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يادداشت- 1

تورم و سفته بازي ملكي 
1-در ش��رايطي ك��ه به گفته 
اقتصاددانان طي يك سال اخير 
40 درصد »ماليات تورمي« بر 
جامعه تحميل شده است، هنوز 
برخي از كارشناس��ان اقتصاد 
مس��كن اصرار دارند، دولت و 
مجلس باي��د براي مب��ارزه با 
»س��فته بازي ملكي«، از همه 
امالك كشور »ماليات ساالنه« اخذ كند! تحميل ماليات 
تورمي بر جامعه البته مختص يك س��ال گذشته نبوده و 
طي 50 سال گذشته فراز و فرودهاي زيادي داشته است، 
اما به طور مشخص طي 40 سال گذشته متوسط نرخ تورم، 
باالي 20 درصد بوده اس��ت. يعني از هر 100 توماني كه 
شهروند ايراني درآمد داشته است، به طور پنهاني، هر سال 
دست كم 20 تومان- طي يك سال گذشته 40 تومان- از 
او ماليات تورمي اخذ ش��ده است. س��ويه ديگر ماجرا اين 
است كه قيمت انواع كاالها و دارايي ها به ويژه دارايي هاي 
غيرقابل تجارت مانند امالك و مستغالت دست كم به ميزان 
تورم رشد داشته اند و در نتيجه ثروت صاحبان اين دسته 
از دارايي ها، ثروتمندتر ش��ده اند. در اين حال، چرا تجويز 
»ماليات ساالنه از همه امالك« عجيب و غيركارشناسي 
به نظر مي رسد؟ مگر نه اينكه باورمندان به ماليات ساالنه 
مي گويند، با وضع اين نوع ماليات، سفته بازي از بازار مسكن 
رخت برمي بندد، عرضه مسكن زياد مي شود و در نهايت 
قيمت به نفع متقاضيان مصرفي تعديل مي ش��ود؟ براي 
پاسخ به اين سوال بايد دو مس��اله روشن شود: اول اينكه 
جهش هاي قيمتي مسكن طي سال هاي گذشته و به طور 
مشخص از ابتداي سال 97 تا انتهاي سال 99 تحت تاثير 
چه عاملي بوده است؟ دوم اينكه معناي دقيق سفته بازي 
در كف بازار مسكن چيس��ت و چگونه انجام مي شود؟ آيا 
ماليات ساالنه توان جمع كردن اين نوع سفته بازي را دارد؟

2- همه شهروندان ايران كه به طور روزانه با تغيير شديد 
قيمت ها طي حدود 4 س��ال گذشته دس��ت به گريبان 
بوده اند، مي دانند و حس مي كنند كه تغيير قيمت ها تحت 
تاثير افزايش نرخ دالر بوده است. فنر نرخ دالر نيز به دليل 
كاهش فروش نفت و افت درآمدهاي ارزي دولت باز شده 
است. افت درآمدهاي ارزي نيز از تحريم هاي هسته اي در 
دو مقطع اوايل دهه 1390 و ابتداي سال 1397 به بعد ناشي 
شده است. با اين حال، اقتصاددانان توضيح داده اند كه نرخ 
دالر صرفا نشانه اي از تغيير جهت انتظارات تورمي است و 
آنچه در زيرپوست اقتصاد ايران در جريان است، ريشه در 
ساختار و كسري بودجه هاي ساالنه و ناكارآمدي نظام بانكي 
است. دو مساله اي كه منجر به خلق پول و رشد نقدينگي و 
در نهايت تورم شده و مي شود. در چنين شرايطي است كه 
در واكنش به »افت ارزش پول ملي« قيمت كاالها تعديل 
مي ش��ود. از اين رو، به افزايش نرخ ارز، قيمت طال و حتي 
قيمت سهام و اوراق بهادار حتمي است. درباره مسكن نيز 
همين مساله صادق است و رشد قيمت آن ناشي از عوامل 

اثرگذار بر اقتصاد كالن ارزيابي مي شود، نه سفته بازي!
3-اما سفته بازي ملكي چيست؟ آيا ماليات ساالنه مي تواند 
اين پديده اقتصادي-اجتماعي را مهار كند يا در حكم »آتش 
زدن قيصريه براي يك دستمال« است؟ در بازار مسكن، 
دس��ت كم سه نوع تقاضا شناسايي ش��ده است. تقاضاي 
مصرفي، تقاضاي سرمايه گذاري و تقاضاي سفته بازي. در 
تقاضاي نوع اول، هدف متقاضي خريد مس��كن به عنوان 
محلي براي زندگي اس��ت. در تقاضاي س��رمايه گذاري، 
هدف متقاضي خريد مس��كن براي انتفاع از بازده اجاره و 
حفظ ارزش پول در طول زمان است. در تقاضاي سفته بازي 
اما متقاضي ت��الش مي كند تا اصطالحا از افزايش قيمت 
مسكن »نوس��ان گيري« كند و در كوتاه مدت، از خريد و 
فروش ملك سود بگيرد. بي گمان، به ميزاني كه تقاضاي 
مصرف��ي براي رونق بازار مس��كن داراي اهميت اس��ت، 
تقاضاي سرمايه گذاري نيز مهم اس��ت. در واقع، از محل 
سرمايه گذاري چند صد ميليون توماني يك سرمايه گذار 
در خريد يك ملك، مستاجر نيز منتفع مي شود و با صرف 
سرمايه و هزينه اي بسيار كمتر از موجر، مي تواند از امكانات 
واحد مسكوني او طي مدت مشخصي بهره مند شود. اهميت 
اين مساله وقتي بيشتر عيان مي شود كه بدانيم حدود 40 
درصد از شهرنش��ينان كش��ور - در حالي كه كشور فاقد 
نظام اجاره داري است - مستاجر هستند. به عبارت ديگر، 
40 درصد از جمعيت شهرنش��ينان تحت لواي تقاضاي 
سرمايه اي مسكن، صاحب سرپناه ش��ده اند و از مواهب 
آن البته با پرداخت اجاره بها منتفع مي شوند. اما تقاضاي 
س��فته بازي مانند دو تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري، 
الزاما منجر به ثبت س��ند و تغيير مالكيت به فرد سفته باز 
نمي شود. يكي از اشكاالت ايده اخذ ماليات ساالنه از همه 
امالك با هدف مهار سفته بازي ملكي نيز همين نكته است. 
مشاهدات و بررسي هاي ميداني نگارنده از بازار پر التهاب 
مسكن طي سال هاي 97 تا 99 حاكي از آن است كه بسياري 
از معامالت س��فته بازانه صرفا با »وكالتنامه« و اصطالحا 
»قولنامه به قولنامه« انجام مي شود و يك ملك حتي طي 
20 روز تا يك ماهي كه در نوبت دفتر اس��ناد رسمي براي 
تغيير مالكيت قرار دارد، - دو تا سه دست معامله مي شود و 
در نهايت واحد معامله شده به نام خريدار سوم يا چهارم در 
دفترخانه ثبت مي شود. بنابراين، معموال نامي از فرد سفته باز 
در مراجع رسمي درج نمي شود كه بخواهد مشمول ماليات 
ساالنه شود. اشكال ديگر اما اين است كه در صورت تصويب 
ماليات ساالنه از امالك، پرداخت اين نوع ماليات، محدود 
به موعدي از سال مي شود، مثال از دي ماه هر سال تا پايان 
ادامه در صفحه 2 همان سال. 

مجيد اعزازي

محسن رضايي از افزايش يارانه هاي نقدي خبر داد

جزييات افزايش دو برابري يارانه از ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان

 اول ِدي؛ از دو برابر شدن يارانه ها 
تا  احتمال حذف ارز ترجيحي 

يادداشت-2

بورس در سال آتي
در بودج��ه 1401 ي��ك بن��د 
تدوين ش��ده بود ك��ه به نظر 
مي رسيد مي تواند زيان هايي 
ب��ه ب��ازار س��رمايه وارد كند؛ 
 بندي كه ب��ر روي موضوع نرخ 
سوخت شركت هاي فوالدي و 
پتروشيمي تاكيد دارد. به جز 
اين مورد مابقي موارد همه به 
نفع بازار سرمايه اس��ت، لذا مي توان گفت بودجه 1401 
بودجه خوبي است كه اصوال بازار سرمايه را چندان تهديد 
نمي كن��د. در صحبت ه��اي اوليه ك��ه در بودجه مطرح 
ش��ده قرار بر اين موضوع گذاشته ش��ده كه نرخ سوخت 
شركت هاي فوالدي و پتروش��يمي معادل نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها ش��ود.اين در حالي اس��ت كه در بودجه 
1400 نرخ سود 30 درصد نرخ خوراك بوده است اما در 
بودجه 1401 با افزايش صد درصدي نرخ خوراك مواجه 
مي شويم. هر چند دروهله اول با افزايش سه برابري نرخ 
خوراك رقم بس��يار باال و شوك برانگيزي بود اما به دليل 
اعتراضات و واكنش هاي صورت گرفته قرار ش��د رييس 
سازمان برنامه و بودجه در اين راستا سقفي در نظر بگيرد 

تا قيمت از 3200 بيشتر نشود.
اگر رقم از 3200 بيشتر شود به معناي سه برابر شدن نرخ 
است، در حالي كه با سقف گذاشتن به جاي افزايش 300 
درصدي 100 درصد افزايش اعمال مي شود. به هر حال 
مشخص كردن سقفي براي قيمت را مي توان يك نقطه 
مثبت عنوان كرد. به هر حال اين بند در بودجه پيشنهادي 
به ضرر بازار است. برخي بندهاي مندرج در اليحه بودجه 
1401 به نفع بازار تدوين شده است. شركت هاي توليدي 
كه بايد 25 درصد درآمد خود را ماليات بپردازند با كاهش 
5 درص��دي ماليات بع��د از اين فق��ط 20درصد ماليات 
مي پردازند. اين تصميم به بازار س��رمايه كمك مي كند. 
همچنين بحث نيم درصد ماليات فروش س��هام كه قرار 
است وارد صندوق تثبيت شود، باز هم به نفع بازار سرمايه 
است. انتشار اوراق بدهي نسبت به سال 1400 تقريبا 40 
درصد كاهش يافته كه اين محور را هم مي توان كمكي به 
بازار سرمايه قلمداد كرد. ضمن اينكه حذف ارز ترجيحي 
نيز كمك به بخش��ي از صنايع حاضر در بازار سرمايه به 
شمار مي رود. در محتواي بودجه به صورت تقريبي نرخ 
دالر 23 هزار تومان ديده شده است اين موضوع كه دالر 
به زير 23 هزار تومان نمي رسد هم كمكي به بازار سرمايه 
اس��ت. بنابراين مي توان استنباط كرد كه بودجه 1401 
برعكس آنچه كه برخي از فعالين بازار برداشت كرده اند 
اليحه بودجه 1401 به ضرر بازار نيس��ت، بلكه به لحاظ 
رويكردي به نفع بازار اس��ت. يك موردي كه به ضرر بازار 
در بودجه قيد شده بود در حال حل شدن است لذا مابقي 
تصميمات به نفع بازار سرمايه است. بنابراين مي توان بر 
اين موضوع تاييد كرد كه نقاط مثبت بودجه براي بورس 
بهتر از نقاط منفي است. افزايش نرخ سوخت شركت هاي 
فوالدي و پتروشيمي نيز خوشبختانه درحال مذاكره، بحث 
ادامه در صفحه 8 و بررسي براي...  

احمد اشتياقي

1( دهك هاي كم برخ��وردار جامعه ايراني ديگر عادت 
كرده ان��د، هر روز صب��ح كه از خ��واب برمي خيزند و با 
دميدن نخستين شراره هاي خورشيد سحرگاهي، اخبار 
جديدي در خصوص تصميم سازي هاي غلط اقتصادي 
و معيشتي بش��نوند؛ تصميماتي كه هر از گاهي اتخاذ 
مي شوند و معيشت و زندگي عادي مردم را با تكانه هاي 
پي درپي تورمي مواجه مي سازند. يك روز ماجراي حذف 
ارز 4200 تومان��ي، روز ديگر كس��ري بودجه، كاهش 
حداقل دس��تمزدها و... اين بار هم، پس از افزايش نرخ 
اقالم اساسي، نوس��انات ارزي و تكانه هاي تورمي، يكي 
از نمايندگان مجلس، پيرامون تصميمات جديدي كه 
براي افزايش چند برابري نرخ بنزين و ساير حامل هاي 
انرژي اتخاذ شده، اطالع رساني كرد و افكار عمومي را در 
بهت و حيرت فرو برد. اين نماينده اعالم كرد كه بر اساس 
تصميمات گرفته شده، قرار است مناطقي مانند قشم 
و كيش به عن��وان پايلوت افزايش قيمت بنزين )باالي 
25هزار تومان( در نظر گرفته شوند تا در مراحل بعدي 

اين قيمت ها در ساير مناطق كشور نيز اعمال شوند. 
2( سال هاس��ت كه برخي اف��راد و جريانات كه همواره 
منافع سرشاري در ش��رايط تورمي برداشت مي كنند 
با استدالل هاي اش��تباهي از اين دست كه»نرخ بنزين 
بايد متناسب با قيمت فوب خليج فارس باشد«، تالش 
مي كنند افكار عمومي را متقاعد سازند كه نرخ بنزين در 
ايران به نسبت ساير مناطق جهان و كشورهاي منطقه 
بسيار پايين است. تاسف آور اينكه برخي افراد به ظاهر 
كارش��ناس و اقتصاددان نيز از اين اظهارات بي سر و ته، 
دفاع و حماي��ت مي كنند. اما زماني كه ب��ا زبان عدد و 
رقم براي آنها توضيح داده مي ش��ود كه اگر حقوق هاي 
دريافتي در ايران با نرخ ارز و بر اس��اس »فوب دريافت 

حقوق در كشورهاي حاشيه خليج فارس و...« محاسبه 
شوند، نه تنها قيمت بنزين در ايران پايين نيست، بلكه 
ايران يكي از گران ترين نرخ هاي بنزين و س��اير حامل 
انرژي در سطح جهان را دارد، سر در گريبان فرو مي كنند 
و حرفي براي گفتن پيدا نمي كنند. در يك چنين مواقعي 
اين افراد، اغلب دس��ت به فرافكني و حاشيه س��ازي و 
مغالطه مي زنند. موضوع بسيار ساده است. يك كارگر، 
كارمند، نيروي خدمات��ي و... در ايران ماهانه 5ميليون 
تومان حق��وق دريافت مي كن��د. )حقوق هاي كمتر از 
5ميليون نيز در ايران وجود دارد( با دالر 28 تا 30هزار 
توماني فعلي اين فرد در خوش بينانه ترين حالت حدود 
165 تا 170دالر در هر ماه حقوق دريافت مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه حداقل ميزان دريافتي ماهانه يك 
كارگر ساده در كشوري مانند امارات بين 1500 تا 2هزار 
دالر است. اين رقم در كشوري مانند عربستان و قطر به 
مراتب بيشتر و در كش��ورهايي مانند عمان و عراق و... 
ممكن اس��ت كمتر باشد. طبيعي است در كشوري كه 
يك كارگر ساده 2هزار دالر درآمد دارد، بنزين 1دالري 
يا 1.5دالري مي تواند منطقي باشد. اما در كشوري كه 
حداقل حقوق پرداختي 150 تا 200دالر اس��ت، نرخ 
بنزين 3هزار توماني، سهم بيشتري از حقوق او را دربر 
مي گيرد. ضمن اينكه كيفيت خودروهاي كشورهاي 
ديگر به مراتب مطلوب تر از خودروهاي ايراني اس��ت و 
ميزان مصرف س��وخت آنها متعادل تر است. بنابراين 
آن دسته از افرادي كه به بهانه قيمت فوب خليج فارس 
در آتش گران كردن نرخ بنزين و ساير حامل هاي انرژي 
مي دمند، دانسته يا ندانس��ته در حال اجحاف به مردم 

محروم جامعه هستند. 
3( ايده تغيير در قيمت بنزين و حامل هاي انرژي بايد 

مبتني بر قدرت خريد مردم، محاس��به و اجرايي شود. 
نمي ش��ود هر زمان كه به نفع سوداگران است نرخ ها با 
قيمت فوب خليج فارس محاس��به شوند و هر جا كه به 
نفع ملت اس��ت با ريال اين محاسبات صورت بگيرند. 
بنابراين، ايده افزايش نرخ بنزين، ايده اي مخرب است 
كه بنيان هاي اقتصادي و معيش��تي جامع��ه را به لرزه 
درمي آورد. به نظر مي رسد برخي افراد و جريانات اساسا 
هدفي جز به هم زدن نظم عمومي و پر كردن حساب هاي 
بانكي خود به قيمت خالي ك��ردن جيب مردم ندارند. 
درضمن نشان مي دهد، پيشنهاد دهندگان يك چنين 
طرح هايي تا چه ان��دازه با واقعيات زندگي مردم فاصله 
دارند. طرح هايي كه اقتصاد كشور را آشفته تر مي سازد 
و مشكالت را افزايش مي دهد، نبايد در معرض اجرايي 
شدن قرار بگيرند. به نظر مي رسد، اين افراد يا تعمدي 
در اين نوع برنامه ريزي ها دارند يا اينكه، نادان هس��تند 
و به دليل جهل، هيچ تصوري از واقعيت هاي اقتصادي 
ندارند. همان طور كه اشاره ش��د اگر موضوع با نرخ ارز 
محاسبه ش��ود، نرخ بنزين در ايران يكي از گران ترين 
قيمت ها را در س��طح جهان دارد. افرادي كه در محافل 
خاص مي نشينند و يك چنين طرح هاي مشعشعي ارايه 
مي كنند، هدفي جز سوداگري ندارند.اما تبعات احتمالي 

اجراي يك چنين طرح هايي چيست؟
4( تجربه ثابت كرده يك چنين اقداماتي منجر به افزايش 
شديد قيمت ها مي شود. ضمن اينكه خطر بحران هاي 
اجتماع��ي، امنيتي و عمومي نيز وج��ود دارد. حتي اگر 
گفته ش��ود اين ايده به صورت پايلوت در برخي شهرها 
اجرا مي ش��ود و در صورت توفيق به ساير مناطق تسري 
پيدا مي كند، باز هم مخرب است. چرا كه انتظارات تورمي 
برآمده از اين نوع ايده ها، ويرانگر اس��ت و باعث افزايش 

نوسانات قيمتي در مجموعه بازارها مي شود. متاسفانه 
چرخه باطلي در اقتصاد ايران وج��ود دارد و برخي افراد 
با اس��تفاده از نوس��انات تورمي به ثروت هاي افسانه اي 
دس��ت پيدا مي كنند. اين جريانات كه دامنه نفوذ خود 
را در عالي ترين س��طوح تصميم سازي و مديريت كشور 
گسترده اند، تالش مي كنند، جهت گيري اقتصادي كشور 
را به سمت منافع خود سوق دهند. اين افراد يا خود، راسا در 
ساختارهاي تصميم ساز حضور دارند يا اينكه نمايندگاني 
در اين ساختارها گماشته اند تا از منافع شان صيانت كنند. 
افرادي كه برندگان بروز تورم در اقتصاد ايران هستند و از 

اين طريق، هزاران ميليارد تومان سود به جيب زده اند. 
5( به طور دقيق بايد مشخص شود چه افراد و جرياناتي 
تالش مي كنند اين روند گراني ها در نرخ بنزين )و سپس 
در س��اير بازارها( ايجاد شود و اين افراد بايد پاسخگوي 
ايده هاي مخرب خود باشند. نبايد فراموش كرد مردم 
ايران طي س��ال هاي اخير، دامنه وسيعي از مشكالت 
اقتصادي و معيشتي را تجربه كرده اند و گرده هاي آنان 
در زير بار اين نوع تصميم س��ازي ها خميده شده است. 
امروز دهك هاي بسياري در اين كشور براي بهره مندي 
از يك مسكن حداقلي با دشواري هاي فرواني مواجهند و 
سفره هاي مردم هر روز از اقالم ضروري خالي تر مي شود. 
در اين ش��رايط گران كردن بنزين به هر بهانه اي، باعث 
خواهد شد تا مجموعه كاال و خدمات در كشور با افزايش 
قيمت مواجه شود. سود اين شرايط بغرنج نيز به جيب 
سوداگراني مي رود كه مدام »قيمت فوب خليج فارس« 
لقلقه زبان آنها ش��ده، اما هرگز به اين پرس��ش پاسخ 
نمي دهند كه مگر حقوق مردم ايران بر اساس فوب خليج 
فارس تعيين مي شود كه نرخ بنزين و حامل هاي انرژي 

آنها بر اساس نرخ خليج فارس تعيين شود.

يادداشت-4يادداشت-3

يلدا را ثبت نكنيدشعارزدگي به جاي تخصص گرايي
امروز شهرهاي مختلف ايران 
با مشكالتي چون آلودگي هوا، 
ترافيك، الگوي شهرس��ازي و 
مس��كن، فقر، بيكاري، درآمد 
سرانه پايين، نرخ رشد تركيب 
جمعيت، فرهنگ شهرنشيني، 
مش��كالت حمل و نقل و... به 
ش��كل بحراني روبرو هستند. 
در ظاهر امر شايد اين گونه به نظر برسد كه اين مشكالت 
زمينه هاي مختلف��ي دارند، اما در واق��ع مجموعه موارد 
ذكر ش��ده و دامنه وسيعي از مش��كالت ديگر برآمده از 
سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه اي داراي يك ريشه 
مشترك است كه مبتني بر روش و سياست كشورداري 
است. بر اين اساس و در راستاي روشن شدن بحث تالش 
شده با استفاده از تجربيات تاريخي4 دهه اخير و بررسي 
كالن اقتصادي بر مبناي هزينه- فايده و تبعات اجتماعي 
و فرهنگي، شرايط امروز كشور مورد بررسي قرار بگيرد و 
راهكارهاي عملياتي براي اصالح وضعيت ارايه ش��ود. در 
شرايط فعلي پس از گذشت بيش از 4 دهه نتايج حاصله از 
سياست هاي اجرا شده، مي توان به شكل آماري و شهودي 

مباحث مورد نظر را بررسي كرد.
1( پس از انقالب سال 57؛ مديراني كه مسوول اداره كشور 
در بخش هاي اجرايي و اقتصادي بودند فاقد دانش و تخصص 
الزم براي مديريت كشور بوده و اعتقادي به اداره كشور به 
شكل مديريت سيستمي و بر مبناي اصول علم اقتصاد و خرد 
جمعي كارشناسي نداشتند. بلكه به دليل روحيات انقالبي 
و انكار الگوهاي قبلي، مجموعه داشته هاي مديريتي كشور 
را كنار گذاشته و رويكردهاي تازه اي را در پيش گرفتند.در 
اين مسير دو شعار به ظاهر مطلوب و فريبنده وجود داشت: 
نخست، خودكفايي، دوم، رفع محروميت و تبعيض. با همين 
دو شعار بدون هر گونه برنامه ريزي اقتصادي بلندمدت و 
توجه به چشم اندازهاي آينده، سياست هاي اجرايي به شكل 
روزمره و بنا به درخواست هر بخش بدون توجه به تاثيرات 
آني و آتي اين سياست ها بر بخش هاي ديگر گرفته شده و 
اجرا شدند. يكي از مخرب ترين اين سياست ها كه اوج آن 
در دهه 60 اجرا شد، بحث اعطاي زمين در شهرها به افرادي 
بود كه داراي 4 فرزند بودند. همين سياست موجب شد كه 
سيل مهاجرت از روستاها به ش��هرهاي كوچك و بزرگ 
شكل بگيرد. اين سيل مهاجرين در شهرها نياز به اسكان و 
ادامه در صفحه 2 زيرساخت ها و... 

اي��ن روزها فض��اي مجازي 
فرصتي شده تا مردم بتوانند 
نظرات، خواس��ت ها و حتي 
اتفاق هاي زندگي ش��ان را با 
ديگران به اشتراك بگذارند، 
پرداختن به اين موضوع كه 
چني��ن رفتاري ت��ا چه حد 
مي تواند درست باشد يا غلط 
مساله اي نيس��ت كه بتوان به راحتي در مورد آن نظر 
داد. ام��ا همين فضاي مجازي گاهي مي ش��ود عامل 
حسرت هايي كه ش��ايد اگر نبودند بهتر بود. مي شود 
باعث بغض هايي كه مي توانس��ت نباشد. گاهي يك 
عكس مي تواند كودكي را به حسرتي تلخ مهمان كند 
يا چشمان مادري را به اشك بنشاند. به خصوص وقتي 
مناسبت ها و اعياد پيش مي آيد براي خيلي ها گفتن و 
نوشتن و عكس گذاشتن از برگزاري اين مراسم ها هم 
به سنتي بدل شده كه انگار س��اليان درازي است كه 
وجود داشته اند. خيلي ها از تولدهاي فرزندانشان عكس 
مي گذارند، خيلي ها از مراس��م هايي كه براي تعيين 
جنسيت بچه ش��ان مي گيرند، خيلي ها از سفره هاي 

رنگارنگي كه به مناس��بت هاي مختلف در خانه شان 
انداخته مي شود و دوس��ت و فاميل دور آن جمعند. 
اما شايد خيلي از ما وقتي اين عكس ها مي گذاريم به 
اين مساله فكر نكرده باشيم، اگر كودكي از طبقه ديگر 
كه امكان چنين جشني را ندارد، اگر مادري كه تامين 
قوت اليموت هم برايش سخت است، اگر پدري كه هر 
روز به اميد كس��ب روزي ح��الل از خانه بيرون مي رود 
و گاهي چرخ روزگار بر مرادش نمي چرخد و با س��ري 
افكنده شب راه خانه در پيش مي گيرد، با اين همه رنگ 
و لعاب عكس هاي ما مواجه شود، ممكن است چه حالي 
پيدا كند؟ اينكه خوشي هايمان را با ديگران با اشتراك 
بگذاريم، كار بدي نيست، اينكه بتوانيم لبخند را به روي 
لبان كس��ان ديگري هم بياوريم، قطعا مي تواند يكي از 
پسنديده ترين كارها باشد، اما مطمئن باشيد به اشتراك 
گذاشتن عكس هايي كه در آن مي خواهيد داشته هايتان 
را به رخ ديگران بكش��يد نمي تواند باعث خوشحالي و 
خرسندي كسي شود. اين روزها بسياري از هنرمندان از 
مردم خواسته اند، عكسي از سفره هاي شب يلداي خود 
به اشتراك نگذارند، خواسته بحقي است اگر به اوضاع 
ادامه در صفحه 8 اقتصادي اكثريت... 

مريم شاهسمنديمهدي ناعمي

 پورابراهيمي: 
مجلس به دنبال حذف نرخ ارز ترجيحي نيست

 رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
از ورود بحث نوسازي ناوگان به مذاكرات وين خبر داد

حسين راغفر در يادداشتي اختصاصي براي »تعادل« تشريح كرد

مگر حقوق دريافتي ايرانيان بر اساس فوب خليج فارس 
است كه بنزين بر اين اساس قيمت گذاري شود

 اثر افزايش بازگشت ارز صادراتي 
بر ثبات قيمت ارز

صفحه 3     صفحه 5    

صفحه 2    

 قراردادهاي خريد هواپيما 
احيا مي شوند؟

مغالطه »بنزين«
 و »فوب خليج فارس«

 رييس سازمان بورس 
به دنبال بورسي شدن خودرو 

بررسي پيري جمعيت و اجرايي شدن 
قانون افزايش جمعيت در »تعادل«

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بار ديگر از وزير 
صمت درخواست كرد كه همكاري هاي الزم براي 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال صورت بگيرد. عرضه 
خودرو در بورس كه به عنوان يكي از شيوه  ها براي 
ساماندهي بازار خودرو از آن ياد مي شود، چند وقتي 
مطرح است. در اين ميان اظهارنظرهاي مختلفي 
درباره فوايد و معايب اجراي اين طرح عنوان مي شود. 
موافقان مي گويند اگر خودروسازان به بورس كاال 
بيايند و اجازه فروش محص��والت خود را با قيمت 
واقعي داشته باشند، پتانسيل هاي اين صنعت رشد 
صفحه 7 را بخوانيد كرده، قيمت ها...  

مساله پيري جمعيت بس��يار جدي تر از آن است كه 
بتوانيم ناديده اش بگيريم. اما از سوي ديگر نمي توانيم 
انتظار داش��ته باش��يم تنها با تصويب ي��ك قانون و 
برگزاري چند نشست و س��مينار مردم را مجاب به 
فرزندآوري كنيم در حالي كه مش��كالت مهمي كه 
باعث شده تا بسياري از افراد قيد ازدواج و فرزندآوري 
را بزنند، همچنان وجود داشته باشند و در مقابل مردم 
عرض اندام كنند. تا زماني كه مش��كالت اقتصادي و 
زيرساخت هاي اجتماعي براي چنين تحول بزرگي 
صفحه 8 را بخوانيد آماده نباشد نمي توانيم... 

تبعات عرضه 
خودرو در بورس 

 افزايش جمعيت
 نياز كشور

مغلوب اقتصاد



معاون اقتصادي رييس جمهور با اعالم اخباري در زمينه 
تصميم دولت در كنترل تورم و نيز افزايش دو برابري 
يارانه ها و بودجه جداگانه براي پيشرفت كشور خبر داد.

