
در گفت وگوي »تعادل« با صاحبان مشاغل آنالين درباره مصائب تعطيلي فروشگاه هاي مجازي

بسياري از صاحبان كسب و كار مجازي به دليل فيلتر شدن اينستاگرام كسب و كار خود را از دست داده اند
 جوابيه وزارت اقتصاد به تيتر  

»ايران؛  باقي در ليست سياه FATF« در روزنامه »تعادل«

فروريزي آرزوها  با تعطيلي 
كسب وكارهاي مجازي

 FATF رويكرد 
سياسي است

صفحه 3    

دولت سيزدهم كدام گزارش  را قبول مي كند؟

»مركز آمار ايران مس��وول اراي��ه آمارهاي متقن 
در كش��ور اس��ت. فق��ط اين آم��ار باي��د مبناي 
سياس��ت گذاري ها و تصميم س��ازي ها در كشور 
قرار بگي��رد. بنابراين هر دس��تگاهي مي خواهد 
آماري اعالم كند بايد با مركز آمار ايران هماهنگ 
شود.« اين بخشي از صحبت هاي ابراهيم رييسي 
– رييس جمه��وري – در تاريخ پنج مرداد 1401 
اس��ت كه در س��ايت مركز آمار قرار گرفته است، 
صحبتي كه نشان مي دهد كه اين مركز قصد دارد با 
استفاده از آن اثبات كند كه اصلي ترين گزارش هاي 

اقتصادي و ارايه آمار شاخص هايي مانند تورم بايد 
از س��وي اين مركز اعالم شود و س��اير گزارش ها 
رس��ميت ندارن��د. موضوعي كه هرچن��د بايد به 
اختالف نظرها پايان دهد اما به نظر مي رسد كه اين 

دعواي طوالني مدت فعال سر پايان گرفتن ندارد.
در تمام سال هاي گذش��ته، اقتصاد ايران همواره با 
معضل تورم دست و پنجه نرم كرده و با توجه به روند 
دايمي افزايش قيمت ها، خبر نرخ رسمي تورم براي 
جامعه ايران حساس��يت زيادي داشته است. با اين 
صفحه 2 را بخوانيد وجود اما در...  

 دعواي تمام نشدني 
مركز آمار و بانك مركزي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

يادداشت-1

 اهميت 
هماهنگي اقتصادي

يكي از اصلي ترين معضالتي 
كه اقتصاد ايران در طول تمام 
سال هاي گذشته با آن دست 
به گريبان بوده است، بحث 
اولويت بندي ه��اي متفاوت 
كشور و كنار گذاشتن اقتصاد 
از گزينه هاي مهم و راهبردي 
بوده اس��ت. در واقع با وجود 
آنكه ما در بس��ياري از سال هاي گذش��ته در شعار و 
وعده اقتصاد را به عنوان اولويت نخست كشور مطرح 
كرده اي��م اما در عمل در بس��ياري از مواقع مس��ائل 
سياس��ي و اختالفات ميان سياس��تمداران مبناي 
اصلي عمل قرار گرفته و اقتصاد از اين مسائل آسيب 
ديده است. امروز نيز مي بينيم كه موضوع هسته اي و 
بحث احياي برجام براي مدت طوالني روي اقتصاد ما 
سايه انداخته و مشكل آفرين شده است. از سوي ديگر 
با توجه به رقابت هاي سياس��ي ك��ه در داخل وجود 
داشته، تصميم گيري درباره اولويت هاي اقتصادي و 
تالش براي عبور از مشكالت به حاشيه رفته است. به 
دنبال رسيدن به چنين شرايطي بود كه وقتي دولت 
جديد كار خود را آغاز كرد برخي كارشناس��ان ابراز 
اميدواري كردن��د كه حاال كه قواي س��ه گانه از نظر 
سياس��ي به يكديگر نزديك شده اند به جاي رقابت و 
اختالف، شرايط براي هماهنگي اقتصادي و كنار زدن 
مشكالت كشور فراهم ش��ود. براي عبور از مشكالت 
بايد اصالحاتي اساسي را در دستور كار قرار داد. وقتي 
ما با تورمي باال دست و پنجه نرم مي كنيم، براي عبور 
از مش��كالت مربوط به آن بايد به سراغ دولت برويم. 
در واق��ع دولت در ايران، با بودجه اي بس��يار بزرگ و 
گسترده مواجه اس��ت. اين بودجه در سال هايي كه 
دسترس��ي به منابع نفتي ممكن بوده از طريق پول 
حاصل از فروش نفت تامين شده است اما در سال هايي 
كه بنا به داليلي مانند تحريم، دسترسي به منابع نفتي 
دشوار ش��ده با مشكل مواجه ش��ده است. در چنين 
ش��رايطي دولت ها يا بايد عملكرد خ��ود را محدود و 
هزينه هاي خود را كم كنند كه قطعا نياز به اصالحات 
ادامه در صفحه 8 زيربنايي دارد.  

