه توليد كيف 
و كفش فعال است و به عنوان بورس توليد كيف و كفش 
ايران شناخته مي شود و بافت مسكوني ندارد. وي تصريح 
كرد: بيش از ۶۰۰ واحدتوليدي كفش فقط در منطقه 
باغ سپهساالر تهران فعاليت دارند كه خروج همه اين 
واحدهاي توليدي بدون در نظر گرفتن زيرساخت و ايجاد 
شهرك صنفي ممكن نيست و ابتدا بايد مكاني مناسب 
و فضاي كسب و كار براي اين واحدها آماده شود و بعد 
شهرداري اقدام به پلمب كند. شجري با بيان اينكه كسبه 
به لحاظ شرايط اقتصادي در شرايط مطلوبي نيستند و در 
ركود به سر مي برند، افزود: الزم است دولت نگاه ويژه اي 
به شرايط كسب و كارها داشته باشد و با توجه به شرايط 
كرونا و گراني مواد اوليه و سخت شدن شرايط توليد پلمب 
و تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكار شدن قشر زيادي از 
كارگران عادالنه نيست. در ادامه مهدي فصيحي يكي 
از توليدكنندگان كفش باغ سپهساالر كه واحدتوليدي 
شان پلمب ش��ده، گفت: بيش از ۲۸ سال است كه در 
منطقه باغ سپهساالر به عنوان توليدكننده فعاليت دارم 
و تمامي واحدهاي توليدي اين منطقه تغيير كاربري به 
كارگاهي داده اند و هزينه به شهرداري پرداخت كرده اند 
و جواز توليدي و تاييديه آتش نشاني دارند وتمامي نكات 
ايمني در واحدهاي توليدي شان رعايت شده است . وي 
افزود: واحدهاي توليدي مشكلي با رفتن ندارند اما ابتدا 
بستر و زير ساخت خروج واحدها بايد مهيا شود و اقدام 
شهرداري براي پلمب واحدهاي توليدي بدون فراهم 
ش��دن زير س��اخت براي اين واحدها منطقي نيست. 
فصيحي توليدكننده كفش تهران اظهار كرد: اگر بنا 
به خروج از بافت ش��هري و تغيير كاربري واحدهاي 
توليدي بود چرا شهرداري از واحدهاي توليدي هزينه 
بابت تغيير كاربري و مجوز واحدتوليدي دريافت كرد 
و چرا تمامي هزينه هاي مربوط به عوارض واحدهاي 
توليدي، پسماند توليد، نوسازي و … را دريافت مي كند 
و در حال حاضر با گذاشتن نيوجرسي در جلوي ورودي 
واحدهاي صنفي و اقدام به پلمب اين واحدها باعث شده 
تا بيمه تامين اجتماعي، بيم��ه كارگران اين واحدها 
را قطع كند و اكنون چه كس��ي پاسخگوي بيكاري 

كارگران اين واحدها و قطع شدن بيمه شان است.

افزايش 5۳ درصدي 
صادرات به تركيه

ايلنا |دبير اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه اظهار 
داشت: ميزان سفر ايراني ها به تركيه افزايش پيدا كرده 
است، به طوري كه بسياري از هتل هاي وان با ايراني ها 
پر شده است. مهدي موسايي در گفت وگو با ايلنا در 
مورد تاثير كاه��ش ارزش پول ملي تركيه بر تجارت 
ايران با اين كشور اظهار كرد: با كاهش ارزش لير تركيه، 
صادرات ما كاهش يافته و طبيعتا بازار رقابتي را براي ما 
سخت تر مي كند. از جهاتي در بقيه بازارها در رقابت با 
تركيه صادرات براي ايران سخت تر مي شود و از طرف 
ديگر تاكنون قيمت هاي ما نسبت به لير براي تجار 
ترك جذاب تر بود اما طبيعتا االن اين جذابيت كمتر 
مي شود. وي افزود: به علت كاهش ارزش لير بسياري 
از بازگانان تركيه اي ميل و رغبتي به خريد ندارند ولي 
به احتمال زياد اين وضعيت موقتي است. شركت هاي 
ترك درحال حاض��ر از انعقاد قراردادهاي بلندمدت 
كنار كشيده اند و قراردادهايي هم كه در شرف انعقاد 
بود دچار وقفه شده است. دبير اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و تركيه در مورد آخرين وضعيت تجاري ايران 
با اين كش��ور تصريح كرد: در حال��ت كلي صادرات 
ما نسبت به س��ال هاي قبل بهتر و تراز تجاري ما نيز 
مثبت شده اس��ت. يعني ميزان صادرات ما به تركيه 
از ميزان واردات پيشي گرفته است. از ژانويه تا اكتبر 
۲۰۲1 نسبت به ژانويه تا اكتبر ۲۰۲۰ ميزان صادرات 
ايران به تركيه ۵3 درصد افزايش پيدا كرده است. وي 
با اشاره به علل افزايش صادرات به تركيه گفت: علت 
افزايش صادرات اين است كه قيمت انرژي و كارگر در 
ايران چندين برابر نسبت به تركيه ارزان تر است و از 
نظر لجستيكي هم از آنجا كه مرز بازرگان را با تركيه 
داريم، هزينه كمتري دارد. به همين علت قيمت تمام 
شده كاال در ايران بسيار كمتر از ديگر كشورهاي جهان 
از جمله تركيه است. افزايش صادرات بيشتر در مورد 
پتروشيمي و خشكبار بوده و افزايش صادرات پوشاك 
به اين كش��ور هم فوق العاده بوده است. موسايي در 
پاسخ به سوالي در مورد سير صعودي سفر ايراني ها 
به ش��هرهاي تركيه بعد از كاهش ارزش لير بيان 
كرد: ميزان س��فر ايراني ها به تركيه افزايش پيدا 
كرده است، به طوري كه بسياري از هتل هاي وان 
با ايراني ها پر شده است. علي رغم اينكه در فصل 
سرما تركيه از نظر توريستي استقبالي نمي شود 
اما از نظر ايراني ها س��فر به تركيه به علت كاهش 

قيمتي كه اتفاق افتاده بسيار جذاب شده است. 