به گزارش فارس، محس��ن رضايي، معاون اقتصادي 
رييس جمهور در مورد يارانه ها گفت: دولت در اليحه 
بودجه  1401 كه آذرماه به مجلس ارايه كرد، پيشنهاد 
كرد از سال آينده يارانه ها دو برابر شود، اما جناب آقاي 
رييس جمهور تاكيد داشت، در همين سه ماه باقي مانده 
از سال هم اين افزايش دو برابري يارانه ها را انجام دهيم 
و از مسووالن اجرايي خواسته شده كه در سه ماه باقي 
مانده از سال هم يارانه ها را دو برابر كنيم و اگر اين اجرا 
شود براي هر خانوار چهار نفري ماهانه 800 هزار تومان 

يارانه كاال يا پول پرداخت خواهد شد.
وي افزود: قرار اس��ت از دي ماه امسال اين طرح اجرا 
شود؛ اول قرار بود از آذرماه اجرا شود، اما مشكالتي در 
اجرا پيش آمد كه به دي ماه منتقل شد. بخشي از اين 
يارانه  در قالب بن كارت براي خريد كاال است و بخشي 
هم يارانه نقدي اس��ت كه به ص��ورت ماهانه به مردم 

پرداخت مي شود.
معاون اقتصادي رييس جمهور ادامه داد: رييس جمهور 
از مسووالن اجرايي خواس��ته كاري كه قرار است در 
اليحه بودجه سال آينده انجام ش��ود از دي ماه انجام 

شود.
رضايي خبر خ��وش دوم را اين گون��ه عنوان كرد كه 
تصميم گرفته ش��د جلوي خلق پول به عنوان منشأ 
تورم به وسيله پول بدون پشتوانه گرفته شود. يكي از 
شيوه هايي كه به خلق پول بدون پشتوانه كمك مي كرد 
فروش ارزهاي حاصل از صادرات نفت از سوي دولت به 
بانك مركزي بود كه اين ارزها به بانك مركزي مي رفت 
و معادل آن تبديل به پايه پولي مي شود كه وقتي اين 
پايه پولي وارد استخر نقدينگي كشور هفت مي شود 
برابر مي شد، مثال هر هزار توماني تبديل به هفت هزار 
تومان مي شد، بدون اينكه كمترين تأثيري در توليد و 

ثروت ملي داشته باشد.
به گفته وي، اين رويه از 50 س��ال قبل يعني از سال 
1351 كه درآمد نفت ايران چند برابر شد، ادامه داشت 
و اين مشكل به  طور جدي وارد اقتصاد ايران شده بود 
تا همين دولت قبل هم متأسفانه اين شيوه غلط ادامه 
داشت. من از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي تقاضا 
مي كن��م كه كمك كنند ما اين ش��ير را به طور كامل 
ببنديم. يعني ارزهاي نفتي كشور به وسيله دولت به 
بانك هاي كشور و بانك ملي فروخته شود يعني از پولي 
كه در جامعه موجود اس��ت، جابه جا شود و ديگر پول 
بدون پشتوانه كه تأثيري در توليد ملي ندارد و فقط تورم 
ايجاد مي كند خلق نشود و اين يك جراحي بزرگي بود 

كه در آذرماه تصميم گرفته شد.
معاون اقتصادي رييس جمهور در مورد خبر سوم گفت: 
مساله مذاكرات هسته اي بعد از  5 - 4   سال توقف دوباره 
شروع شد. پيشرفت خوبي داشته ايم البته مذاكرات 
ادامه دارد اما ايران جدي است و توصيه مي كنيم كه 
ما به هيچ وجه اقتصاد كشور را شرطي نمي كنيم و به 
مذاكرات گره نمي زنيم. ايران يك منطقي دارد كه اين 
است در انرژي هسته اي دنبال ساخت بمب اتم نيستيم. 
اما انرژي هسته اي صلح آميز را حق مسلم خود مي دانيم 

لذا جدي هستيم كه مذاكرات ادامه داشته باشد. 
رضايي خبر چهارم را اين گونه عنوان كرد كه ما براي 
اولين  بار در كشور براي پيشرفت كشور بودجه در نظر 
گرفته ايم. تاكنون دولت ها ش��عار مي دادند و زحمت 

مي كش��يدند اما بودجه كافي براي پيشرفت در نظر 
نمي گرفتند. ما اين بار براي پيش��رفت كشور بودجه 
جداگانه اي گذاش��ته ايم. چه براي توس��عه كسب و 
كارهاي كوچك و كسب و كارهاي بزرگ و همچنين 

براي اجراي 10 مگاپروژه كه مي خواهد س��ال آينده 
اجرا شود كه به موقع اين پروژه ها را اعالم مي كنيم و 
اين تصميمات همگي در آذرماه امسال در دولت گرفته 

شده كه كم كم به مرحله اجرا مي رسد

خبر

ادامه از صفحه اول
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شليك ضدهوايي بوشهر
در رزمايشي بر فراز نيروگاه اتمي

درحالي كه صداي انفجار حوالي ساعت 5 بامداد روز 
گذشته موجب نگراني برخي شهروندان بوشهري 
شده بود، معاون سياسي و امنيتي استاندار بوشهر 
در توضيحاتي اين صدا را ناشي از شليك ضدهوايي 
بوشهر در جريان يك رزمايش نيروهاي مسلح در 
اين منطقه عنوان كرد. آن طور كه محمدتقي ايراني 
به ايرنا گفته، در راستاي آمادگي الزم براي افزايش 
توان پدافندي نيروهاي مسلح، بامداد روز دوشنبه 
رزمايش��ي بر فراز نيروگاه اتمي بوشهر برگزار شده 
اس��ت. اين مقام در استانداري بوشهر با بيان اينكه 
رزمايش ساعت 5 بامداد با آمادگي الزم و هماهنگي 
كامل نيروهاي مسلح برگزار شده، خاطرنشان كرده 
اس��ت: »پيش از اين نيز درخصوص اين رزمايش 
اطالع رس��اني انجام ش��ده بود.« ايراني همچنين 
توضيح داد: »رزمايش ياد ش��ده در جنوب استان 

بوشهر و خليج فارس برگزار شده است.«
همزمان با اين توضيحات معاون سياسي و امنيتي 
استانداري بوشهر، همچنين فرمانده قرارگاه مركزي 
خاتم االنبيا)ص( كه در جمع فرماندهان ارشد سپاه 
در رزمايش پيامبر اعظم 1۷ سخنراني مي كرد، با 
اشاره به ماجراجويي ها و تهديدات احتمالي عليه 
مراكز هسته اي و نظامي ايران اعالم كرد: »هرگونه 
تهديد مراكز هسته اي و نظامي جمهوري اسالمي از 
سوي رژيم صهيونيستي بدون چراغ سبز و حمايت 
امريكا امكان پذير نيست.« بنابر گزارش خبرگزاري 
تسنيم، سرلشكر غالمعلي رشيد گفته است: »در 
صورتي كه تهديداتي از اين دست جنبه عملي به 
خود بگيرد، نيروهاي مس��لح جمهوري اس��المي 
بدون درنگ، تمامي مراكز، پايگاه ها، مسير و فضاي 
استفاده ش��ده براي عبور و مبدا تجاوز را براساس 
طرح هاي عملياتي تمرين شده مورد حمله كوبنده 

قرار خواهد داد.«

شعارزدگي به جاي 
تخصص گرايي

 امكانات شهري داش��تند. راه حل استفاده شده در اين 
طرح، واقعا غيرمهندسي و غيراقتصادي بود. اين راه حل 
مبتني بر استفاده از زيرس��اخت ها و امكانات شهري 
موجود بدون گس��ترش و ارتقاي زيرساخت هاي الزم 
بود. در واقع شهرها به جاي اينكه به شكل افقي گسترش 
يابند عمودي بزرگ شدند. اين سياست خود موجب 
تراكم بيش از حد جمعيت در يك نقطه جغرافيايي و فشار 
و استهالك و كمبود زيرساخت و امكانات شهري شد. 
يكي از معضالت اساسي پديد آمده اين سياست مشكل 

ترافيك و حمل و نقل درون شهري شد.
2( سياست اشتباه ديگري كه در حوزه ترافيك شهري 
اجرايي ش��د؛ عدم توسعه و گسترش سرويس حمل و 
نقل شهري و عمومي است. نبود و كمبود وسايل نقليه 
عمومي شهري؛ موجب ش��د كه افراد درصدد تامين 
خودرو شخصي برآيند. البته در كنار آن سياست هاي 
غلط ترافيكي همچون طرح زوج و فرد يا مصرف گرايي 
شخصي نيز موثر بودند. صنايع خودرو سازي در اين ميان 
با استفاده از شعار خودكفايي و ايجاد اشتغال و عدم توجه 
و اهتمام سياست گذار به سيستم حمل و نقل عمومي 
تالش خود را بر توليد هر چه بيشتر خودروهاي شخصي 
كردند. البته ايجاد بازار انحصار براي محصوالت آنان به 
همراه ديگر رانت ها؛ نه تنها موجب ارتقا سطح كيفيت 
محصوالت آنان نش��د بلكه به دليل نبود بازار رقابتي و 
بهانه تحريم ها و كاهش هزينه هاي توليد موجب افت 
شديد كيفيت و عقب ماندگي از تكنولوژي روز شد.بحث 
سوخت ملي كه از پتروشيمي يا پااليشگاه هاي كشور 
براي مصرف خودروها توليد مي شود يا مصرف مازوت 
در نيروگاه ها براي تامين انرژي برق نيز مشخص است.

آنچه كه امروزه به عنوان آلودگي هواي شهرها در اكثر 
نقاط كشور شاهد هستيم؛ در واقع ماحصل كليه عوامل 
و سياست هاي فوق الذكر است كه امروزه با آن دست به 
گريبان هستيم. آلودگي هوا خود داراي تبعات هزينه هاي 

بهداشتي و درماني و آسيب به فرزندان كشور است.
3( اما در كنار اين آسيب محيط زيستي خودساخته؛ بايد 
از آسيب هاي اجتماعي )اختالف طبقاتي( يا آسيب هاي 
فرهنگي )عدم رفتارها و نداشتن فرهنگ شهرنشيني( يا 
آسيب هاي آموزشي )كمبود امكانات آموزشي متوازن و 
گسترده( و...  نام برد. اين موارد بخش هاي خالصه شده 
از مش��كالت مبتال به امروزه جامعه ايران است كه به 
ظاهر از يكديگر منفك هستند؛ اما در واقع با ريشه يابي 
دقيق و منصفانه آن متوجه مي شويم ريشه حل تمام 
اين مشكالت به مديريت و نگرش و روش حكمراني و 
كشورداري و عدم توجه به قانون و استفاده از راه حل هاي 
كوتاه براي حل مشكالت اساسي باز مي گردد. ممكن 
اس��ت با توضيحات فوق؛ اين احساس به وجودآيد كه 
نوعي سياه نمايي از وضعيت گذشته و امروز ايران انجام 
شده است. براي رسيدن به راه حل اساسي الزم است كه 
ابتدا حقيقت را بپذيريم و متاسفانه حقيقت اكثر مواقع 
تلخ است. اما براي تغيير تنها قبول و پذيرش حقيقت به 
ما كمك مي كند. آيا با شرايط فعلي امكان قرار گرفتن 
در مسير و رسيدن به توسعه در آينده براي ايران وجود 
دارد؟ پاسخ با توجه به پتانسيل هاي اقتصادي و نيروي 
انساني و انجام برنامه ريزي بر پايه آمايش سرزميني و 
تغيير و اصالح سياس��ت هاي كالن و قانون و پايبندي 
كامل به آن قطعا آري است.براي اين كار الزم است ابتدا 
اجراسياست ها و برنامه هاي قبل متوقف شده و سپس 
با مديريت نظر كارشناسان فني خبره و مجريان )خرد 
جمعي( بدون وابستگي سياسي و حزبي )حتي خارجي( 
يك مدل و الگوي اقتصادي مبتني بر واقعيات آمايش 
س��رزميني تهيه و اجرا كرد.براي ايجاد بستر و محيط 
آن نيز بايد كليه قوانين )قانون اساس��ي و ديگر قوانين 
قضايي، اجرايي؛ اداري( بازنگري و اصالح شده و ثبات 

اقتصادي ايجاد شود.

 افزايش قيمت بنزين در قشم و كيش 
به صورت پايلوت اجرا مي شود

عضو كميس��يون انرژي مجلس اظهار داشت: قيمت 
بس��تگي به وزارت نفت دارد، چراكه اين نهاد مي داند 
قيمت تمام ش��ده، هزينه حمل و نقل، درصد س��هم 
جايگاه ه��اي توزيع و... چه ميزان اس��ت. براي اين كار 
بايد ميزان قيمت تمام شده، قيمت جهاني، فوب خليج 
فارس و... بررسي ش��ود و سپس با درنظر گرفتن سود 

قيمت مشخص شود.
فريدون عباس��ي دواني در گفت وگو با ايلن��ا در مورد 
افزايش قيمت بنزين در قش��م و كيش اظهار كرد: هر 
كاري قرار باش��د از نظر عملي انجام شود بايد در جاي 
كوچكي اجرا ش��ود، از آنجا كه كيش و قش��م منطقه 
آزاد هستند، مي تواند به عنوان يك پايلوت اجرا مدنظر 
قرار بگيرد. ولي مقدمات كار اين است كه بايد كارهاي 
كارشناسي انجام شود، درآمدهاي مردم و نظام حقوق 
و دستمزد اصالح شود تا بعد بتوان در مورد حامل هاي 

انرژي اظهارنظر كرد.
وي ادامه داد: از آنجا كه درآمدها در مناطق آزاد متفاوت 
با بقيه كش��ور اس��ت، شايد مطلوب باش��د به صورت 
آزمايش��ي، مصرف يا قيمت حامل هاي انرژي در اين 

مكان ها امتحان شود.
عباسي تصريح كرد: اين كار آزادسازي قيمت نخواهد 
بود بلكه اين مقدمه واقعي سازي قيمت ها و واقعي سازي 
دستمزدهاس��ت، يعني ابتدا بايد تكلي��ف خط فقر را 
مشخص كنيم. بايد تعرف خود را از كارگر و كارمند دقيق 
بيان كنيم. اينها نبايد زير خط فقر باشند، فقير كسي 
است كه توانايي كار كردن را ندارد. كسي كه كار مي كند 
بايد به اندازه اي درآمد داشته باشد كه بتواند مايحتاج 
زندگي خود را تامين كن��د. حامل هاي انرژي برخي از 
مايحتاج مردم است نه همه آن. حكمرانان كشور بايد 

همه اينها را باهم ببينند.
وي تاكيد كرد: ما بايد درآمد مردم را با هزينه هاي آنها 
باهم ببينيم. افراد جامعه ما نبايد سوءتغذيه داشته باشند 
بلكه بايد به اندازه نياز براي خوردن داشته باشند. نبايد 
همه درآمد خود را صرف هزينه مس��كن كنند؛ در اين 
صورت چيزي نمي ماند كه بخواهيم در مورد پوشاك يا 

حامل هاي انرژي صحبت كنيم.
عباس��ي اضافه كرد: هر اتفاقي كه بخواهد بيفتد بايد 
از روي كاغ��ذ به فضاي واقعي بيايد، يعني يك منطقه 
آزاد يا منطقه كوچك به عنوان آزمايشگاه عملي در نظر 
بگيريم كه مطمئن باشيم زندگي مردم آسيب نمي بيند. 

اين مي تواند در مورد بنزين يا هر موضوع ديگري باشد.
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: قيمت بستگي به 
وزارت نف��ت دارد، چراكه اين نهاد مي داند قيمت تمام 
شده، هزينه حمل و نقل، درصد سهم جايگاه هاي توزيع 
و... چه ميزان است. براي اين كار بايد ميزان قيمت تمام 
شده، قيمت جهاني، فوب خليج فارس و... بررسي شود 

و سپس با درنظر گرفتن سود قيمت مشخص شود.
وي بيان كرد: من اطالعي از اينكه ميزان يارانه ها تغيير 
مي كند يا خير ندارم اما منطق حكم مي كند كه اگر پول 
اضافه اي از مردم دريافت مي شود به اقشار هدف كمك 
شود و مبلغي پرداخت شود كه زندگي آنها آسيب نبيند.

عباس��ي ادامه داد: نمي توانيم بگوييم كه اين كار لزوما 
آثار تورمي دارد. واقعي س��ازي قيمت ها باعث مي شود 
كه كار در كشور بهتر صورت بگيرد و انگيزه كار بيشتر 
شود و قيمت ها واقعي ش��ود. بنابراين لزوما اثر تورمي 

نخواهد داشت.
وي در پاس��خ به اينكه آخرين بار در سال 98 افزايش 
قيمت بنزين اثر تورمي داش��ته، بيان كرد: پديده آبان 
98 را به عنوان يك م��دل نمي توانيم در نظر بگيريم، 
آن يك ندانم كاري و يك كار غلط بود. يعني طرحي كه 
مي توانست درست و با آرامش در جامعه انجام شود، به 
غلط انجام شد، به نوعي سوءمديريت بود بنابراين نمونه 
خوبي براي ارزيابي نيس��ت. مدل اجراي��ي در آبان 98 
وجود نداشت، همه در بي خبري بودند و بعد هم دستگاه 
اجرايي گفت من در جريان نبودم. نمي شود كه دولت 
يا رييس دس��تگاه اجرايي در جريان نباش��د. بنابراين 
اين اتفاق قابل ارزيابي نيست كه ما بتوانيم در مورد آن 

اظهارنظر كنيم.
وي با اش��اره به اينكه ندانم كاري و سوءمديريت آبان 
98 تكرار نخواهد شد، افزود: اگر به صورت مرحله اي 
پيش برويم و طرح هاي مختلف در كميسيون هاي 
كارشناسي بررسي ش��ود و انديشكده هاي مختلف، 
اتاق بازرگاني و بخش خصوصي نظر دهند؛ يعني يك 
داده برداري از جامعه انجام شود كه نظر جامعه چيست. 
بر مبناي اين موارد يك مدل درس��ت كنند و در يك 
جاي كوچكي خارج از كاغذ و كامپيوتر آن را اجرا كنند 
و بازخوردها و عواقب آن را بررسي كنند و اصالحاتي 
روي طرح انجام دهند تا روش نهايي استخراج شود، 
لزوما اثر تورمي نخواهد داشت. اين موضوع نياز به زمان 
دارد، وقتي موض��وع بودجه در مجلس و همين طور 
هزينه ها و درآمدهاي دولت مشخص شود مي توان 

اظهارنظر كرد.

وزير، نماينده، استاندار
 چقدر حقوق مي گيرند؟

جريان ثبت حق��وق و مزاياي دس��تگاه هاي اجرايي 
نشان مي دهد كه باالترين ميانگين خالص حقوق در 
پست هاي مختلف، 24 ميليون تومان براي استاندار 
بوده است. ميانگين خالص حقوق براي وزيران بيش 
از 20 ميليون تومان ثبت ش��ده و اين در حالي اس��ت 
كه ميانگين خالص دريافتي معاون وزير و همتراز آن 
بيش از وزير بوده و تا 21.۷ ميليون تومان اعالم ش��ده 
است. ميانگين خالص پرداختي به نمايندگان مجلس 
نيز 1۷.4 ميليون تومان ثبت شده است. براساس اين 
گزارش ميانگين خالص حقوق معاون موسسه يا معاون 
سازمان و همتراز آن 19.۷ ميليون، مديركل و همتراز 
1۷.2 ميليون، معاون مديركل و همتراز 13.1 ميليون 
تومان است. در ساير پست ها نيز ميانگين خالص حقوق 
ريي��س اداره و همتراز آن 12.8، رييس گروه و همتراز 
13.2 ميليون و كارشناس و همتراز 9.5 ميليون تومان  

ثبت  شده  است.
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برخي منابع مطلع در دولت در شرايطي از آغاز اجراي 
طرح ويژه حذف ارز 4200 توماني از اوايل دي ماه خبر 
مي دهند كه دستگاه هاي مرتبط با تنظيم بازار به حالت 
آماده باش درآمده و زمينه تامين و توزيع گسترده كاالها 

را فراهم كرده اند.
به گزارش اقتصاد آنالين، اگر چه بسياري از نمايندگان 
مجلس حذف ارز 4200 توماني را به سال 1401 موكول 
كرده و دم از مخالفت با حذف ارزهاي رانتي در سه ماهه 
پاياني س��ال مي زنند كه منابع مطلع در دولت خبر از 
آغاز اجراي طرح ويژه حذف دالرهاي 4200 توماني از 
اقتصاد ايران به صورت كامل داده و زمان اجراي اين طرح 

را روزهاي ابتدايي دي ماه عنوان مي كنند.
بر اين اس��اس دس��تگاه هاي مرتبط با تنظيم بازار در 
دولت و به خص��وص وزارت جهاد كش��اورزي كه اين 
روزها س��كاندار اصلي موضوع تنظيم بازار محصوالت 
كش��اورزي و كاالهاي اساس��ي مورد نياز مردم است، 
در حالت آماده باش قرار گرفته و با برگزاري جلس��ات 
مداوم در حال رايزني و برنامه ريزي براي تامين گسترده 

كاالهاي اساسي مورد نياز مردم هستند.
در اين ميان دس��تگاه هاي دخيل در ام��ر تنظيم بازار 
طي روزهاي گذش��ته به صورت مس��تمر جلساتي را 
تشكيل داده و در عين حال، تيم هاي بازرسي و نظارت 
بر بازار نيز تجهيز شده اند تا برخي از توليدكنندگان يا 
توزيع كنندگان كاالهاي اساسي در بازار، اقدام به احتكار 

يا خودداري از عرضه كاالها و اقالم مورد نياز مردم نكنند.
اطالعات كسب شده حكايت از آن دارد كه رييس جمهور 
هم قرار اس��ت در روزهاي ابتدايي دي ماه و همزمان با 
اعالم حذف ارز 4200 توماني، خود ش��خصا در جلسه 
س��تاد تنظيم بازار حضور يافت��ه و فرماندهي كار را به 

عهده بگيرد.
البته دولت در جلسه روز گذشته خود نيز تاكيد فراواني 
بر اهميت موضوع تنظيم ب��ازار و تامين به موقع اقالم 
مورد نياز مردم داشته؛ به نحوي كه سيدابراهيم رييسي، 
رييس جمهور نيز بر نظارت دقيق و به هنگام بر قيمت ها 
و كنت��رل بازار تاكيد كرده و گفته كه الزم اس��ت روند 
نظارت بر قيمت كاالها به ويژه اقالم ضروري و معيشتي 

مردم تشديد شود تا شاهد افزايش قيمت نباشيم.
وي با اشاره به اهميت آرامش خاطر مردم در خصوص 
تثبيت قيمت ها، به اين نكته اشاره كرده كه مسووالن 
مربوطه به ويژه وزارت جهاد كشاورزي و ستاد تنظيم 
بازار، با تشديد نظارت ها كاري كنند كه مردم براي تهيه 
اقالم م��ورد نياز خود با كمبود و گراني قيمت ها مواجه 
نباشند. نكته حايز اهميت چگونگي برخورد دولت با اين 
آزمون بزرگي است كه پيش روي آنها قرار گرفته و اگر 
دولت بتواند در توزيع به موقع و موثر كاالها و اقالم مورد 
نياز مردم به صورت موفق عمل كرده و به شكل درستي، 
توزيع ارزه��اي 4200 تومان كه رانت گس��ترده اي را 
ميان برخي افراد از س��ال 9۷ تاكن��ون توزيع كرده را 

مديريت كند؛ به  طور قطع خواهد توانست اقدام به ساير 
جراحي هايي كند كه معاون اقتصادي رييس جمهور هم 

از آنها به عنوان پروژه هاي كليدي دولت نام برده است.
آن گونه كه محس��ن رضايي اعالم كرده، دولت اصالح 
تجارت خارجي، اصالح نظام يارانه اي و نيز اصالح نظام 
بانكي را در دس��تور كار جدي قرار دارد و به تدريج وارد 

اين جراحي هاي عميق در اقتصاد ايران خواهد شد.
برنام��ه زمان بندي دولت براي ح��ذف ارزهاي 4200 
توماني در ش��رايطي است كه به نظر مي رسد همراهي 
مجلس، قوه قضاييه، ائمه جمعه و آحاد مردم در اين حوزه 
بسيار موثر بوده و بايد يك اجماع گسترده در بخش هاي 
مختلف اقتصادي و نخبگان در س��طح كشور براي اين 
موضوع صورت گيرد تا بتوان به شكل موثري، عالوه بر 
حذف ارزهاي رانتي، زمينه را براي جلوگيري از صدمه 

رساندن به آحاد مردم فراهم كرد.
اين در ش��رايطي اس��ت كه محمدرضا پورابراهيمي، 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
امروز اعالم كرده كه مجلس به دنبال حذف ارز 4200 
توماني نيست. او اعالم كرده كه دولت در سال 1401 به 
دنبال تغيير تصميمي است كه در سال هاي گذشته در 
خصوص روش تخصيص ارز ترجيحي گرفته شده است.

وي با بيان اينكه ارز بايد به واردات اختصاص يابد گفت: 
افزايش فاصله قيمتي ميان نرخ ارز ترجيحي و نيمايي 
اين مساله موجب ايجاد رانت و فساد شده است، بخشي 

از اين ارز به جاي آنكه به دس��ت مردم برسد، به دست 
دالالن رسيد و ايجاد مشكالتي كرد كه ما با اين رويكرد 

مخالفيم.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: معتقدم  
كه به جاي تخصيص ارز ترجيحي، منابع آن را از طريق 
كارت اعتباري و سرانه مصرف به خود مردم بدهيم و در 
كنار آن توليد را تقويت كنيم، البته آثار ناشي از اين اقدام 
هم وجود دارد، چون اقالم زيادي مشمول ارز ترجيحي 
بودند كه اكنون ارز آنها حذف شده است، اقالم باقي مانده 
كه همچنان ارز به آنها اختصاص مي يابد قيمت ش��ان 

نزديك به قيمت آزاد شده است.
پورابراهيمي گفته اثر تورمي حذف ارز 4200 توماني 
براساس گزارش دولت عدد حدود هفت درصد است كه 
در حوزه بازتوزيع منابع ما بايد سياست هاي جبراني را 
در نظر بگيري��م كه يكي از آن روش ها كارت اعتباري و 
پرداخت يارانه و روش هاي ديگري است كه در بودجه 

بايد لحاظ شود.
به هر حال به نظر مي رسد ش��يوه مديريت صحيح در 
پروژه حذف ارزهاي رانتي موضوعي بس��يار مهم بوده 
و باي��د دولت به دقت و با اش��راف كامل بر همه جوانب 
در مورد آن اقدام كن��د، چراكه اگر تيغ در اين جراحي 
مهم، به خطا برود، مي تواند زمينه پرقدرت تري را براي 
بازگشت ارزهاي رانتي و امثال دالرهاي 4200 توماني 

فراهم كند.

احتمالحذفارز۴2۰۰تومانيازاوايلديماه

اگرچه هنوز دولت اعالم رس��مي درباره جزييات 
ياران��ه دو برابري در دي ماه نداش��ته اس��ت، اما 
پيگيري ها نشان مي دهد كه در ماه آينده قرار است 
افزايش پرداخت براي ۶0 ميليون دريافت كننده 
كمك معيش��تي انجام ش��ود كه 30 ميليون نفر 
90 هزار توم��ان و 30 ميليون نف��ر ديگر تا 12۶ 
هزار تومان يارانه جديد دريافت كنند. به گزارش 
ايسنا، افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي وعده اي بود 
كه قرار ش��د از آذرماه اتفاق بيفتد ولي اين گونه 
نشد؛ يارانه اي كه به حذف ارز 4200 و منابع ناشي 

از آن برمي گردد. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه طب��ق اع��الم پايگاه 
اطالع رس��اني دولت به نقل از محس��ن رضايي، 
معاون اقتص��ادي رييس جمهوري قرار اس��ت از 
ابتداي دي ماه، يارانه ها دو برابر ش��ده و مثال يك 
خانوار چهار نف��ره رقمي معادل 800 هزار تومان 

كاال و پول دريافت كند.

  پرداخ�ت ب�ه يارانه بگيران معيش�تي بر 
اساس دهك 

با اينكه اين يارانه قرار است به زودي پرداخت شود، 

هنوز توضيح شفاف و رسمي در اين رابطه صورت 
نگرفته اس��ت؛ با اين حال پيگيري ايسنا از منابع 
مطلع نش��ان مي دهد كه پرداخت يارانه جديد به 
جمعيت ۶0 ميليون نفري انجام خواهد ش��د كه 
همان افراد دريافت كننده كمك هاي معيشتي در 
هر ماه هستند؛ به طوري كه 30 ميليون نفر يارانه 
90 هزار توماني و 30 ميليون نفر ديگر يارانه 12۶ 

هزار توماني دريافت مي كنند.
توزيع يارانه به نحوي اس��ت كه دهك هاي يك تا 
چهار مبلغ 12۶ هزار توم��ان و پنج تا هفت مبلغ 
90 ه��زار توم��ان دريافتي خواهند داش��ت. اين 
۶0 ميليون نفر كه از بي��ن جمعيت ۷8 ميليوني 
يارانه بگيران در سال 1398 گزينش شده بودند، 
دريافت كننده كمك هاي معيش��تي يعني منابع 
ناشي از افزايش قيمت بنزين هستند كه در دهم 
هر ماه براي آنه��ا پرداخت صورت مي گيرد، حال 
اينك��ه يارانه جديد هم دهم م��اه همراه با كمك 
معيشتي پرداخت شود يا اينكه در روز جداگانه اي 

انجام شود، به  طور كامل مشخص نيست. 
بر اين اس��اس ب��ا پرداخ��ت ياران��ه 90 تا 12۶ 
هزار توماني ب��ه خانوارهاي دريافت كننده كمك 

معيشتي كه مقادير متفاوتي بين 55 تا 205 هزار 
تومان به همراه يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني 
به ازاي ه��ر نفر دريافتي دارند، جمع يارانه در ماه 

به 800 هزار تومان هم مي رسد. 

  قرار بود بن كارت باشد، ولي نيست
پيش تر قرار ب��ود كه پرداخت اين يارانه جديد در 
قالب كارت هاي اعتباري باشد اما ظاهرا به نتيجه 
مشخصي در اين رابطه نرس��يده اند و احتماال به 

صورت كامال نقدي پرداخت انجام مي شود.

  منابع فعال توافقي است
اما منابع پرداختي ب��راي اين يارانه هاي جديد از 
محل حذف ارز 4200 توماني بايد صورت بگيرد 
كه فعال چنين حذف��ي صورت نگرفته ولي ظاهرا 
توافقاتي بين دولت و مجلس براي تأمين منابع تا 
زمان حذف ارز 4200 توماني وجود داشته است.

طبق آنچه به ايسنا اعالم شده، شب گذشته طي 
جلسه اي جمع بندي نهايي درباره پرداخت يارانه 
جديد انجام و به زودي در اين رابطه اطالع رساني 

رسمي شود.

جزيياتافزايشدوبرابرييارانهاز۹۰تا۱2۶هزارتومان

ادامه از صفحه اول

 بنابراين، سفته باز- حتي در صورت ثبت سند رسمي 
به نام خود- همچنان فرصت دارد تا طي سه فصل اول 
سال يا حتي تا انتهاي ماه يازدهم هر سال، به كارهاي 
س��فته بازانه خود ادامه دهد. با وجود اي��ن دو »باگ« 
ماليات ساالنه از امالك، و در شرايطي كه ماليات تورمي 
س��نگيني هر ساله از ش��هروندان و به ويژه كارمندان، 
كارگران و تمام افراد داراي حقوق ثابت ستانده مي شود، 
ماليات ساالنه از امالك در حكم آتش انداختن به قيصريه 
است و دود آن به چشم تمام مالكاني مي رود كه از طريق 
پس انداز چندين ساله و گرفتن وام هاي كالن صاحبخانه 
شده اند. اين افراد در حال حاضر نيز به دليل افت شديد 

قدرت خريد خود در كوره تورم، از تامين حداقل معيشت 
خود هم ناتوان هستند، چه آنكه بخواهند، درصدي از 
ارزش سرپناه خود )كه حاال بسيار گران هم شده( را در 
كنار ماليات تورمي، ماليات ساالنه ملك به دولت بدهند. 
بي گمان، وضع و اخذ ماليات ساالنه در شرايط كنوني 
اقتصاد پيامدي جز سرخوردگي و نااميدي بيشتر طبقه 

متوسط جامعه نخواهد داشت.
3- در چنين شرايطي، راه مقابله با »بحران مسكن«، 
»س��فته بازي ملكي« و »بازيابي توان مالي متقاضيان 
مصرفي« چيست؟ در پاسخ به اين سوال توجه به چند 
نكته ضروري اس��ت. اول اينكه هدف اصيل و راستين 

دريافت ماليات توسط دولت ها يا دولت هاي محلي، توليد 
و توزيع »كاالهاي عمومي« مانند آموزش و بهداشت، 
امنيت و... است نه »تنظيم بازار«! چه آنكه در يك اقتصاد 
سالم و رقابتي، دولت بي نياز از مداخله در بازارها است و 
تالش مي كند با تنظيم سياست هاي اقتصادي، فضاي 
كلي اقتصاد را براي رشد و پيشرفت همه افراد و بنگاه ها 
ايج��اد كند. از اين رو، به ميزان��ي كه افزايش »عرضه« 
از طريق مسكن س��ازي دولت مذموم است، به همان 
ميزان مداخله از طريق وض��ع ماليات با هدف تنظيم 
بازار ناپسند خواهد بود. بي گمان، بهترين راهكار مقابله 
با سفته بازي، در درجه اول بازگرداندن ثبات به اقتصاد 

كشور اس��ت و در مرحله بعد، اخذ ماليات از معامالت 
مكرر ملكي است. البته همانطور كه اشاره شد، از آنجا كه 
معموال سفته بازان از ثبت معامالت خود در دفاتر اسناد 
رسمي طفره مي روند، بهترين روش مهار سفته بازي، 
رصد حساب هاي بانكي است. البته منظور سركشي به 
حساب تك تك افراد جامعه نيست، بلكه استقرار نظام 
نوين بانكداري مبتني بر اعتبارسنجي اشخاص حقيقي 
و حقوقي در كشور است. نظامي كه دكتر پويا ناظران، 
اقتصاددان ايراني مقيم امريكا به تازگي ابعاد و كيفيت 
آن را در يك فايل صوتي تشريح و روزنامه »تعادل« نيز 

طي سه شماره مشروح آن را منتشر كرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوشنبه 29 آذر 1400 قيمت دالر در بازار آزاد همچنان 
در كانال 29 هزار تومان اس��ت و به قيمت 29880 تومان و 
درهم به قيمت 8200 تومان معامله شده كه نشان دهنده 
تداوم كاهش نرخ در روزهاي اخير و ثبات آن است. قيمت 
سكه نيز در كانال 12 ميليون تومان قرار دارد و به قيمت 12 
ميليون و 880 هزار تومان معامله شد. فعاالن بازار ارز و طال 
معتقدند كه ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي و 
تزريق به سامانه نيما و بازار نسبت به سال قبل افزايش داشته و 
همين موضوع مي تواند يكي از داليل ثبات نرخ ارز در روزهاي 
اخير باشد. طبق آمارهاي بانك مركزي، بازگشت ارز حاصل 
از صادرات غيرنفتي نيز تاكنون در سامانه نيما معادل 22.4 
ميليارد دالر است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته 4۵ درصد افزايش داشته است.همچنين در 
سال جاري عرضه ارز در سامانه نيما توسط صادركنندگان 
معادل بيست و يك ميليارد دالر بوده است كه اين ميزان در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷0 درصد افزايش داشته 
است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: دوشنبه 29 
آذر 1400 با توجه به افت قيمت ارز، ش��اهد كاهش قيمت 
سكه و طال در بازار هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه 
اونس جهاني 1800 دالر قيمت گذاري ش��ده است افزود: 
هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 12 ميليون و 8۷0 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 12 ميليون و ۶00 هزار تومان، 
نيم سكه ۶ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 
۷۵0 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و ۳00 هزار تومان 
به فروش مي رس��د. هر مثقال طال ۵ ميلي��ون و ۵40 هزار 
تومان و هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 2۷9 هزار تومان 
فروخته مي شود.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي دوشنبه، 29 
آذرماه بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته، به رقم 2۷ 
هزار و 401 تومان رسيد. قيمت فروش يورو با 101 تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته برابر با ۳0 هزار و ۷0۷ 
تومان بود. قيمت خريد هر دالر 2۶ هزار و 8۵8 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۳0 هزار و 99 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، 
بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 904 و نرخ 
فروش آن 2۷ هزار و 148 تومان بود.اين در حالي است كه 
نرخ خريد يورو در اين بازار ۳0 هزار و 2۳9 تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۳0 هزار و ۵14 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه 
نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 2۷ هزار و ۵1۵ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 448 تومان معامله 
شد.قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار تومان شد و در 
اين محدوده نوسان داشت و در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا 
ثابت بود. در ماه هاي گذشته نيز دالر گاهي در كانال 2۶ هزار 
تومان رشد داشته و وارد محدوده قيمتي 2۷ هزار تومان شد، 
اما دوباره عقبگرد داشته است. از هفته گذشته نيز نرخ دالر 
در ميانه كانال 2۷ هزار تومان ثابت مانده است.  قيمت طالي 
18عيار هر گرم يك ميليون و 2۷9 هزار تومان، قيمت سكه 

تمام بهار آزادي طرح جديد 12 ميليون و 9۵0 هزار تومان و 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و ۶00 
هزار تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۷۵0 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۷۵0 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2 ميليون و ۳00هزار تومان تعيين شده 
است و به فروش مي رسد.قيمت طالي 24عيار در هر گرم 
يك ميليون و ۷08هزار تومان و هر مثقال طال، ۵ ميليون و 
۵4۳ هزار تومان ارزش گذاري شده است. عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 2۷ هزار و 401 تومان 
و قيمت خريد دالر از مردم 2۶ هزار و 8۵8 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۳0 هزار و ۷0۷ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۳0 هزار و 99 تومان اعالم شده است. 