يادداشت-2

يادداشت-3

 نوسان گزارش ها 
در بورس

اعتماد اجتماعي،  سرمايه اصلي

گزارش هاي ۶ ماه��ه باالخره 
منتشر شد و اين گزارش ها دو 
ُبعد مختلف داش��ت .در وهله 
اول ش��ركت هايي بودن��د كه 
گزارش هاي بسيار خوب داشتند 
و در نوع دوم شركت هاي بودند 
كه گزارش هاي چندان خوبي 
نداش��تند. يعن��ي برخ��ي از 

گزارش ها دور از انتظار منفي بود.
سود شركت هاي بورسي و فرابورسي امسال بالغ بر ۸00 
هزار ميليارد تومان بود. با وجود اين سود اما اقبال سهامداران 
نسبت به بازار سرمايه منفي است. سهامداران خردي كه 
از سال 1۳۹۹ به واسطه دعوت مسووالن وارد بورس شدند 
و پول هاي س��نگين آوردند درحال حاضر نااميد هستند. 
تا همين امروز كه صحبت مي كنيم متاسفانه ظرف اين 
هفت ماه اخير تقريب��ا ۳0 هزار ميليارد تومان خروج پول 
حقيقي داشته ايم، در كنار آن ۶0 هزار ميليارد تومان هم 
در سال 1400 خروج پول حقيقي را تجربه كرده ايم. اين 
در حالي است كه در سال 1۳۹۹ برآيند ورود پول حقيقي 
1۹ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. يعني بورس طي اين 
م��دت نه تنها جذابيت ايجاد نكرده كه دافعه هم داش��ته 
اس��ت. از س��وي ديگر اكنون ايجاد محدوديت ها از قبيل 
قيمت گ��ذاري محصوالت، حتي به ش��اخص بورس هم 
س��رايت كرده و مهم ترين ويژگي بورس )نقدشوندگي( 
به دليل نگراني از نمود بيشتر افت شاخص، فداي تصميمات 
ناصحيح بازارس��رمايه اي دولت در س��ال هاي گذشته از 
جمله انتشار بي حد و حصر اوراق بدهي كه صرفا به دليل 
فزوني هزينه هاي جاري دولت درنظر گرفته شده و به رغم 
نيمه تمام ماندن پروژه ه��اي دولت حداقل به ميزان ۶00 
همت، انتشار اين اوراق هيچ گونه نقشي در اصالح، بهبود 
يا سرمايه گذاري در زيرساخت هاي توليد كشور نداشته و 
ندارند. چنانچه برنامه هاي عملياتي و منسجمي در زمينه 
مرتفع كردن ايرادات گذش��ته در وضعيت اقتصاد كشور 
به اجرا درآيد، مي تواند تصويري ش��فاف و رو به رشد براي 
بازار س��رمايه و بورس ايجاد كند، به خصوص كه طي دو 
سال گذشته دوره  گذاري در ارتباط با اصالح سطح عمومي 

قيمت ها و شاخص را در بورس شاهد بوده ايم.

اعتم��اد اجتماع��ي يكي از 
اصلي تري��ن س��رمايه هاي 
اجتماعي اس��ت ك��ه باعث 
دوام و تكامل نظام سياسي، 
فرهنگ��ي و اجتماع��ي در 

جامعه مي شود. 
م��ا وقت��ي از س��رمايه هاي 
اجتماعي صحبت مي كنيم، 
درواقع حرف از اعتمادي مي زنيم كه بايد در جامعه 
وجود داش��ته باش��د، اين اعتماد در سه سطح مورد 
بررسي و آمايش قرار مي گيرد: سطح مردم به مردم، 
مردم به دولت و دولت به مردم.  متاس��فانه در حال 
حاضر ما در تمام اين سطوح با مشكل مواجه هستيم. 
كاهش اعتماد اجتماعي در س��طح م��ردم به دولت 
در بسترهاي وعده هاي دروغين و متعدد نمود پيدا 
مي كند و باعث از دست رفتن اعتماد مردم به دولت 
يا كمرنگ ش��دن آن مي شود تا جايي كه مردم براي 
دسترسي به اخبار درست به سمت رسانه هاي بيگانه 
و حتي معاند كشيده مي شوند. وارونه گويي در برخي 

از خبرها و ارايه آمار نادرست باعث سلب اعتماد مردم 
از رسانه هاي دولتي مي شود كه در اين مورد رسانه ها 
بايد سعي كنند جايگاه واقعي خود را در اطالع رساني 
كس��ب كرده تا بتوانند مردم را از رسانه هاي بيگانه و 