كاهش صادرات فرش 
به ۳0 ميليون دالر

فارس |عضو هيات مدي��ره اتحاديه توليدكنندگان و 
صادركنندگان فرش دستباف با اشاره به كاهش شديد 
صادرات فرش دستباف گفت: صادرات فرش دستباف 
ايران در ۶ ماه ابتداي امسال به 3۰ ميليون دالر رسيد. 
حامد چمن رخ با انتقاد از تصميم جداسازي مركز ملي 
فرش اي��ران از وزارت صنعت، مع��دن و تجات و الحاق 
آن به وزارت صنايع دس��تي و مي��راث فرهنگي گفت: 
من نمي خواهم وزارت ميراث فرهنگ��ي را نفي كنم و 
نمي خواهم بگويم كه اتفاق خارق الع��اده اي در وزارت 
صمت براي صنعت فرش افتاده اس��ت، اما تصميم به 
جداسازي مركز ملي فرش از وزارت صمت، في البداهه و 
بدون كار كارشناسي بوده است.  وي با بيان اينكه در اين 
مورد هيچ نظرخواهي از ذينفعان و بخش خصوصي نشده 
است، افزود: در رابطه با اين موضوع اتحاديه مرتبط با حوزه 
فرش نامه اي به معاون اول رييس جمهور نوشته اند و وي 
نيز دستور پيگيري داده است.  وي با بيان اينكه تصميم 
به جداسازي مركز ملي فرش ايران اتخاذ شده، اما تكليف 
چگونگي الحاق اين مركز به وزارت ميراث فرهنگي معلوم 
نشده اس��ت، گفت: اگر مركز ملي فرش به صورت يك 
سازمان مستقل وارد ميراث فرهنگي شود و ارتقاي جايگاه 
داشته باشد، ممكن است اين جابه جايي به نفع صنعت 
فرش كشور شود، در غير اين صورت صنعت فرش كشور 
و به خصوص بخش بازرگاني آن لطمه خواهد ديد.  چمن 
رخ با اشاره به ساختار گسترده صنعت و بازرگاني فرش 
ايران گفت: اگرچه در سال هاي اخير صنعت فرش ايران 
دچار لطمات زيادي شده است و صادرات آن كاهش يافته 
است اما زنجيره ارزش اين صنعت - هنر قابل مقايسه با 
صنايع دستي ديگر نيست و لكوموتيو قطار زنجيره ارزش 
اين صنعت - هنر صادرات است كه ممكن است با انتقال 

آن به وزارت ميراث فرهنگي دچار آسيب شود.

انتقال تجربيات در بازآفريني 
شهري، محور جديد همكاري 

شهرداري اصفهان با لهستان است 
معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري اصفهان در 
نشستي كه با معاون سفير لهستان، مشاور سفير و رايزن 
فرهنگي اين كش��ور و جمعي از مديران شهرداري به 
منظور انتقال تجربيات لهستان در زمينه بازآفريني و 
بازسازي اماكن تاريخي برگزار شد، اظهار كرد: انتقال 
تجربيات در بازآفريني شهري، محور جديد همكاري 
ش��هرداري اصفهان با لهستان است، شهر اصفهان به 
عنوان يك شهر تاريخي در ۴ دوره پايتخت ايران بوده 
و داراي بيش از 1۰۰۰ هكتار بافت تاريخي و برخوردار 
از فرهنگ ها، آثار تاريخي متعدد و حضور اقوام مختلف 
اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، وحيد مهدويان تصريح كرد: اصفهان در مسير 
بهترين محور تاريخي دنيا اس��ت و با توجه به سابقه 
تاريخي اصفهان و لهستان كه از حدود ۸۰ سال پيش 
با اقامت لهستاني ها در اصفهان شكل گرفته، ظرفيت و 
بستري مناسب براي انتقال تجربيات در زمينه بازآفريني 
و بازسازي شهري فراهم آمده است.  معاون شهرسازي 
و معماري شهرداري اصفهان با بيان اينكه اميدوارم اين 
نشست فصل جديد همكاري ميان ما و كشور لهستان 
باش��د، ادامه داد: قصد داريم با برگزاري نشست هاي 
تخصصي و علمي، ورك شاپ ها و ... اصفهان را در زمينه 
بازآفريني ش��هري به يكي از بهترين شهرهاي ايران 
تبديل كنيم. وي بر عزم معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري اصفهان براي بازآفريني شهري تاكيد كرد و 
افزود: حضور لهستان با توجه به تجارب خوبي كه در اين 
زمينه دارد مي تواند به تقويت اين موضوع به ما كمك 
كند.  مهدويان گفت: انتظار داريم موضوع بازآفريني 
شهري كه با حضور و واس��طه لهستان در اصفهان به 
دليل سابقه همكاري تاريخي دو كشور آغاز شده باعث 
ايجاد هم افزايي و هم��كاري در رابطه با اين موضوع با 
كشورهاي ديگر ش��ود.  وي اضافه كرد: اميدواريم در 
آينده اي نزديك با توجه به عزم ما و حساسيت و دقتي 
كه در لهستان وجود دارد شاهد اتفاقات خوبي در حوزه 
بازآفريني شهري باشيم. معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري اصفهان تاكيد كرد: جانمايي نقشه بافت هاي 
تاريخي، پاك ها و ... را در اختيار لهستاني هاي مرتبط 
با اين موضوع قرار مي دهيم تا نس��بت به بازسازي و 

بازآفريني اماكن تاريخي اصفهان اقدام شود.

يك منبع آگاه به »تعادل« اعالم كرد

فعاالن اقتصادي از داليل قاچاق و راه مقابله با ورود فيك ها به بازار مي گويند

رييس اتاق ايران و سوييس: 

قاچاق 9 ميليارد دالري 10 قلم كاال

كشورهاي پيشرفته در مقابل نفت تكنولوژي نمي دهند

دستورالعمل درج قيمت بر روي ۱۴ قلم كاال

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس اظهار 
داشت: موضوع مورد اهميت انتقال تكنولوژي است 
كه ما نمي توانيم با روش تهاتر آن را وارد كشور كنيم. 
كشورهاي صاحب تكنولوژي قبول نخواهند كرد كه 
در مقابل نفت به ايران تكنولوژي دهند. شريف نظام 
ماف��ي در گفت وگو با ايلنا در مورد سياس��ت تهاتري 
در كش��ور اظهار كرد: اين روش كار كوتاه مدت بوده و 
چاره اي از بخش صنعتي و به خصوص توليد را نمي تواند 
برطرف كند. تهاتر در تاريخ بشريت، روشي مربوط به 
قبل از به وجود آمدن واحد پولي اس��ت و يقينا دليلي 
وجود داشته كه ديگر مورد استفاده قرار نمي گيرد. اگر 
برنامه براي پيشرفت صنعت، اشتغال و صادرات داريم 
نمي توانيم نياز هاي خ��ود را با تهاتر حل كنيم. وي با 
اشاره به تهاتر چاي سريانكا با نفت گفت: جاي تاسف 
است كه ما ذخاير ملي خود را صرف مواد مصرفي آن 
هم محصولي مانند چاي مي كنيم كه نياز مبرم يا مرگ 