    رشد اندك ۲۰ هزار توماني سكه در بازار 
قيمت سكه )دوشنبه، 29 آذرماه( در بازار تهران با 20 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 1۳ ميليون تومان 
رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با قيمت 12 ميليون 
و ۷00 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۵0 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و ۳00 هزار تومان 
قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 282 هزار تومان رس��يد 
و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۵۵۷ هزار تومان 
شد.همچنين قيمت اونس جهاني طال با يك دالر افزايش 
قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و ۷99 دالر و ۵۷ 
سنت معامله شد.مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي بيش از يك هفته است كه در ميانه كانال 
2۷ هزار تومان ثابت بوده است. اين عامل موجب شده كه 
قيمت انواع سكه و طال در روزهاي گذشته افزايش جزئي 

داشته باشد و در بسياري از روزها هم كاهشي بوده است.

    افزايش اشتها براي خريد طال
 با جدي شدن اوميكرون

قيمت هر اونس طال با 0.2۷ درصد افزايش به 1802 دالر 
و 9۶ سنت رسيد.در حالي كه نگراني ها در مورد گسترش 
سريع سويه اوميكرون در جهان سبب افزايش اشتها براي 
خريد طال شده اس��ت، قيمت فلز زرد روز دوشنبه اندكي 
افزايش داش��ت و در نزديكي باالتري��ن رقم ۳ هفته اخير 
كه هفته گذشته به ثبت رس��يده بود باقي ماند.بر اساس 
اين گزارش، قيم��ت هر اونس طال با 0.2۷ درصد افزايش 
به 1802 دالر و 9۶ س��نت رسيد. روز جمعه قيمت طال 
به باالترين رقم از 2۶ نوامبر رسيده بود. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه هم با 0.12 درصد 
كاهش به 1802 دالر و 80 س��نت رس��يد. اس��تفن اينز 
تحليلگر موسس��ه مديريت دارايي اس پي اي گفت: »با 
توجه به اينكه نرخ بهره به ش��دت پايين است حتي اگر 
فدرال رزرو اقدام به افزايش نرخ كند باز هم داليل زيادي 
براي سرمايه گذاري در بازار طال وجود دارد.«اينز افزود، 
وضعيت مبهم ناشي از شيوع سويه اوميكرون مي تواند 
منجر به انبساطي شدن مجدد سياست پولي بانك هاي 
مركزي در سال 2022 ش��ود. وي افزود، مسائلي مانند 
اليحه سرمايه گذاري داخلي در امريكا و موضوع اوكراين 
نيز از عواملي هستند كه جذابيت سرمايه گذاري در بازار 
طال را همچنان حفظ كرده اند.در حالي كه موارد ابتال به 
سويه اوميكرون موجب وضع محدوديت هاي بيشتر در 
اروپا شده و ممكن است رشد اقتصاد جهاني در سال جديد 
را تحت تاثير قرار دهد، ش��اخص هاي سهام در بازارهاي 
آسيايي شاهد كاهش بود.در همين حال شاخص ارزش 
دالر در نزديكي باالترين رقم ۳ هفته اخير كه در جلسه 
قبل به ثبت رسيده بود در نوسان بود و موجب گرانتر شدن 
طال براي خريداران استفاده كننده از ارزهاي غير دالري و 

متعاقبا محدود شدن رشد قيمت طال شد.

    پورابراهيمي: مجلس به دنبال حذف 
نرخ ارز ترجيحي نيست

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه دولت به دنبال عدم اس��تمرار رفتار گذشته درباره ارز 
ترجيحي است، گفت: مجلس به دنبال حذف ارز ترجيحي 
نيست بلكه تصميم مجلس شوراي اسالمي متفاوت شدن 
روش تخصيص است.محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به تصميم دولت براي حذف ارز 4200 توماني 
در اليحه بودجه سال آينده اظهار كرد: مبناي دولت تغيير 
تصميمي اس��ت كه در سال هاي گذشته گرفته شده است 
منتهي ما بارها در مجلس ش��وراي اس��المي گفته ايم كه 
مجلس به دنبال حذف ارز ترجيحي نيست ما به دنبال تغيير 
روش و تخصيص آن در نظام اقتصادي هستيم.وي توضيح 
داد: روشي كه از ابتداي تصويب ارز ترجيحي تا امروز داشتيم 
اين بود كه ارز به واردات بدهيم. اثر واردات به خاطر افزايش 
فاصله بين نرخ ارز ترجيحي و نرخ ارز نيمايي و نرخ بازار موجب 
ايجاد رانت و فساد در كشور شده است. بخشي از منابع به جاي 
اينكه به دست مردم برسد به دست دالالن و سوداگران رسيده 
است. از نگاه ما و رويكرد تخصصي ادامه مسير به صالح كشور 
نيست البته اين بدان معنا نيست كه اساس آن را زيرسوال 
ببريم.رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: پيشنهاد مشخص ما اين است، عددي كه براي ارز 
ترجيحي در نظر مي گيريم را از طريق كارت هاي اعتباري به 
عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهيد اين رويكرد به عدالت 
نزديك است و امكان اين را فراهم مي كند كه نظارت دقيق 
انجام دهيم از همه مهم تر در كنار موضوع مصرف، توليد كشور 
را تقويت مي كنيم البته گزارش هاي كارشناسي در خصوص 
آثار انجام اين اقدام وجود دارد.وي اضافه كرد: طبق گزارش 
دولت و مراكز تخصصي و پژوهشي، اقالم زيادي از كاالهاي 
مشمول ارز ترجيحي در طول سال هاي اخير ارزشان حذف 
شده و به آنها ارزي اختصاص پيدا نكرده است تنها چند قلم 
باقي مانده است كه چون قيمت هايشان شبيه قيمت بازار و 
نزديك به آن است، برآورد اين بوده كه اثر تورمي آن در نظام 
اقتصادي عدد زيادي نيست و حدود هفت درصد است. البته 
طبيعتا بايد حوزه بازتوزيع منابع و سياست هاي جبراني را 
لحاظ كنيم.پورابراهيمي توضيح داد: سياست هاي جبراني 
روش هاي متعددي دارد يك روش اختصاص كارت هاي 
اعتباري و ديگري پرداخت يارانه است مي توانيم روش هاي 
ديگري را هم در بودجه مدنظر قرار دهيم لذا در بحث نرخ 
ارز ترجيحي تصميم دولت در اين باره عدم استمرار رفتار 
گذشته و تصميم مجلس شوراي اسالمي تفاوت در روش 
تخصيص اس��ت.وي در پايان گف��ت: اميدواريم در زمان 
بررسي بودجه در مجلس شوراي اسالمي با بررسي هاي 
كارشناسي صورت گرفته در كميسيون هاي تخصصي و 
كميسيون تلفيق نتيجه نهايي اين باشد كه منابع را هدفمند 

كنيم تا هم به نفع مردم و هم نظام اقتصادي تمام شود.
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عدم كفايت بودجه جبراني ارز 
۴۲۰۰ براي حمايت از خانوارها

بودج��ه ۶0ه��زار ميليارد 
توماني ب��راي حمايت هاي 
ارز  ح��ذف  از  ناش��ي 
4200توماني كافي نيست، 
درآمدهاي 9۵هزار ميليارد 
توماني در سال 1401 ممكن 
است به صنايعي كه ارزآوران 
اصلي اقتصاد ما هستند فشار 
وارد كند. ما از ابتدا موافق حذف ارز 4200توماني بوديم 
و هستيم اما معتقديم كه دولت بايد حمايت هاي خود را 
به صورت مستقيم از خانوارها انجام دهد.دولت در اليحه 
بودجه ارز 4200توماني را به جز براي دارو و گندم حذف 
كرده است و حتي ش��يوه تخصيص ارز 4200توماني 
گندم و دارو را نيز از دالري به ريالي تغيير داده اس��ت. 
هزار ميليارد تومان را براي حمايت هاي ناشي از حذف 
اين ارز در نظر گرفته اس��ت. از اين رقم بخش��ي براي 
خريد تضميني گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت اما يكي از ابهامات اينجاست كه سازوكار 
مشخصي براي اين مس��اله در نظر گرفته نشده است.
رقمي در ح��دود ۶0 هزار ميليارد تومان براي حمايت 
مستقيم از خانوارها در اليحه بودجه سال 1401 در نظر 
گرفته شده است، اين بودجه براي حمايت هاي ناشي 
از حذف ارز 4200توماني كافي نيس��ت و مجلس بايد 
با ايجاد يا اصالح منابع درآمدي در بودجه كشور منابع 
بيشتري براي اين مساله در نظر بگيرد.با توجه به تعيين 
هدف رشد هشت درصدي در بودجه سال آينده رويكرد 
دولت در اين خصوص مناسب است اما نسبت به شيوه 
تحقق اين هدف و س��رمايه گذاري هاي صندوق هاي 
استاني ابهام وجود دارد، بايد تكليف اين ابهامات مشخص 
ش��ود و ما به آن انتقاد داريم.در فرآيند رشد اقتصادي 
اجراي برخي طرح هاي ملي و بزرگ كمك كننده تر از 
پخش بودجه در پروژه هاي استاني است، اينكه دولت 
فروش اموال مازاد هر اس��تان را به خودش واگذار كرده 
اس��ت تا درآمدها براي همان استان هزينه شود نكته 
مثبتي است اما دولت بايد منابعي را كه از مركز توزيع 
مي شود براي تأمين مالي پروژه هاي ملي در نظر بگيرد.

فشار درآمد 9۵هزارميليارد توماني بر پتروشيمي ها و 
فوالدي ها/ رانت پتروشيمي ها بايد حذف شود اما تندي 
افزايش قيمت ها مي تواند اصالح شوددر تبصره 14 از 
محل افزايش قيمت سوخت پتروشيمي ها و فوالدي ها 
يك منابع قابل توجهي ديده ش��ده است. ما همچنان 
جمع بندي نهايي در اين م��ورد نداريم اما جمع بندي 
اوليه نشان مي دهد فشار روي پتروشيمي ها و فوالدي ها 

زياد شده است و تعدادي از آنها را زيان آور كرده است.
اگرچه ما معتقديم كه اين صنايع رانت قابل توجهي 
دريافت مي كردن��د و بايد همسان س��ازي قيمت 
سوخت و خوراك انجام شود تا نتوانند قانون و دولت 
را دور بزنند اما در نظر گرفتن اين درصد و درآمدهاي 
9۵هزار ميليارد توماني در اليحه بودجه سال 1401 
از اين محل ممكن اس��ت به صنايعي كه ارزآوران 
اصلي اقتصاد ما هستند فش��ار وارد كند.در نتيجه 
الزم است اين موضوع مورد بررسي بيشتر قرار گيرد 
و كارگروهي در مجلس به روي آن تمركز كند تا در 
صورتي كه نياز به اصالح وجود داش��ته باشد انجام 
گيرد. اگر قرار باشد اصالحي صورت بگيرد بايد در 
اين راستا باش��د كه تندي افزايش قيمت دولت را 

كمي كاهش دهد تا صنايع نيز آسيب نبينند.

دستورالعمل تأمين مالي زنجيره اي 
به شبكه بانكي كشور ابالغ شد

بانك مركزي »دس��تورالعمل اراي��ه خدمات تأمين 
مالي زنجيره تأمين توسط موسسات اعتباري« را به 
شبكه بانكي كشور ابالغ كرد. به منظور افزايش كارايي 
و شفافيت تأمين مالي سرمايه  درگردش بنگاه هاي 
توليدي، اص��الح و ارتقاي سياس��ت هاي اعتباري، 
بهبود شاخص هاي سالمت بانكي و افزايش پايداري 
ترازنامه بانك ها و همچنين با هدف تسريع و تسهيل 
فرآيند هاي تأمين مالي بنگاه هاي توليدي و كمك به 
رشد اقتصادي پايدار از طريق شيوه هاي غيرتورمي، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، توسعه و ترويج 
شيوه هاي تامين مالي زنجيره اي را در دستور كار قرار 
داده است. در اين زمينه »دستورالعمل ارايه خدمات 
تأمين مالي زنجيره تأمين توسط موسسات اعتباري« 
با همفكري ذينفعان،  صاحبنظران و كارشناسان، تهيه 
و به تصويب كميسيون اعتباري و تأييد هيات عامل 
بانك مركزي رسيده اس��ت. تأمين مالي زنجيره اي، 
مجموعه اي از شيوه ها و عمليات تامين مالي از قبيل 
تنزيل اسناد دريافتني، خريد دين، عامليت، عامليت 
معكوس، پرداخت تس��هيالت و اوراق بهادار س��ازي 
اس��ناد دريافتني اس��ت كه در چارچوب روش هاي 
زنجيره اي، منجر به بهبود مديريت سرمايه در گردش 
بنگاه هاي توليدي مي شود. در اين روش، به جاي شيوه 
سنتي دريافت تسهيالت مستقيم توسط بنگاه هاي 
اقتصادي، فرآين��د تأمين مالي بنگاه ه��ا به صورت 
پيوس��ته و در طول زنجيره هاي تأمي��ن و مبتني بر 
جريان واقعي كاال و خدمت صورت مي گيرد.در تأمين 
مالي زنجيره اي، امكان به كارگيري انواع ش��يوه هاي 
تعهدي براي تأمين مالي بنگاه ها وجود دارد كه منجر 
به كاهش نياز بنگاه ها به تسهيالت جديد خواهد شد.  
با پياده سازي تأمين مالي زنجيره اي، شفافيت و كارايي 
فرآيند تأمين مالي افزايش يافته و هزينه تمام ش��ده 
محصول كاهش مي يابد و ضمن تس��هيل و تسريع 
تأمين مالي بنگاه ه��اي اقتصادي به پايداري و بهبود 
ترازنامه بانك ها نيز كمك مي كند. الزم به ذكر است كه 
نقش بانك مركزي در توسعه تأمين مالي زنجيره اي، 
نقش سياس��ت گذاري و تنظيم گ��ري در چارچوب 
ماموريت هاي اصلي است و اجراي شيوه هاي مختلف 
تأمين مالي زنجيره اي بر عهده شبكه بانكي خواهد بود. 

درخواست رييس جمهور از بانك 
مركزي براي كاهش رشد پايه پولي 

رييس جمهور از بانك مركزي خواس��ت ساماندهي 
وضعيت بانك ها را در دستور كار قرار دهد تا در ماه هاي 
باقيمانده امسال كاهش رشد پايه پولي استمرار يافته 
و مديريت شود.در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت كه يكشنبه شب به رياست آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي رييس جمهور برگزار شد گزارشي از مهار و 
كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي كشور در سه ماهه 
گذشته ارايه شد. بر اساس اين گزارش، آمارها نشان 
مي دهد عملكرد دولت اثر كاهنده اي بر رش��د پايه 
پولي و نقدينگي گذاشته، به طوري كه سرعت رشد 
پايه پولي كشور به ميزان چهار و هشت دهم درصد از 
آنچه پيش بيني مي شد كندتر شده و به رقم 12 درصد 
كاهش يافته اس��ت.رييس جمهور در اين جلسه از 
بانك مركزي خواست ساماندهي وضعيت بانك ها 
را در دس��تور كار قرار دهد تا در ماه هاي باقيمانده 
امسال كاهش رش��د پايه پولي اس��تمرار يافته و 
مديريت شود.در اين جلسه همچنين پيشنهادهاي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد بازار بورس 
مطرح و با آنها موافقت شد. از جمله اين پيشنهادها 
تعيين قيمت سوخت و خوراك گاز صنايع با توجه 
به مالحظات بخش صنعت مورد بحث و بررس��ي 

قرار گرفت كه جزييات آن اعالم خواهد شد.

مردم فعال در رمزارزها 
سرمايه گذاري نكنند

دادس��تان كل كش��ور از نامه نگاري با بانك مركزي 
و مجل��س براي تعيي��ن  تكليف  رمزارزه��ا خبر داد.

حجت االسالم والمسلمين محمد جعفر منتظري در 
جمع خبرنگاران درباره ساماندهي وضعيت رمزارزها 
گفت: متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسيب شده و 
عده اي از مردم به دليل عدم توجه به عواقب آن دچار 
مشكل مي شوند و احيانا توسط افراد كالهبردار به دام 
مي افتند.منتظري با اشاره به پرونده كريپتولند بيان 
كرد: درباره رمزارزها مكاتباتي با بانك مركزي و مجلس 
انجام داديم تا وضعيت رمز ارزها را براي مردم مشخص 
كنند.مردم تا زماني كه تكليف رمز ارز به موجب قانون 
و از منظر قانوني مش��خص نشده وارد سرمايه گذاري 
در اين حوزه نشوند، زيرا بس��ياري از مردم كه در اين 
معركه وارد شدند، با مشكل روبه رو هستند.در صورت 
وجود مشكل س��رمايه مردم از بين مي رود و از سويي 
ديگر هم پرونده هاي متعدد در دستگاه قضايي تشكيل 
مي شود.منتظري با اشاره به دستور رييس دستگاه 
قضا مبني بر رسيدگي به تخلفات بورس اظهار كرد: 
كميته مشتركي براي رسيدگي به موضوع بورس 
با هماهنگي سازمان بازرسي در حال شكل گيري 
 است و در چارچوب مقررات، تكاليف و وظايف قانوني 
به صورت مشترك كار را انجام خواهيم داد و اميدوارم 

تا ظرف زمان معيني كار را به سرانجام برسانيم.

بانك مركزي دستورالعمل 
وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ ميليون توماني 

ساخت مسكن را ابالغ كرد
بانك مركزي »دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت 
احداث و نوسازي مسكن« موضوع قانون جهش توليد 
مسكن مصوب سال 1400 را به بانك هاي عامل ابالغ 
كرد.اين بانك پيرو نامه پيش��ين خ��ود در خصوص 
ابالغ سهميه  بانكي و سقف فردي تسهيالت موضوع 
قانون جهش توليد مس��كن، »دستورالعمل اجرايي 
اعطاي تسهيالت احداث و نوسازي مسكن« مصوب 
كميسيون اعتباري بانك مركزي مورخ 1400.9.10 را 
به بانك هاي عامل ابالغ كرد.بر اساس اين دستورالعمل، 
سقف تسهيالت ساخت مسكن در شهر تهران 4۵0 
ميليون تومان، شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت 
400 ميليون تومان، مراكز اس��تان ها ۳۵0 ميليون 
تومان، ساير شهرها ۳00 ميليون تومان و روستاها 2۵0 
ميليون تومان تعيين شد.همچنين با توجه به مفاد 
تبصره )۶( ماده )۳( قانون يادشده، تسهيالت قابل 
اعطا براي مسكن روستايي و حوادث غيرمترقبه اعم 
از جديد، متمم يا اقساط تسهيالت در حال پرداخت 
به متقاضي صرفاً  پس از ثب��ت اطالعات متقاضي 
در س��امانه وزارت راه و شهرسازي توسط دستگاه 
ذي ربط و تأييد وزارت راه وشهرسازي و با نرخ هاي 

مصوب شوراي پول و اعتبار قابل پرداخت است.

پورابراهيمي:مجلسبهدنبالحذفنرخارزترجيحينيست

اثر افزايش بازگشت ارز صادراتي بر ثبات قيمت ارز

گزارشمركزپژوهشهايمجلسشوراياسالمي

سياست تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي در ثبات قيمت كاالها كارآمد نبوده است
گروه بانك و بيمه |

درحالي كه تخصيص ارز 4200توماني به واردكنندگان 
انحراف بااليي دارد و ادامه روند فعلي امكان پذير نيست، 
تغيير شيوه حمايتي و به طور خاص ارايه اعتبار خريد به 
مصرف كننده نهايي راهكار بهينه تري به نظر مي رسد.

وقتي در ش��امگاه دوش��نبه 20 فروردين ماه اس��حاق 
جهانگيري، مع��اون اول رييس جمه��ور وقت، جلوي 
دوربين ها ظاهر شد و در اوج نوسانات ارزي به نمايندگي از 
دولت اعالم كرد كه »نرخ دالر از سه شنبه 21 فروردين ماه 
براي تمام فعاالن اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني 
و اداري آنان، نيازهاي خدماتي مس��افران، دانشجويان، 
محققان و دانشمندان ايراني 4200 تومان خواهد بود«، 
شايد كمتر كسي فكر مي كرد كه ش��يوه ابداعي دولت 
تدبير و اميد براي تخصيص ارز به باتالقي تبديل شود كه 
با اشتهايي سيري ناپذير، منابع ارزي كشور را در خود فرو 
ببرد.هرچند اساس تخصيص يارانه به كاالهاي اساسي 
مورد نياز مردم تصميمي منطقي به نظر مي رسد، اما همان 
زمان هم كارشناسان اقتصادي در مورد شيوه انجام حمايت 
به ويژه از مسير تخصيص ارز ارزان به واردكنندگان هشدار 
دادند، با اين حال دولت بر تصميم خود پافشاري كرد. در 
نهايت ابعاد اين ماجرا وقتي آشكار شد كه به دليل فشار 
تحريم ها و البته ضع��ف مديريت اقتصادي، دولت ديگر 
قادر به تأمين همه نيازهاي ارزي با نرخ اعالم شده نبود.ارز 
ترجيحي كه از فروردين ماه 9۷ به ادبيات اقتصادي كشور 
وارد شد، اكنون به »نامعادله اي« تبديل شده كه حل آن 
دشوار، اما چشم پوشي از آن دش��وارتر است.در اين سه 
سال، ده ها ميليارد دالر معادل صدها هزار ميليارد تومان 
از منابع كشور صرف واردات شد تا كاالهاي اساسي با قيمت 
مناسب به دست مردم برسد، اما بررسي هاي كارشناسي 
حكايت ديگري را رواي��ت مي كند.نتايج مطالعه اي كه 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 10 ماه پس 
از اجراي اين سياست -بهمن ماه 9۷- منتشر كرد نشان 
مي دهد كه »سياست تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي 
اساسي در دستيابي به هدف يعني ثبات قيمت اين كاالها 
در بازار، كارآمد نبوده است«. اين گزارش مي افزايد: »رشد 
نقطه به نقطه شاخص قيمت كاالهاي اساسي در آذرماه 
1۳9۷ نسبت به اسفندماه 1۳9۶ نشان مي دهد كه اقالم 
موجود در شاخص قيمت مصرف كننده در مجموع به طور 
متوسط 42 درصد رشد داش��ته اند كه باالتر از رشد ۳9 
درصدي شاخص كل قيمت هاست«.اين مركز همچنين 
در گزارشي كه چند ماه بعد در ارديبهشت ماه 98 منتشر 
كرده نيز با تأكيد دوباره بر افزايش قيمت كاالهاي مشمول 
ارز ترجيحي در دوره مورد بررسي، بر ضرورت جايگزين 
نمودن سياست هاي حمايتي تأكيد كرده و مي نويسد: »با 
مقايسه منافع احتمالي و هزينه هاي اجراي اين سياست، 

پي��ش از اين، پيش��نهاد حذف ارز ترجيحي توس��ط 
مركز پژوهش هاي مجلس ارايه شد. همچنين عنوان 
ش��د كه با توجه به لزوم اجراي يك سياست حمايتي 
جدي، با حذف ارز ترجيحي مي توان از منابع آزاد شده، 

سياست هاي حمايتي جايگزيني را به اجرا گذاشت«.

    تشديد واردات و تضعيف توليد ملي
در آغاز سال 9۷ نرخ آزاد دالر حدود 11 هزار تومان بود كه 
با ارز 4200 توماني اختالف ۷ هزار توماني داشت لذا دست 
يافتن به رانت ارز ترجيحي براي منفعت طلبان بسيار جذاب 
بود، بنابراين بالفاصله پس از اعالم دولت، ثبت س��فارش 
واردات در آن بازه زماني به شدت افزايش يافت و طي چند 
ماه به چند برابر معمول رسيد.اين ولع سيري ناپذير براي 
واردات تا امروز ادامه داش��ته و حتي تشديد شده، چرا كه 
امروز اختالف قيمت ارز آزاد با 4200 تومان خيلي بيشتر از 
گذشته است. بررسي آمار گمرك در بازه زماني فروردين  تا 
10 آبان ماه سال جاري نشان مي دهد كه از مجموع 11.۵ 
ميليارد دالر واردات كاالهاي اساسي در 2۵ گروه، بالغ بر 9.1 
ميليارد دالر آن با ارز 4200 تومان بوده است. بر اساس اين 
آمار، واردات كاالهاي اساسي با ارز ترجيحي از لحاظ وزني 
۳4 درصد و از نظر ارزش 90 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بيشتر است.روند افزايشي واردات با كاالي اساسي 
چه از نظر وزني و به ويژه ارزشي موجب شد كه با توجه به 
اتمام سهميه هشت ميليارد دالري واردات كاالي اساسي 
با ارز 4200 توماني، چندي پيش دولت جهت تامين ارز 
واردات اين اقالم در نيمه دوم سال درخواست افزايش سقف 
تا 12.۶ ميليارد دالر را مطرح كند. اين در حالي است كه به 
گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، براي واردات كاالهاي 
اساسي در سال جاري 18 ميليارد دالر ارز الزم است.اين 
حجم از واردات عليرغم اينكه قيمت ها را كنترل نكرده، به 
تضعيف توليد داخلي خصوصاً در كاالهاي اساسي مشمول 
قيمت گذاري هم منجر شده اس��ت. به عنوان مثال تنها 
يكسال پس از اجراي سياست ارز ترجيحي -سال 98- در 
خبرها اعالم شد كه پس از ۶ س��ال براي اولين بار واردات 
مرغ صورت گرفته است. يعني در حالي كه توليدكنندگان 
مرغ گوشتي در داخل كشور با تورم سطح عمومي قيمت ها 
مواجه بودند، مرغ وارداتي با ارز ترجيحي و با قيمتي پايين تر 

از مرغ توليد داخل، عرضه مي شد.

    رانت ۵۰۰ هزار ميليارد توماني
تخمين هاي مختلف��ي از رانت توزيع ش��ده در قالب ارز 
ترجيحي مطرح ش��ده اس��ت. حامد نجف��ي علمدارلو، 
كارشناس اقتصادي مي گويد: »برآوردها نشان مي دهد كه 
از س��ال 1۳9۷ تا مهرماه 1400 حدود 4۶ ميليارد دالر از 
منابع ارزي معطوف به اين سياست تخصيص يافته است. 

رانت معادل با اي��ن ارز در حدود ۵9۶  هزار ميليارد تومان  
تخمين زده مي شود. اين رانت كه در سال 1۳9۷ به ازاي 
هر ايراني مع��ادل 92۳ هزار تومان در س��ال 1۳9۷ بود، 
در س��ال 1400 به 4.۳ ميليون تومان رسيده است«.در 
همين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي 
با اش��اره به پيامدهاي منفي سياس��ت ارز چندنرخي 
مي نويس��د: »وجود قيمت هاي دو يا چندگانه در بازار 
ارز، زمينه رانت جويي و فساد را فراهم مي كند و به دليل 
انحراف منابع تخصيص يافته )در قالب بيش اظهاري 
و ديگراظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده يا كاالي 
نهايي به صورت رسمي يا قاچاق، احتكار، گرانفروشي به 
مصرف كننده نهايي و ...(، سود سرشاري را نصيب افرادي 

مي كند كه به ارز با قيمت ترجيحي دسترسي دارند«.

      بهينه سازي حمايت با تخصيص اعتبار خريد
تاكنون در عمل تخصيص ارز 4200 توماني براي بسياري 
از كاالها كنار گذاشته شده است و تنها ۵ قلم باقي مانده، از 
طرفي دولت سيزدهم تغيير سازوكار معيوب كنوني را در 

دستور كار بودجه س��ال 1401 هم گنجانده است، با اين 
وجود هنوز درباره جزييات اجراي اين اصالحات به تصميم 
نهايي نرسيده است.تجربه هاي مختلفي در دنيا براي اعمال 
سياس��ت هاي حمايتي وجود دارد كه از پرداخت نقدي تا 
كااليي را شامل مي شود. با استفاده از اين تجربيات، مي توان 
يارانه حمايتي را به منظور برخورد موثر با جامعه هدف، به 
جاي تخصيص به واردكننده، به مصرف كننده نهايي داد. 
در همين زمينه پيشنهادات كاربردي و جدي براي اصالح 
فرآيند كنوني وجود دارد.محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره معتقد است: 
»مي توانيم عددي كه براي ارز ترجيحي اختصاص دارد 
را از طريق كارت اعتباري و سرانه مصرف به خود مردم 
بدهيم و در كنار آن توليد را تقويت كنيم.«هادي قوامي 
معاون وزير اقتصاد هم در اين زمينه گفته است: »بايد در 
برخي از كاالها كه به واردات وابستگي شديد دارند، ثمره 
ارز ترجيحي با نظارت دقيق به توليد كننده برسد و در 
كاالهايي كه وابستگي چنداني به واردات ندارد با اعطاي 
كارت اعتباري به مصرف كننده، موضوع را مديريت كرد«.
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، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.ضمنًا تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد مورخ 1400/10/01 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي 

مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند 
) سهامي خاص(

نوبت دوم

شماره مجوز:6۲71 -1۴۰۰

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از  كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابري و همچنين داشتن گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و ساير مجوزهاي مرتبط.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
5- داشتن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامع حسابداران رسمي مطابق با ماده 2 آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي)درصورت برنده 

شدن در مناقصه مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد و به تشخيص كارفرما(
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 104,200,000,000 بحروف:)يكصدو چهار ميليارد و دويست ميليون( ريال مي باشد.

2( كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند » ب « مي توانند براساس تاريخ هاي اعالمي مندرج در ذيل آگهي فراخوان جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی 
دولت )ستاد( مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي ، كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمنًا ارزيابي كيفي 

متقاضيان بصورت غيرحضوري و صرفًا از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك ، كيلومتر20 جاده بروجرد- تلفن تماس 086-33491091            

تاريخ : 1400/10/07 آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:                روز: سه شنبه   
تاريخ: 1400/10/21 آخرين مهلت بارگذاري استعالم ارزيابي كيفي:                 روز: سه شنبه  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
    WWW. IKORC. IR                WWW. SHANA.IR    : آدرس اينترنتي

شناسه آگهي : 1241848

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصه شماره مناقصه رديف
1205,210,000,000 روز تقويميتهيه و اجراي آسفالت پاركينگ ورودي و جاده پيراموني شركت و محوطه مجتمع ورزشي مهاجران11400/06

تحت عنوان تهيه و اجراي آسفالت پاركينگ ورودي و جاده پيراموني شركت و محوطه مجتمع ورزشي مهاجران

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

محمد حسين معماريان



مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در مراسم افتتاحيه معامالت آتي مس در بورس كاال 
افزود: يكي از رس��الت هاي تجربه ب��ورس كاال، اوراق 
بهادارس��ازي محصوالت و تبديل معامالت فيزيكي 
به معامالت اوراق بهادار است كه اين بحث در ابتداي 
فعاليت اين بورس دنبال شده است.وي با بيان اينكه 
اكنون بس��يار خوش��حال هس��تيم كه در خصوص 
محصوالت صنعتي به اين مرحله رسيده ايم، ادامه داد: 
موانع و مشكالت زيادي در راه اندازي معامالت اوراق 
بهادار محصوالت صنعتي وجود داش��ت كه با تالش 
مس��ووالن اين اتفاق رخ داد و امروز شاهد راه اندازي 
معامالت آتي مس هستيم.عش��قي خاطرنشان كرد: 
بورس كاال مس��ير پر فراز و نشيبي را طي كرده است 
و مخالفت ها و دست اندازهاي زيادي در مقابل بورس 
كاال ب��راي توس��عه معامالت و پذي��رش محصوالت 
جديد شركت ها وجود داشت.رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار با تاكيد بر اينكه اكن��ون ۵۰ ميليون 
تن محصوالت مختلف در حال معامله در بورس كاال 
هستند كه عددي بسيار خوب است، خاطرنشان كرد: 
بخش عمده اي از محصوالت صنعتي و پتروشيمي در 
فضاي كامال شفاف و رقابتي در حال معامله هستند.

وي بيان داشت: قيمت گذاري يكي از ايراداتي است كه 
هميشه در اين بازار وجود داشته و هنوز هم در برخي از 
محصوالت با اين معضل همراه هستيم.عشقي با اشاره 
به اينكه شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه در 
دارايي هاي فيزيكي حساسيت هايي وجود دارد، گفت: 
انجام معامالتي كنوني بورس كاال به گونه اي است كه 
شركت هاي توليدكننده بتوانند به مواد و محصوالت 
دس��ت پيدا كنند و در كنار آن ش��ركت ها نيز قادر به 
فروش محصوالت خود با قيمت منصفانه هس��تند.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: در 
بورس كاال تناقض ها به خوبي مديريت شده و بيشتر 
محصوالتي كه در بورس كاال وارد مي شوند در فضاي 

رقابتي در حال معامله هستند.
وي گف��ت: موضوع ديگر بحث ش��فافيت اس��ت كه 
معامالت در اين بازار قابل رصد مش��خص اس��ت كه 
چه كس��اني در اين بازار در حال معامله هستند، اين 
نشان دهنده آن اس��ت كه اتفاقات خوبي در حال رخ 
دادن است و مي توان شفافيت را در بين كاالها شاهد 
باشيم. يكي از اقداماتي كه در بورس كاال انجام شد اما 
در ابتداي كار خود با چالش ه��اي زيادي مواجه بود، 
عرضه س��يمان در اين بازار بود كه در ابتداي فعاليت 
خ��ود با قطعي ب��رق و گاز صنايع روبرو شد.عش��قي 
خاطرنشان كرد: با وجود برخي از مشكالت جزيي در 
اين مسير، اما معامالت روان و خوبي را در حوزه سيمان 
داش��تيم و دسترس��ي همه افراد براي خريد اين كاال 
ايجاد شد.رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
با عرضه س��يمان در ب��ورس كاال، انحصار از محصول 
سيمان برداشته ش��د و بورس كاال توانست با عرضه 
مناسب معامالت را انجام دهد.وي به معامالت گواهي 
سپرده كاالهاي صنعتي اشاره كرد و ادامه داد: بورس 
كاال درصدد است تا برخي از موانع اين فعاليت برطرف 
شود كه اين امر به عنوان اتفاقي مثبت تلقي مي شود 
تا محصوالت صنعتي به صورت گواهي سپرده معامله 
شوند.عشقي گفت: ضمانت عرضه كنندگان در بحث 
عرضه هاي فيزيكي در بورس كاال يكي از دغدغه هايي 
بود كه تالش ش��د تا حدي از طريق معامالت گواهي 
سپرده كااليي برطرف شود و گسترش پيدا كند.رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: مس در 
ابتداي راه اندازي بورس كاال تجربه معامله در اين بازار 
را داشت، اما به دليل وجود برخي از موانع معامالت آن 
با موفقيت هم��راه نبود.وي به پيگيري حذف ماليات 
از معامله گواهي س��پرده كااليي صنعتي اشاره كرد 
و افزود: بهتر اس��ت اقدامي انجام شود تا محصوالت 
صنعتي به صورت گواهي سپرده معامله شوند، حال 
اميدوار هستيم تا از طريق مدلي كه پياده سازي شده و 
تجربه اي كه از معامالت آتي كاالهاي ديگر داريم، اين 
كاال معامالت خود را با موفقيت و پرقدرت از سر بگيرد.

عشقي خاطرنش��ان كرد: آمادگي داريم تا براي ساير 
محصوالت صنعتي كه ويژگي هاي اوراق بهادار شدن و 
راه اندازي گواهي سپرده را دارند، اين كار را انجام دهيم.

    عرضه خودرو در بورس
وي در ادامه با اش��اره به عرضه خودرو در بورس كاال، 
گفت: در تالش هس��تيم تا خودروهايي كه ش��امل 
قيمت گذاري دستوري نيستند وارد بورس كاال شده 
و همچني��ن خودروهايي كه ش��امل قيمت گذاري 
دستوري هستند ابتدا از شمول دستوري خارج شوند تا 
قيمت خودروها به صورت رقابتي تعيين شود و اختالف 
قيمت ها از بين برود.عشقي ادامه داد: سياست گذاري 

اين امر بر عهده وزارت صمت و ستاد تنظيم بازار است 
اما در اين زمينه آماده همكاري با وزارتخانه ياد ش��ده 
هستيم.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به رينگ 
صادراتي محص��والت تاكيد كرد و گفت: اين موضوع 
هميش��ه جزو دغدغه ه��اي بورس كاال بوده اس��ت، 
محصوالت فرآورده هاي نفتي چندين سال است كه 
در اين حوزه در حال فعاليت بوده است.وي ادامه داد: در 
حوزه هاي ديگر بايد تالش بيشتري شود و اميدواريم 
محصوالت بيشتري عالوه بر محصوالتي مانند زعفران 
و محصوالت صنعت��ي در رينگ صادراتي بورس كاال 
عرضه شود و اين آمادگي را داريم تا اگر عرضه كنندگان 
بخواهند از رين��گ صادراتي اس��تفاده كنند در اين 
زمينه به آنها كمك كنيم.عشقي ابراز اميدواري كيرد 
با راه اندازي گواهي س��پرده مس و ميلگرد بس��تري 
فراهم شود تا ساير محصوالت صنعتي و معدني حتي 
محصوالت پتروشيمي كه حساسيت سهميه بندي 
ندارند از اين طرح استفاده كنند و گواهي سپرده آنها 
راه اندازي شود تا معامالت آنها به صورت شفاف تر انجام 
ش��ودرييس س��ازمان بورس با بيان اينكه اميدواريم 
بورس كاال با روند رو به رشدي كه دارد، فعاليت خود 
را ادامه دهد، گفت: در س��ازمان بورس اين توانايي را 
داريم تا درباره ابزارهاي جديد تصميم گيري كنيم و 
اصالحات الزم را براي تطابق مقررات با شرايط بازارهاي 
مختلف انجام دهيم.وي افزود: همچنين بايد كمك 
كنيم تا شركت ها به راحتي به مواد اوليه دسترسي پيدا 
كنند و نيز فروشندگان كه شركت هاي بزرگي هستند 
با قيمت هاي رقابتي و منصفانه محصوالت خود را به 

فروش برسانند.

    عرضه اموال دولت در بورس كاال
محمدرضا پورابراهيمي در مراسم راه اندازي قرارداد 
آتي مس و معامالت گواهي سپرده مس و ميلگرد در 
بورس كاال افزود: تشكيل صندوق امالك و مستغالت 
ديگر انتظار ماس��ت كه مي تواند در حوزه مولدسازي 
ايجاد شود كه ظرفيت آن در اختيار بازار سرمايه است؛ 
در اين زمينه پيشنهاد اين است اين ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه در بودجه ۱۴۰۱ كه مباني تحول در صنايع 
و اقتصاد كشور است گنجانده شود. وي اظهار داشت: 
پيشنهاد ديگر ما به دولت و وزارت صمت اين است كه 
كليه محصوالت صنعتي و معدن��ي ظرف بازه زماني 
مشخص، فرآيند پذيرش را در بورس كاال انجام دهند 
و ابزارهايي نظير گواهي س��پرده و آت��ي بر روي آنها 
تعريف شوند چراكه توسعه اقتصاد از بسترهاي بازار 
سرمايه به راحتي قابل انجام است.پورابراهيمي با بيان 
اينكه در برهه فعلي رابطه بين وزارت تخصصي صمت 
با مجموعه بازار سرمايه به خصوص بورس كاال تقويت 
شده است گفت: تقويت اين روابط يك پيام خوب براي 
فضاي اجرايي كشور است. به عبارت بهتر آن چيزي كه 
دغدغه ما در حوزه روابط بين فعاليت وزارت صمت و 
اركان بازار سرمايه بود در دولت سيزدهم به يك قابليت 
و ظرفيت بزرگ تبديل شده است لذا شاهد نگاه هاي 
مثبتي در اين رابطه هستيم.وي ادامه داد: در برهه اي 
سرمايه گذاران حاضر در بازار س��رمايه به ۲۰۰ هزار 
نفر هم نمي رسيد اما اكنون جنس ذي نفعان متفاوت 
شده و بازار سرمايه با چهره گذشته را شاهد نيستيم به 

واسطه ذي نفعاني نظير سهام عدالت كه ۵۰ ميليون 
نفر هستند و جمعيت بسيار بزرگي به شمار مي روند 
اثر فعاليت هاي مرتبط با بازار سرمايه، فضاي عمومي 
را تحت الش��عاع قرار مي دهد.پورابراهيمي در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود گفت: در طول سال هاي 
اخير نگاه به بازار سرمايه عميق تر و دقيق تر شده است 
براي نمونه در س��ازمان تامين اجتماع��ي و بانك ها 
حجم عظيمي از مردم ذي نفع هس��تند و اين رويه و 
مشاركت بايد ادامه يابد.وي ادامه داد: اگر مي خواهيم 
براي اقتصاد كشور تصميم گيري كنيم يكي از مظاهر 
نمودهاي حوزه اقتصادي كشور جايگاه بازار سرمايه 
است كه كاركردها و ابزارهاي آن در حوزه ارتقاء اقتصاد 
تاثيرگذار است و كمك به آن به معناي كمك به اقشار 

مختلف جامعه در نظام اجرايي كشور است.

  بازار س�رمايه از قيمت گذاري دس�توري 
رنج مي برد

پورابراهيمي تصريح كرد: امروز ما در مقام تصميم آن هم 
تصميمات مهم در عرصه هاي مختلف اقتصادي هستيم؛ 
امروز بازار سرمايه از قيمت گذاري دستوري رنج مي برد و 
اثر آن در همه ابعاد خود را نمايان كرده و به اقتصاد فشار 
آورده و عالوه بر عدم انتفاع واقعي، ايجاد رانت در نظام 
اقتصادي كشور و ناكارآمدي بنگاه هاي اقتصادي را به 
همراه دارد.وي تصريح ك��رد: نا كارآمدي در بنگاه هاي 
اقتصادي مانند خودروس��ازي ها را نبايد از جيب مردم 
پرداخت كرد درحالي كه بايد قيمت تمام شده را اصالح 
كرده و كاهش داد. اما جنس قيمت گذاري و سياس��ت 
قيمتي با جنس اصالح متفاوت اس��ت. لذا شروط ما در 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور كاهش قيمت 
تمام شده بوده است چراكه اثر آن مي تواند كاهش بهاي 
تمام شده به مردم باشد.وي با بيان اين مطلب كه سهم 
خودروسازان در بازار سرمايه بسيار ناچيز است گفت: اما 
حجم عظيمي از قيمت گذاري در ساير حوزه ها وجود 
دارد. ب��راي نمونه فاصله قيمت ارز نيماي��ي و بازار آزاد 
حداقل ۲۰ درصد است كه عمال به بنگاه هاي اقتصادي 
ضرر و زيان وارد كرده است. هر جا دو نرخي در اقتصاد 
كشور ديده شده رانت و فساد توزيع مي شود و كسي كه 
متضرر مي ش��ود مردم و بنگاه هاي اقتصادي هستند.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: روح 
بازار سرمايه عدم دخالت دولت و عدم دخالت دستوري 
در اقتصاد اس��ت. لذا اين مسير در دولت سيزدهم بايد 
نگاه علمي و تخصصي باشد و تجارب گذشته چراغ راه ما 
محسوب مي شود و اميدواريم وزراي تخصصي اقتصادي 

و ساير وزرا اين مسير را همراهي كنند.

    طرح اصالح قانون بازار سرمايه
پورابراهيمي در بخش پاياني س��خنان خود اين خبر 
را داد ك��ه طرح اصالح قانون بازار س��رمايه در كميته 
تخصصي بازار سرمايه كميسيون اقتصادي مجلس 
رونماي��ي مي ش��ود تا فعاالن ب��ازار ظ��رف دو هفته 
پيشنهادات خود را ارايه نمايند. براي مثال مشكالتي 
نظير اخذ ماليات از ابزارهاي مالي مثل گواهي سپرده 
كااليي از جمله مواردي اس��ت كه رفع آنها به توسعه 
بورس كاال كمك مي كند و بس��ياري از دغدغه هاي 
فعاالن بازار سرمايه نيز در قانون جديد بازار خواهد آمد.

  كاهش نرخ تورم با بورس كاال
رضا فاطمي امي��ن، وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
در آيين افتتاح معامالت آت��ي مس تصريح كرد: در 
اقتصاد كشور مش��كالت ساختاري زيادي داريم كه 
يكي از اين مشكالت در حوزه بازارها است، به همين 
دليل در وزارت صمت قصد داريم س��اختار بازارها را 
اصالح كنيم كه به نفع توليد كننده و مصرف كننده 
باش��د.به گفته فاطمي امي��ن يكي از بازاره��ا، بازار 
كاالهاي پايه اس��ت كه براي مديريت بازار كاالهاي 
پايه، كانال بورس كاال را انتخاب كرديم زيرا معامالت 
خارج از بورس كاال قابل ضابطه گذاري نيس��ت، اين 
درحالي اس��ت كه بورس عالوه بر شفافيت، بستري 
فراهم مي كند كه ابزارهاي نيازمند بازار، قابل اجرايي 
شدن باشند.وي عنوان كرد: منظور از اينكه اقتصاد 
دس��توري نباشد، اين اس��ت كه بايد ضوابطي براي 
كش��ف قيمت بهينه و تنظيم بازار بگذاريم و ضوابط 
را اجراي��ي كنيم كه در اين خصوص ب��ا بورس كاال 
همكاري بسيار خوبي داشتيم؛ به طوري كه بالفاصله 
بع��د از رأي اعتم��اد مجلس با ب��ورس كاال در مورد 
سيمان جلس��ه اي برگزار كرديم و نتايج خوبي را در 
اين خصوص شاهد بوديم.فاطمي امين عنوان كرد: 
ب��راي مديريت بازار كاالهاي پاي��ه ۲۵ ابزار طراحي 
شده است كه امروز ۲ ابزار افتتاح شد و دو هفته پيش 
نيز قرادادهاي بلندمدت عملياتي شد. به گفته وزير 
صمت ابزارهاي معامالتي عالوه بر شفافيت و اعمال 
تنظيم گري كمك زيادي به صنع��ت و تامين مواد 
اوليه مي كند، زيرا يكي از نگراني هاي واحد توليد اين 
است كه مواد اوليه نداشته باشد، ولي با قراردادهاي 
آتي اين هزينه ها كاه��ش مي يابد.وي افزود: يكي از 
اقدامات وزارت صمت اين ب��ود كه براي بيش از ۳۰ 
كاال سهميه بندي اعمال شده بود كه در مورد ۲۰ كاال 
اين سهميه بندي حذف شد و به سرعت براي ۱۰ مورد 
كاالي باقي مانده نيز سهميه بندي برداشته مي شود 
كه نتيجه آن در كاهش نرخ تورم توليد كننده نمايان 
مي شود.فاطمي امين اضافه كرد: اين موضوع در مورد 
بازار ورق هاي فوالدي خود را نشان داد؛ به طوري كه 
در يك روز شاهد معامله ۳۰۰ هزار تن ورق فوالدي با 
كاهش ۲ هزار توماني قيمت بوديم و البته نويدبخش 
كاهش تورم توليد كننده در ماه هاي آتي است. وزير 
صمت در ادامه به دو خبر خوب در حوزه معدن اشاره 
كرد و افزود: هفته گذشته مزايده معدن مس جانجا 
)معدن استان سيستان و بلوچستان( برگزارشد كه 
يكي از ش��روط مزايده اين بود كه بايد ۴٠ درصد از 
سهام شركت به مردم واگذار شود كه اين بهترين نوع 
سرمايه گذاري است، زيرا با اين كار هم توزيع ثروت 
انجام ش��ده و هم فرصت هاي سرمايه گذاري خوب 
براي مردم فراهم مي شود.وي عنوان كرد: بنابراين در 
آذرماه اين روش آغاز شد و در دي ماه نيز سه معدن 
ديگر به همين روش عرضه مي ش��ود، بنابراين براي 
معادن بزرگ يك مع��دن و معادن كوچك، چندين 
معدن ب��ه صورت يك جا به س��رمايه گذاران واگذار 
مي شود تا صرفه اقتصادي داشته باشد.فاطمي امين 
تصريح كرد: در اليحه بودجه دولت مجاز است واگذاري 
معادن را از طريق ساز و كار بورس انجام دهد، بنابراين 

براي معدن از ابزار بازار سرمايه استفاده خواهيم كرد.
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بورس سبزپوش شد
ش��اخص كل بازار ب��ورس در س��ومين روز كاري 
هفته يعني دوش��نبه، ۲۹ آذرماه ب��ا ۹ هزار و ۸۴۱ 
واحد افزاي��ش، در جايگاه يك  ميليون و ۳۰۱ هزار 
واحدي قرار گرفت. در معام��الت اين روز بيش از 
پنج ميليارد و چهار ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش ۳۵ هزار و ۱۵۴ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۴۰۶ 
واحد افزايش به ۳۴۳ هزار و ۹۰۱ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۲۵۵ واحد رش��د به ۲۱۶ هزار و 
۳۱۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۱۱هزار و ۲۷۴ 
واحد و ش��اخص بازار دوم، هفت ه��زار و ۳۱ واحد 
افزايش داش��تند.عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
ف��والد مباركه اصفهان )فوالد( ب��ا يك هزار و ۸۳۲ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با ۹۷۲ 
واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با 
۷۱۸ واحد، بانك ملت )وبملت( با ۶۹۴ واحد، معدني 
و صنعتي گل گهر )كگل( با ۵۲۵ واحد، ملي صنايع 
مس اي��ران )فملي( با ۵۰۰ واح��د و بانك تجارت 
)وتجارت( با ۴۶۵ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند.در مقابل بورس كاالي ايران )كاال( با ۱۶۸ 
واحد، گروه دارويي برك��ت )بركت( با ۱۴۳ واحد، 
ايران خودرو )خودرو( با ۱۳۵ واحد، بانك كارآفرين 
)وكار( با ۱۱۹ واحد، س��اير اشخاص بورس انرژي 
)انرژي ۳( با ۱۰۰ واح��د و صنعتي غذايي كورش 
)غكورش( ب��ا ۷۳ واحد با تاثير منفي بر ش��اخص 
بورس همراه شدند.برپايه اين گزارش، امروز نماد 
ايران خودرو )خودرو(، ب��ورس كاالي ايران )كاال(، 
شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
گروه دارويي بركت )بركت(، سايپا )خساپا(، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( و بانك تجارت )وتجارت( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.گروه شيميايي 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه ۱۵۳  ميليون و ۹۷ ميليون 
برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۵۵۹ ميليارد ريال داد و 
ستد شد.طي روز دوشنبه شاخص فرابورس بيش از 
۹ واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۴۳۹ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۲ ميليارد و 
۴۰۴ ميليون برگه سهم به ارزش يك هزار و ۲۰۴ 
ميليارد ريال داد و س��تد شد.در سومين روزكاري 
هفته نمادهاي پتروش��يمي تندگويان )شگويا(، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم(، سنگ 
آهن گهرزمين )كگهر(، فرابورس ايران )فرابورس(، 
توليدات پتروشيمي قائد بصير )شبصير( و توسعه 
س��امانه نرم افزاري نگين )توسن( با تاثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين پتروشيمي 
زاگرس )زاگ��رس(، گروه س��رمايه گذاري ميراث 
فرهنگي )سمگا(، صنايع ماديران )ماديرا(، توليد 
نيروي برق دماوند )دماوند( و پتروش��يمي مارون 

)مارون( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

تشكيل كميته رسيدگي به بورس
حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظري، 
دادس��تان كل كش��ور درباره دس��تور رييس قوه 
قضاييه براي رس��يدگي به تخلف��ات بورس گفت: 
كميته مش��تركي براي رسيدگي به موضوع بورس 
با هماهنگي س��ازمان بازرسي كل كش��ور در حال 
شكل گيري اس��ت تا در چارچوب مقررات، تكاليف 
و وظايف قانون��ي به صورت مش��ترك كار را انجام 
خواهيم داد و اميدوارم تا ظرف زمان معيني كار را به 
سرانجام برسانيم.وي افزود: دولت سيزدهم براي رفع 
مش��كل بورس اهتمام دارد و به طور قطع مي توانيم 
ب��ا هم��كاري وزارت اقتصاد و دارايي و مس��ووالني 
كه جديدا در س��ازمان بورس مش��غول به فعاليت 
شدند، نسبت به گذشته بررس��ي هاي الزم را انجام 
دهيم و با كساني كه احتماال مرتكب تخلف شده اند 
برخورد كنيم.دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي 
درباره ساماندهي به وضعيت رمزارزها اظهارداشت: 
متاسفانه امروز رمزارزها موجب آسيب شده است و 
عده اي از مردم به دليل عدم توجه به عواقب آن دچار 
مشكل مي ش��وند و احيانا توس��ط افراد كالهبردار 
به دام مي افتند.وي با اش��اره ب��ه پرونده كريپتولند 
افزود: درباره رمزارزه��ا مكاتباتي با بانك مركزي و 
مجلس انج��ام داديم تا وضعيت رم��ز ارزها را براي 
مردم مشخص كنند.منتظري تاكيد و توصيه كرد: 
مردم تا زماني كه تكلي��ف رمز ارز به موجب قانون و 
از منظر قانوني مشخص نشده، وارد سرمايه گذاري 
در اين حوزه نش��وند زيرا بسياري از مردم كه در اين 
معركه وارد شدند، دچار مشكل شدند. هم سرمايه 
مردم از بين مي رود و از سويي ديگر هم پرونده هاي 
متعدد در دستگاه قضايي تشكيل مي شود.دادستان 
كل كشور در پاس��خ به سوالي درباره پرونده آذويكو 
گفت: در خصوص اين پرونده به لحاظ آنكه در چند 
حوزه قضايي پرونده تشكيل شده و اينكه افراد زيادي 
شاكي هستند، الزم اس��ت در يك محل پرونده ها 
تجميع و وضعيت بدهي اين شركت به مردم مشخص 
شود.وي ادامه داد: تصميم گرفته شد تا يكي از قضات 
دادستاني كل مامور رسيدگي به اين پرونده شود. اگر 
امكان تجميع وجود دارد، پرونده تجميع و اگر تجميع 
ممكن نباشد درخواست احاله شود زيرا موضوع واحد 
و طرف شكايت هم يك فرد است اما شكات متعدد و 
در شهرهاي مختلف هستند.دادستان كل كشور ابراز 
اميدواري كرد تا ظرف يك تا دو ماه اين پرونده تعيين 
تكليف ش��ود و مردم به حق و حقوق خود برس��ند.

منتظري در پاسخ به سوالي درباره طرح رييس قوه 
قضاييه براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس 
گفت: اين موضوع پيشنهاد رييس قوه قضاييه بود و از 
نظر قانوني براي حبس مجازات هاي جايگزين در نظر 
گرفته شده است. از منظر كارشناسي بايد پيشنهاد 
رياست دستگاه قضايي كه بسيار خوب است، بررسي 
شود.دادستان كل كشور اضافه كرد: اساس مجازات 
جايگزين حبس در قانون هست اما بايد نحوه برخورد 
و اتخاذ تصميم درباره آن نياز به مطالعه ابعاد آن دارد.

بساط رانت با عرضه خودرو
در بورس كاال برچيده مي شود

جعفر قادري، رييس كميته اقتصادي كميسيون 
برنامه  و بودجه مجلس با بيان اينكه بنده از جمله 
موافقان عرضه خودرو از طريق بورس كاال هستم 
گفت: اگر به دليل محدوديت توليد و عرضه اين 
نگراني وجود دارد كه قيمت كشف شده در بورس 
كاال باالتر از قيمت كارخانه رود، دولت مي تواند 
با نظ��ارت بر معامالت، بخش��ي از قيمت فروش 
خودرو در بورس را به س��مت توس��عه فناوري و 
تكنولوژي در خود صنعت خودروس��ازي سوق 
ده��د. اس��تفاده از ظرفيت هاي ب��ورس كاال در 
راس��تاي ايجاد ش��فافيت و توس��عه اقتصادي 
پ��س از احياي صنايعي همچ��ون فوالد، فلزات، 
پتروش��يمي و فرآورده هاي نفتي باعث ش��ده تا 
سياس��ت گذاران و كارشناسان اقتصادي بر لزوم 
محصوالت عمومي تر همچون خودرو براي ايجاد 
شفافيت و ساماندهي بازارها در اين بورس تاكيد 
كنند. در همين رابطه جعفر قادري رييس كميته 
اقتصادي كميس��يون برنام��ه  و بودجه مجلس 
اظهار داشت: بخش عمده بي ثباتي در بازارهاي 
مختلف كااليي ناشي از تورم است كه بر اقتصاد ما 
حكم فرماست. اگر بتوان اين تورم را مهار و آهنگ 
افزايش قيمت ها را كندتر كرد، تعديل قيمت ها 
و نگراني هاي��ي كه در بازاره��اي مختلف وجود 
دارد فروكش خواهد كرد.او افزود: مزيت بورس 
كاال اين اس��ت كه چه در شرايط تورمي و چه در 
ش��رايط غير تورمي، عرضه محصوالت از طريق 
اين بورس رانت هاي احتمال��ي را از بين خواهد 
برد و از اخت��الف قيمت توليدكنن��ده با قيمت 
بازار جلوگيري مي كند. نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس بيان كرد: در شرايط فعلي، 
اختالف قيمت بين كارخانه و قيمتي كه محصول 
به دست مصرف كننده مي رسد، با اهميت است 
و اين اختالف قيمت، فرصتي براي ايجاد رانت و 
سوءاستفاده در بازارها براي عده اي خاص ايجاد 
كرده اس��ت. در اين ميان مزيت عرضه كاالها از 
طريق بورس كاال اين اس��ت كه اي��ن فرصت از 
سوداگران س��لب شده و قيمت كارخانه و قيمت 
مصرف كنن��ده به يكديگر نزديك خواهد ش��د و 
سود اصلي از روند توليد به توليدكننده مي رسد.

او بيان كرد: معتقدم هر محصولي كه ويژگي ها و 
ش��رايط الزم براي عرضه در بورس كاال را داشته 
باش��د، بايد از طريق اين بازار عرضه كرد. بنده از 
جمله موافقان عرضه خودرو از طريق بورس كاال 
هس��تم و اگر به دليل محدوديت توليد و عرضه 
اين نگراني وجود دارد كه قيمت كشف ش��ده در 
ب��ورس كاال باالتر از قيم��ت كارخانه رود، دولت 
مي تواند با نظارت بر معامالت، بخش��ي از قيمت 
فروش خ��ودرو در بورس را به س��مت توس��عه 
فناوري و تكنولوژي در خود صنعت خودروسازي 

سوق دهد.
رييس كميته اقتصادي كميسيون برنامه وبودجه 
مجلس در پايان تأكيد كرد: قطعًا ورود خودرو به 
بورس كاال و عرضه هاي اين محصول از طريق اين 
بازار فرصت مناسب و گره گشا براي بازار پر چالش 
خودرو و اقتصاد ايران خواهد بود و بس��اط رانتي 
كه به سبب ش��رايط موجود در اين بازار خودرو 

براي كشور ايجادشده، برچيده خواهد شد.

اظهارنظرهاي غيركارشناسي 
ممنوع

س��يدمحمدرضا ميرت��اج الدين��ي، نايب رييس 
فراكس��يون نيروهاي مردمي انقالب در مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه بازار سرمايه يكي 
از موضوع هاي بس��يار مهم براي دولت و مجلس 
اس��ت عنوان كرد: همه اف��راد تاثيرگذار در بازار 
سرمايه بايد با جديت، حمايت هاي الزم را از بازار 
سرمايه داشته باش��ند و مانع نوسان غيرمنطقي 
ش��ده و صيان��ت از س��رمايه م��ردم را در راس 

برنامه هاي خود قرار دهند.
س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني با اش��اره به اين 
موضوع كه در اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ به موضوع 
بازار س��رمايه و حمايت از آن ب��ه ويژه صندوق 
تثبي��ت ب��ازار، گفت: در ب��ازار س��رمايه ضمن 
توجه به س��رمايه هاي مردم و س��هامداراني كه 
به اين بازار اعتماد دارن��د، بايد از اظهارنظرهاي 
غيركارشناسي جلوگيري كرده تا ضرر و زياني نه 
به بازار بلكه به سرمايه هاي مردم هم وارد نشود.