دشمن بي نياز كنند. 
در حال حاضر ضروري اس��ت دستور به بيان اخبار 
واقعي، ارايه آمار درست و منطقي در زمان مناسب 
داده ش��ود نه اينكه بعد از تمام رس��انه هاي جهان، 
رس��انه هاي ما اقدام به بيان اخب��ار نمايند.  ضمن 
اينك��ه هرچه دول��ت در جهت گس��ترش فضاهاي 
عمومي كوشاتر بوده و مردم به دور از هرگونه فشار 
به گفت وگ��وي نقادانه با اصحاب دول��ت بپردازند 
اعتماد آنها به حكومت بيش��تر مي شود.  مهم ترين 
نشانه كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي وجود چندين 
هزار چ��ك بي محل در جامع��ه، كالهبرداري هاي 
مختلف، دروغگويي و سوگند دروغ از مظاهر كاهش 
س��رمايه هاي اجتماع��ي و كمرنگ ش��دن اعتماد 
اجتماعي در جامعه اي است كه پيش از اين درآن با 
تاري از س��بيل معامالت كالن صورت مي گرفت. از 

نگاه رفتار شناسي وقتي در جامعه اي سوگند يا قسم 
خوردن گسترش يابد اعتقادات و اعتماد اجتماعي 
كمرنگ مي شود؛ ديگر فرقي نمي كند قسم به جان 
عزيزان باش��د يا به مقدسات س��وگند خورده شود 
چرا كه نتيجه يكسان است.هر چه اعتماد اجتماعي 
در جامعه اي گس��ترده تر شود مش��اركت مردم در 
اداره حكومت و برخوردهاي صادقانه با فرآيندهاي 
حكومتي بيشتر، مستحكم تر و بادوام تر خواهد شد، 
پس بايد از رفتارهاي تضعيف كننده اعتماد به شدت 
جلوگيري ش��ود و در صورت محرز شدن آن، دولت 
بايد بدون فوت وقت نسبت به ترميم آن اقدام كند. 
در واقع اين مسووالن هستند كه بايد گام اول را در 
جهت ترميم اعتماد اجتماعي بردارند و كاري كنند 
كه مردم يك بار ديگر در كنار مس��ووالن بايس��تند 
و از منافع ملي خود دف��اع كنند. ترميم اين اعتماد 
در چنين شرايطي س��خت به نظر مي رسد اما قطعا 
عملي خواهد شد. اين روزها متاسفانه برخي مسائل 
از جمله مش��كالت اقتصادي و معيش��تي، وضعيت 
بهداشت و درمان و ... باعث شده تا اعتماد اجتماعي 

به ميزان قاب��ل توجهي كاهش پيدا كن��د، اعتماد 
اجتماعي يعني مردم مسووالن را باور داشته باشند، 
با آنچه مي گويند توجه كنند و در مقابل مس��ووالن 
هم به جاي ش��عار دادن دس��ت به عمليات اجرايي 
بزنند. ديگر مردم از شنيدن شعارها و وعده هايي كه 
جامه عمل نمي پوشند خسته شده اند. همين مساله 
باعث مي ش��ود كه ما با كاهش مشاركت مردمي در 
مسائلي كه نياز به آن وجود دارد مواجه شويم. به طور 
مثال چرا رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جامعه به 
ميزان زيادي كاهش پيدا كرده است؟ به اين علت كه 
مردم در اين مدت آنچه را از مسووالن شنيده اند، به 
صورت عملي در بطن جامعه مشاهده نكردند. مساله 
واكس��ن و وعده هايي كه در اين مورد به مردم داده 
ش��د و به آن عمل نش��د تا حدود زيادي اين اعتماد 

اجتماعي را خدشه دار كرد. 
در واقع هرچه اعتماد اجتماعي در جامعه اي گسترده تر 
شود مش��اركت مردم در اداره حكومت و برخوردهاي 
صادقانه با فرآيندهاي حكومتي بيشتر، مستحكم تر و 

بادوام تر خواهد شد.