و زندگي ما نيست. چه بسا مي شد اين تهاتر را در زمينه 
دارو براي بيماران سرطاني يا اقامي استفاده كرد كه 
باعث پيشرفت اقتصاد شود. چاي يا ديگر اقام براي 
اساس عادت مصرف مي شود و نياز مبرمي به آن نداريم 
بنابراين مي توان گفت كه ما ذخاير ملي خود را صرف 
يك عادت مي كنيم. رييس اتاق مش��ترك بازرگاني 
ايران و س��وييس بيان كرد: بعيد است كه كشورهاي 
پيشرفته حاضر باش��ند در زمينه تجارت روش هايي 
مانند تهاتر را استفاده كنند. بنابراين براي رفع نيازهاي 
توليدي و صادراتي ما كشورهايي كه از نظر اقتصادي 
پيشرفته هس��تند، حاضر به چنين كاري نمي شوند 
چراكه ارزش افزوده كاالي توليدي اين كش��ورها در 
معامله اي كه تكنولوژي در مقابل نفت بدهند از بين 
مي رود. اگر بخواهند اي��ن كار را انجام دهند ترجيح 
مي دهند كه مكانيزم با پول يا اعتبار باشد. وي ادامه داد: 
نهايتا بتوان با كشورهاي جهان سوم تهاتر را پيش برد؛ 

براي مثال مي توان به سريانكا اشاره كرد كه به تازگي 
از يك جنگ داخلي وحشتناك خارج شده و اقتصاد 
اين كشور بسيار ضعيف بوده و تنها بر اساس كشاورزي 
اس��ت. وي در ادامه اضافه كرد: بنابراين موضوع مورد 
اهميت ديگر انتقال تكنولوژي است كه ما نمي توانيم 
با روش تهاتر آن را وارد كشور كنيم. كشورهاي صاحب 
تكنولوژي قبول نخواهند كرد ك��ه در مقابل نفت به 
ايران تكنولوژي دهند چراكه آنها مواد خام را با مشقت 
زياد تبديل به محصولي كرده اند كه اين فرآيند تبديل 
يك ارزش افزوده ايجاد كرده اس��ت. بنابراين حاضر 
نمي شوند تكنولوژي را در مقابل مواد خام بفروشند. 
نظام مافي گفت: بعد از خروج امريكا از برجام، بسياري 
از ش��ركت هاي سوييس��ي از ايران خارج نشدند. اما 
بيشتر شركت هايي كه همچنان در ايران كار مي كنند 
با سرمايه انباشته اي مواجه هستند كه نمي توانند سود 
آن را خارج كنند يا پول سهامداران را بپردازند يا حتي 

نمي توانند براي واردات مواد اوليه و قطعات پرداخت 
داشته باشند. مشكات بسيار بسيار زياد است و من 
تعجب نخواهم كرد اگر در صورتي كه در س��ال آينده 
مذاكرات برجام به نتيجه نرسد، تعداد اين شركت ها 
در اي��ران كمتر ش��ود. وي همچنين خاطرنش��ان 
ساخت: تعداد زيادي از ش��ركت هاي سوييسي در 
ايران سرمايه گذاري دارند كه بيشتر در حوزه هاي 
دارو، صنايع غذايي، مصالح س��اختماني  ... اس��ت، 
اما اين ش��ركت ها مش��كات زيادي دارند. رييس 
اتاق ايران و س��وييس تصريح كرد: چرخه توليد و 
سرمايه شركت هاي سوييسي در ايران نمي چرخد، 
مشكات بانكي باعث شده كه اين شركت ها نتوانند 
در ايران كار كنند. وقتي مشكات انباشته شود ديگر 
به مرز شكنندگي مي رسد، ما در حال نزديك شدن 
به نقطه شكننده براي برخي از شركت هاي بزرگي 

هستيم كه در ايران حضور دارند.

اتاق اصناف ايران در راس��تاي شفاف سازي قيمت از 
طريق درج قيمت توليد بر 1۴ قلم كاال، دستورالعمل 
عرضه اين اقام را به اتحاديه ه��ا و اتاق هاي اصناف 

سراسر كشور اعام كرد. 
به گزارش اتاق اصناف ايران، در راستاي شفاف سازي 
قيم��ت از طريق درج قيمت توليد ب��ر 1۴ قلم كاال، 
دس��تورالعمل عرضه اين اق��ام را ب��ه اتحاديه ها و 

اتاق هاي اصناف سراسر كشور اعام كرد.
م��وارد اي��ن دس��تورالعمل ب��ر اس��اس نامه هاي 
ش��ماره ۴۰۴۸۵.۴۰۰.37۰ م��ورخ 1۴۰۰.9.۲ و 
37۰.۴۴۴.۴1۸9۲ م��ورخ 1۴۰۰.9.۲۸ س��ازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان به اين 

اتاق، بدين شرح است. 
- قيمت توليد كننده / واردكننده درج ش��ده بر روي 
كاال باي��د عينا منطب��ق با قيمت فروش بر اس��اس 

صورت حساب هاي صادره )فاكتورهاي فروش( باشد 
و با احتساب ماليات بر ارزش افزوده يا معاف از ماليات 
بر ارزش افزوده در كنار قيمت به منظور جلوگيري از 

اخذ مضاعف ماليات درج شود. 
-هر گون��ه تخفيف بيش از 3 درص��د بايد با كاهش 
قيمت ف��روش توليد كننده درج ش��ده بر روي كاال 
صورت پذي��رد و تخفيف بي��ش از 3 درصد خارج از 
قيمت درج شده بر روي كاال از مصاديق عدم رعايت 
ضوابط قيمت گذاري اعامي از سوي سازمان حمايت 

بوده و بايد از اينگونه اقدامات خودداري شود. 
- در مواردي از قبيل )مناسبت هاي ويژه، پايان سال، 
اعياد و ...( و لزوم اعطاي تخفيف هاي مقطعي بيش 
از ميزان تعيين شده، واحدهاي مربوطه بايد نسبت 
به اخذ مجوز الزم از سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان محل توليد، به منظور رصد نظارت بر اعطاي 

تخفيف واقعي به مصرف كنندگان اقدام كنند. 
- حداكث��ر مبلغي كه توس��ط مجم��وع حلقه هاي 
توزيعي از تامين كنن��ده تا مصرف كننده مي تواندبه 
قيمت توليد كننده / واركنند كننده اضافه شود شامل 
مجموع ضريب سود پخش سراسري )1۰ درصد( و 
سود خرده فروشي )براي كاالهاي اعام شده 1۰ - 7 
درصد منطبق با ضرايب خرده فروش مصوب( باشد. 
- در مواردي كه توزيع كاال به صورت پخش سراسري 
نباش��د مبلغ فوق ب��ه ميزان ضرايب س��ود مصوب 