وي ادامه داد: خوشبختانه برنامه ها و راهكارهاي 
خوب��ي از گذش��ته تاكنون در كميس��يون هاي 
تخصصي مجلس شوراي اسالمي براي رونق بازار 
سرمايه ارايه ش��ده و موضع هاي خاص آن مورد 

بحث و بررسي قرار گرفته است.
ميرت��اج الديني ب��ا تاكيد ب��ر آنكه باي��د رفتار 
سهامداران حقوقي و بازارگردان ها مديريت شود، 
تصريح كرد: مديريت رفتار سهامداران حقوقي و 
بازارگردان ها بايد به گونه اي باشد كه با سرمايه 
س��هامداران خرد بازي نش��ود و اصول و ضوابط 
مديريتي بازار توس��ط مديران و مسووالن بازار 
لحظه به لحظه و به درس��تي هدايت و مديريت 
ش��ود. نماينده مردم تبريز و آذرشهر و اسكو در 
مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: اصلي ترين 
وظيفه مديران بازار ايجاد ثبات در بازار اس��ت تا 
مانع ضررو زيان ش��وند و همچنين آموزش هاي 
الزم براي س��هامداراني كه به تازگ��ي وارد بازار 

شده اند را در دستور كار قرار دهند.
نايب رييس فراكسيون نيروهاي مردمي انقالب 
در مجلس شوراي اسالمي در پايان عنوان كرد: 
كمك و همكاري و مهم تر از همه مشورت با قوه 
قضايي��ه و نهاده��اي نظارتي در برخي ش��رايط 
بحراني مي تواند راهگش��اي حل مس��ائل باشد 

تا برخي افراد باعث برهم ريختگي بازار نشوند.

درآيينراهاندازيمعامالتآتيمسكاتد،معامالتگواهيسپردهمسكاتدوگواهيسپردهميلگردمطرحشد

رصد اطالعات با بورس كاال



گروه راه و شهرسازي|
با افزاي��ش اميدواري به توافق هس��ته اي ميان ايران 
و كش��ورهاي عضو گروه 1+4، احتمال بازشدن قفل 
نوسازي ناوگان هوايي نيز فزوني گرفته است. اگر چه 
تحت تحريم هاي امريكا طي 40 سال گذشته فروش 
هواپيما و قطعات آن به ايران ممنوع بوده اس��ت، اما 
در سال هاي اجرايي شدن »برجام«، ايران موفق شد 
براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي، قرارداد خريد 
هواپيماي پرش��ماري را با »بوئين��گ«، »ايرباس« و 
»اي، تي آر« به امضا برساند. بر اساس اين قراردادها، 
كمتر از 20 فروند هواپيما نيز به ناوگان هوايي كشور 
نيز اضافه ش��د، اما عملياتي شدن قراردادهاي خريد 
هواپيما با خروج دونالد ترامپ، رييس جمهور س��ابق 
امري��كا از »برجام« در تاريخ 18 ارديبهش��ت س��ال 
1397 متوقف ماند. حاال اما دوباره اميدواري به اجراي 
توافقت هاي پيش��ين باال گرفته است. به گونه اي كه 
محمد محمدي بخش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشور اعالم كرده است، در مذاكرات برجام همچنان 
دنبال نوسازي هواپيماها هستيم، قراردادهاي قبلي 
پابرجاست و اگر خبر جديدي داده شود، وارد مذاكرات 
مي ش��ويم.  آنگونه كه »مهر« گزارش كرده اس��ت، 
محمدي بخش اعالم كرده است، در حال حاضر هم به 

صورت هفتگي هواپيماي جديد وارد كشور مي شود.
 همچني��ن محدوديت هاي��ي براي س��ن هواپيما و 
تجهي��زات جديد اعمال كرده ايم ت��ا هواپيماهاي با 
مدل قديمي وارد ناوگان هوايي كشور نشود. بخشي 
از هواپيماهاي جديد هم در حال نوس��ازي اس��ت. 
به گزارش »تعادل«، در نيمه بهمن س��ال گذشته، 
15 روز پ��س از روي كار آم��دن جوبايدن به عنوان 
رييس جمهور جديد امريكا، مسووالن صنعت هوايي 
كش��ور با اعالم خبر مكاتبه با ش��ركت هاي سازنده 
هواپيماي طرف قرارداد با ايران، احتمال رفع تعليق 
قراردادهاي خريد هواپيما از ايرباس و »اي.تي.آر« در 

صورت لغو تحريم ها را »زياد« ارزيابي كردند. 
در همان روز، كاپيتان تورج دهقاني زنگنه، رييس 
وقت س��ازمان هواپيمايي كشوري اظهار كرده بود: 
براي تعيين تكليف قرارداد با ش��ركت هواپيمايي 
بويينگ، مكاتباتي انجام و اعالم شد كه بايد زودتر 
تكليف اين قرارداد روش��ن ش��ود. به گفته دهقاني 
زنگنه، اين احتمال وجود دارد كه با رفع تحريم ها، 

تعليق قرارداد خريد هواپيماها نيز رفع شود.

    پرواز 16 هواپيماي برجامي به ايران
به گزارش »تعادل«، بالفاصله پس دستيابي ايران 
و كش��ورهاي 1+5 به برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام(، شركت هواپيمايي ايران اير )هما( در سه 
قرارداد جداگانه با س��ه شركت هواپيمايي ايرباس، 

بويينگ و »اي.تي.آر« س��فارش خريد 200 فروند 
هواپيم��ا را امضا كرد. نكته مه��م درباره خريد اين 
هواپيماها اين بود كه قرارداد خريد به صورت اجاره 
به ش��رط تمليك بود و ايران بنا داش��ت 85درصد 
منابع مال��ي آن را از طريق فاين��اس خارجي و 15 

درصد آن را از منابع داخلي خود تامين كند.
 از مجموع 20 فروند هواپيماي »اي.تي.آر« 13 فروند 
را به هما تحويل داده است. تحويل مابقي هواپيماها نيز 
از سوي اين شركت پس از خروج امريكا از برجام فعال 
به حالت تعليق درآمده است. از 100 فروند هواپيماي 
خريداري شده از شركت ايرباس فقط 3 فروند تحويل 
ايران ش��د. اين قرارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در 
قرارداد ايران اير با ش��ركت بويين��گ نيز خريداري و 
تحويل 80 فروند هواپيما تعيين شده بود كه اين قرارداد 
نيز به صورت يك طرفه از سوي امريكا لغو شد. ايران اير 
و بويينگ 21 آذرماه سال 95 قرارداد خريد 80 فروند 
هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد هواپيما طي 
بازه زماني 10 ساله به ايران تحويل داده شود. ارزش اين 

قرارداد 1۶ ميليارد و ۶00 ميليون دالر بود 

    زمينگيري 132 فروند هواپيما
در حالي ك��ه قراردادهاي خريد انب��وه هواپيما بنا 
به داليل سياس��ي معطل مانده اند، ديروز محمدي 
بخش در يك نشست خبري اعالم كرد كه در صنعت 
هواپيماي��ي اي��ران 132 فروند هواپيم��ا زمينگير 
ش��ده اند. اين تعداد هواپيما قابليت پرواز ندارند و 
شماره س��ريال آنها مشخص و اعالم شده است،  به 
گزارش »ايلنا« رييس س��ازمان هواپيمايي كشور 
اظهار كرد: تعاريف تخصصي از هواپيماي زمينگير 
با اصطالحاتي كه از ادبيات عامدانه از آن اس��تفاده 

مي كنند متفاوت اس��ت و هواپيماهايي كه منتظر 
قطعه هس��تند و با تامين قطعات مي توانند به خط 
پروازي برگردند، زمينگير محس��وب نمي ش��وند. 
وي توضيح داد: هواپيماهايي ك��ه در نوبت تعمير 
هس��تند، زمينگي��ر نيس��تند و تم��ام هواپيماها 
مرحله تعمي��ر و چك دارند و نمي ت��وان گفت اين 
هواپيماهاي��ي كه در مرحله چ��ك هواپيمايي قرار 
 دارند، زمينگير محسوب نمي شوند اما قطعا شركت 
اي ت��ي آر به تعهدات پش��تيباني خود عمل نكرده 
است و در اين باره اليحه دفاعيه تنظيم كرده ايم و به 
دنبال مسائل حقوقي در اين رابطه هستيم. محمدي 
بخش با اش��اره ب��ه پرداخت اقس��اط هواپيماهاي 
برجامي يادآور شد: به دليل شرايط كرونا، با كاهش 
تعداد مس��افر و كاهش پرواز مواجه بوديم و از اين 
رو به دليل شرايط اقتصادي درخواست مهلت داده 
شد اما بخشي از اقس��اط را هم شركت هواپيمايي 
هما پرداخت كرده است و بخش ديگري از آن هم با 

توافقات انجام شده پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به نوسازي ناوگان هوايي كشور تاكيد كرد: 
از نظر ما قراردادهاي برجامي هنوز پابرجاس��ت و لغو 
نشده اند و اگر طرف قرارداد به تعهدات خود عمل كند، 
به مذاكرات در قالب قراردادهاي برجامي برمي گرديم 
اما بر روي مدل هاي ق��راردادي آن بحث هايي داريم. 
رييس س��ازمان هواپيمايي كش��ور افزود: البته بحث 
نوسازي ناوگان هوايي كش��ور متوقف نمانده است و 
نوسازي را انجام مي دهيم اما محدوديت هايي براي ورود 
پرنده قائل شده ايم و سن و توانمندي هاي هواپيماهاي 
وارداتي براي ما اهميت دارد. در كنار آن، هواپيماهاي 
موجود در ناوگان هم روزآمد مي كنيم به اين معنا كه آنها 

را با استانداردهاي جهاني منطبق مي كنيم.

    نگراني از مسافران اميكروني
محم��دي بخش درب��اره نگراني ه��ا از ورود مس��افر 
اميكروني از ناوگان هوايي كشور گفت: با توجه به ميزان 
واكسيناسيون ها در سطح جهاني و در كشورمان، شرايط 
كرونا و كنترل شيوع اين ويروس بهتر شده و به كمترين 
ميزان آسيب رسيده ايم. وي ادامه داد: البته بايد توجه 
داشته باشيم كه كمترين ميزان ورود مسافر از طريق 
بخش هوايي است و بايد ساير بخش هاي ورود مسافر 
هم به اين سطح از استانداردها برسند. اين مقام مسوول 
اضافه كرد: البته بايد توجه داش��ته باشيم كه سازمان 
هواپيمايي كش��ور پروازهاي كانكشن پروازها از ساير 
مقاصد را هم محدود كرده و همكاران من در س��ازمان 
هواپيمايي كشوري و فرودگاه ها در خط مقدم جلوگيري 

از ورود ويروس جهش يافته كرونا به كشور قرار دارند.

    فرودگاه هاي تعطيل
وي با بيان اينكه امروز تعداد زي��ادي از فرودگاه هاي 
كشور فاقد پرواز هس��تند، توضيح داد: اين مدل هاي 
اقتصادي مناسب اقتصاد حمل و نقل نيست و زماني 
مي توانيم شعار توس��عه و عدالت پايدار را بدهيم كه 
تمام مناطق از تعدد پروازها برخوردار باش��ند و نقل و 
انتقال اس��تادان، گروه درمان بيماران از تمام مناطق 
كشور به آس��اني رخ دهد. در حال حاضر سبد خانوار 
80 ميليون نفر از بخش هوايي كامل نيست و اين بايد 
در اولويت ما قرار بگيرد. رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري كه همزمان سرپرس��ت شركت هواپيمايي 
هما اس��ت، درباره مديريت اين مجموعه اظهار كرد: 
طبق قانون، هر مجموعه اي كه فاقد مدير باشد، رييس 
دستگاه تا 3 ماه مي تواند سرپرست آن مجموعه باشد 
كه تا ۶ ماه هم قابل تمديد است. از آنجايي كه ماموريت 
مديرعام��ل هواپيمايي هما پايان يافت��ه بود، بايد به 
سرعت سرپرست انتخاب مي ش��د و در اين موضوع 
تعارض منافع مطرح نيست. وي افزود: به 11 مقصد از 
كشورهاي هواپيمايي پروازهاي اروپايي ايرالين هاي 
داخلي )مسافري، باري و VIP( در حال انجام است.  
محمدي بخش تصريح كرد: براي افزايش پروازهاي 
خارجي توس��ط ايرالين ها با ايرالين ه��اي اروپايي 
و چي��ن توافق نامه اي به امضا رس��انده ايم و مذاكره 
كرده ايم كه با 11 كش��ور پروازهاي دوجانبه داشته 
باشيد و همچنين طبق مذاكره اي كه انجام داده ايم 
امكان س��فر به س��وريه را بزودي فراهم مي شود و با 
توجه به لغو ويزاي عتب��ات پيش بيني مي كنيم كه 
ميزان پروازهاي ما به عتبات دوبرابر شود.  وي تاكيد 
كرد: 8 فروند هواپيم��اي پهن پيكر را آماده عمليات 
براي جابه جايي بار كرده ايم و طبق اجازه اي كه ايكائو 
هم به ما داده ما از ظرفيت تغيير هواپيماهاي مسافري 

به هواپيماهاي باري هم استفاده خواهيم كرد. 
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1700 كيلومتر مربع
 ركورد تازه ترافيك تهران 

سرهنگ ابوالفضل موسوي پور، جانشين رييس پليس 
راهور تهران بزرگ با اشاره به شكستن ركورد ترافيك 
تهران در س��ال جاري، گفت: شنبه هفته جاري 27 
آذرماه با يك هزار و 701 كيلومتر مربع پرترافيك ترين 
روز سال را شاهد بوديم. به گزارش تسنيم، سرهنگ 
موسوي پور اظهار كرد: حجم و طول ترافيك در تهران 
در صبح، عصر و شب متفاوت است و اين موضوع در 
روزهاي باراني و عادي با يكديگر فرق مي كند. در شهر 
تهران طول ترافيكي صبحگاهي در يك روز عادي 130 
تا 150 كيلومتر و طول ترافيكي عصرگاهي 230 تا 
2۶0 كيلومتر است. ساعت 7:30 صبح و 18:30 زمان 
اوج ترافيك تهران و ش��روع و خاتمه ترافيك در يك 
روز عادي از ساعت ۶ صبح تا 21:30 شب است. اين 
مقام انتظامي بيان كرد: ترافيك در روزهاي عادي در 
محورهاي شرقي مانند بزرگراه شهيد بابايي و شهيد 
زين الدين از ساعت ۶ صبح، در محورهاي جنوبي مانند 
بزرگراه امام علي)ع( و بزرگراه نواب در مسير جنوب به 
شمال ترافيك از ساعت 05:50 و در محورهاي شمالي 
مانند مح��دوده خيابان ش��ريعتي و وليعصر)عج( و 
محدوده شمالي مانند بزرگراه شهيد چمران و مدرس 
و محدوده ارتش از ساعت 07:00 صبح آغاز مي شود.

هشدار درباره فرصت سوزي در 
تكميل راه آهن رشتـ  آستارا 

سفير ايران در روسيه اظهار كرد: متاسفانه مسير رشت به 
آستارا راه آهن ندارد سال هاست كه براي اين خط منتظر 
هستيم. اگر در دنيا مسيري باز شود دنيا معطل نمي ماند، 
كريدور در حال شكل گرفتن است و بايد تعجيل كنيم 
در غير اين صورت اين فرصت بزرگ از دست مي رود. به 
گزارش ايلنا، كاظم جاللي در كنفرانس »راه ابريشم نو و 
خاورميانه« اظهار كرد: يكي از مزيت هاي بزرگ ايران اين 
است كه در مسير شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد 
از گذشته هم مطرح بود كه ايران مي تواند نقطه وصل دنيا 
باشد. البته تالش هاي زيادي براي انزواي ايران شد اما به 
داليل مختلف از جمله موقعيت ايران نتوانستند اين كار را 
انجام دهند. فرصت هاي زيادي از نظر ترانزيتي براي ايران 
وجود داش��ته و دارد، كريدور شمال به جنوب از سال ها 
پيش مطرح بود و موافقت نامه هايي هم حول آن شكل 
گرفت اما به درستي نتوانستيم از آن استفاده كنيم. اگر 
اين كريدور را به عنوان راه آهن نگاه كنيم و از بندرعباس 
تا خليج فنالند راه آهن وجود دارد. وي بيان كرد: از ابتداي 
سال جاري دو بار محموله هايي از فنالند به آستارا آمده و 
از آستارا به رشت منتقل و از آنجا به بندرعباس برده شده 
است بايد در زمينه راه اندازي خط راه آهن رشت – آستارا 
اقداماتي انجام شود، البته جلساتي در اين رابطه برگزار 
شده و روس ها هم عالقه مند به همكاري در اين موضوع 
هستند. هر چه زمان به س��رانجام رسيدن اين پروژه را 

كمتر كنيم هزينه هاي خود را كاهش داده ايم.

هشدار نارنجي براي 20 استان
با ورود برف و كوالك

فرهاد مهرياري، مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز 
ماشين آالت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از 
هشدار سطح نارنجي براي 20 استان در روز چهارشنبه 
و احتمال بارش س��نگين برف و ب��اران در محورهاي 
كوهستاني اين مناطق خبر داد. مهرياري در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: براس��اس پيش بيني هاي صورت 
گرفته هواشناسي از روز دوشنبه هشدار نارنجي براي 20 
استان اعالم شده است و تا چهارشنبه ادامه دارد. البته 
برودت هوا در اين سامانه نسبت به گذشته بيشتر است و 
مردم بايد مواظب لغزندگي محورهاي مواصالتي باشند. 
مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز ماش��ين آالت 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ادامه داد: از همه 
مردم مي خواهيم كه با ورود به س��امانه 141 از آخرين 
وضعيت محورها مطلع شوند البته محورهاي كوهستاني 
استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، كردستان، 
كرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و 
بويراحمد، غرب استان اصفهان و شرق استان خوزستان 
احتمال بارش سنگين برف، كوالك و بارش سنگين باران 

و آبگرفتگي و سيالبي  شدن محورها وجود دارد.

5 شهر براي ثبت نام
مسكن دولتي تهراني ها

خليل محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان تهران 
تاكيد كرد كه متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن در شهر 
تهران صرفا مجاز به انتخاب شهرهاي پرند، هشتگرد، 
ايوانكي، پاكدشت و رباط كريم هستند و اگر شهر خود را 
اشتباه انتخاب كرده اند آن را اصالح كنند يا درخواست 
خود را حذف و مجددا نام نويسي كنند. به گزارش ايسنا، 
در مرحله اول ثبت نام طرح جهش توليد و تامين مسكن 
)نهضت ملي مسكن( امكان مشاهده بسياري از شهرها 
براي ساكنان مراكز اس��تان ها وجود دارد و در صورت 
انتخاب هريك از شهرهاي غيرمرتبط نيز سامانه با خطا 
مواجه نمي شود. اما اگر متقاضيان به جز شهرهاي مجاز، 
شهر ديگري را انتخاب كنند درخواست آنها در مرحله 
پايش و بررسي حذف خواهد شد. البته شنيده ها حاكي 
از آن است كه براي ساكنان شهر تهران درخواست شده 
تا به جز پنج شهر مجاز پرند، هشتگرد، ايوانكي، پاكدشت 
و رباط كريم، امكان ثبت نام در برخي از شهرهاي شرق 
تهران نيز فراهم شود كه هنوز اين موضوع محقق نشده 
و ممكن است اصال محقق نشود. بر اين اساس، مديركل 
راه و شهرسازي استان تهران اعالم كرد كه افراد ساكن 
در تهران مي توانند صرفا براي ش��هرهاي جديد پرند، 
هش��تگرد، ايوانكي و همچنين پاكدشت و رباط كريم 
تقاضا بدهند. كساني كه ش��هر خود را اشتباه انتخاب 
كرده اند نسبت به اصالح آن اقدام كنند يا اگر اين امكان 

وجود نداشت انصراف بدهند و دوباره ثبت نام كنند.

تورم، دليل تاخير در
ساخت آزادراه تهران-شمال

خيراله خادمي، مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور اعالم كرد: تورم و افزايش 
هزينه ساخت، دليل تاخير چند باره در پروژه منطقه دو 
آزادراه تهران-شمال بوده و دولت درصدد است تا سهم 
1300 ميليارد توماني خود را تا س��ال آينده در طرح 
تزري��ق كند. به گزارش ايس��نا، خادمي در پاسخ به 
اينكه چرا تكميل و بهره برداري از باند رفت آزادراه 
تهران-شمال براي چندمين بار به تاخير افتاده است، 
اظهار كرد: دليل آن دقيقا منابع مالي است، اگر دقت 
كنيد پروژه هاي عمراني از ابتداي س��ال گذش��ته 
تاكنون حداقل حدود 150 درصد تعديل قيمت پيدا 
كرده اند، يعني برآوردي كه در آن زمان صورت گرفته 
در حال حاضر تا بيش از 2.5 برابر رشد داشته است. 

چرا حقوق مديران شهرداري 
در سامانه شفافيت ثبت نشد

احمد صادقي رييس كميته ش��فافيت شوراي شهر 
تهران در واكنش به اينكه حقوق مديران و قراردادها 
در دوره فعلي در سامانه شفافيت هنوز بارگذاري نشده 
است و اين نگراني وجود دارد كه شهرداري تمايلي به 
بارگذاري اطالعات در اين سامانه نداشته باشد، اظهار 
كرد: اين مس��اله كامال درست اس��ت. در موضوعات 
مربوط به شفافيت معموال دستگاه هاي اجرايي مقاومت 
مي كنند.  او در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: با رفتن شوراي 
پنجم، فاواي شهرداري از اين فرصت استفاده كرده و 
اين كار را انجام نداده است. به اين مساله اعتراض كردم 
و تذكر دادم و پاسخ آنها اين بود كه قرار است به روز 
شود.  صادقي با تاكيد بر اينكه مجموعه جديد اين 
موضوع را در اولويت هاي اصلي خود را قرار داده اند، 
ادامه داد: تاكيد شوراي ششم نيز بر اين است كه آن 
چيزي را كه مردم بايد بدانند در سامانه بارگذاري 
شود و مطلع شوند و بدانند چه هزينه هايي براي شهر 

انجام مي شود و خروجي آن به چه صورت است. 

260 روز معطلي
 براي صدور پروانه ساختماني

جالل بهرامي، معاون خدمات شهري شهرداري تهران 
با اشاره به گاليه شهروندان در فرآيند صدور مجوز پروانه 
ساختماني گفت: طبق آمار بيش از 2۶0 روز )حدود 9 
ماه( براي ص��دور پروانه معطلي وجود دارد كه بايد هر 
چه زودتر فرآيند صدور پروانه هوشمندس��ازي شود. 
به گزارش تسنيم، بهرامي در آيين اعطاي اولين پروانه 
اپراتوري پايش هوشمند حريق ساختمان هاي تهران 
اظهار كرد: هوشمندسازي در كالنشهرها به ويژه تهران 
از اهميت بااليي برخوردار است و اگر بخواهيم در اين 
مسير حركت كنيم بايد بگوييم كه شهرداري مسوول 
هوش است و ما مسوول هوشمندي نيستيم و در واقع 
بخش خصوصي مسوول هوشمندي است. وي ادامه 
داد: در ارتباط با هوشمندس��ازي در ابتدا بايد جايگاه 
بخش خصوصي را تعريف كنيم و اگر اين اتفاق محقق 
نشود تمام درآمدها صرف هزينه هاي جاري خواهد شد. 
وي خطاب به مديرعامل س��ازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات شهرداري تهران درخواست كرد كه هر چه 
زودتر فرآيند صدور پروانه به صورت هوش��مند انجام 
شود. وي توضيح داد: يكي از گاليه هاي شهروندان در 
بحث صدور مجوز و دريافت پروانه ساختماني است 
كه در اين مسير بايد 2۶0 روز تردد داشته باشم كه 
بتوانم مجوز را دريافت كنم و اميدوارم هر چه زودتر 

فرآيند شهرسازي به صورت هوشمند شود.

راه اندازي سفرتركيبي
 متروـ  اسنپ در پايتخت

شركت بهره برداري مترو تهران قصد دارد، سفرتركيبي 
مترو � اس��نپ را براي صرفه جوي��ي در زمان و هزينه 
مس��افران، راه اندازي كند. به گ��زارش فارس، مهدي 
شايسته اصل، مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
اظهار كرد: ما در ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با هدف هوشمندسازي و مديريت هوشمند شهر به 
دنبال اين هستيم كه با شركت هاي توانمند و دانش بنيان 
خدماتي را به صورت مشترك توسعه دهيم تا به بهبود 
خدمت رساني به شهروندان منجر شود. شايسته اصل با 
بيان اينكه بخش اعظم جابه جايي در سطح شهر تهران 
با شبكه حمل و نقل اينترنتي و زيرزميني )مترو( صورت 
مي گيرد، با اشاره به جلسه برگزار شده با شركت اسنپ 
اعالم كرد: مقرر شد براي سهولت جابه جايي مسافران و 
به صرفه شدن هزينه و زمان سفر آنها، تفاهم همكاري 
مش��ترك تهيه و به تاييد و امضا طرفين برس��د. قطعا 
پروتكل ها و مواردي هم كه مد نظر دستگاه هاي مختلف 
است رعايت خواهد شد ولي اساسا بايد از چارچوب هايي 
كه به عنوان يك عايق ذهني براي خود چيده ايم فارغ 
شده و بتوانيم خدمات بهتري را براي شهر و شهروندان به 
ارمغان آوريم.  او با بيان اينكه يكي از ايستگاه هاي مترو به 
صورت پايلوت به اين امر اختصاص خواهد يافت گفت: 
اين امر به اين صورت است كه مسافر با يك اپليكيشن 
مسير خود را مشخص كرده تا ايستگاه با اسنپ سفر 
مي كند و از آنجا با مترو به س��فر خود ادامه مي دهد و 
در خاتمه و پايان س��فر با مترو دوباره از شبكه حمل و 
نقل اسنپ براي ادامه سفر و رسيدن به مقصد استفاده 
خواهد كرد و اين امر با يك نرم افزار اتفاق خواهد افتاد 
و ل��ذا هم در مديريت زمان و هم در مديريت هزينه ها 
براي شهروندان و مسافران بسيار به صرفه خواهد بود. 
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كميسيوناصل90واردمناقشهوزارتراهوسازمانامورمالياتيشد

مديرعاملشركتفرودگاههاوناوبريهوايياعالمكرد

قراردادهايخريدهواپيمااحياميشوند؟

ميانجي گري مجلس در كشمكش ماليات خانه هاي خالي

بازگشتاروپاييهابهآسمانايران

اختالف بين وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان امور 
مالياتي درباره نحوه معرفي واحدهاي خالي از سكنه 
ظاهرا با نظر كميسيون اصل 90 مجلس به آنجا ختم 
شده كه يك س��امانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات 
ايجاد و اطالعات واحدهاي مسكوني در آن درج شود. 
به گزارش ايسنا، در حال حاضر امكان درج اطالعات 
سكونتي در سامانه امالك و اسكان وجود ندارد و رستم 
قاسمي، وزير راه و شهرسازي گفته است كه به زودي 
اين سامانه مجددا راه اندازي خواهد شد. از طرف ديگر 
ماه هاست كه بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان امور 
مالياتي كشمكشي درخصوص نحوه معرفي واحدهاي 
خالي از سكنه ايجاد شده اس��ت. وزرات راه مي گويد 
كه اطالع��ات 2.3 ميليون خانه خالي را به س��ازمان 
امور مالياتي داده اما اين سازمان اعالم مي كند كه اين 
اطالعات را دريافت نكرده است. از آن جا كه اطالعات 
به صورت دستي و در قالب سي دي تحويل سازمان امور 
مالياتي شده، سازمان امور مالياتي ترجيح مي دهد كه 
اين اطالعات را در قالب س��امانه دولتي دريافت كند. 

طبق آخرين پيگيري ها كميسيون اصل 90 مجلس 
حق را به سازمان امور مالياتي داده و اعالم كرده كه به 
دليل پايين بودن ضريب امنيت سامانه امالك و اسكان 
در پي حمله سايبري تابستان امسال كه به توقف دو 
ماهه اين سامانه منجر شد، سامانه اي امن با محوريت 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ايجاد شود. تاكنون 
چنين سامانه اي طراحي و به وزارت راه و شهرسازي 
تحويل نشده است. مجوز ايجاد يك سامانه جديد قرار 
است توسط مجلس ارايه شود. دفعه قبل اين مجوز از 
سوي ستاد ملي كرونا كه مصوبات آن حكم قانون را دارد 
ارايه شده بود. ماليات خانه هاي خالي در حالي هنوز اندر 
خم ايجاد سامانه واسط بين وزارت راه و شهرسازي و 
سازمان امور مالي است كه طبق قانون بودجه 1401 
بايد ماليات خانه هاي خالي تا پايان بهمن ماه اخذ شود 
و خريد و فروش ملك از آن تاريخ به بعد مستلزم كسب 
رقم تعيين شده ماليات در مفاصا حساب سازمان امور 
مالياتي است. اما در شرايط فعلي به نظر نمي رسد كه 

ماليات بر خانه هاي خالي به اين زودي محقق شود.

    جريمه  خانه هاي خالي چقدر است؟
بر اساس قانون هر واحد مس��كوني واقع در شهرهاي 
ب��االي 100 هزار نفر كه به اس��تناد س��امانه امالك و 
اسكان بيش از 120 روز ساكن نداشته باشد در سال اول 
مشمول شش برابر ماليات متعلقه، سال دوم 12 برابر 
و سال س��وم 18 برابر ماليات متعلقه مي شود. ماليات 
متعلقه در واقع مالياتي است كه به خانه هاي اجاره اي 
تعلق مي گيرد. طبق قانون واحدهاي باالي 150 متر 
در تهران و باالي 200 متر در شهرس��تان ها كه اجاره 
داده مي شوند مش��مول ماليات هستند. بدين صورت 
كه تا 3 ميليون تومان درآمد اجاره مشمول 15 درصد، 
بين 3 تا 10 ميليون مشمول 20 درصد، بين 10 تا 25 
ميليون شامل 25 درصد، بين 25 تا 100 ميليون تومان 
مشمول 30 درصد و باالتر از 100 ميليون تومان شامل 
35 درصد ماليات خواهد شد. بنابراين گزارش، مردادماه 
1399 س��امانه امالك و اس��كان به منظور شناسايي 
وضعيت واحدهاي مس��كوني كش��ور به مرحله اجرا 
رسيد. شهريورماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازي 

اعالم كرد كه 1.3 ميليون خانه خالي را شناسايي و براي 
اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي كرده است. 
قرار بود سازمان امور مالياتي از مردادماه نسبت به اخذ 
ماليات از اين واحدها اقدام كند كه هنوز عملياتي نشده 
است. از 19 فروردين ماه 1400 نيز طبق اصالحيه ماده 
54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب آذرماه 1399 به 
خانوارها اعم از مالك و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا 
نسبت به ثبت اطالعات سكونتي خود اقدام كنند كه اين 
زمان تا پايان مهرماه 1400 تمديد شد. قانون، تنبيهاتي 
براي كس��اني كه اين كار را انجام ندهند در نظر گرفته 
است. بر اساس بند 7 از تبصره 8 اصالحيه ماده 54 مكرر 
قانون مالياتهاي مستقيم، دستگاه هاي اجرايي مكلفند 
خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته 
چك، يارانه و كمك معيشتي، تعويض پالك خودرو، 
فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي و بسياري 
ديگر از خدمات را صرفا با اخذ كد ملي و بر اس��اس كد 
پستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه 
اصلي افراد در سامانه امالك و اسكان كشور ارايه كنند.