فردين آقابزرگي

مرضيه ابراهيمي

غالمرضا سالمي

زهرا سليماني|
 روز گذش��ته وزي��ر اقتصاد كه اين روزه��ا در قامت 
س��خنگوي اقتصادي دولت نيز در مجامع رسانه اي 
حاضر مي شود درجمع خبرنگاران از تخصيص اعداد 
و ارق��ام قابل توجهي در قالب بس��ته حمايتي براي 
دلجويي و حمايت از كسب و كار مجازي آسيب ديده 
در اثر تحوالت اخير خبر داد. بر اس��اس برخي اخبار 
بخش��ي از اين بس��ته حمايتي قرار است در اختيار 
صدا و سيما قرار بگيرد و بخش هاي ديگري از آن نيز 
ميان صاحبان كسب و كار آنالين و مشاغل مرتبط با 
فضاي مجازي توزيع مي شود. بسياري از تحليلگران 
اقتصادي اما با نقد نظام تصميم سازي هاي اقتصادي 
دولت اعالم كردند دولت قصد دارد تصميم اش��تباه 
خود در بستن كس��ب و كارهاي مجازي و آنالين را 
با تصميم اش��تباه ديگري )توزيع نقدينگي و رانت( 
جبران كند. تصميماتي كه هر كدام تبعات مخرب 
زيادي در فضاي اقتص��ادي و اجتماعي و... به جاي 
خواهد گذاشت و باعث افزايش مشكالت مي شود. 
از منظر اقتصادي، مسدودس��ازي اپليكيشن هايي 
چون اينس��تاگرام، لينكدين، واتساپ و... زخم هاي 
عميقي بر پيكره توليد، بازرگاني و مشاغل خرد كشور 
ايجاد كرده است. سال ها صرف زمان و ده ها ميليارد 
دالر سرمايه گذاري كه از زمان دولت هاي سازندگي 
و اصالحات آغاز ش��ده بود در اثر اين تصميم اشتباه 
آسيب ديدند و بسياري از ظرفيت هاي فكري و عملي 
اقتصاد ايران در حوزه استارتاپ ها و مشاغل آنالين 
از ميان رفتند. ح��اال دولت به جاي رفع اين نقايص، 
حفاظت از گردش آزاد اطالعات و كسب و كار مجازي، 
تصميم گرفته است كه ده ها ميليارد تومان نقدينگي را 
بهانه حمايت از اين نوع كسب و كار توزيع كند. مطابق 
معمول مي توان انتظار داشت كه اين بسته حمايتي 
نيز مانند نمونه هاي مش��ابه مانند طرح بنگاه هاي 
زودبازده دولت نهم، در قالب رانت، راهي جيب افراد 
داراي نفوذ و رابطه شود و صاحبان واقعي كسب و كار 
مجازي بهره اي از آن نبرند. تبعات مخرب اين تصميم 
اما به همين گزاره ختم نمي شود، اين نقدينگي بدون 
ترديد باعث افزايش نقدينگي، توس��عه پايه پولي و 
رش��د تورم در ماه هاي پيش رو خواهد شد. هرچند 
اين روزها بسياري از مسووالن اجرايي و مديران كشور 
در خصوص مظلوميت صاحبان كسب و كار مجازي 
و آنالين سخن مي گويند، اما كمتر شاهد آن هستيم 

كه تصويري از مصائب صاحبان اين نوع كسب و كار 
در صدا و سيما و... ارايه شود. »تعادل« با هدف باخواني 
مشكالت اين قشر، در جريان اين گزارش ميداني به 
بهانه تصميم سازي هاي عجيب دولت سراغ صاحبان 

مشاغل آنالين و مجازي رفته است تا ببيند مشكالت 
و مصائ��ب هفته ه��اي اخير پس از مسدودس��ازي 
اينستاگرام، واتساپ و...چه باليي بر سر صاحبان اين 

نوع كسب و كار آورده است.

  پرده نخست؛ آمارها چه مي گويند؟
براساس گزارش مركز آمار ايران، حدود ۹ ميليون 
نفر ايراني از طريق اينس��تاگرام در حال كس��ب 
درآمد هس��تند. مركز پژوهشي بتا به عنوان يكي 
از مراكز تحقيقاتي رس��مي دولتي اعالم كرده، در 
س��ال 1400 بيش از 1/۷ ميليون كس��ب وكار در 
اينستاگرام فعاليت داشته اند. برمبناي داده هاي 
اين پژوهش، اينستاگرام بيش از 4۸ ميليون كاربر 
ايراني دارد و كاربران فارس��ي زبان اينستاگرام در 
سال گذش��ته يك ميليارد پست منتشر كرده اند.

در اين اپليكيشن حدود 4۹4هزار فروشگاه آنالين 
در حال سرويس دهي به مشتريان هستند. تنها در 
سال 1400 در اينس��تاگرام، حجم تبادالت مالي 
بين ۳0 تا 4۸ هزار ميليارد تومان بوده است. روزانه 
حدود ۳50 تا 4۷0 هزار سفارش خريدوفروش در 
اينستاگرام انجام مي ش��ود كه ارزش هر سفارش 
بين 1۸0 ت��ا 1۹5 هزار تومان برآورد مي ش��ود و 
زمينه اش��تغال زايي مس��تقيم يك ميليون نفر و 
اش��تغالزايي غيرمس��تقيم ح��دود ۹ميليون نفر 
را فراهم كرده اس��ت. آمار وزارت صمت، نش��ان 
مي دهد كه فضاي مجازي مهم ترين جايگاه كسب 
درآمد و خري��د مايحتاج مورد نياز مردم اس��ت. 
ارزش كل تجارت الكترونيك در سال 1400 برابر 
با 1۲۳۷ هزار ميليارد تومان بوده كه ۸0 درصد از 
آن يعني حدود 1000 هزار ميليارد تومان، مربوط 
به كسب و كارهاي الكترونيك شكل گرفته بر بستر 

پلتفرم هاي خارجي است.