مربوطه كاهش مي يابد. 
- خرده فروشان بايد نسبت به نصب برچسب قيمت 
مصرف كنن��ده با لحاظ س��ود و هزينه هاي مجاز در 
چارچ��وب مصوبات اقدام ك��رده و همچنين درصد 

سوداعمالي را نيز بصورت شفاف درج كنند. 
لذا ب��ا عنايت به بند ۲3 سياس��ت هاي كلي اقتصاد 

مقاومتي مبني بر ضرورت »ش��فاف و روان س��ازي 
نظام توزيع و قيمت گذاري و روزآمد سازي شيوه هاي 
نظارت بر بازار« و همچني��ن ايجاد رقابت، تعديل و 
واقعي نم��ودن قيمت ها، اصاح نظ��ام توزيع كاال و 

جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي ضروري است. 
كلي��ه واحدهاي صنفي توزيع كنن��ده از تاريخ ۲7 
آذر 1۴۰۰ از خريد كاالهاي آب معدني، آب ميوه، 
ماء الشعير، نوش��ابه هاي گاز دار، غذاساز، نوشيدني 
س��از، چرخ گوش��ت و ماكرووي��و و از تاريخ ۴ دي 
1۴۰۰ پودر لباسشويي، دستمال كاغذي، پوشك 
بچه، يخچال فريزر، تلويزيون و ماشين لباسشويي 
بدون درج قيمت توليد كننده بر روي بس��ته بندي 
خودداري و نسبت به نصب برچسب قيمت فروش 
با لح��اظ س��ود و هزينه ه��اي مصوب ب��ه منظور 

شفاف سازي اقدام كنند.
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خبرروز

شناسايي ۱۹۶۷ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت ۴۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۱۳۱ هزار و ۳۰۶ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، يك هزار و ۹۶۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه ۳۲۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۸۱ هزار و ۷۸۴ 
نفر رس��يد. دو هزار و ۷۹۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در حال حاضر هيچ ش��هري در كشور در وضعيت قرمز و وضعيت نارنجي نيست، ۵۳ شهر در وضعيت زرد و ۳۹۵ شهر 

در وضعيت آبي قرار دارند.

ايلنا| 
دولت مي تواند هزينه هاي جاري خود در 
بحث ه��اي رفاهي و حمايت��ي را از طريق 
بازتوزي��ع درآمدهاي ناش��ي از مالي��ات، تامين كند اما 
مش��كل اينجاس��ت كه ش��ركت هاي بزرگ متصل به 
درآمدهاي مختل��ف )ارزي يا ريالي يا هر دو( به اين نظام 
سنتي پايبند نيستند و با قواعد خود كار مي كنند. از زمان 
تسليم ارقام بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، بحث هايي بر سر 
جهت گيري هاي دولت شكل گرفته است. تحليل نهايي 
كه مي توان بر سر آن اتفاق نظر داشت، سوق دادن اجباري 
فشار ناشي از كسري درآمدهاي ارزي به حوزه  درآمدهاي 
ريالي است؛ موضوعي كه مي تواند به سبب سنگين شدن 
درآمدهاي مالياتي، اندك��ي پس اندازها را كاهش دهد. 
اساس��ا دولت نيروي خود را متوجه درآمدهاي مالياتي 
كرده اس��ت؛ چراكه درصد تحق��ق درآمدهاي مالياتي 
نس��بت به درآمدهاي ارزي به واقعيت نزديك تر است و 
دولت الزم مي بيند كه كس��ري تراز عملياتي بودجه را از 
افزايش بيشتر دور و درصد تحقق بودجه را واقعي كند. با 
اين حال درآمدهايي كه دولت بر روي آنها حساب باز كرده 
۴۸ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ افزايش يافته است 
كه عمدتا مبتني بر ماليات و گمرك، منابع حاصل از نفت 
و گاز، فروش واگذاري اموال منقول و غيرمنقول، واگذاري 
شركت هاي دولتي، استقراض و انتشار اوراق است. ميزان 
درآمدهاي پايدار بودجه، ۶۶۸ هزار ميليارد تومان اعالم 
شده است اما منابع و مصارف ۱۳۷۲ هزار ميليارد تومان 
و بودج��ه عمومي دولت ۱۵۰۵ هزار ميلي��ارد تومان در 
نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه بودجه سال آينده 
اساسا كسري دارد، »مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي« كسري تراز ساختاري بودجه را با در نظر گرفتن 
نفت، ۷۰۴ هزار ميليارد تومان تخمين زده است. در اين 
شرايط، انتظار هم نمي رود كه دولت سياست هاي درآمدي 
خود را متوجه نفت كند. در نتيجه بودجه اي براي س��ال 
آينده موجود است كه تراز آن مبتني بر نابرابري در بخش 
مصارف مرتبط با حوزه عمومي است؛ البته دولت ناچار 
شده كه نسبت به سال جاري هزينه هايش را به ويژه در 
فصل رفاهي افزايش دهد. در اين زمينه مي توان به ۳۴۲ 
هزار ميليارد تومان مصارف پيش بيني ش��ده اشاره كرد 

كه رقمي در حدود ۳۲۹ هزار ميليارد تومان آن مربوط به 
حقوق بازنشستگي و رفاه اجتماعي است كه در مواردي 
چون صندوق بازنشستگي كشوري با ۱۲۰ هزار ميليارد 
تومان، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با ۷۵ هزار 
ميليارد تومان و حق بيمه شاغلين و ساير موارد با ۱۳۴ هزار 
ميليارد تومان متمركز مي شود. در نتيجه عمده مصارف 
دولت در حوزه رفاهي و بازنشستگي متوجه اجزاي خودش 
است و نه مصارف مرتبط با حوزه عمومي؛ البته در جدول 
تبص��ره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ مصارفي چون ۳ هزار ميليارد 
تومان براي بيمه اقشار خاص، ۳۴۲۰ ميليارد تومان براي 
حمايت معيشتي از معلوالن )مجزا از بودجه پيشگيري 
از معلوليت(، ۷۳ هزار ميليارد تومان يارانه و ۳۵ هزار و 
۶۶۰ ميليارد تومان براي كاهش فقط مطلق مشموالن 

كميته  امداد و بهزيستي، اختصاص يافته اند. 