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
گفت: بعد از س��قوط هواپيمايي اوكرايني تردد همه 
پروازه��اي عبوري اروپايي محدود ش��ده ب��ود كه با 
مذاكرات انجام شده در حال بازگشت به آسمان ايران 
هس��تند. به گزارش مهر، س��ياوش اميرمكري ديروز 
در يك نشس��ت خبري گفت: كرونا آثار منفي زيادي 
در صنعت هوانوردي دنيا گذاش��ت كه از آن به عنوان 
بزرگ تري��ن بحران 50 س��ال اخير اي��ن صنعت ياد 
مي ش��ود، به گونه اي كه پيش بيني ها حاكي است تا 
سال 2024 صنعت هوانوردي به شرايط سال 2019 
برمي گردد. وي درباره مطالبات شركت فرودگاه ها از 
ايرالين ها افزود: با توجه به شرايط كرونا كه به كاهش 50 
درصدي فعاليت هاي عملياتي شركت هاي هواپيمايي 
منجر شد تصميم گرفتيم حال ايرالين ها مراعات شود 
لذا مطالب��ات ايرالين ها را پيگيري نكرديم. در نتيجه 
طي س��ال 1399 بدهي ش��ركت هاي هواپيمايي به 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزايش يافت 
در حال حاضر بدهي ايرالين ها دو هزار ميليارد تومان 
است و ما در شركت فرودگاه ها با آنها مذاكره كرده ايم 

كه اين بدهي ها در زمان بندي مشخصي پرداخت شود. 
اميرمكري درباره پروازهاي عبوري گفت: در حال حاضر 
ام��كان اعزام و پذيرش 1800 پرواز عب��وري در روز را 
طي 132 مسير از آسمان ايران داريم؛ آسمان كشور ما 
براي پروازهاي اروپا به شرق آسيا بسيار مطلوب است به 
شرط آنكه هزينه تردد از آسمان ايران براي ايرالين هاي 
خارجي اقتصادي باشد. مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري هوايي ايران ادامه داد: با توجه به فرمولي كه 
شامل وزن هواپيما، طول مسير و ضريب ثابتي از دالر 
است اين نرخ را تعيين كرده ايم اما بايد هم مسيرها كوتاه 
شود و هم تخفيف هايي را براي ايرالين هاي خارجي در 
نظر بگيريم تا عبور از آسمان ايران نسبت به كشورهاي 
ديگر به صرفه تر باشد. وي افزود: مجوز امكان تخفيف 
دادن را سال گذشته از دولت گرفتيم در حال حاضر به 
دنبال كوتاه كردن مسير هستيم ايران بيشترين مناطق 
ممنوعه پروازي را در بين كشورهاي منطقه دارد كه بايد 

با نيروهاي مسلح براي كاهش مسيرها توافق كنيم.
اميرمكري درباره حذف ش��ركت فرودگاه ها از درآمد 
پروازهاي عبوري در اليحه بودجه 1401 گفت: آنچه 

در بند »ي« تبصره 10 اليحه بودجه 1401 آمده بدون 
هماهنگي با ش��ركت فرودگاه ها بود موضوع را به وزير 
راه انتقال دادم و قرار شد در اين موضوع بازنگري شود.

اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: 
در سال گذشته ۶2 درصد نسبت به سال هايي كه روزانه 
750 تا 800 پرواز عبوري داشتيم كاهش يافت اما اين 
شاخص در سال جاري به 580 تا ۶00 پرواز عبوري از 
آسمان ايران در روز رسيده است. به گفته اميرمكري، 
بعد از س��قوط هواپيمايي اوكرايني عبور تقريبًا همه 
پروازهاي اروپايي از ايران محدود شد لذا مذاكراتي با 
سازمان هواپيمايي كش��وري داشته ايم كه پروازهاي 
خارجي بار ديگر به آس��مان بازگردند. وي در پاسخ به 
پرسشي درباره توقف صدور ويزاهاي فرودگاهي گفت: 
به دنبال مذاكره با وزارت امور خارجه هستيم تا بار ديگر 
صدور ويزاي فرودگاهي در فرودگاه هاي بين المللي از 
سر گرفته ش��ود، فرودگاه هاي مناطق آزاد كه تحت 
نظارت شركت فرودگاه ها نيستند ويزاي فرودگاهي را 
صادر مي كنند كه سبب افزايش پرواز به اين مناطق آزاد 
شده است. اميرمكري ظرفيت ساالنه فرودگاه هاي 

تحت نظارت شركت فرودگاه ها را 75 ميليون عنوان 
و اظهار كرد: باالترين ركورد اعزام پذيرش مس��افر 
به 51 ميليون نفر در س��ال هاي گذشته اختصاص 
دارد اما كرونا س��بب ش��د برخ��ي فرودگاه هاي با 
فعاليت كم ما به طور كامل تعطيل شود. وي گفت: 
البت��ه فرودگاه ها صرفًا براي تردد مس��افر نيس��ت 
بلكه زيرساختي براي توس��عه محسوب مي شوند. 
ما تقاضاي زيادي براي ساخت فرودگاه هاي جديد 

داريم اما در برابر آنها مقاومت مي كنيم.
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آقاي عبدالحميد مزيري با ارايه دو برگ فرم استشهاديه اعالم نموده اند كه يك فقره سند كاداستري دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه 
پالك ۷۹۷ واقع در برازجان بخش سه بوشهر كه در دفتر امالك ۱ صفحه ۴۱۴ ذيل ثبت ۶۶ بنام عبدالحميد مزيري صادر و تسليم گرديده و نامبرده 
به موجب درخواس�ت شماره  ۱۴۰۰/۱۱۱/۱۷۸۱۹-۱۴۰۰/۰۸/۲۶اعالم نموده است كه سند مالكيت پالك مذكور در اثر جابه جايي مفقود گرديده 
است. اكنون نامبرده درخواست صدور المثني سند مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده ۱۲۰ آيين نامه قانون 
ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار 
اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت و ياسند معامله تسليم نمايد. 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.

تاريخ انتشار آگهي ۱۴۰۰/۹/3۰ 
م الف ۷۲۴

آگهي فقدان سند مالكيت پالك 7۹7 واقع در شهر برازجان 
بخش سه بوشهر

حميدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان
از طرف، امير هوشنگ كرم پور

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 



قيمت بيت كوين از اوايل نوامبر )آبان( به صورت پله اي 
كاهش يافته است و روز گذش��ته هم خريداران موفق 
نش��دند از مقاومت ۴۸,۵۰۰ دالري عب��ور كنند. با اين 
حال ممكن است اين روند با رسيدن به حمايت ۴۵,۵۰۰ 
دالري متوقف شود. در عين حال، ۳,۸۵۰ دالر حمايت   
كليدي اتريوم است و ۴۰۰۰ دالر هم به عنوان مقاومت    
پيش روي قيمت عمل مي كند. البته معامله گر سرشناس 
بازارهاي مالي، معتقد است روند نزولي بيت كوين ادامه 
دارد و اين ارز ديجيتال هنوز به كف قيمتي خود نرسيده 
است.  به گزارش نيوز بي تي سي، بيت كوين روز گذشته 
روند بازيابي قيمت را از ب��االي ۴۶,۵۰۰ دالر آغاز كرد و 
توانست مقاومت ۴۸ هزار دالري را پشت سر بگذارد، با 
اين حال خريداران در عبور از ۴۸,۲۰۰ دالر ناموفق بودند 
و پس از آن بيت كوين حتي تا ۴۵ هزار دالر هم س��قوط 
كرد. اوج قيمتي روز گذش��ته در نزديكي ۴۸,۲۸۹ دالر 
شكل گرفته و در حال حاضر قيمت به سطوح پايين تر از 
آن سقوط كرده است. اگر در ادامه روند بازار صعودي شود، 
نزديك ترين مقاومت در محدوده ۴۷ هزار دالر است و پس 
از آن ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۴۷,۲۰۰ 
دالر به عنوان مقاومت ه��اي كليدي پيش روي قيمت 
عمل خواهند كرد. در نزديكي سطح ۴۷,۲۰۰ دالر يك 
مقاومت ديگر هم ديده مي شود. مقاومت كليدي بعدي 
در محدوده ۴۷,۵۰۰ دالر قرار گرفته دارد و عبور از اين 
سطح مي تواند راه را براي ادامه روند صعودي تا ۴۸,۵۰۰ 
دالر هموار كند، ضمن اينكه احتمال عبور از ۴۸,۵۰۰ 
دالر هم در كوتاه مدت وجود دارد. اگر خريداران در ادامه 
نتوانند مقاومت ۴۷,۵۰۰ دالري را پشت سر بگذارند، 
ممكن اس��ت قيمت سقوط عميق تري را تجربه كند. 
اين در حالي است كه شكسته شدن مقاومت ۴۶,۵۰۰ 
دالري، منجربه با سقوط بيت كوين تا ۴۵ هزار دالر هم 
شد و پس از آن، ۴۵ هزار دالر به عنوان مقاومت كليدي 
پيش روي قيمت عمل خواهد كرد. اگر مقاومت ۴۵ هزار 
دالري هم در ادامه شكسته شود، ممكن است قيمت تا 

۴۳,۲۰۰ دالر سقوط كند.

    مقاومت مهم اتريوم بايد شكسته شود
در عين ح��ال، اتري��وم در حال تش��كيل يك حمايت 
جديد باالي سطح ۳,۸۵۰ دالر اس��ت و اگر خريداران 
در ادام��ه بتوانند از مقاومت كليدي ۴۰۰۰ دالري عبور 
كنند، قيمت مي تواند ي��ك روند صعودي جديد را آغاز 
كند. اتريوم دو روز پيش رون��د بازيابي قيمت خود را از 
باالي ناحيه مقاومتي ۳,۷۵۰ ت��ا ۳,۸۰۰ دالر آغاز كرد 

و توانست در مقطعي از ۴۰۰۰ دالر و ميانگين متحرك 
ساده )SMA( ۱۰۰ س��اعته هم عبور كند، در ادامه اما 
قيمت نتوانست ناحيه مقاومتي بين ۴,۰۴۰ تا ۴,۰۵۰ 
دالر را پشت سر بگذارد و پس از شكل گيري اوج قيمتي 
در ۴,۰۳۷ دالر، روند اصالحي در بازار آغاز شد. اين روند 
اصالحي با س��قوط قيمت به زير ۴۰۰۰ و ۳,۹۵۰ دالر 
همراه ب��ود. در حال حاضر اتريوم ب��ا قيمتي پايين تر از 
ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته و سطح ۲۳.۶ درصد 
اصالحي فيبوناچي معامله مي شود. در اين تحليل سطوح 
فيبوناچي بر اساس حركت صعودي قيمت از ۳,۶۹۶ دالر 
تا اوج ۴,۰۳۵ دالري تنظيم ش��ده است. اگر خريداران 
در ادام��ه بتوانند روند بازار را ب��ه نفع خود تغيير دهند، 
نزديك تري��ن مقاومتي كه با آن روبرو خواهند ش��د در 
محدوده ۳,۹۵۰ دالر است. اولين مقاومت كليدي پيش 
روي قيمت در ۴۰۰۰ دالر قرار گرفته است و عبور از آن 
مي تواند آغاز گر يك روند صعودي جديد در كوتاه مدت 
باش��د. مانع بعدي پيش روي خريداران در ۴,۱۰۰ دالر 
است و عبور از اين سطح مي تواند منجر به جهش قيمت 
تا ۴,۲۵۰ دالر شود. از سوي ديگر، اگر خريداران نتوانند 
مانع ۴ هزار دالري را پشت سر بگذارند، ممكن است روند 
نزولي ادامه پيدا كند. اولين حمايت كليدي در محدوده 
۳,۸۵۰ دالر و سطح ۵۰ درصد اصالحي فيبوناچي قرار 
گرفته است. شكسته شدن اين سطح مي تواند با سقوط 

عميق تر قيمت تا حمايت ۳,۷۰۰ دالري همراه باشد.

    تريدر سرشناس: سقوط بيت كوين 
ممكن است ادامه داشته باشد

با وجود اين، پيتر برنت، معامله گر سرشناس بازارهاي 
مالي، معتقد اس��ت روند نزولي بيت كوين ادامه دارد 
و اين ارز ديجيتال هنوز به كف قيمتي خود نرس��يده 
است. برنت مي گويد كف هاي قيمتي قبلي در شرايطي 
ايجاد ش��دند كه بازار با فروش هاي هيجاني در حجم 
انبوه مواجه شده بود. او چندي پيش هم از شكل گيري 
الگوي دو قله نزولي در نمودار بيت كوين خبر داده و به 

تريدرها توصيه ها كرده بود به آن توجه داشته باشند.

   رمزارزها در سال ۲۰۲۱ 
چه ميزان سود ايجاد كردند؟

ارزهاي ديجيتال در سال ۲۰۲۱ درآمدي حدود ۳۰ ميليارد 
دالر را از آن خود كردند كه اين ميزان بيش��تر از سال هاي 
قبل اس��ت. طبق داده هاي تراكنش هاي گردآوري شده 
توس��ط پيچ بوك ميزان جذب سرمايه ارزهاي ديجيتال 
حدود ۴ برابر باالترين رقم قبلي در سال ۲۰۱۸ يا سال بعد 
از پيشرفت بيش از ۱۳۰۰ درصدي بيت كوين است. پيچ 
بوك شركتي است كه داده ها، تحقيقات و فناوري را ارايه 
مي كند و بازارهاي سرمايه خصوصي ازجمله سرمايه گذاري 
خطرپذير، سهام خصوصي و معامالت را پوشش مي دهد. 
اسپنسر بوگارت، شريك عمومي بالك چين مستقر در 
سانفرانسيسكو گفت: »ما از طالي ديجيتال فراتر رفته ايم. 

ما خدمات مالي، هنري و بازي را به عنوان زيرمجموعه اي 
از NFT )توكن هاي غيرقابل تعويض، نوعي رمز ارز( براي 
كسب درآمد داريم.« همانطور كه ساير شركت هاي معتبر 
مانند ديجيتال كارنس��ي گروپ، كوي��ن بيس وينچر و 
پلي چين كپيتان روي رمز ارزهاي بزرگ بعدي ش��رط 
مي بندند، پروژه هاي آزمايش��ي با برنامه رسانه اجتماعي 
كه افراد مش��هور را به توكن تبديل مي كند يا بازي توكن 
غيرقابل تعويض براي كسب درآمد با الهام از ايالن ماسك 
يا مجموعه اي متشكل از فهرستي از كلمات، تامين مالي 
مي شوند. راب لي، تحليلگر پيچ بوك گفت: »سرمايه گذاران 
در حال تامين مالي هر چيزي كه فكر كنيد هستند.« به 
گفته آقاي بوگارت، ظهور ناگهاني بخش هايي كه زماني 
 NFT به عنوان موقعيت خوب در نظر گرفته مي شد مانند
به سرمايه گذاران نشان داد كه چه چيزي را ممكن است 
از دس��ت بدهند با توجه به اينكه OpenSea بازار توكن 
غيرقابل تعويض آنالين كه زماني گمنام بود، اكنون با سايت 
تجارت الكترونيك اتسي )Etsy( مقايسه مي شود. آمار ۳۰ 
ميليارد دالري شامل دورهاي تامين مالي است كه توسط 
شركت هايي مانند رابين هود ماركتس و ريوالوت جمع آوري 
شده است. اين شركت هاي فناوري مالي درآمدزا فقط با 
رمز ارز سروكار دارند. بر اس��اس داده هاي پيچ بوك، نگاه 
دقيق به معامالت سرمايه گذاري خطرپذير اياالت متحده 
نيز نشان مي دهد كه سرمايه گذاري بزرگ در سال جاري 
با حدود ۷.۲ ميليارد دالر معام��الت، ۴ برابر ركورد قبلي 
ثبت ش��ده در سال ۲۰۱۸ اس��ت. به عنوان مثال، صرافي 
فرعي رمزارز FTX، دور سرمايه گذاري يك ميليارد دالري 
سري B را در ماه جوالي بس��ته بود كه ارزش آن را به ۱۸ 
 ميليارد دالر رساند. ارزش گروه سرمايه گذاري ديجيتال

 Custodian New York در اواس��ط دس��امبر يك 
ميليارد دالر افزايش يافت و بهايي بيش از ۷ ميليارد دالر 
به دست آورد. فورته، ارايه دهنده ابزارهاي يكپارچه سازي 
بالك چين براي ناشران بازي، دور جمع آوري سرمايه ۷۲۵ 
ميليون دالري را در نوامبر بسته است. شركت بالكچين دپر 
لبز )Dapper Labs(، در ماه مارس ۳۵۰ ميليون دالر از 
سرمايه گذاراني كه شامل اسطوره بسكتبال مايكل جردن 
بودند، جمع آوري ك��رد و ارزش آن را به ۲.۵ ميليارد دالر 
رساند. مون پي )MoonPay(، ارايه دهنده زيرساخت 
پرداخت هاي رمزنگاري، يك دور ۵۵۵ ميليون دالري 
را اواخر نوامبر بس��ته و ارزش آن را به ۳.۴ ميليارد دالر 
افزايش داد. اسكاي ماويز )Sky Mavis( بيش از ۱۵۰ 
ميليون دالر با ارزش ۳ ميليارد دالري در ماه اكتبر براي 

اين بازي آنالين مبتني بر رمزارز جمع آوري كرد.

دنياي فناوريخبر

ويژه

دانش و فن6   Tue. Dec 21. 2021  2111   سهشنبه 30 آذر 1400    16 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره

توليد رمزارز ملي در كشور 
به زودي اجرا مي شود

عضو كميس��يون رمزارز و بالكچين سازمان نظام 
صنفي رايانه اي كش��ور گفت: به زودي طرح توليد 
رم��زارز ملي در يك��ي از مناطق آزاد كش��ور اجرا 
مي ش��ود. به گزارش سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كش��ور، علي پاك باخته گان زنجان��ي تاكيد كرد: 
توليد رمزارز ملي بخش هايي غي��ر از ماينينگ از 
جمله صرافي، كيف پول ديجيتال و خدمات جانبي 
رمزارزها را ش��امل مي شود. وي با اش��اره به ورود 
بالك چين و فرصت هاي شغلي آن در اقتصاد روز 
دنيا به بررسي خدمات مختلفي پرداخت كه از اين 
فناوري متأثر ش��ده و اظهار داشت: در سال ۱۹۹۳ 
زماني كه بحث دنياي بدون مرز مطرح شد و صحبت 
از دهكده جهاني بود، »ف��را فناوري بالكچين« به 
وجود آمد؛ اين فناوري در يك سيستم غير متمركز 
تالش كرد تا دنيا را بدون مرز كند. در اين دنيا، ديگر 
ناظر و كنترل كننده بر مالكيت افراد وجود ندارد و هر 
فردي فقط خودش مي داند كه مالك چه دارايي هايي 
است. عضو كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان 
نظام صنفي رايانه اي اف��زود: در اقتصاد بالكچين، 
مفهومي مانند ديفاي )امور مالي غيرمتمركز(، عماًل 
بانكداري سنتي و الكترونيكي را كنار زده است. در 
اين پلت فرم خدمات س��پرده گذاري ارايه مي شود 
و مي توان س��ودي بر اساس نوع سرويس مشخص 
ش��ده مبتني بر فضاي بالكچيني دريافت كرد. در 
اينجا سپرده مستقيمًا به دست فردي كه تقاضاي 
وام گرفتن از اين پلت فرم را دارد خواهد رسيد و وثيقه 
به شكل رمزارز در اختيار اين پلتفرم قرار مي گيرد. 
به عبارت ديگر كنترل كام��ل دارايي هاي فرد در 
اختيار خودش است و ش��يوه خرج شدن آن را نيز 
خودش مشخص مي كند. پاك  باخته گان زنجاني 
ادامه داد: حوزه ديگر اقتصاد بالك چين مربوط به 
مفهوم NFT است كه درواقع به دارايي ديجيتالي 
مي گويند كه قابل مشاهده نباشد و ارزش خود را به 
صورت نوعي از رمزارز حفظ مي كند. در حقيقت، 
همانطور كه يك فرش دستبافت يا تابلوي نقاشي، 
ارزش خ��ود را در طول زمان حفظ مي كند و نوعي 
سرمايه گذاري به شمار مي آيد، در رابطه با NFT نيز 
همين امر صدق مي كند. وي حوزه ديگر مربوط به 
فناوري بالكچين را متاورس عنوان كرد كه به ايده 
فضاي مجازي مشتركي اشاره دارد و در آن مي توان 
با استفاده از دستگاه هاي مختلف، به افراد دسترسي 
پيدا كرد. عضو كميسيون رمزارز و بالكچين سازمان 
نظام صنفي رايانه اي ب��ا تاكيد بر اهميت آگاهي و 
لزوم دانستن اقتصاد كالن در حوزه بالكچين افزود: 
اقتصاد كالن پيش نياز شناسايي بازار رمزارزها است 
و كمك مي كند كه بتوان در حوزه هاي مختلف از 
جمله بازارهاي مالي، تحليل هاي درستي ارايه داد.

اپل خواستار رد تحقيقات 
آنتي تراست در هند شد

اپل از ناظر آنتي تراست هند خواسته تا پرونده اي درباره 
سوءاستفاده اين شركت از قدرت در بازار اپليكيشن ها 
را تاييد نكند. زيرا شركت امريكايي ادعا مي كند سهم 
كوچك��ي از بازار هند دارد. به گ��زارش مهر به نقل از 
رويترز، پس از آنكه اپل متهم شد با اجبار اپليكيشن ها به 
استفاده از سيستم پرداخت خود و دريافت كميسيوني 
تا س��قف ۳۰ درصد از خريد در اپ، به رقابت آسيب 
مي زند، كميسيون رقابت هند )CCI( اعالم كرد دراين 
باره تحقيقي انجام مي دهد. اپل اتهامات مطرح شده 
را رد و تاكيد مي كند س��همش از بازار هند ناچيز و 
حدود صفر تا ۵ درصد ارست. حال آنكه سهم گوگل 
از اين بازار ۹۰ تا ۱۰۰ درصد است زيرا سيستم عامل 
اندرويد آن روي بيشتر موبايل ها نصب شده است. 
شركت امريكايي در اين باره مي گويد: اپل در بازار 
هند سلطه اي ندارد. بدون سلطه نيز سوءاستفاده از 
قدرت وجود نخواهد داشت. اين يك واقعيت تاييد 

شده است كه گوگل در بازار هند سلطه دارد.

در توسعه پلتفرم هاي ديجيتال 
بايد نگاه ويژه اي به خانواده

و نوجوانان داشت
معاون امور مجلس رييس جمهور ضمن بازديد از مركز 
مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول، از نگاه ويژه 
اين اپراتور به امور توس��عه اي تقدير كرد و آن را موجب 
رشد خوب كنوني دانست. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، سيدمحمد حسيني معاون 
امور مجلس رييس جمهور روز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ 
ضمن بازديد از »مركز مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال 
هم��راه اول« در جري��ان گزارش فني مه��دي اخوان 
بهابادي مديرعامل اپراتور اول تلفن همراه در خصوص 
دس��تاوردهاي ديجيتال اين اپراتور قرار گرفت. شرح 
ساختار و بدنه فني پلتفرم هاي ديجيتال توسعه داده شده 
در همراه اول با توجه به رويكرد و رسالت راهبردي اين 
اپراتور از جمله مباحثي بود كه مديرعامل همراه اول به 
آن پرداخت و از پلتفرم »شاد« به عنوان يكي از مهم ترين 
دس��تاوردهاي اپراتور اول تلفن همراه در دوران شيوع 
كرونا ياد كرد كه به يكي از مهم ترين دستاوردهاي نظام 
در اين دوران نيز تبديل شد. ظرفيت هاي اين پلتفرم 
ديجيتال بومي كه توانست در مدت زمان كوتاهي از 
شروع فعاليت، ترافيك واتساپ را پشت سر بگذارد در 
كنار ساير سكوهاي ديجيتال نظير سوپراپليكيشن 
»روبيكا« و جويشگر بومي »ذره بين« تشريح و ارايه 

شد كه مورد توجه معاون رييس جمهور قرار گرفت.
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روند نزولي بيت كوين ادامه دارد

شهرآفتاب

بحث برگزاري نمايشگاه ها در داخل شهر و به ويژه در خيابان 
سئول موضوعي اس��ت كه هميشه با حاشيه هاي زيادي 
همراه بوده و انتقادات فراواني را متوجه متوليان برگزاري 
نمايشگاه در اين منطقه كرده است. همين مسائل سبب 
شد تا با مصوبه شوراي دوم ش��هر تهران در سال ۱۳۸۴، 
مقرر شد شهر نمايشگاهي جديدي در جنوب تهران احداث 
شود و نمايشگاه بين المللي تهران به آن مكان منتقل شود. 
سرانجام با افتتاح ايستگاه متروي شهر آفتاب در فروردين 
ماه ۹۵، راه براي برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
و ساير نمايشگاه هاي مهم در اين مجموعه هموار شد. علي 
جنتي وزير ارشاد ۱۱ ارديبهشت ۹۵ به عنوان اولين مقام 
دولتي به اين مجموعه رفت و انتخاب ش��هر آفتاب براي 
برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران را يكي از اقدامات 
ماندگار در جمهوري اسالمي ايران دانست. در شوراي پنجم 
و مديريت شهري سابق شهرآفتاب چندان مورد توجه قرار 
نگرفت و متاس��فانه آنطور كه بايد و شايد براي ساخت و 
تكميل و توس��عه آن برنامه ريزي نشد و حتي شهرداري 
تهران تمايل بيشتري نسبت به نمايشگاه واقع در خيابان 
سئول داشت و در سال ۹۹ كلنگ احداث خط ۱۰ مترو در 
اين محل بر زمين زده شد.  اما شوراي شهر ششم قصه اي 
متفاوت براي برگزاري نمايشگاه ها تعريف كرده است و با 
جديت به اين قضيه ورود كرده است و در روز ۹ آذر ماه در 
جلسه علني با اتفاق آراء و بدون مخالفت حتي يك نفر طرح 
يك فوريتي الزام شهرداري تهران به انتقال نمايشگاه بين 
المللي تهران به شهرآفتاب را به تصويب رساند. داليل فوريت 
بررسي طرح اينچنين مطرح شد كه برگزاري نمايشگاه هاي 
مختلف در ساليان متمادي در محل نمايشگاه بين المللي 
تهران واقع در تقاطع بزرگراه شهيد چمران و خيابان سئول 
معضالت بسياري را فراهم كرده كه با فقدان تصميم متوليان 
امر همچنين به عنوان معضل الينحل مديريت شهري باقي 
مانده است زيرا در هنگام برگزاري نمايشگاه هاي پرمخاطب 
ترافيك س��نگيني در معابر منتهي به نمايشگاه ازجمله 
بزرگراه چمران، س��ئول و ... را شاهد هستيم و همين امر 

باعث نارضايتي مردم شده است. به نظر مي رسد كه اين بار 
اعضاي شوراي شهر تهران در انتقال نمايشگاه هاي داخل 
شهر و بين المللي تهران به شهرآفتاب بسيار جدي هستند 
چرا كه زيرساخت هاي الزم در شهر آفتاب براي برگزاري 
نمايشگاه ها وجود دارد البته مديران گفتند نواقص موجود 

را هم برطرف خواهند كرد.

   نمايشگاه تهران در خيابان سئول
 بايد تا پايان سال بسته شود

سيد جعفر تشكري هاشمي رييس كميسيون حمل و نقل 
و ترافيك شوراي اسالمي شهر تهران در اين باره به خبرنگار 
فارس گفت: هماهنگي هاي الزم با پليس تهران صورت 
گرفته است و آنها هم موافق انتقال نمايشگاه هستند. وي 
به موضوع ترافيك نمايشگاه بين المللي در بزرگراه چمران 
اشاره كرد و گفت: در نمايش��گاه هايي كه مخاطب زياد 
ندارد؛ ترافيك زياد نيست اما در نمايشگاه هاي پرمخاطب 
مانند پوشاك، لوازم خانگي و... كه مخاطبين زيادي دارد 
ترافيك بسيار زياد مي شود و بايد گفت كه فاجعه مي شود. 
مسيرهاي منتهي به نمايشگاه درگير مي شود و مردم واقعًا 
از اين موضوع گله دارند. وي از تشكيل كارگروهي خبر 
داد و گفت: البته قرار است تا پايان سال نمايشگاه هايي كه 
مخاطب كمتري دارند در نمايشگاه بين المللي البته با نظر 
كارگروه تشكيل شود اما از سال آينده تمام نمايشگاه ها به 
شهر آفتاب منتقل خواهد شد. عضو شوراي شهر تهران در 
خصوص اينكه نمايشگاه فعلي چه كاربري خواهد داشت 
گفت: پيش��نهاداتي از جمله تبديل اين مكان به فضاي 
سبز و يا گردش��گري عنوان شده است . البته نبايد براي 
اين مكان كاربري در نظر گرفته شود كه كه جاذب سفر 
باش��د و اختالل در حركت ايجاد كند اما اگر بوستاني در 
اين جا احداث شود شهروندان هم راضي تر خواهند بود 
اما در نهايت در خصوص نوع كاربري كميسيون ماده ۵ 
تصميم گيري مي كند البته اين را هم بگويم كه اين زمين 
براي آستان قدس رضوي است. تشكري هاشمي اضافه 

كرد بايد طرح جامع نمايشگاه در شهر آفتاب اجرا شود و 
قرار بود كه اين مكان تبديل به منطقه آزاد و ويژه تجاري 
شود. به گفته عضو شوراي شهر تهران از سال آينده درهاي 
نمايشگاه بين المللي تهران بسته مي شود و مشكل ۲۰ 

ساله اين محدوده برطرف خواهد شد.

   ورود پليس راهور به معضل ترافيك و تعطيلي 
چند ساعته نمايشگاه بين المللي تهران

 در روز برگ��زاري نمايش��گاه پوش��اك پلي��س مانع 
ورود خودروها به نمايش��گاه بين الملل��ي در بزرگراه 
چمران ش��د، پليس تاكيد دارد كه نمي تواند ترافيك 
ناشي از برگزاري نمايشگاه هاي پرمخاطب را كنترل 
كند، ش��هرداري نيز هفته قبل از آن ي��ادآوري كرده 
بود نمايش��گاه ش��هرآفتاب آماده اس��ت و همچنان 
نمايشگاه هاي پرمخاطب در دل شهر برگزار مي شود . 

   مقاوت ها در برابر انتقال
 نمايشگاه هاي پرمخاطب به شهرآفتاب

 اما ظاهرا انتقال نمايشگاه هاي پرمخاطب به شهرآفتاب با 
مقاومت هاي گسترده اي رو به رو است كه با وجود گذشت ۵ 
سال از ساخت نمايشگاه شهرآفتاب هنوز اين انتقال صورت 
نرگفته اس��ت. محمد رئوف قادري مديرعامل نمايشگاه 
بين المللي ش��هرآفتاب در رابطه با انتقال نمايشگاه هاي 
پرمخاطب از نمايشگاه  بين المللي سئول به شهر آفتاب گفت: 
با توجه به زيرساخت ها و سالن هاي نمايشگاه شهر آفتاب اين 
آمادگي وجود دارد كه نمايشگاه هاي پرمخاطب در نمايشگاه 

شهر آفتاب و در خارج از شهر برگزار شود.
قادري با بيان اينكه پيش از كرونا و در يك بازه زماني دو 
ساله بيش از ۸۵ نمايشگاه در محل نمايشگاه بين المللي 
ش��هر آفتاب برگزار ش��د، تاكيد كرد: موض��وع انتقال 
نمايشگاه هاي پرمخاطب از درون پايتخت به شهر آفتاب 
موضوعي است كه هم اينك مورد توجه دولت و شهرداري 
و شورا قرار گرفته است و امروز نيز يك فوريت اين طرح 

در صحن شوراي شهر تهران به تصويب رسيد. وي تاكيد 
كرد: اين مساله همچنين از طريق كميسيون زيربنايي 
دولت، ش��وراي اداري و اس��تانداري، وزارت كش��ور و ... 
پيگيري شده است و همه مصمم به انتقال اين نمايشگاه ها 
به خارج از پايتخت و در محل نمايشگاه بين المللي شهر 
آفتاب هستند. مديرعامل نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب 
درباره عدم انتقال نمايشگاه هاي پرمخاطب از نمايشگاه 
بين المللي سئول به نمايشگاه شهر آفتاب تصريح كرد: در 
اين زمينه با مقاومت از س��وي وزارت صمت و نمايشگاه 
بين المللي تهران روبرو هستيم و طرح امروز مي تواند در 

اين انتقال بسيار موثر باشد. 