  پرده دوم؛ مصائب ندا و فرزندانش
يكي از 4۹4هزار فروش��گاه آنالين در اينس��تاگرام 
مربوط به ندا، مادري اس��ت كه به عنوان سرپرست 
خانوار وظيفه رتق و فتق امور دو دختر 1۲ و 1۳ ساله 
و يك پسر معلول ۸ ساله خود را به عهده دارد. مادري 
كه حدود ۶سال است، همس��ر خود را از دست داده 
است و چون به خاطر فرزند معلولش نمي تواند بيرون 
از خانه كار كند، از 4سال پيش، فروشگاه آناليني در 
اينستاگرام بر پا كرده است. فروشگاهي كه ندا مي گويد 
براي پا گرفت��ن آن خون دل ها خ��ورده و وقت ها و 
س��رمايه ها صرف كرده اس��ت، اما ناگهان در اثر يك 
تصميم شتابزده دولت در مسدودسازي اپليكيشن ها 
ادامه در صفحه 3 ناگهان بر باد رفت.  

گاهي اوقات در اقتصاد 
اي��ران و در صحن��ه 
مديريتي كش��ورمان 
اخب��اري منتش��ر و 
رخدادهاي��ي به وقوع 
مي پيوندد كه آدميزاد 
باور نمي كند اين اخبار 
واقعي هستند يا اينكه 
برخي افراد و جريانات در راس��تاي تلطيف فضا 
و ش��وخي اين تصميمات را مي گيرند يا اينكه 
موضوع ديگري در كار اس��ت؟ از جمله اين نوع 
اخبار، اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد است كه 
از بسته حمايتي ويژه اي خبر داد كه دولت براي 
آن دسته از صاحبان كسب و كار مجازي تدارك 
ديده كه در اثر رخدادهاي اخير و مسدودسازي 
فضاي اينترنتي و اپليكيشن ها آسيب ديده اند. 
يعني دولت محترم و سياس��تگذاران خودشان 
اينترنت را قطع مي كنند، خودش��ان از مضرات 
آن سخن مي گويند و خودش��ان اقدام به تهيه 
بسته حمايتي براي آسيب ديدگان ناشي از آن 
مي كنند! در واقع اگر امروز از صاحبان كسب و 
كار مجازي و فروشگاه هاي آنالين سوال كنيد 
كه مهم ترين خواس��ته ش��ما از دولت چيست، 
بدون ترديد اكثريت قريب به اتفاق آنها پاس��خ 
خواهن��د داد از دول��ت مي خواهن��د كه »هيچ 
كاري نكن��د و آنها را به حال خود واگذارد.« هر 
زم��ان كه دولت وارد عرصه اي ش��ده و اقدام به 
برنامه ريزي ه��اي ظاهرا اقتص��ادي و حمايتي 
كرده و بس��ته هاي مختلف از نوع معيش��تي و 
حمايتي تدارك ديده، نه تنها مش��كلي از مردم 
و كسب و كار مردم حل نش��ده، بلكه گره هاي 
فراوان تري بر كسب و كار مردم وارد شده است. 
نمونه اين نوع بسته هاي يارانه اي و حمايتي كه 

از زمان محمود احمدي نژاد، س��ر و كله اش در 
اقتصاد ايران پيدا شد، باعث شد تا اقتصاد ايران 
با نقدينگي باال و تورم افس��ار گسيخته مواجه 
شود. به گونه اي كه امروز تحليلگران معتقدند 
اگر اقتص��اد ايران يك دهه رش��د اقتصادي ۸ 
درصدي مس��تمر را تجربه كن��د در پايان يك 
دهه به همان نقطه اي مي رسد كه دولت بزرگوار 
دهم، كار خود را در آن زمان تمام كرده اس��ت! 
يعني به س��ال هاي پاياني ده��ه ۹0. بنابراين 
اس��تادان اقتصاد، فع��االن اقتص��ادي و مردم 
كوچه و بازار حق دارند ه��ر زماني كه حرف از 
بس��ته حمايتي و صيانتي به ميان مي آيد، تن و 

بدن شان بلرزد و نگران آينده شوند.
 اما از منظر اقتصادي بايد ديد اين تصميم دولت 
چه تاثيري در اقتصاد و كسب و كار كشور خواهد 
داشت؟ به  طور كلي سياس��تگذاران بايد تالش 
كنند در اقتص��اد كارآيي ايجاد كنند تا از طريق 
اين كارايي بتوان رونق در كس��ب و كار و توليد 
ايجاد كرد. دولت هاي اي��ران در اين زمينه يك 
بازنده تمام عيار هستند. تزريق نقدينگي هزاران 
ميليارد توماني آن گونه كه وزير اقتصاد وعده آن 
را داده، نه تنها مش��كلي از صاحبان كسب و كار 
مجازي را حل نمي كند، بلكه از يك طرف باعث 
افزايش نقدينگي و تورم مي شود و از سوي ديگر 

فساد و رانت و ويژه خواري مي آفريند. 
همان طور كه در تم��ام نمونه هاي قبلي چنين 
شده اس��ت. وقتي به اجزاي يك سيستم )اينجا 
منظور صاحبان كسب و كار مجازي است( كمك 
كنيد اما نگاه كالن اقتصادي نداش��ته باش��يد، 
نتيجه اش يك چيز است؛ »تورم بيشتر.« چون 
اقدام به يك رفتار تاثيرگذار اقتصادي نكرده ايد، 
بلكه تالش كرده ايد به زعم خود معلول ها را حل 
كنيد.  ادامه در صفحه 8