     ۶  ميليون و ۹۰۰  نفر فاقد پوشش بيمه 
با اين همه، بخشي از مردم سهم ناچيزي از بودجه رفاهي 
دارن��د؛ در اين زمينه مي توان به ۶ ميلي��ون و ۹۰۰ نفر از 
جمعيت كشور اشاره كرد كه فاقد پوشش بيمه اي هستند 
و سهمي هم در بودجه ۱۴۰۱ ندارند؛ در حالي كه آذر ماه 
سال ۹۹ در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اين 
موضوع با محوريت »ايجاد نظام متمركز تأمين اجتماعي 
براي آحاد م��ردم« و »ايجاد پايگاه ملي ايرانيان با اتصاِل 
پايگاه هاي مختلف اطالعاتي به يكديگر« از سوي مقام 
معظم رهبري مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت. پس از آن، 
محمد شريعتمداري، وزير وقت رفاه دستور رسيدگي به 
اين موضوع را صادر كرد. با اين حال سهمي براي رفاه از ُبعد 
بيمه هاي اجتماعي و نظام متمركز كه مبتني بر تقويت 
شناسايي افراد باش��د، تعريف نشده است. اين در حالي 
است كه نظام بودجه ريزي الزاما قرار نيست كه مبتني 
بر تعريف درآمدها و هزينه ها باش��د؛ چراكه بودجه 
آميخته با سويه هاي سياست گذاري اجتماعي است 

و بايد در آن برنامه ريزي رفاه را هم در نظر گرفت. 

    متمركز شدن رفاه در هزينه هاي جاري
اساسا بودجه نمي تواند از اركان سياست گذاري عمومي 
جدا باش��د؛ هرچند كه س��ندهاي برنامه ريزي ۵ ساله، 

همچنين مبناي��ي را دارند اما گاها مف��اد آنها در تدوين 
بودجه، محلي از اعراب ندارند. با اين حال دولت مكلف است 
كه به نوعي سياست گذاري خود را متوجه مسووليت هاي 
رفاهي كند تا اقشار محروم را در توِر حمايت ها قرار دهد. 
از طرفي با توجه به اينكه كرونا در كشور النه كرده و امواج 
جديد خود را در سطح جامعه مديريت مي كند، استقرار 
تور حمايت ه��اي اجتماعي متصل ب��ه بودجه ضروري 
است. همچنين متمركز ش��دن نظام رفاهي در مسائل 
صندوق هاي بازنشس��تگي و حق بيمه هاي ش��اغلين 
دولت ها تاكنون موجب شده كه س��اختار بودجه ها در 
جهت »كاهش نابرابري دسترسي به بيمه هاي اجتماعي« 
يا حتي استقرار حمايت هاي چند اليه آنگونه كه در »قانون 
نظام ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي« تاكيد 
ش��ده، حركت نكند. اين در حالي اس��ت كه »اليه هاي 
امدادي« در س��طوح مختلف، در قانون ياد شده، تعريف 
شده  اند و قاعدتا بايد منابعي براي آنها در نظر گرفته شود. 
بر اس��اس قانون نظام س��اختار نظام جامع رفاه و تامين 
اجتماعي بازنشستگي و ازكارافتادگي، بيكاري، پيري، در 
راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيب هاي اجتماعي، حوادث 
سوانح، ناتواني هاي جسمي و ذهني، بيمه هاي خدماتي، 
درماني، بهداش��تي و مراقبتي، حماي��ت از مادران به 
خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزندان، حمايت 
از كودكان و زنان بي سرپرست، ايجاد بيمه هاي خاص 
بيوگان، زنان س��الخورده و خود سرپرس��ت، كاهش 
نابرابري و فقر و امداد و نجات بايد در اليه هاي حمايتي 
تعريف ش��وند و اس��تقرار يابند اما بايد در چارچوب  
بيمه هاي اجتماع��ي و درماني )همگاني و تكميلي(، 
گام هاي حمايتي و توانبخشي و امدادي متمركز شوند. 

    لزوم اتصال بودجه به حمايت اجتماعي 
از طرفي با وجود اينكه دولت در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
ميزان درآمدهاي مالياتي خود را ۶۰ درصد نسبت به بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ افزايش داده و نرخ تس��عير ارز را به ۲۳ هزار 
تومان رسانده و در كل پيش بيني درآمد ۱۳۷۲ هزار ميليارد 
توماني را براي خود داشته اما به نظر مي رسد هنوز مصارف 
بودجه در جهت حمايت هاي رفاهي چند اليه سازماندهي 
نش��ده اس��ت. اين نقيصه، ايجاب مي كند كه بخشي از 

درآمدهاي عمومي متوجه نظام تامين اجتماعي و رفاهي 
شود تا افراد فاقد بيمه هاي همگاني، حادثه ديدگان، بيكاران 
فاقد بيمه درماني، شاغالن فاقد بيمه مكمل، زنان سرپرست 
خانوار فاقد حداقل درآمد، مقرري بگيران نهادهاي حمايتي 
كه بيكار هس��تند، معلوالن��ي كه از حداق��ل درآمد 
متناسب با خط فقر محروم هستند و كارگراني كه به 
سبب توسعه تكنولوژي و مكانيزه شدن خطوط توليد 

بيكار شده اند، تحت حمايت قرار گيرند. 

     بازتوزيع درآمدهاي ناشي از ماليات
آلبرت بغازيان )اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
تهران( معتقد اس��ت كه حمايت هاي اجتماعي بايد در 
اتصال به نظام مالياتي تقويت شوند. وي با اشاره به ميزان 
ماليات وصول شده به توليد ناخالص داخلي، گفت: ميزان 
ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران ۱۰ درصد است 
اما در ارمنستان معادل ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلي، 
از جامعه ماليات دريافت مي شود؛ البته در ايران، كارگر و 
كارمند بايد پيش از دريافت حقوق ش��ان ماليات خود را 
بپردازند اما شركت هاي بزرگ با اتكا به راه هاي دور زدن و 
چند اليه سازي سيستم اقتصادي خود از پرداخت ماليات 