    مقاومت هايي كه جز ضرر براي مردم
 چيز ديگري ندارد

موض��وع عدم انتقال نمايش��گاه ها، زيان ه��اي مادي و 
معنوي جبران ناپذيري بر مردم ته��ران تحميل كرده 

است. بر اساس مطالعات ميداني كه توسط سازمان هاي 
رسمي در حوزه حمل ونقل انجام شده است، هزينه اي 
كه به لحاظ زماني بابت ترافيك بر ش��هروندان تهراني 
تحميل مي ش��ود، بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان است 
و هزينه هاي اس��تهالك خودروها و بنزين مازاد بر نياز 
عمومي نيز بيش از ۱۲هزار ميليارد تومان تخمين زده 
ش��ده اس��ت كه در واقع بيش از ۴۲هزار ميليارد تومان 
هزينه هاي مادي به طور مستقيم بر مردم تهران تحميل 
مي ش��ود. ساالنه بيش از ۳ هزار نفر در شهر تهران دچار 
سكته مي شوند كه بر اساس اطالعات دقيق درصد قابل 
توجهي از اين معضل نتيجه آلودگي هاي زيست محيطي 
و ترافيك است كه اگر هزينه هاي درمان و سالمت ناشي 
از اين مساله را به هزينه هاي فوق اضافه كنيم زيان هاي 
ناشي از اين مساله بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان خواهد 
بود.  اين سوال مطرح است كه جان انسان ها چقدر مي ارزد 
كه برخي اصرار بر عدم انتقال نمايشگاه ها به شهر آفتاب 

دارند. تامين سالمت و ايجاد آرامش و آسايش و همچنين 
امنيت روحي و رواني شهروندان تهراني وظيفه دولت، 
شهرداري و شوراي شهر است. ، در تمام دنيا شهرداري ها 
باالترين مديريت اجرايي شهر را دارند و حتي بسياري از 
سازمان ها زيرمجموعه شهرداري هستند، اما در تهران و 
ايران هنوز اين مساله جا نيفتاده است. هرچند شهرداري 
تهران با راه اندازي شوراي شهر يك گام مدني برداشته و 
اركان پارلماني به عنوان نمايندگان مردم را در مديريت 
شهري دخيل كرده است و مصوبات اين نهاد را اجرايي 
مي كند؛ با اين ح��ال هنوز ظرفيت ه��اي زيادي بي 
استفاده مانده است. بر اساس همين چارچوب ورود به 
معضالت تهران از مهم ترين برنامه هاي شهرداري بوده 
و اكنون درگير ترافيك و آلودگي هواست شهرداري 
و شوراي شهر ششم براي رفع اين مشكل ورود كرده 
است و اميد است با انتقال نمايشگاه ها به شهرآفتاب به 

اين معضل ۲۰ ساله پايان دهند.

شورايششممصممبهپايانيكمعضل۲۰سالهپايتخت

اميد براي انتقال نمايشگاه ها به شهرآفتاب



تعادل |
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بار ديگر از وزير 
صمت درخواست كرد كه همكاري هاي الزم براي 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال صورت بگيرد. عرضه 
خودرو در بورس كه به عنوان يكي از شيوه  ها براي 
س��اماندهي بازار خودرو از آن ياد مي ش��ود، چند 
وقتي مطرح اس��ت. در اين ميان اظهارات نظرهاي 
مختلفي درب��اره فوايد و معايب اج��راي اين طرح 
عنوان مي شود. موافق مي گويند اگر خودروسازان 
به بورس كاال بيايند و اجازه فروش محصوالت خود 
را با قيمت واقعي داش��ته باشند، پتانسيل هاي اين 
صنعت رش��د كرده، قيمت ها واقعي ش��ده و شاهد 
احياي صنعت خودرو خواهيم بود. اما مخالفان اين 
طرح مي گويند عرضه خودرو در بورس كاال در وهله 
نخست به معناي خداحافظي با قيمت كارخانه است 
و افزايش قيمت ها اجتناب ناپذير اس��ت. همچنين 
با توجه به آنكه بازار خودرو در سمت عرضه بازاري 
رقابتي نيس��ت، امكان بروز رفتارهاي انحصاري و 
شبه انحصاري پس از عرضه خودرو در بورس كامال 
محتمل اس��ت. از طرفي براس��اس اعالم موسسه 
مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني وزارت صمت، 
با عنايت به اينكه تحويل خودرو در سررس��يدهاي 
مختلف خواهد بود، بازار جديد براي خريدوفروش 
اوراق خودرو شكل خواهد گرفت. بنابراين، دوگانه 
»قيمت كارخانه-قيمت ب��ازار« به دوگانه »قيمت 
بورس��ي-قيمت بازار« تبديل خواهد ش��د. از اين 
منظر امكان نظارت بر قيمت هاي جديد هم كمتر 

خواهد شد.

    عرضه خودرو دربورس؟ 
طرح س��اماندهي بازار خودرو كه از س��ال گذشته 
در مجلس مطرح ش��ده اس��ت همچن��ان يكي از 
موضوعات داغ در محافل سياست گذاري در حوزه 
خودرو است. هرچند اصالحاتي در ارتباط با ايرادات 
ش��وراي نگهبان بر مفاد اين طرح )لزوم ش��فافيت 
بيشتر در ارتباط با موضوع واردات خودرو و مغايرت 
برخي از مواد طرح با سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
و همچنين سياست هاي حمايت از توليد ملي، كار 
و سرمايه ايراني( از سوي نمايندگان مجلس انجام 
شده است، هنوز به س��رانجام نهايي نرسيده است. 
يكي از بندهاي طرح ساماندهي بازار خودرو، عرضه 
خودرو در بورس كاالس��ت. موضوعي كه عش��قي 
رييس سازمان بورس براجراي آن بسيار تاكيد دارد و 
بارها از وزير صمت درخواست كرده كه در اين زمينه 
همكاري الزم را انجام دهد. به گفته او، خودروهايي 
كه ش��امل قيمت گذاري دستوري نيس��تند وارد 
بورس كاال شده و همچنين خودروهايي كه شامل 
قيمت گذاري دس��توري هس��تند ابتدا از ش��مول 
دستوري خارج شوند تا قيمت خودروها به صورت 
رقابتي تعيين شود و اختالف قيمت ها از بين برود.

حال روز گذش��ته رييس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار بار ديگ��ر در آيي��ن افتت��اح معامالت آتي 
م��س و معامالت گواهي س��پرده م��س و ميلگرد 
در ب��ورس كاالي ايران درمورد عرض��ه خودرو در 

بورس كاال، از وزير صمت درخواس��ت كرده اس��ت 
همكاري ه��اي الزم براي عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال صورت بگيرد. مجيد عشقي، با اشاره به موضوع 
قيمت گذاري دس��توري گفت: ش��رايط اقتصادي 
كش��ور به نحوي است كه روي دارايي هاي فيزيكي 
مخصوصا مواد اوليه كارخانه ها حساس��يت وجود 
دارد. فضاي بورس كاال به شكلي است كه محصول 
به دس��ت توليد كننده مي رس��د و فض��اي رقابتي 
براي قيمت گذاري وجود دارد. او ادامه داد: يكي از 
موضوعات مهم كه در حال رايزني هستيم، در رابطه 
با عرضه  خودرو اس��ت كه مش��مول قيمت گذاري 
دس��توري نيس��ت، ما آمادگي كامل داريم كه اين 

موضوع را به سرانجام برسانيم.

    داليل اينكه خودرو نبايد 
در بورس عرضه شود؟ 

البت��ه بحث عرضه خودرو در بورس بارها از س��وي 
كارشناسان مورد نقد وبررسي قرار گرفته و مخالفان 
وموافقاني دارد. اما موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني كه بازوي پژوهشي صمت به شمار مي رود 
به تازگي به به واكاوي عرضه خودرو در بورس كاال 

پرداخته است.
طبق اين گ��زارش، يكي از موضوع��ات كليدي در 
طرح ساماندهي بازار خودرو، شيوه قيمت گذاري و 
عرضه خودرو در بورس كاال بوده است كه براساس 
آخرين جلسات كميسيون مذكور با متوليان و نيز 
جلسات سازمان بورس با خودروسازان بحث عرضه 
خودرو در بورس كاال به صورت جدي تر موردتوجه 

قرار گرفته است.

بررس��ي قيمت هاي ب��ازاري و قيمت هاي مصوب 
شوراي رقابت نش��ان مي دهد كه شكاف در برخي 
موارد بيش از 100 درصد اس��ت كه طبيعتًا تقاضا 
را ب��راي بهره مندي از اين اخت��الف تحريك و بازار 
را با مازاد تقاضا روبرو مي كند كه خود زمينه س��از 
افزاي��ش قيمت هاي بع��دي اس��ت. از طرفي، اين 
اختالف قيمت عمدتًا در اختيار دالالن قرار مي گيرد 
كه كمكي به رفع محدوديت مالي خودروس��ازان و 
مش��كل زيان انباش��ته آنها نيز نخواهد كرد. عالوه 
بر موضوع عرضه خ��ودرو در بورس كاال يكي ديگر 
از موضوعات موردتوج��ه در چند ماه اخير، واردات 
خودرو بوده اس��ت. بايد توجه داشت كه باتوجه به 
نياز ارزي واردات خودرو )صرف نظر از منش��أ ارز( 
تقاضاي وارداتي خودرو، بازار ارز را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. باتوجه به اينكه براساس آخرين اطالعات، 
شاخص قيمت كاالهاي وارداتي در بهار سال جاري 
رش��د 533 درصدي را تجربه كرده است، هرگونه 
افزايش جديد نرخ در بازار ارز ضمن تش��ديد تورم 
و گراني با رويكردهاي حفظ معيش��ت كه از سوي 
دولت دنبال مي شود س��ازگاري ندارد. طبق نكات 
كليدي اين گزارش، بررسي تجارب كشورها نشان 
مي دهد ك��ه عمده كاالهايي ك��ه در بورس عرضه 
مي شوند كاالهاي پايه )كاماديتي( صنعتي، معدني 
و كشاورزي هستند و عرضه كاالهاي نهايي معموال 

در بورس مورداستفاده قرار نمي گيرد.
عرضه خ��ودرو در بورس كاال در وهله نخس��ت به 
معناي خداحافظي با قيمت كارخانه است و افزايش 
قيمت ها اجتناب ناپذير اس��ت. از طرفي، با عنايت 
به اينكه تحويل خودرو در سررس��يدهاي مختلف 

خواهد بود، بازار جديد ب��راي خريدوفروش اوراق 
خودرو شكل خواهد گرفت. بنابراين، دوگانه »قيمت 
كارخانه-قيمت بازار« به دوگانه »قيمت بورس��ي-

قيمت بازار« تبديل خواهد شد. از اين منظر امكان 
نظارت بر قيمت هاي جديد هم كمتر خواهد شد.

پيش ش��رط اصلي در عرضه خودرو در بورس كاال 
تنوع كاال و حجم مناسب عرضه متناسب با نيازهايي 
است كه در بازار وجود دارد، مادامي كه سياست گذار 
اين اطمين��ان را از بابت كفاي��ت توليدات و عرضه 
خودرو در سررس��يدهاي مق��رر و در حجم مكفي 
ب��راي تالقي با مجموع تقاضاه��ا )تقاضاي حقيقي 
و تقاضاي كاذب( را نداش��ته باشد، عرضه در بورس 
كاال مخاطرات مربوط به افزايش قيمت ها را از ناحيه 
كمبود عرضه بيش��تر خواهد كرد. با توجه به آنكه 
بازار خودرو در سمت عرضه بازاري رقابتي نيست، 
امكان بروز رفتارهاي انحصاري و ش��به انحصاري 
پس از عرضه خودرو در بورس كامال محتمل است. 
توليدكنن��ده و عرضه كننده مي توان��د با مديريت 
عرضه خ��ودرو در بازار تعادل ب��ازار را در بورس به 
تعادل��ي غيرواقعي تبدي��ل كند. اين ام��ر مجدداً 
زمينه س��از مداخالت قيمتي نهادهاي تصميم ساز 
همچون س��تاد تنظيم بازار كشور و شوراي رقابت 
در بورس كاال نيز خواهد بود ك��ه با ماهيت بازاري 

بورس همخواني ندارد.
همچنين در ب��ازار خودرو عالوه ب��ر موضوع نحوه 
عرضه خودرو ش��يوه قيمت گذاري آن، موضوعات 
مختلف توليدي، تجاري، فناوري و پش��تيبان هاي 
الزم براي توليد از اهميت بااليي برخوردار است كه 

به طور هم زمان بايد موردتوجه قرار گيرد.

ويژهرويداد 7
سهشنبه 30 آذر 1400    16 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Dec 21. 2021  2111  صنعت،معدن و تجارت

فرآيندهاي مالي خودروسازان 
شفاف نيست

يك كارشناس خودرو با اشاره به سهام داري تودرتو 
و پيچيده در خودروسازي براي سوءاستفاده گفت: 
ش��ركت هاي زيرمجموعه خودروس��ازان به عنوان 
بنگاه هاي كالن اقتصادي در زمينه هاي غيرمرتبط 

با صنعت خودرو فعال هستند.
مه��دي دادفر كارش��ناس و فعال ح��وزه خودرو در 
گفت وگو با تسنيم؛ درباره الزامات فروش باقيمانده 
سهام دولت در خودروسازي و واگذاري مديريت به 
بخش خصوصي گف��ت: در مقطع كنوني با توجه به 
حجم بدهي  شركت  هاي خودرو سازي به قطعه سازان، 
بهتر است ايران خودرو و سايپا در مرحله كوچك سازي، 
شركت هاي زيرمجموعه و غيرشفاف خود را واگذار 
كنند، تا با اين اقدام بدهي ايران خودرو و سايپا كم تر 
و ش��رايط خصوصي س��ازي واقعي فراهم شود. اين 
كارشناس خودرو ادامه داد: كوچك سازي نه به اين 
معني كه در خصوصي سازي، صرفاً بر عرضه سهام اين 
شركت ها تمركز شود، بلكه شركت هاي زيرمجموعه  
ب��ه ازاي بدهي هاي ش��ركت هاي خودروس��ازي به 
طلبكاران واگذار ش��ود، يا به صورت كنسرس��يوم، 
ائتالفي از طلبكاران ش��ركت ها ي اصلي ايجاد شود 
و زيرنظر نهاد ه��اي نظارتي بع��د از ارزش گذاري و 
مشخص شدن ميزان طلب هر شخص، شركت هاي 
زيرمجموعه  به عنوان جبران ديون واگذار شوند و بعد 
از آن با دريافت تعهدات و تضامين الزم، شركت هاي 

اصلي نيز واگذار شود.
وي تأكي��د كرد: اگر كوچك س��ازي ش��ركت هاي 
خودرو ساز انجام شود، قطعًا فرآيند خصوصي سازي 
قابل تحقق است، زيرا اكنون شركت هاي زيرمجموعه 
خودروس��ازان به بنگاه هاي كالن اقتصادي فعال در 
زمينه هاي غيرمرتبط و فرصتي براي سوءاس��تفاده 
س��ودجويان تبديل ش��ده اند. وقتي چابك سازي و 
ش��فافيت در دستور كار باش��د، افرادي كه با چشم 
طمع به دنبال شركت هاي خودروساز هستند، ديگر 
تمايلي به اين ش��ركت ها نخواهند داش��ت، با ايجاد 
چنين فضايي بخ��ش خصوصي حقيق��ي و داراي 
اهليت متقاضي ايران خودرو و س��ايپا خواهند شد. 
دادفر درباره ظن اظهار به زيان انباشته بيش از حد از 
سوي خودروسازان بيان كرد: حسابرسي ايران خودرو 
و سايپا توسط سازمان حسابرسي و بر اساس اسناد و 
مدارك حسابرسي شده توسط خود شركت ها انجام 
مي ش��ود. اگر نكته اي خارج از اس��تاندارد ها وجود 
داشته باشد، بايد گزارش  شود. حال اگر سوءجريان 
و سندسازي از سمت شركت ها وجود داشته باشد، 
سازمان حسابرسي نقش بازرسي ندارد و صرفًا اسناد 
را حسابرسي مي كند. وي در همين رابطه اضافه كرد: 
در سال هاي گذشته نحوه محاسبه قيمت تمام شده 
خودروسازي ها شفاف نبوده است و منعكس كننده 
واقعي فعل و انفعاالت اين شركت ها نيست. مطابق 
تحقيق و تفحص هاي انجام شده توسط مجالس نهم 
و دهم، سيستم حسابداري، نرم افزارها و فرآيند هاي 
مالي ش��ركت هاي خودروس��ازي آن چنان كه بايد 
ش��فاف نبوده و مش��كالت عديده اي در اين رابطه 
وجود داش��ته است. اين كارش��ناس حوزه خودرو با 
اشاره به فضاي غيرشفاف و مستعد فساد شركت هاي 
زيرمجموعه خودروس��ازان گفت: تم��ام بنگاه هاي 
اقتص��ادي دولتي و نهاد هاي عموم��ي غيردولتي با 
سهام داري تودرتو و پيچيده، بستري براي سوءاستفاده 
و فساد در اقتصاد ايران فراهم  كرده اند، اين معضل در 
شركت هاي خودروسازي نيز اتفاق افتاده است و در 
صورت عدم اصالح ساختار ها و واگذاري اين شركت ها 
به بخش خصوصي، اين روند فس��ادزا ادامه خواهد 
داشت. دادفر گفت: با خصوصي شدن واقعي صنعت 
خودرو، بس��اط سوءاستفاده و فس��اد جمع خواهد 
ش��د؛ زيرا بخش خصوصي هيچ��گاه از خود دزدي 
نمي كند و مديران توانمند و غيررانتي را در راستاي 
افزايش درآم��د بنگاهش و س��ود حداكثري واحد 
توليدي به كار مي گيرد. وي ادامه داد: اجراي اصل 44 
قانون اساسي مبني  بر  خصوصي سازي شركت هاي 
دولتي، مطالبه مقام معظم رهبري اس��ت. هرچقدر 
اقتصاد كشور به سمت بخش خصوصي  هدايت شود، 
افزايش رضايت مردم، كاهش فساد و مديريت بهتر 
بنگاه ه��اي اقتصادي را به دنبال خواهد داش��ت، اما 
متأس��فانه افراد كم س��واد، ناآگاه و نادان هميشه در  
پي دولتي سازي اقتصاد هس��تند. دادفر با تأكيد بر 
وجود بخش خصوص��ي داراي اهليت در ايران براي 
واگذاري صنعت خودرو، خاطرنش��ان كرد: به نحوه 
ورود برخي از قطعه سازان به زنجيره تأمين قطعات 
ش��ركت هاي خودروس��ازي به دليل وابستگي هاي 
قاب��ل تأمل، انتقاداتي وارد اس��ت، اما ش��ركت هاي 
قطعه س��از توانمند و داراي اهليتي در كشور وجود 
دارد كه مي توانند كاس��تي هاي موجود را به سرعت 
جبران كنند و با جذب افراد آگاه و مس��تقل و ايجاد 
فضاي رقابتي موجب افزايش كيفيت و رونق صنعت 
خودرو شوند. وي در راستاي ضرورت اصالح ساختار 
شركت هاي خودروسازي تشريح كرد: اگر واگذاري 
سهام شركت هاي ايران خودرو و سايپا با ساختار فعلي 
انجام شود، هيچ سرمايه گذاري از بخش خصوصي 
مس��ووليت اين دو بنگاه بزرگ را با شرايط فعلي و 
زيان انباشته بسيار زياد نمي پذيرد؛ زيرا به هيچ وجه 
صرفه اقتص��ادي ندارد و ريل فعل��ي قابل پذيرش 
يك س��رمايه گذار صنعت خودرو نيس��ت. مهدي 
دادفر كارش��ناس صنعت خودرو در بخش پاياني 
اظهاراتش موانع خصوصي سازي ايران خودرو و سايپا 
را ش��رح داد: مانع اساس��ي تحقق خصوصي سازي 
صنعت خ��ودرو، نب��ود اراده  حقيق��ي دولت براي 
واگذاري ش��ركت هاي اين حوزه است. افرادي كه 
مخالف خصوصي سازي اين صنعت هستند، با نيت 
منفعت طلبانه ب��ر عدم واگذاري و اس��تمرار وضع 
موجود پافشاري دارند. دولت هميشه با بهانه هاي 
سياس��ي مانع از برقراري خصوصي سازي حقيقي 
شده است، و درواقع به اين شركت ها به عنوان محلي 

براي به كارگيري نيروها و مديران خود مي نگرد.

ايجاد ۹ هزار شغل بركت 
در حوزه گياهان دارويي

تعداد مشاغل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در 
حوزه توليد گياهان دارويي تا پايان امس��ال به ۹ هزار 
شغل مي رسد. مديرعامل بنياد بركت با بيان اين مطلب 
افزود: تعداد طرح هاي بني��اد در حوزه توليد و پرورش 
گياهان دارويي تا پايان س��ال جاري ب��ه 3 هزار طرح 
مي رسد كه ايجاد اشتغال براي ۹ هزار نفر را به دنبال دارد. 
محمد تركمانه ادامه داد: اين 3 هزار طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور در ۲3۲ شهرس��تان و ۸35 روس��تاي 
سراسر كش��ور راه اندازي مي ش��ود. مديرعامل بنياد 
بركت خاطرنشان كرد: تا به امروز يك هزار و 500 طرح 
اش��تغال در حوزه پرورش گياهان دارويي با حجم كل 
سرمايه گذاري يك هزار و ۶30 ميليارد ريال راه اندازي 
شده است و تا پايان امسال يك هزار و 500 طرح ديگر 
به بهره برداري خواهد رسيد. تركمانه در تشريح جزييات 
طرح هاي اشتغال در حوزه پرورش گياهان دارويي اظهار 
داشت: اين طرح ها شامل كشت گياهان دارويي زعفراني، 
گلي، ريشه اي، برگي، دانه اي و سردسيري و گرمسيري 
است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، استان هاي لرستان، 
چهارمحال و بختياري، خراس��ان جنوب��ي و رضوي 
بيشترين سهم را از طرح هاي اين بنياد در حوزه پرورش 

گياهان دارويي به خود اختصاص مي دهند.

ضرورت توجه به اجراي 
كارهاي فرهنگي، محتوايي 
اصيل و واقعي در صنعت برق

مسوول امور فرهنگي و ديني شركت توانير در مراسم 
معارفه مسوول جديد امور فرهنگي شركت توزيع برق 
مازندران و نشست فصلي ائمه جماعات اين شركت كه 
با حضور مديرعامل، معاونين، ائمه جماعات و رابطين 
فرهنگي امورها برگزار شد گفت: مسووالن فرهنگي 
مي بايست در نگاه به كارهاي محتوايي؛ اصيل و واقعي 
در حوزه فرهنگ كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( هست تمام همت خود را به كار گيرند . 
حجت االسالم والمسلمين كاكاوند اهداف فعاليت هاي 
فرهنگي و ديني را تشريح و گسترش فرهنگ ديني و 
نهادينه نمودن ارزش ها و باورهاي اسالمي، نظام دهي، 
هماهنگي و ايجاد انس��جام درفعاليت ها و اقدامات 
فرهنگي و ديني در تمامي شركتهاي زير مجموعه 
وزارت نيرو، ارزيابي و آسيب شناس��ي و فرهنگي و 
تبليغي و تالش در جهت كاستن آسيب ها و مشكالت 
فرهنگي، مقابله فرهنگي ب��ا جريانهاي انحرافي و 
تهاجم فرهنگي، ترويج نهادها و فرامين و ارزش هاي 
اسالمي در تمام فعاليت هاي اداري، ارتقاي اثر بخشي 
و افزايش كارايي و خالقيت در فعاليت هاي فرهنگي و 
تبليغي و افزايش جلب مشاركت كاركنان و خانواده 
آنها در اين برنامه هاي از اهداف فعاليت هاي فرهنگي 

و ديني مجموعه صنعت برق بر شمرد.

دريافت لوح برتر دومين جشنواره 
ملي صد واحد مشتري مدار  از 

سوي شركت پااليش نفت اصفهان
به گزارش روابط عمومي، شركت پااليش نفت اصفهان 
در دومين جش��نواره ملي يكصد واحد مشتري مدار 
كه با تمركز بر نيروي انساني با هدف توليد انبوه كاال 
و خدمات و با حضور برترين ها در مركز همايش هاي 
بين المللي صدا و سيما برگزار ش��د، موفق شد، لوح 
مش��تري مدار برتر را به خود اختصاص دهد. رييس 
بازاريابي وفروش ش��ركت پاالي��ش نفت اصفهان 
گفت: اين ش��ركت بر اساس رأي هيات داوران و به 
دليل توجه و تأكيد بر مشتري مداري به عنوان يكي 
از مهم ترين اصول مديريتي و توجه به جلب رضايت 
مشتريان با استفاده از ظرفيت هاي ارتباطي با كسب 
امتياز باال در ارزيابي هاي تخصصي اجرا شده، موفق 
به كسب عنوان واحد مشتري مدار برتر شده است.

رييسسازمانبورسبهدنبالبورسيشدنخودرو

هابتجاريغيرنفتيايراندرمنطقهدرحالشكلگيرياست

تبعات عرضه خودرو در بورس 

فصل تازه روابط تجاري با دوبي 
تعادل |

مركز تجاري ايران در امارات متحده عربي افتتاح شد اين 
مركز نخستين مركز تجارت هيبريدي ايران است كه با 
مجوز سازمان توسعه تجارت ايران ايجاد شده  و افتتاح آن 
ظرفيت هاي تازه اي را براي تجار و فعاالن اقتصادي ايراني 
ايجاد مي كند تا فصل تازه اي در مناسبات اقتصادي ايران 
و امارات آغاز شود. اين مركز با بهره گيري از فناوري هاي 
روز و تكي��ه ب��ر فناوري اطالع��ات به عن��وان زيربناي 
فعاليت هاي تجاري، ضمن ايجاد زمينه اي براي تسهيل 
فعاليت هاي تجاري شركت هاي ايراني در امارات متحده 
عربي و ارايه مش��اوره و خدمات ض��روري براي تجارت 
خارجي، با استفاده از زيرساخت هاي نرم افزاري و فناوري 
اطالعات ظرفيت هاي تجاري ايران را در امارات متحده 
عربي معرفي كند.رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
در اين مراسم با بيان گره خوردن منافع دو كشور ايران و 
امارات به داليل متعدد تاريخي و فرهنگي گفت: »وقتي 
اين ارتباط فرهنگي و قوي بي��ن ايران و امارات متحده 
عربي را داريم كه چه همكاري هاي خوبي در سال هاي 
اخير ص��ورت گرفت، اين رابط��ه مي تواند در قالب يك 
همكاري مشترك پايدار و مستحكم براي توسعه تجارت 
با كل دنيا نيز مورد استفاده قرار گيرد.« عليرضا پيمان پاك 
با بيان لزوم رفع تمامي حواشي در ارتباط با دولت و بخش 
خصوصي در گذش��ته و انتقاد از نبود رابطه سازنده بين 
اين بخش ها گفت: »بايد انرژي مضاعف بگذاريم تا افتتاح 
مركز تج��اري ايران در امارات به يك پايلوت موثر و الگو 
تبديل شود و اين نگراني ها و نقدهاي گذشته در خصوص 
عدم حماي��ت دولت از اتاق هاي مش��ترك و مراكزي از 
اين دست حل ش��ود.« پيمان پاك گفت: »بحث ايجاد 
بانك هاي اطالعاتي تجار و كسب وكارهاي خرد و متوسط 
)SMEها( ك��ه در مركز تجاري ايران در امارات در حال 
انجام است، مساله بسيار مهمي است و ما بايد ليستي از 
افراد و تجار متخصص در هر عرصه داشته باشيم كه اگر 
يك متقاضي مراجعه كرد در كنار سرمايه و خوشنامي 
بايد به شركت هاي متخصص متصل شوند تا تعامالت 
به ثمر برسد.«  وي ادامه داد: »نكته ديگري كه در مركز 
تجاري ايران و امارات بايد مد نظر قرار گيرد بحث مزيت 

رقابتي ماست. ما در حوزه دانش بنيان از جمله در صنايع 
خالق و حوزه هاي فناوران��ه در امارات مي توانيم خيلي 
موفق باشيم. اما در عين حال در تجاري سازي حوزه هاي 
فناوري با ضعف روبرو هس��تيم. ما اكنون دانش فني  
خوبي داريم اما وقتي وارد تجارت مي ش��ويم در حوزه 
بازرگاني ضعف داريم، در حوزه جذب سرمايه با مشكل 
مواجه هس��تيم و در حوزه لجستيك هم با مشكالتي 
داريم كه در كش��ور امارات، اف��راد و تجربيات قوي در 
اين خصوص براي رفع اين چالش ها وجود دارد.« وي 
خطاب به محمدرضا طاليي رييس مركز تجاري ايران 
در امارات گفت: »همچنين يك مركز لجس��تيك در 
امارات مي تواند به ما كمك زيادي كند براي توس��عه 
بنادر و صادرات كند و در اين زمينه ها هم كمك كنيد 
تا مراكز تجاري تخصصي در امارات هم راه اندازي شود.«

     مركز تجاري نقيصه مناسبات تجاري 
را بر طرف مي كند

مسافري سرپرست سركنسولگري ايران در دبي نيز 
با تقدير و ابراز خرس��ندي از راه اندازي مركز تجاري 

ايران در امارات گفت: »روابط دو كشور در سال هاي 
اخير كاهش يافت و روابط تجاري دو كش��ور كم شد 
به طوري كه حجم تجاري دو كش��ور از 14ميليارد 
دالر در س��ال ۲014 به ۶ ميليارد دالر در يك و نيم 
سال گذشته كاهش پيدا كرد.« وي تاكيد كرد: »در 
چند ماه گذش��ته مناسبات تجاري به سقف تجاري 
14ميليارد دالر در سال ۲014 نزديك شده ايم و تا 
پايان سال اميدواريم از س��قف ۲0ميليارد دالر هم 
عبور كرده و در سال هاي آينده شاهد عبور از سقف 

30ميليارد دالر در روابط تجاري دو كشور باشيم.«
سرپرست سركنسولگري ايران در دوبي به كمبودهايي 
در توسعه روابط تجاري ايران و امارات پرداخت و گفت: 
»نقصي كه در اين مورد داش��تيم عدم وجود مراكزي 
نظير مركز تج��اري اي��ران در امارات ب��ود كه امروز 
راه اندازي ش��د و اميدواريم كه با گش��ايش اين مركز 
تجاري شاهد توسعه هر چه بيشتر آن باشيم تا بتواند 
نقيصه اي كه در سال هاي قبل وجود داشت را جبران 
كند چرا كه بسياري از تجار و شركت هاي اقتصادي و 
توليدي ايراني كه به ما مراجعه مي كنند نيازمند كسب 

اطالعات و آمار هستند و به همين جهت ما وزارت امور 
خارجه در كنار آنها هس��تيم و حمايت هاي الزم را با 

مقامات اماراتي به عمل مي آوريم.«
محمدرضا طالي��ي، رييس مركز تج��اري ايران در 
ام��ارات متحده عربي نيز در اين مراس��م به با تاكيد 
بر اينكه مركز تج��اري ايران در امارات متحده عربي 
با مجوز سازمان توس��عه تجارت ايجاد شده است به 
امكانات اين مركز براي كسب و كارهاي دانش بنيان 
نيز اش��اره كرد و گف��ت: » همزمان مج��وزي ديگر 
تحت عنوان پاي��گاه صادراتي محصوالت و خدمات 
دانش بنيان هم از صندوق نوآوري و ش��كوفايي اخذ 
كرديم كه ب��ا حمايت رييس محت��رم صندوق بايد 
۲0شركت دانش بنيان را ظرف ۲ماه آينده انتخاب و 
براي ورود به حوزه بازار امارات حمايت كنيم.« وي با 
اشاره به زيرساخت هاي نرم افزاري تدارك ديده شده 
براي مركز تجاري ايران در امارت افزود: »بيش از يك 
سال كار و مطالعه براي ايجاد مركز تجاري ايران در 
امارات انجام شده است و اگرچه بحث تجهيز فيزيكي 
مرك��ز در كمترين زمان ممكن انجام ش��د، اما براي 
ايجاد باشگاه رهبران كسب وكار ايران و معرفي 1000 

برند برتر ايراني، نزديك به ۲ سال كار شده است.«
طاليي با اشاره به اينكه باش��گاه رهبران كسب و كار 
ايران، به صورت آزمايشي كار خود را آغاز كرده است، 
تاكيد كرد: »تجار ايراني مي توانند در اين باشگاه ثبت 
اطالعات كنند و در نهايت از خدمات بعدي اين مركز 
تجاري هيبريدي استفاده كنند كه البته اين پلتفورم 
مي تواند در اختيار ساير مراكز تجاري هم قرار بگيرد.« 
بر اس��اس اين گزارش مركز تجاري ايران در امارات 
متحده عربي به عنوان فرصتي جديد و بي س��ابقه با 
هدف رونق تجارت خارجي شركت هاي ايراني ايجاد 
شده است و با ارايه خدمات جامع، مسير ورود كسب و 
كارهاي ايراني به امارات را تسهيل مي كند. چشم انداز 
اين مركز كمك به توس��عه بازار شركت هاي ايراني، 
جهش توليد، توسعه اقتصادي كشور و تبديل شدن 
مركز تجاري ايران در امارات به هاب اصلي تبادالت 

تجاري غير نفتي ايران در منطقه است.