توزيع رانت يا بسته حمايتي كسب و كار مجازي
نگاه

علي مزيكي

اتاق ايران طي گزارشي اعالم كرد   كسب درآمد از شهرفروشي با »مشوق پلكاني« 
در دستور كار مديريت شهري قرار گرفت

 1758 بخشنامه 
مخل گمركي در 6 سال

صفحه 7     صفحه 5    

 نرخ عوارض ساختماني 
ارزان مي شود؟
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»مركز آم��ار ايران مس��وول اراي��ه آمارهاي متقن 
در كش��ور اس��ت. فق��ط اي��ن آم��ار باي��د مبناي 
سياست گذاري ها و تصميم س��ازي ها در كشور قرار 
بگيرد. بنابراي��ن هر دس��تگاهي مي خواهد آماري 
اعالم كند بايد با مركز آمار ايران هماهنگ ش��ود.« 
اي��ن بخش��ي از صحبت ه��اي ابراهيم رييس��ي – 
رييس جمهوري – در تاريخ پنج مرداد 1401 است 
كه در سايت مركز آمار قرار گرفته است، صحبتي كه 
نش��ان مي دهد كه اين مركز قصد دارد با استفاده از 
آن اثبات كند كه اصلي ترين گزارش هاي اقتصادي 
و ارايه آمار شاخص هايي مانند تورم بايد از سوي اين 
مركز اعالم شود و س��اير گزارش ها رسميت ندارند. 
موضوع��ي كه هرچند بايد به اخت��الف نظرها پايان 
دهد اما به نظر مي رسد كه اين دعواي طوالني مدت 

فعال سر پايان گرفتن ندارد.
در تمام سال هاي گذشته، اقتصاد ايران همواره با معضل 
تورم دس��ت و پنجه نرم كرده و با توجه به روند دايمي 
افزايش قيمت ها، خبر نرخ رس��مي تورم براي جامعه 
ايران حساسيت زيادي داشته است. با اين وجود اما در 
سال هاي گذشته حداقل دو نهاد به طور رسمي نرخ تورم 
ارايه مي كنند يكي مركز آمار و ديگري بانك مركزي. 
هرچند در اين سال ها بارها اعالم شده كه گزارش مركز 
آمار بايد رسميت داشته باشد و حتي اين موضوع منجر 
به آن ش��ده كه بانك مركزي در مقاطع مختلف، اعالم 
نرخ تورم را متوقف كرده اما همچن��ان اين دعوا ادامه 
دارد. از س��وي ديگر با توجه به اينكه معموال ميان نرخ 
تورم اعالمي از سوي اين دو نهاد اختالف رقم وجود دارد، 
همين موضوع تحليل درباره تورم واقعي در اقتصاد ايران 
را نيز با اما و اگر مواجه كرده است. همين موضوع باعث 
شده كه دولتمردان نيز در مقاطع مختلف، به آمارهاي 
مختلف استناد كنند كه بعضا با هم در تناقض هستند.

روز ۷ شهريور ماه بود كه ابراهيم رييسي در يك نشست 
خب��ري آمارهايي از كاهش تورم در دولت س��يزدهم 
اراي��ه كرد. به گفته وي تورم نقط��ه اي از ۶0درصد در 
شهريور ماه سال گذشته به 40درصد در مرداد 1401 
كاهش يافته اس��ت. با اين وجود اعداد و ارقام رييسي 
با گزارش هاي مركز تفاوتي نجومي داش��ت. بر اساس 
گزارش��ات مركز آمار ايران، تورم نقطه اي در شهريور 
ماه س��ال 1400 برابر 4۳،۷درصد بوده است. همين 
گزارشات نشان مي دهند كه اين تورم در مرداد امسال 
به ۵۲،۲درصد رسيده اس��ت. يعني نه تنها از كاهش 
۲0درصدي تورم در دولت رييسي خبري نبوده، بلكه 
در بازه ذكر ش��ده تورم نقطه به نقطه بيش از ۸درصد 
افزايش يافته است. اين موضوع در گذشته نيز سابقه 
داشته و رييسي يك بار در فروردين ماه و بار ديگر در تير 
ماه، آمارهايي را از تورم اعالم كرد كه با اطالعات مركز 
آمار اختالف داش��ت. نكته قابل توجه اين است كه در 
هر سه مرتبه، بانك مركزي بالفاصله پس از اظهارات 
رييسي، با انتشار گزارشات خود از تورم كشور، ادعاي 
وي را تاييد كرده اس��ت. البته اين ابهام تنها به دولت 
رييس��ي محدود نيس��ت و در دولت روحاني نيز بارها 
اختالف نظرهايي در اين زمينه به وجود آمده بود. يكي 
از اصلي ترين اختالف ها در اين زمينه در زمستان سال 
9۷ بروز كرد، جايي كه بانك مركزي اعالم كرد كه نرخ 
تورم را منتشر نمي كند، موضوعي كه البته در ماه هاي 
بعد بار ديگر نقض شد. در دي ماه آن سال، مدير وقت 
اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي از توقف انتشار 
نرخ تورم از س��وي بانك مركزي تا اطالع ثانوي براي 