فرار مي كنند. اين در حالي است كه با توسعه نظام مالياتي 
و متصل ساختن آن به تكنولوژي، مي توان ماليات را بر روي 
درآمدها، عايدي سرمايه، ارث، ارزش افزوده و... اعمال كرد 
و با هرگونه  اظهارنامه  تطبيق داد. اما در ايران اين مناسبات 
روزآمد نمي شوند و همچنان از فقر قابليت  و نوآوري رنج 
مي برند به نحوي كه شركت  ها با سيستم »چند دفتري« 
و تنظيم اظهارنامه هاي غيردقي��ق، از پرداخت ماليات 
متناسب با درآمدهاي خود خودداري مي ورزند.  او افزود: 
دولت مي توان��د هزينه هاي جاري خ��ود در بحث هاي 
رفاهي و حمايتي را از طريق بازتوزيع درآمدهاي ناشي از 
ماليات، تامين كند اما مشكل اينجاست كه شركت هاي 
بزرگ متصل به درآمدهاي مختلف )ارزي يا ريالي يا هر 
دو( به اين نظام سنتي پايبند نيستند و با قواعد خود كار 
مي كنند. اين در حالي است كه درآمدهاي مالياتي بايد 
متوجه درآمدها و عايدي كساني شود كه وزن اقتصادي 
باالتري دارند و متناسب با وزن خود فعاليت هاي شفاف يا 
غيرشفاف دارند. ردگيري فعاليت هاي آنها تا ميزان بااليي 
از طريق توسعه تكنولوژي و حذف مراجعات حضوري و 
حذف مميزي ممكن است. مجلس بارها در مورد حذف 
مميزي بحث كرده است اما با وجود الزامات قانوني هنوز در 

حال درگيري با سيستم مميزي هستيم. اين نظام مالياتي 
بايد متحول شود و دولت هم بايد به تكليف خود براي 
تعريف پايه هاي جديد مالياتي عمل كند. اگر بتوانند كه 
در بودجه ۱۴۰۱ اساس ماليات را متحول كنند قاعدتا 
پايه هاي تغييرات بزرگ را فراهم كرده اند اما بايد تكليف 

بحث بازتوزيع را هم روشن كنيم. 

    پاك كردن صورت مساله در فصل رفاهي
ضرورت تامين منابع الزم براي توسعه رفاه اجتماعي، 
تغيير جهت گيري هاي كلي بودج��ه را مي طلبد. در 
بودجه سال آينده دولت هزينه هاي جاري خود را ذيل 
فصل رفاه اجتماعي قرار داده اس��ت؛ البته دولت هاي 
گذشته هم همين مسير را رفتند اما به نظر مي رسد كه 
عادت كردن دولت ها به شرايِط موجود و سنت ريشه دار 
غرق شدن در هزينه هاي جاري، موجب تخريِب تامين 
اجتماعي متمركز شده است؛ حتي بودجه رفاهي هم 
به اندازه اي نيست كه زخم هاي فقر را كه در سال هاي 
تحريم بر معيشت وارد شده اند، جبران كند. بر اين پايه، 
در صورت تقس��يم بودجه رفاهي ۱۴۰۱ بر جمعيت 

كشور سهم هر ايراني به ۴ ميليون تومان مي رسد.

گزارش

ناكارآمدي »نظام رفاه« و »تامين اجتماعي متمركز« 

بيش از 6  ميليون نفر در كشور پوشش بيمه اي ندارند

خبر

 حمايت تغذيه اي از
مادران باردار و كودكان 

گرچه شيوع كرونا سبب افزايش خطر ناامني غذايي 
و كاهش سبد خانوار غذايي در ابعادي جهاني شده 
اما دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي با توجه به اين شرايط، برنامه حمايت 
تغذيه اي مادران باردار و كودكان زير پنج سال مبتال 
به سوءتغذيه را در دس��ت اجرا دارد. دوران كودكي و 
نوجواني مهم ترين دوران رش��د يك كودك است و 
تامين نيازهاي تغذيه اي و رساندن مواد مغذي شامل 
پروتئين، انرژي، ويتامين ها و امالح معدني نقش بسيار 
مهم و اساسي در رشد جسمي و تكامل مغزي، ضريب 
هوش��ي و قدرت يادگيري دارد. بر اس��اس گزارش 
سازمان جهاني بهداشت در سال ۲۰۲۰ ميالدي بين 
۷۲۰ تا ۸۱۱ ميليون نفر با گرسنگي مواجه هستند. 
اين آمار نس��بت به س��ال ۲۰۱۹، ۱۶۱ ميليون نفر 
بيشتر شده اس��ت. حداقل ۳۰ درصد كودكان دنيا 
از سوءتغذيه شديد رنج مي برند. گزارش هاي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حاكي از آن است 
كه ش��اخص س��وءتغذيه در كودكان در سيستان و 
بلوچس��تان به ۱۲ درصد رس��يده و افزايش شيوع 
سوءتغذيه كودكان زير پنج سال به شكل الغري، كم 
وزني، كوتاه قدي خود را نشان مي دهد. شواهدي نيز 
وجود دارد كه در برخي اس��تان ها همزمان با شيوع 
كرونا، ميزان سوءتغذيه نسبت به سال هاي گذشته 
بيشتر شده اس��ت. بر اساس اين گزارش، براي مثال 
پيش از سال ۹۹ يعني قبل از ش��يوع كرونا، ميزان 
الغري كه يكي از شاخص هاي سوءتغذيه كودكان 
است در سيستان و بلوچس��تان در حدود ۶ يا هفت 
درص��د بوده اما اين رقم اكنون ب��ه حدود ۱۲ درصد 
رسيده، در استان خراسان جنوبي نيز اين ميزان در 
سال ۹۶ كه كرونا شيوع پيدا نكرده بود و خشكسالي و 
قيمت مواد غذايي نيز به اين اندازه نبود، در حدود پنج 
درصد بوده كه اكنون به هشت درصد رسيده است. 
مديركل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي در اي��ن زمينه مي گويد: 
در ش��رايط كنوني بح��ران كرونا، بدلي��ل متعدد از 
جمله كاهش درآمد و از دست دادن شغل در برخي 
اليه هاي جمعيتي، تحريم هاي ناجوانمردانه، افزايش 
قيمت جهاني غذا و تورم، خطر افزايش ناامني غذايي 
به خصوص در مناطق محروم كش��ور وجود دارد و 
مي طلبد كه اقدامات فوري براي حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير جامعه توسط بخش هاي ذيربط به مورد 
اجرا گذاشته شود. زهرا عبداللهي با بيان اينكه نياز به 
ريزمغذي هاي يد و آهن در دختران بيش��تر است، 
مي افزايد: ش��يوع گواتر ناشي از كمبود يد در سنين 
كودكي در دختران و پس��ران يكسان بوده ولي پس 
از بلوغ، تعادل هورمون ها در پسران به گونه اي است 
كه رشد غده تيروئيد در اثر كمبود يد در آنان متوقف 
مي شود ولي در دختران نياز همچنان تا دوران بارداري 
وجود دارد به همين دليل بعد از دوران بلوغ ش��يوع 

گواتر در زنان ۵ تا ۶ برابر بيشتر از مردان است.