از اول دي ماه 1400 
طرح نسخه نويسي الكترونيكي
به صورت كامل اجرا مي شود

مطابق الزامات قانوني و تمهيدات اعمال شده در سنوات 
اخير در راستاي پياده سازي طرح ملي نسخه الكترونيك، 
از ابتداي دي م��اه 1400 تمامي خدم��ات به صورت 
الكترونيكي انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومي 
مديريت درمان تامين اجتماعي استان البرز، سرپرست 
معاونت خريد راهبردي و اسناد پزشكي مديريت درمان 
تامين اجتماعي استان، از اجراي كامل نسخه نويسي 
الكترونيك��ي از اول دي ماه 1400 خب��ر داد و گفت: 
پياده سازي طرح ملي نسخه الكترونيك به عنوان بخشي 
از پروژه بزرگ خدمات الكترونيك سالمت، از ابتداي دي 
ماه 1400 انجام و پذيرش نسخ غير الكترونيكي كه بعد از 
تاريخ ياد شده تجويز شده باشند، به جهت مغايرت هاي 
قانوني امكان پذي��ر نخواهد ب��ود. همچنين هرگونه 
پذيرش، محاسبه و پرداخت هزينه نسخ پزشكان، دارو 
و پاراكلينيك، تنها به صورت الكترونيك مجاز مي باشد.

دكتر فرنوش سياحي اظهار داشت: اجراي طرح نسخه 
الكترونيك از س��ال ۹5 در كشور آغاز شده است و طي 
دو سال اخير، رواج بيشتري يافته و اكنون به مصوبه اي 
الزم االجرا تبديل شده است. از اول دي ماه سال 1400 
انج��ام آن طبق قانون بودجه كل كش��ور و بر اس��اس 
مصوبات مجلس محترم، اجباري است و تمام پزشكان 
و مراكز طرف قرارداد با بيمه تامين اجتماعي، ملزم به 
استفاده از اين سيستم و ثبت نسخه الكترونيك هستند.
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خبرروز

هالل احمر آماده افزايش مراكز واكسيناسيون است
رييس جمعيت هالل احمر با اشاره به اينكه بايد پروتكل هاي بهداشتي در اجتماعات مورد توجه قرار گيرد، از آمادگي هالل احمر جهت 
افزايش مراكز واكسيناسيون خبر داد. پيرحسين كوليوند، گفت: نگراني هايي در خصوص شيوع سويه جديد كرونا در كشور وجود دارد. در 
همين راستا وضعيت ساير كشورها و تجارب آنها در زمينه مقابله با اميكرون مورد بررسي قرار مي گيرد و همزمان نياز است تا دستورالعمل هاي 
بهداشتي در اجتماعات نيز مورد توجه قرار گيرد. او افزود: در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا مصوب شد تا مراكز واكسيناسيون افزايش پيدا 
كند و جمعيت هالل احمر اين آمادگي را دارد تا در صورت درخواس��ت وزارت بهداشت، تعداد مراكز واكسيناسيون خود را افزايش دهد. 

همچنين جمعيت هالل احمر همچون گذشته كنترل هاي مرزي را با كمك وزارت بهداشت با جديت دنبال مي كند. 

ادامهازصفحهاول

يلدا را ثبت نكنيد

بورس در سال آتي

 مردم نگاه كنيم مي بينيم كه ب��راي خيلي از آنها 
حتي برگزاري ساده ترين شكل ممكن شب يلدا هم 
امكان پذير نيست. نگذاريد حسرت آنچه شما داريد 
بر دل ديگراني كه ندارند بماند. اگر مي توانيد كسي 
را خوشحال كنيد با تقسيم كردن وسايل شادماني 
خوشحالش كنيد، اگر دستتان مي رسد چند سفره 
يلدا هم براي چند خانواده كم بضاعت بگسترانيد، 
اگر دستتان نمي رسد حداقل كاري كه مي توانيد 
بكنيد، گذشتن از اين شب با شعري و دلنوشته اي 
بهتر است، تا منتشر كردن س��فره هايي كه در آن 
دارايي هايتان را به رخ مي كش��يد. مطمئن باشيد 
همه انار ديده اند، همه مي دانند هندوانه و پس��ته 
چه شكلي هستند. همه ما مي دانيم كه آجيل شب 
يلدا چقدر مي تواند پر و پيمان باشد، با كاسه هاي 
رنگارنگ لبو و ... آشناييم. با سفره هايي با غذاهاي 
رنگارنگ بيگانه نيس��تيم. اما شايد كساني باشند 
كودكاني كه اين چيزها را فقط در عكس ها ديده اند. 
حسرت به دل مانده شان را دوباره به يادشان نياوريم. 
اين روزها شايد خيلي از آنها كه سال هاي پيش هم 
سفره هاي رنگارنگ مي انداختند حاال توان اين كار 
را نداشته باشند. كسي چه مي داند شايد شما هم 
كه امسال دست تان به دهان تان مي رسد و يلداي 
مفصلي برگزار خواهيد كرد سال ديگر چنين تواني 
را نداشته باشيد. پس سعي كنيم به جاي اينكه نمك 
بر زخم هم ميهنان خود باشيم، مرهمي بر دل هاي 
خسته آنها شويم. اين روزها خيلي ها حال خوشي 
ندارند، يا عزيز از دس��ت داده اند، يا سرمايه زندگي 
شان به خاطر كرونا نابود شده و... پس حداقل همين 
يك بار يلدا را براي خودتان خصوصي برگزار كنيد و 
بگذاريد اين يك بار شبكه هاي اجتماعي از تمام زرق 
و برق زندگي تان بي نصيب باشد، مطمئن باشيد راه 

دوري نمي رود.

 يافتن راهكاري است تا بخش قابل توجه آن حل 
ش��ود. همچنين مس��ووالن امر به مواردي اشاره 
كردند كه قرار است براساس فرمولي نرخ خوراك 
پتروشيمي ها تغيير كند. اگر نرخ فرمول خوراك 
پتروشيمي ها تغيير كند يعني به صورت منطقه 
يا تعيين شود نه براساس چهار هاب تعيين شده 
كه بيش��تر مبتني بر نرخ هاي اروپا قيمت گذاري 
ش��ده، اين موض��وع باعث كاهش ن��رخ خوراك 
پتروشيمي ها نس��بت به قيمتي كه پيشتر اعالم 
ش��د مي گردد.  اگر اين موضوع تجديدنظر شود 
هم به پتروشيمي ها كمك مي كند و چون ضريب 
نرخ س��وخت مبتني بر نرخ خوراك است مجددا 
كمكي براي بازارسرمايه به شمار مي رود. بنابراين 
مي توان گفت با تجديد نظر در اين موضوع، تمامي 
تصميمات اتخاذ ش��ده در بودجه ۱۴۰۱ مشكل 

حادي براي بورس ايجاد نمي كند.

رويداد

معضل اعتياد اين روزها دامان نوجوانان را هم گرفته 
و آمارهايي كه از س��وي وزارت آموزش و پرورش و 
ديگر نهادها در مورد اعتياد نوجوانان و جوانان مطرح 
مي شود زنگ خطري است كه بيخ گوش جامعه به 
صدا در آمده است. مساله مهم اما اين است كه در اين 
شرايط چه كاري مي توان كرد و چطور مي توان از بروز 
فاجعه اي در اين زمينه جلوگيري كرد. متاسفانه عدم 
آموزش هاي الزم يكي از آن مواردي است كه باعث 
شده تا جوانان و نوجوانان خيلي راحت به دام اعتياد 
بيفتند. بس��ياري از اين افراد فكر مي كنند كه قرار 
نيست درگير اعتياد شوند، آنها بيشتر به چشم يك 
بازي به ماجرا نگاه مي كنند، اينكه براي ساعاتي در 
جمع دوستان خود باشند، پذيرفته شوند و البته به 
قول خودشان خوش بگذرانند همه و همه از داليلي 
است كه باعث مي شود افراد نوجوان و جوان خيلي 
راحت به دام اعتياد بيفتند. در اين بين اما خانواده ها 
نيز ب��دون توجه به رعايت اصول��ي مانند نظارت بر 
رفتارها و رفت و آمدهاي فرزندانشان و رها گذاشتن 
آنها به اين مساله دامن مي زنند. از طرف ديگر جامعه 
نيز ش��رايطي را براي اين افراد فراه��م كرده كه به 
راحتي مي توانند به اين مواد دسترسي داشته باشند. 
از سوي ديگر تخليه نشدن انرژي و هيجانات جواني 
خود مي تواند دليل ديگري بر تمايل آنها به س��وي 
مواد مخدر باشد. بس��ياري از اين افراد بعد از اينكه 
به دام اعتياد مي افتند، ت��ازه درمي يابند كه چه راه 
پر مخاطره اي را پيش رو دارند، خيلي از آنها شايد به 
موقع متوجه شده و با كمك خانواده و دوستان خود 
را نجات دهند و هستند تعدادي هم كه تا آخر خط 
اين ماجرا پيش مي روند و جواني ش��ان را با مصرف 

م��واد مخدر دود مي كنند و به هوا مي فرس��تند. اما 
سوال اصلي اينجاست كه جامعه، نهادهاي آموزشي 
و تصميم گيرنده، خانواده و ... چه نقشي در جلوگيري 
از افت��ادن جوانان و نوجوانان ب��ه دام اعتياد دارند؟ 
واقعا آموزش هاي خانواده، آموزش هاي مدرس��ه و 
رفتارهاي اجتماعي مي تواند مان��ع از رفتن آنها به 

سوي اعتياد باشد. 

    ورزش يك پديده اجتماعي است
وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه يادگيري سه حيطه 
دارد؛ مباحث و مباني نظري در حيطه ش��ناختي، 
حيطه دوم عاطفي و حيطه س��وم رواني و حركتي 
و حيطه چهارم ك��ه كمتر از آن ياد مي كنند حيطه 
كوشش��ي يا خود فرماني است، گفت: پيشگيري از 
اعتياد، هم نياز به اين سه حيطه  و هم نياز به حيطه 
چهارم دارد. سيد حميد سجادي گفت: اهميت به 
جايگاه ورزش امروز در دنيا مشخص است. همه جاي 
دنيا در اين كره خاكي ورزش را يك پديده اجتماعي 
مي دانند. او در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 
مي داني��م دور و برمان اتفاق��ات مختلفي هر آن در 
كمين اس��ت و نوجوانان و جوانان و بعضا حتي سن 
پايين تر از نوجواني را هم درگير يكس��ري از مسائل 
مي بينيم و يك��ي از نگران كننده ترين اين اتفاقات 
بحث اعتياد است كه رابطه عميقي با حوزه يادگيري 
دارد. وزير ورزش و جوان��ان با بيان اينكه يادگيري 
سه حيطه دارد، اظهار كرد: مباحث و مباني نظري 
در حيطه شناختي است. حيطه دوم عاطفي است 
و حيطه س��وم رواني و حركتي است. حيطه چهارم 
كه كمتر از آن ياد مي كنند حيطه كوششي يا خود 

فرماني است.  سجادي خاطرنشان كرد: پيشگيري 
از اعتياد هم نياز به اين سه حيطه و هم نياز به حيطه 
چهارم دارد كه حيطه كوششي و خودفرماني است.

سجادي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: 
اگر حتي ورزش را ترويج كنيم باز نياز به اين است 
كه در امر پيشگيري چيزي را ياد دهيم و يادگيري 
بايد اتفاق بيفتد. ما بايد دست به دست هم دهيم تا 
چيزي را به جوانان و نوجوانان ياد دهيم و يادگيري 
تا پايان عمر نبايد رها شود. اكنون جوامع پيشرفته 
بشري خودشان را از يادگيري جدا نمي كنند. وزير 
ورزش و جوانان خطاب به دبيركل ستاد مبارزه با 
مواد مخ��در ادامه داد: ما را در كن��ار خود بيش از 
گذشته ببينيد و ما هم حتما در اين امر مهم سعي 

مي كنيم پيشتاز باشيم. 
شما ۲۸ هزار مكان ورزشي را از آن خود و پايگاه خود 
بدانيد. همچنين ۱۴ هزار هيات ورزشي را ياوران خود 
بدانيد. او يادآور شد: در حال حاضر اعتياد به مواد مخدر 
و روان گردان ها معضل اصلي كشور است و مي توانيد 
در حوزه پيشگيري روي وزارت ورزش حساب كنيد. 
بهره وري از ظرفيت ورزشكاران و قهرمانان ملي در امر 
پيشگيري دردستور كار ما است و ورزشكاران هر جا 
الزم باشد به عنوان سفيران پيشگيري دركنار ستاد 
مبارزه با مواد مخدر هس��تند.  سجادي خاطرنشان 
كرد: در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها حتما 
از ظرفيت و امكانات ورزشي استفاده شود. همچنين 
بخش مهمي از ۳۷۰۰ س��من كه در ح��وزه جوانان 
فعال هستند در اين زمينه كار مي كنند و مي توانيم 
فعاليت هاي آنها را باز تعريف كنيم، همچنين مي توانيم 

سمن هاي جديد را در اين زمينه ايجاد كنيم.

»اعتياد«،نگرانكنندهتريناتفاقدركميننوجوانانوجوانان
رويخطخبر

مس��اله پيري جمعيت بسيار جدي تر از 
آن اس��ت كه بتوانيم ناديده اش بگيريم. 
اما از سوي ديگر نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم تنها با تصويب يك قانون و برگزاري چند نشست 
و سمينار مردم را مجاب به فرزندآوري كنيم در حالي 
كه مش��كالت مهمي كه باعث شده تا بسياري از افراد 
قيد ازدواج و فرزندآوري را بزنند، همچنان وجود داشته 
باشند و در مقابل مردم عرض اندام كنند. تا زماني كه 
مشكالت اقتصادي و زير ساخت هاي اجتماعي براي 
چنين تحول بزرگي آماده نباش��د نمي توانيم انتظار 
داشته باشيم كه ضريب جمعيتي كشور ناگهان تغيير 
كرده و از پير شدن رو به جوان شدن برود. مساله مهم 
اينجاست كه مسووالن امر و نمايندگان مجلس و تمام 
كساني كه دست اندر كار تصويب قانون جواني جمعيت 
بوده اند، چه راهكارهايي را براي محقق شدن آن در نظر 
گرفته اند. قطعا همين كه در رس��انه ها وعده وام هاي 
ميليون��ي بدهند و از زمين دادن ب��ه خانواده هايي كه 
باالي سه فرزند دارند، خبر بدهند و سعي كنند مسائل 
را با همين وعده ها حل و فصل كنند، نمي تواند راهكار 
مناسبي براي جواني جمعيت كشور باشد. به دنيا آوردن 
فرزند تنها يك قدم كوچك است. فراهم كردن آينده 
مناسب براي فرزند است كه مي تواند به ساخته شدن 
آينده جامعه نيز كمك كند، در واقع اگر فرزنداني كه به 
دنيا مي آيند، شرايط مناسبي از نظر رفاه نسبي، آموزش، 
بهداشت و درمان و... نداشته باشند، نمي توانند افرادي 
باشند كه قرار است بالندگي فرداي جامعه را تضمين 
كنند.  نمي توانيم فقط با شعار دادن جمعيت كشور را 
افزايش دهيم، نمي توانيم بدون در نظر گرفتن شرايط 
از زوج هاي جوان انتظار داشته باشيم، به فرزندآوري فكر 
كنند. زوجي كه مجبورند براي تامين هزينه هاي زندگي 
خود از اجاره بها مسكن گرفته تا هزينه هاي جاري هر 
دو در بيرون از منزل كار كنند و در نهايت هم هميشه 
خرج و دخلشان با هم فاصله دارد، چطور مي توانند به 
اين فكر كنند كه فرزندآوري مي تواند آينده كشوري را 

كه در آن زندگي مي كنند تضمين كند. 

    با ضرب المثل نمي توان زندگي كرد
پوريا مضرابي، رفتارشناس، در رابطه با قانون افزايش 
جمعيت به »تعادل« مي گويد: اينكه جمعيت ايران 
رو به پيري مي رود و تا چند سال آينده شرايط بسيار 
بحراني مي ش��ود، اصال موضوعي نيس��ت كه بتوان 
آن را انكار كرد، اما بحث هايي كه اين روزها از س��وي 
مسووالن و نمايندگان مجلس مطرح مي شود، نه تنها 
كمكي به اجرايي شدن اين قانون نمي كند بلكه بيشتر 

باعث دلسردي مي شود. 
او به اظهارنظر معاون بهداشت وزير بهداشت در جلسه 
توجيهي اجراي قان��ون جواني جمعيت و حمايت از 
خانواده اشاره مي كند كه گفته بود بايد ضرب المثل 
»هر آن كس كه دندان دهد نان دهد« را باور داش��ته 
باشيم مي افزايد: اگر قرار بود چنين ضرب المثل هايي 
واقعا كارايي داشته باشند پس ما االن بايد آمار افراد 
زير خط فقر در كشورمان صفر باشد، با ضرب المثل 
نمي توان مشكالت واقعي كشور را حل كرد. مسووالني 
ك��ه چنين توصيه هايي مي كنند باي��د به اين توجه 
داشته باشند فرزندآوري به هر قيمتي و در هر شرايط 
اقتصادي نه تنها مشكل گشا نخواهد بود كه ممكن 

است هزينه هاي بيشتري را به جامعه تحميل كند.
مضرابي مي گويد: مس��اله اين اس��ت رسيدگي به 
وضعيت روحي و رواني از همان بدو تولد بسيار مهم 
است. اگر فرضا فرزندي در خانواده اي متولد شود 
كه مش��كالت معيشتي دارد، پدر و مادر پرخاشگر 
و تندخو هس��تند، شرايط مناس��ب براي پرورش 
كودك وجود ندارد، تحت آموزش هاي درست قرار 
نمي گيرد، محيطي كه در آن رشد پيدا مي كند به 
انواع و اقس��ام بزه ها و رفتارهاي غيرمتعارف آلوده 
اس��ت، اين كودك چطور قرار است در آينده فرد 

مناسبي براي جامعه باشد.
 به همين خاطر اس��ت كه بس��ياري از روانپزشكان و 
رفتار شناسان معتقدند همان قدر كه مشاوره هاي قبل 
از ازدواج مهم و ضروري به نظر مي رس��د مشاوره هاي 

قبل از بارداري هم مهم و ضروري اند.

    مشكل ناباروري را حل كنيم
فرحناز ايزدي، جراح و متخصص زنان و زايمان در 
مورد برگزاري نشست هاي توجيهي قانون افزايش 
جمعيت ني��ز به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه ما 
هميشه بدون اينكه بررس��ي هاي الزم را در مورد 
شرايط انجام بدهيم دس��ت به اقدام مي زنيم و در 
اين زمينه هم هيچگاه ب��ه آن موفقيتي كه انتظار 

داريم دست پيدا نمي كنيم. 
او مي افزايد: يكي از مشكالتي كه در كشور وجود دارد 
حضور بيش از ۳ ميليون زوج نابارور اس��ت كه البته 
بس��ياري از آنها هزينه درمان هاي ناباروري را ندارند 
در حالي كه با تمام وجود دوس��ت دارند بچه داشته 
باشند. چرا به جاي اينكه ما شرايطي را فراهم كنيم 
تا اين افراد بتوانند تحت درمان رايگان قرار گرفته و 
باروري را تجربه كنند، به اين پرداخته ايم كه با دادن 
وعده وام و زمين زوج هاي جوان را وادار به فرزندآوري 
كنيم. يكي از نكات اش��تباهي كه در اين قانون ذكر 
شده، جمع آوري وسايل پيشگيري از بارداري است. 
اين وسايل حتي در كشورهايي كه با كمبود جمعيت 
مواجه اند ب��ه صورت رايگان در دس��ترس افراد قرار 
مي گيرد. چون قرار نيست اين وسايل تنها مانع باروري 
شوند، بلكه از انواع و اقسام بيماري ها هم جلوگيري 
مي كنند، از ب��اروري افرادي كه صالحيت نگهداري 
فرزن��د را ندارند، مانند زنان معت��اد و كارتن خواب و 

كساني كه رفتارهاي جنسي پر خطر دارند.  
اين متخصص زنان و زايمان اظهار مي دارد: هيچ كس 
منكر اين ماجرا نيست كه پيري جمعيت مي تواند 
چه آس��يب هايي ب��ه جامعه وارد كند، اما داش��تن 
فرزنداني سالم هم شرط موفقيت جامعه است. اما 
مس��اله غربالگري هم بايد در اين بين جدي گرفته 
ش��ود. به دنيا آوردن فرزنداني كه داراي نقص هاي 
فراوان هستند نه تنها نمي تواند براي جامعه مفيد 
باش��د كه هزينه اي اضافه ب��ر دوش خانواده و البته 
دولت خواهد بود. براي اجرايي شدن اين قانون بايد 
تمام زواياي آن يك بار ديگر مورد بررسي قرار بگيرد. 

واقع بينانه به ماجرا نگاه شود، وگرنه در دراز مدت نه 
تنها منجر به موفقيت نخواهد شد كه ممكن است 

آسيب هايي را نيز به دنبال داشته باشد. 

    جمعيت بايد رشد كند
اما آنچه در نشست توجيهي وزارت بهداشت و درمان 
براي اجراي قانون جواني جمعيت و حمايت از خانواده 
گذشت، آن چيزي نبود كه مد نظر كارشناسان حوزه 
جمعيت باش��د. مديركل دفتر س��المت خانواده و 
جمعيت وزارت بهداشت گفت: اگر با همين روند پيش 
برويم، پيري جمعيت را نمي توان مديريت كرد. هر 
وقت ايران ضعيف شده است مورد هجمه قرار گرفته 
است. به اين ترتيب ممكن است از سال ۱۴۱۰ به بعد 
كارتن خواب هاي سالمند داشته باشيم. حامد بركاتي 
افزود: حوزه سالمت و تمام حوزه هاي اجرايي كشور 
بايد درارتباط با وضعيت جمعيت تمام قد بايس��تند 
وگرنه آينده قابل مديريت نخواهد بود. وقتي آسيب 
جمعيت وارد ش��ود، ديگر براي اقدام دير شده است. 
اگر س��ال ۱۴۲۵ را با امروز مقايسه كنيم، ۳۰ درصد 
جمعي��ت درآن زمان كه جمعي��ت ۹۵ ميليون نفر 

مي شوند، س��المند خواهند بود. درحالي كه االن با 
۸۵ ميليون نفر فقط ده درصد سالمند داريم. بركاتي 
گفت: براس��اس آماري كه داريم ح��دود ۱۷ درصد 
بارداري ها باالي ۳۵ سال است و اين تاخير فرزندآوري 

از چالش هايي است كه بايد مديريت شود. 

    مديريت چالش ها؛ چگونه؟!
مسائلي كه در اين نشست مطرح شد همگي مسائلي 
بود بر اس��اس بايدهاي ازدواج و فرزندآوري كه بايد از 
سوي مردم رعايت مي ش��د، اما مساله اينجاست كه 

وظيفه دولت و مسووالن در اين زمينه چيست؟
امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: اينكه ما بايدها را مشخص كنيم اما راه رسيدن 
به آنها را هموار نكنيم، قطعا نمي تواند نتيجه بخش باشد. 
اينكه مسووالن از هر فرصتي استفاده كرده و مي گويند 
سن ازدواج در كشور باال رفته، زوج هاي جوان يا تمايلي 
به فرزندآوري ندارند يا اينكه تنها به يك فرزند كفايت 
مي كنند، تمام اينها داليلي دارد كه بايد مورد بررسي 
قرار بگيرد. چن��د وقت پيش در جايي خواندم كه يكي 
از مسووالن گفته بود مشكالت اقتصادي بهانه است و 

مي شود در همين شرايط هم ازدواج كرد و هم صاحب 
فرزند شد. حال سوال من از اين مسوول محترم اين است 
كه وقتي قرار باشد شما ازدواج كنيد اما امكان تهيه يك 
خانه كوچك حتي ۴۰ متري را در اين شرايط اقتصادي 
و تورم نداشته باشيد، چطور مي شود كه باز هم مي توانيد 
ازدواج كنيد. يك حس��اب سر انگش��تي براي ازدواج 
نشان مي دهد كه دختر و پسر هر كدام بايد باالي ۲۰۰ 
ميليون تومان پس انداز داشته باشند يا خانواده هايشان 
توان پرداخت چنين مبلغي را داش��ته باشند تا بتوانند 
استارت زندگي مشترك خود را بزنند. وقتي قرار باشد 
يك زوج براي به دنيا آوردن فرزند خود ميليون ها تومان 
هزينه بيمارستان پرداخت كنند، هزينه هاي درماني، 
هزينه مايحتاج نوزاد و... چطور مي توانند بدون در نظر 
گرفتن مسائل اقتصادي به فكر فرزندآوري باشند. اينكه 
بايد چالش ها مديريت شوند، درست است، اما چالش ها 
با ش��عار مديريت نمي ش��وند بلكه در عمل بايد آنها را 
مديريت كرد. بركاتي گفت: در سال ۶۵ هرم جمعيت 
كش��ور قاعده پهني داش��ت. اكنون با پديده مدارس 
غيردولتي مواجه هستيم و جوانان امروز از ترس هزينه 
مدارس غيردولتي تمايلي به فرزندآوري بيشتر ندارند.

گزارش

بررسيپيريجمعيتواجراييشدنقانونافزايشجمعيتدر»تعادل«

افزايش جمعيت؛ نياز كشور، مغلوب اقتصاد
مديريتچالشفرزندآوريباشعارامكانپذيرنيست

اطالعيهآموزشوپرورشدربارهامتحاناتديماه
مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا ص��دور 
اطالعي��ه اي، نحوه برگ��زاري امتحانات 
دانش آموزان در دي ماه س��ال تحصيلي 
۱۴۰۱-۱۴۰۰ را اع��الم كرد. بر اس��اس 
اطالعيه منتش��ر ش��ده از س��وي مركز 
س��نجش و پاي��ش كيفيت آموزش��ي، 
امتحانات دانش آموزان در دي ماه س��ال 

تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مطابق بخشنامه هاي صادره 
و با مالحظات ذيل برگزار مي شود: 

� اخيرا در خبرگزاري ها، فضاي مجازي و شبكه هاي 
اجتماعي غيررس��مي مطلبي درباره نحوه برگزاري 
امتحان��ات دانش آموزان در دي ماه س��ال تحصيلي 
۱۴۰۱- ۱۴۰۰منتشر شده است كه نادرست بوده و 
مركز سنجش و پايش كيفيت آموزشي وزارت آموزش 

و پرورش آن را تكذيب مي كند.
� به اطالع مخاطبان و ذي نفعان نظام تعليم و تربيت 

مي رساند؛ امتحانات دوره هاي تحصيلي 
متوس��طه اول و دوم به ش��يوه حضوري 
و براس��اس آيين نامه ه��اي آموزش��ي 
وارزشيابي مصوب شوراي عالي آموزش و 
پرورش برگزار مي شود و فقط در شرايطي 
كه مدرس��ه به دليل ش��يوع بيماري، در 
وضعيت قرمز كرونايي قرار داشته باشد به 
صورت استثنا و با تأييد آموزش و پرورش 
محل، ارزشيابي دانش آموزان براساس دستورالعمل 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره شيوع بيماري 

كرونا انجام مي شود.
همچني��ن امتحان��ات داوطلب��ان آزاد و آن گروه از 
دانش آموزان پايه دوازدهم كه در خرداد و شهريور ماه 
موفق به كسب نمره قبولي در برخي دروس نشده اند، 
طبق برنامه، امتحان اعالم��ي از دوم دي ماه آغاز و به 
شيوه حضوري در حوزه هاي امتحاني سراسر كشور با 
رعايت كامل شيوه نامه هاي بهداشتي برگزار مي شود.

ورودسامانهبارشيجديدبهكشورطيفردا
رييس مركز مل��ي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه 
بارشي جديد در روز سه شنبه )۳۰ آذر( 
از شمال غرب كشور و بارش برف و باران 
در نقاط مختلف كش��ور خبر داد. صادق 
ضياييان گفت: سه شنبه )۳۰آذر( ضمن 
ادامه بارش ها در اي��ن مناطق با حركت 
س��امانه بارشي به سمت ش��رق از مقدار 

بارش ها در مناطق غرب و شمال غرب كشور كاسته 
مي شود و در مناطقي از استان هاي خراسان شمالي، 
خراس��ان رضوي همچنين ارتفاع��ات و دامنه هاي 
البرز ش��رقي در اس��تان هاي گلس��تان، مازندران و 
سمنان شاهد بارش و وزش باد شديد موقت خواهيم 
بود. رييس مركز ملي پيش بين��ي و مديريت بحران 
 مخاط��رات وضع هوا اضافه كرد: ش��دت ب��ارش روز 
س��ه ش��نبه )۳۰آذر( در اس��تان هاي چهارمحال و 

بختياري، شمال كهگيلويه و بويراحمد 
و شرق خوزس��تان پيش بيني مي شود. 
در اين روز وقوع بارش پراكنده و وزش باد 
شديد در استان هاي يزد ،خراسان جنوبي 
و شمال كرمان دور از انتظار نيست. او در 
ادامه گفت: پنجش��نبه )۲دي( و جمعه 
)۳دي( در استان هاي گيالن، گلستان و 
مازندران ش��اهد بارش خواهيم بود. طي 
اين دو روز در برخي از مناطق شمال غرب و غرب كشور 
ابرناكي و بارش پراكنده پيش بيني مي شود. به گفته 
ضياييان طي اين پنج روز بارش ها در مناطق سردسير 
و مرتفع به ش��كل برف خواهد ب��ود و در اين مناطق 
كاهش ديد به علت رخداد مه و كوالك برف پيش بيني 
مي شود. وي در ادامه گفت: طي روزهاي چهارشنبه 
)اول دي( تا جمعه )۳دي( در اس��تان هاي س��احلي 

درياي خزر كاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

ماسكبزنيدوبرايواكسيناسيوناقدامكنيد
وزير بهداشت با اش��اره به قدرت انتشار 
باالي س��ويه اميكرون كرون��ا، بر انجام 
واكسيناس��يون و رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي ب��راي در امان ب��ودن از اين 
جهش تاكيد كرد. دكتر بهرام عين اللهي، 
گفت: توصيه ما در درجه اول اين است 
كه همه به سرعت براي واكسيناسيون 
اقدام كنند. آنهايي كه يك دز واكس��ن 

تزريق كردند حتم��ا دز دوم را تزريق كنند. او افزود: 
همچنين كساني كه ۳ ماه از تزريق دز دوم واكسن شان 
گذش��ته اس��ت مي توانند براي تزريق دز سوم اقدام 

كنند. عين اللهي تاكيد كرد: تمام مراكز 
واكسيناس��يون خود را در كل كش��ور 
فعال مي كنيم تا مش��ابه فعاليت ش��ان 
در چند ماه قبل به همان شكل بتوانند 
واكسيناس��يون را انج��ام دهن��د. وزير 
بهداش��ت بيان كرد: جه��ش اميكرون 
كرونا خصوصيت انتش��ار خيلي سريع 
دارد و در فاصله يك روز و نيم به اندازه دو 
برابر منتشر مي شود و در كشورهاي ديگري كه گرفتار 
اين ويروس هستند مي بينيم كه سرعت انتشار خيلي 
باال است؛ بنابراين بايد مقاومت خود را افزايش دهيم.
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