بررسي بيش��تر و كم كردن اختالف آمار دو نهاد خبر 
داد. محمود چلويان با بيان اينكه بانك مركزي و مركز 
آماراي��ران دو نهاد اصلي توليد كننده آمار در كش��ور 
هستند، گفت: آمارهاي توليد شده توسط اين دو نهاد 
طيف گس��ترده اي از موضوعات و متغيرها را پوشش 
مي ده��د و در مواردي هم آمارهاي مش��تركي توليد 
مي شود كه به عنوان مثال مي توان به نرخ تورم شاخص 
بهاي كاالها و خدمات مصرفي اشاره كرد. وي با اشاره به 
تفاوت نتايج نرخ تورم بانك مركزي و مركز آمار تاكيد 
كرد: در برخي از مقاطع زماني بين نتايج نرخ تورم بانك 
مركزي و مركز آمار اختالف محسوسي رخ مي دهد و در 
بررسي هاي انجام شده عمده داليل اين امر مربوط به 
تفاوت سال پايه، دوره هاي احصاي هزينه هاي خانوارها، 
تناسب نظام جمع آوري داده ها به منظور كاهش خطاي 
غير نمونه گيري و عوامل ديگر بوده اس��ت. اين مقام 
مس��وول بانك مركزي در خصوص دليل عدم انتشار 
نرخ تورم آذرماه توسط بانك مركزي، گفت: اخيراً نيز 
بين نتايج شاخص تورم اعالمي بانك مركزي و مركز 
آمار تفاوت هايي رخ داده اس��ت كه ممكن است براي 
عموم باعث سردرگمي و س��وءتفاهم شود، به همين 
دليل و باتوجه به اينكه مركز آمار ايران نرخ تورم را قبل 
از بانك مركزي منتشر مي كند، تصميم گرفته شده تا 
نتايج شاخص تورم بانك مركزي فعال منتشر نشود تا با 
انجام بررسي هاي تخصصي و كارشناسي دوجانبه در 
خصوص اختالفات آماره��ا، اين اختالفات به حداقل 
ممكن كاهش يابد. وي البته اين را هم تاكيد كرده بود 
كه بانك مركزي كماكان به فرآيند توليد آمارهاي خود 
و انتشار ديگر ش��اخص هاي اقتصادي نظير شاخص 
بهاي توليدكننده ادامه خواهد داد. چلويان با تشريح 
سه نكته در رد مصوبه كميسيون تخصصي شورا مبني 
بر عدم توليد و انتشار از سوي بانك مركزي، گفت: اواًل 
كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نمي تواند خالف 
قانون مذكور مصوبه اي داشته باشد، ثانيًا در مذاكرات 

كميسيون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصويب 
ماده 10 احكام دايمي دليل اصلي وجود بند )پ( اساسا 
موضوع توليد و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادي بانك 
مركزي بوده است و البته شرح مذاكرات در اين زمينه 
نيز موجود است و ثالثًا تفسير قوانين در حيطه وظايف 
مجلس محترم ش��وراي اسالمي است، نه كميسيون 
تخصصي شوراي عالي آمار. وي با تاكيد بر توليد و انتشار 
آمار بر مبناي مفاد قانوني توسط بانك مركزي، گفت: لذا 
مبناي فعاليت هاي آماري بانك مركزي بند )پ( ماده 
10 احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور خواهد بود 
و اين بانك با قوت به فعاليت هاي قانوني خود در زمينه 
توليد و انتشار آمار و پاسخگويي به نيازهاي جامعه ادامه 
خواهد داد. البته در راس��تاي كاهش تفاوت هاي بين 
مراجع آماري و به منظور پرهيز از سردرگمي مخاطبان 
كماكان اين آمادگي را دارد تا نسبت به بررسي هاي فني 

و كارشناسي مشترك اقدام كند.
نگاهي به عملكرد اين دو نهاد در سال هاي قبل نشان 
مي دهد كه در تابس��تان 94 نيز اختالف نظرها درباره 
مرجع رسمي اعالم آمار اقتصادي در ايران باال گرفته 
بود. در آن زم��ان، بحث اختالف ميان مركز آمار ايران 
و بانك مرك��زي درباره توليد آمار، دوب��اره و چندباره 
مطرح شد. مساله از اين قرار است كه مركز آمار مطابق 
قانون و مصوبات شوراي عالي آمار مدعي است كه تهيه 
آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، بيكاري، رش��د 
اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و... به عهده مركز آمار 
است. در مقابل بانك مركزي معتقد است كه در برخي 
از موارد برحسب نياز و وظيفه اين بانك و سابقه توليد 
اين آمار در بانك مركزي، همچنان اين بانك به توليد 
آمار ادامه خواهد داد. اين دعواي چندين و چند ساله، 
در روزهاي گذشته، بار ديگر در حاشيه مراسم روز آمار 
و برنامه ريزي مطرح شد و رييس فعلي مركز آمار نيز 
ب��ار ديگر تاكيد كرد كه اين مرك��ز بايد مرجع تمامي 
گزارش هاي رسمي اقتصادي باشد. جواد حسين زاده، 