رويداد

در ايران هرس��ال بيش از سه هزار ميليارد تومان هزينه 
براي دارو مصرف مي شود كه طول عمري براي بيماران 
به همراه ندارد. رييس مركز تحقيقات س��رطان درباره 
شايع ترين سرطان ها در كشور گفت: شايع ترين سرطان 
در اي��ران بين زنان و مردان يعن��ي مابين هر دو جنس، 
سرطان پستان است، يعني اين سرطان نه تنها در خانم ها 
بلكه بين زنان و مردان هم از همه بيش��تر ش��يوع دارد؛ 
پس  از آن، سرطان پوست دومين، معده سومين، روده 
بزرگ چهارمين و مثانه پنجمين سرطان هاي رايج در 
ايران هستند. اگر به صورت تفكيك هر جنس بخواهيم 
بگوييم، در مردان به ترتيب سرطان هاي پوست، معده، 
پروس��تات، مثانه، روده بزرگ، خ��ون، ريه، مري، مغز و 
حنجره و در زنان به ترتيب سرطان هاي پستان، پوست، 
روده بزرگ، معده، خون، تيروئيد، مري، تخمدان، ريه و 
مغز شايع ترين انواع سرطان ها هستند.  محمد اسماعيل 
اكبري افزود: سرطان ها در كشور ما هنوز در مقايسه با 
كشورهاي غربي زياد نيست و حدود يك چهارم و برخي 
اوقات يك پنجم يك كشور غربي سرطان داريم. تقريبًا 
در كش��ور ما ۱۵۰ نفر به ازاي هر ص��د هزار نفر در طول 
سال س��رطان مي گيرند. اين عدد در كشورهاي غربي 
به ۶۰۰ نفر هم مي رسد. به طوركلي ميزان بروز سرطان 
در كشور ما حدود يك چهارم كشورهاي غربي است. او 
در ادامه گفت: طبيعتًا موارد ابتال به سرطان ها در كشور 
ما از كشورهاي شرقي و آفريقايي بيشتر است؛ اما اتفاق 
مهم، روند رو به رشد س��رطان در كشور ما است؛ يعني 
باوجوداينكه اكنون ميزان سرطان در كشور ما باال نيست، 
به اين دليل كه س��رطان در سنين باال رخ مي دهد، اين 
بيماري در كشور روند صعودي دارد. كودكاني كه زير ۱۲ 
سال هستند، ۲.۵ درصد تعداد بيماران سرطاني را تشكيل 
مي دهند و ۹۷ درصد سرطان ها مربوط به بالغين است. 

از ميان بالغين افراد باالي شصت سال بيشترين تعداد 
مبتاليان به سرطان هاي مختلف را تشكيل مي دهند.

اكبري افزود: اتفاقي كه رخ داده اين است كه به دليل اينكه 
سن جامعه ما در حال باال رفتن است و تعداد سالمندان 
بيشتر مي شود و در حقيقت سالخوردگي جمعيت در 
حال بروز است، رشد سرطان در كشور ما بسيار باالتر از 
همان كشورهاي غربي است كه االن از ما بيشتر سرطان 
دارند.  اين استاد دانشگاه گفت: در حدود پنج سال پيش، 
قريب به ۶.۵ درصد مردم كشور باالي ۶۰ سال بودند اما 
اين نسبت در حال حاضر به ۱۰.۵ درصد رسيده است. 
در برخي از استان ها نسبت افراد سالمند از ۱۴ درصد هم 
بيشتر است. مفهوم اين مساله اين است كه سرطان در 
اين استان ها ناگهان بيش از دو برابر شده است. در غالب 
كشورهاي امريكاي شمالي، روند سرطان ها در حال 
ثبوت است و بسياري از سرطان ها هرسال نرخ ثابتي 
دارند؛ اما براي ما در سال بين ۳ تا ۶ درصد رشد مي كند 
و علت اين پديده، پيري و سالخوردگي جامعه است. 

    مهم ترين چالش درمان سرطان 
هزينه تراشي است

رييس مركز تحقيقات سرطان، مهم ترين چالش درمان 
س��رطان در ايران را هزينه تراشي براي بيماران دانست 
و افزود: برخ��ي با روش هاي غيرعلمي و ش��به علمي، 
پروپاگانداهاي تبليغاتي و بهره گيري از رسانه هاي مجازي 
مردم را اذيت مي كنند. حق نداريم هر كاري انجام دهيم. 
داروها بايد هزينه-اثربخش��ي داشته باش��ند. او افزود: 
كشورهاي ديگر شاخصه ها و مولفه هاي روشني دارند و 
به استناد شاخص ها پول هايي كه به آن تخصيص داده اند 
را هزينه مي كنند، اما در كشور ما، غالباً اساس كار سليقه 
است. كمتر از يك هفته است كه دستورالعملي در مورد 

تشخيص و درمان سرطان پستان از طرف وزارت محترم 
بهداشت صادر شد كه بنده با استدالالت علمي آن را رد 
كردم و مهم ترين دليل رد اين مساله همين موضوع است.  
اكبري گفت: حق نداريم هر كاري كه به ذهنمان مي رسد 
انجام دهيم. بايد كارمان حتماً مفيد به فايده بيمار باشد و به 
درد او بخورد؛ چنين چيزي علم بيشتري مي طلبد. اينكه 
صرفاً از راهنماي باليني يك كشور ديگر تقليد سليقه اي 
كنيم و تحقيق نكرده باشيم و ندانيم چه كاري خوب است، 
كار بسيار غلطي است. بنابراين مهم ترين چالش از نظر 
من تعارض منافع، تقاضاي القايي وعدم كنترل علمي از 
سوي متولي سالمت است.  او در ارتباط با وضعيت شيوع 
سرطان ها در استان هاي مختلف كشور افزود: قريب به 
۲۰۰ نوع س��رطان وجود دارد اما سرطان هاي شايع ده 
مورد اصلي آن اس��ت كه ابتدا عرض كردم و بيش��تر در 
ارتباط با اين ده مورد بحث مي شود. سرطان هاي دستگاه 
گوارش كه معروف ترين آنها سرطان مري و معده هستند، 
در شمال ايران اعم از شمال غرب، شمال و شمال شرق، 
بيشتر است. به طوري كه بين ۴۰ تا ۴۵ در صد هزار نفر در 
استان گلستان، مازندران، گيالن و اردبيل سرطان معده 
يا مري مي گيرند.  رييس مركز تحقيقات سرطان گفت: 
اما وقتي كه به سمت جنوب كشور مي آييم، اين رقم به 
هفت درصد هزار نفر مي رسد؛ يعني اين عدد از يك پنجم 
هم كمتر مي شود. برخي سرطان ها مانند سرطان پستان 
كه شايع ترين سرطان در ايران است، در برخي استان ها 
كه جوان تر هستند، مانند سيستان و بلوچستان، نصف 
استان هايي است كه سالمندتر هستند، مانند گيالن، 
اصفهان و سمنان. سرطان به سرطان وضعيت هر استان 
فرق دارد، براي مثال سرطان مثانه در جنوب غربي كشور 
ما بيشتر از مركز كشور است، اما ميزان ابتال به سرطان 

پروستات در بين استان ها تقريباً مشابه است. 

رشد ۳ تا ۶  درصدي سرطان در كشور
رويخطخبر

بارش برف و يخبندان در سراسر كشور از هفته آينده
كارشناس سازمان هواشناسي از تداوم 
كاه��ش دما در هفته آين��ده خبر داد. 
محمد اصغري گفت: يكشنبه و دوشنبه 
به ويژه در نيمه ش��مالي كشور، شاهد 
يخبن��دان خواهيم ب��ود. او افزود: اين 
يخبندان ممكن اس��ت به محصوالت 
كشاورزي آسيب برساند در نتيجه به 
كشاورزان جنوب كشور توصيه مي شود 

براي جلوگيري از صدمات احتمالي به محصوالت 
خ��ود، تدابير الزم بينديش��ند. اصغري همچنين 
 بارش برف را از بعداز ظهر امروز براي شمال پايتخت 
پي��ش بيني كرد و گفت: بارش ه��ا تا پيش از ظهر 
شنبه تداوم خواهد داشت. اين سامانه جديد بارشي 
با سامانه پيشين متفاوت اس��ت و به علت سردي 
هوا برف روي زمين مي نش��يند. اين كارش��ناس 
هواشناسي همچنين گفت: س��امانه بارشي كه از 
شمال غرب كشور وارد شده، استان هاي آذربايجان 

غربي، شرقي، اردبيل، زنجان و قزوين را 
سفيدپوش خواهد كرد. اين كارشناس 
هواشناس��ي تصريح كرد: كساني كه 
مي خواهند به شمال كشور سفر كنند 
بايد زنجير چرخ به همراه داشته باشند 
و كوهنوردان بدانند كه ش��رايط براي 
كوهنوردي مناسب نيست. او با اشاره 
به اينكه پديده مشترك ورزش باد را 
در اكثر نقاط كشور خواهيم داشت بيان كرد: در 
كهگيلوي��ه و بوير احمد و اس��تان فارس نيز بايد 
منتظر وقوع بارندگي باشيم. اصغري عنوان كرد: 
در بس��ياري از مناطق كاهش دما تا ۱۰ درجه را 
خواهيم داش��ت و با يخبندان طي روزهاي آتي 
مواجه خواهيم بود. اين كارش��ناس هواشناسي 
خاطرنش��ان كرد: س��رد ترين بامداد ما در نيمه 
غربي از جمله تهران در روز يكش��نبه و در نيمه 

شرقي روز دوشنبه صبح خواهد بود.

دستگيري موبايل قاپ هاي تهرانپارس
رييس پلي��س پيش��گيري پايتخت 
ازدس��تگيري ۲ س��ارق موباي��ل قاپ 
خبرداد. س��رهنگ جلي��ل موقوفه اي 
اظهارداش��ت: در پي وق��وع يك فقره 
 سرقت موبايل قاپي توسط ۲ موتور سوار، 
دس��تگيري س��ارقان و اج��راي طرح 
مه��ار در دس��تور كار عوامل عمليات 
كالنتري ۱۲۶ تهرانپارس قرار گرفت. 

او افزود: عوامل عمليات كالنتري ۱۲۶ تهرانپارس 
موتورس��يكلت س��ارقان را در يكي از خيابان هاي 
تهرانپارس رويت كه به سارقان دستور ايست داده 

كه از محل متواري مي ش��وند حدودا 
۱۵ دقيقه تعقيب و گريز و با ايجاد طرح 
مهار پليسي متهمان دستگير و گوشي 
موبايل مسروقه از متهمان كشف شد. 
اين مقام انتظامي تصريح كرد: سارقان 
پس ازانتقال به كالنتري دربازجويي ها 
به۱۵فقره سرقت موبايل قاپي در اين 
حوزه اعتراف و مال باختگان شناسايي 
شدند. سرهنگ موقوفه اي در پايان خاطرنشان كرد: 
تحقيقات براي شناسايي شكات ديگر ادامه دارد و 

متهمان به مراجع قضايي معرفي شدند.

مجوز دومين درمان خوراكي كرونا صادر شد
 )FDA( سازمان غذا و داروي امريكا
روز پنجش��نبه، مج��وز اس��تفاده 
 )Merck( اضطراري از قرص ِمرك
براي درمان كوويد-۱۹ را صادر كرد. 
مجوز مرك تنها يك روز پس از صدور 
مجوز ق��رص فايزر صادر ش��د. بنابر 
گزارش شبكه سي ان بي سي، سازمان 
غذا و داروي امريكا اعالم كرد كه اين 

قرص براي درمان بزرگساالني به كار مي رود كه 
به كرونا مبتال شده اند و اين خطر وجود دارد كه 
بيماري آنها حاد شود. قرص توليد شركت فايزر 
نيز براي نوجوان باالي ۱۲ سال تاييد شده است. 
مهم تري��ن امتياز درمان ه��اي خوراكي همانند 
قرص فايزر و قرص مرك قابليت مصرف خانگي 
آنها و اين نكته اس��ت كه به س��رم يا تزريق نياز 
ندارند و در نتيجه از فش��ار بر بيمارس��تان ها به 

ويژه در فصل زمس��تان و اوج گيري 
دوباره كرونا، كاس��ته مي شود. گفته 
مي ش��ود كه با قرص م��رك از خطر 
بستري و مرگ بيماران پرخطِر مبتال 
به كووي��د ۱۹ تا ۳۰ درصد كاس��ته 
مي ش��ود. كارشناسان شركت مرك 
پيش تر گفته بودند ك��ه اين دارو به 
احتم��ال زياد براي س��ويه اميكرون 
ني��ز موثر اس��ت اما ب��راي اثبات اي��ن موضوع، 
آزمايش ه��اي بيش��تري الزم اس��ت. يك دوره 
درمان مرك با مصرف ۴۰ قرص كامل مي ش��ود 
كه بايد به صورت چهار قرص ۲۰۰ ميلي گرمي، 
روزي دو بار و به مدت پنج روز، اس��تفاده شوند. 
كارشناسان اين شركت داروسازي تاكيد مي كنند 
كه دوره درمان بايد تا پايان همان گونه كه تجويز 

مي شود، دنبال شود.
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