در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا آمارهاي مختلفي 
درباره در يك موضوع از سوي دستگاه هايي مانند مركز 
آمار و بانك مركزي منتشر مي شود و چگونه مي توان 
اين مشكل را حل كرد؟ گفت: راه حل اختالفات آماري 
در دنيا اين است كه يك فهرستي براي آمارهاي رسمي 
تدوين مي كنند كه در آن فهرس��ت اوال مش��خصات 
آمارهاي رسمي كش��ور تعيين مي شود و ثانيا متولي 
تولي��د آن و تواتر زماني انتشارش��ان هم اعالم خواهد 
ش��د. وي اضافه كرد: در اي��ران نيز اين اتف��اق افتاده 
اس��ت؛ به گونه اي كه حدود ۵0۷ ش��اخص داريم كه 
در ليست آمارهاي رسمي قرار گرفته و متولي آن نيز 
مشخص شده اس��ت. مدت زمان زيادي طول كشيد 
تا بتوان فهرس��ت مورد نظر را گردآوري كنيم. رييس 
مركز ملي آمار ايران با بيان اينكه فهرس��ت آمارهاي 
رسمي در همه كشورهايي كه از نظر آمار در رنكينگ 
رتبه خوبي دارند، وجود دارد، ادامه داد: اين فهرس��ت 
پس از جلسات بررسي هاي بس��يار زياد در باالترين 
مرجع سياست گذاري كشور يعني شوراي عالي آمار 
به تصويب رسيده است كه براساس آن بانك مركزي 
وظايفي را در اين فهرست دارد و مي توان به آمارهايي 
از جمله نقدينگي، س��پرده ها و موضوعات مرتبط با 
ارز اش��اره كرد. تورم، ركود، بيكاري و بسياري از ديگر 
شاخص هاي اقتصادي، تنها در شرايطي امكان پيگيري 
و برنامه ريزي دارند كه نگاهي واحد به آنها وجود داشته 
و آماري دقيق از شرايط شان ارايه شود اما تا زماني كه 
مراكز رسمي اقتصادي در ايران، هر يك آمارهاي خاص 
خود را ارايه مي كنند كه بعضا با يكديگر در تناقض اند، 
حتي ارايه گزارشي دقيق از وضعيت نيز دشوار مي شود، 
آزموني ديگر كه پيش روي دولت رييسي قرار دارد 
و بايد ديد با وجود س��ال ها بح��ث و گمانه زني، آيا 
سرانجام حرفي نهايي درباره مرجع اعالم آمارهاي 
رسمي در اقتصاد ايران مطرح مي شود يا همچنان 

بناست اين دعوا، ناتمام و پيوسته ادامه پيدا كند.
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امريكا:پياميبهايرانندادهايم
س��خنگوي  وزارت امور خارجه امريكا در يك نشست 
خبري ضمن تكرار ادعاها درباره روابط ايران و روسيه، به 
سوالي درباره اظهارات اخير وزير خارجه ايران در زمينه 
مذاكرات احياي توافق هسته اي پاسخ داد. ند پرايس، 
س��خنگوي  وزارت امور خارجه امريكا در يك نشست 
خبري كه مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه اين 
كشور منتشر شده است، در پاسخ به اين سوال كه چه 
نظ��ري درباره گزارش هايي دارد كه در آنها ادعا ش��ده 
افراد ايراني آموزش دهنده طريقه استفاده از پهپادها در 
بالروس ديده شده اند، گفت: ما از اين گزارش ها مطلعيم 
اما در موقعيتي نيستيم كه درباره شان اظهارنظر كنيم، 
اينكه بگوييم اين افراد راهنماه��اي ايراني در بالروس 
هستند. ما به طور گسترده تر نگراني مان درباره حضور 
ايران در اوكراين اشغال شده توسط روسيه، به ويژه در 
كريمه و اقدامات آن به همراه روس��يه در اين زمينه را 
ابراز كرده ايم و اين گزارش ها را به دقت دنبال مي كنيم.

پرايس ادام��ه داد: همانطور كه قبال گفتيم، ما مدام در 
تالشيم اطمينان حاصل كنيم كه فدراسيون روسيه 
و رژيم لوكاش��نكو در بالروس به خاطر تجاوز روسيه 
عليه اوكراين، بهايي سخت، هزينه اقتصادي، بپردازند. 
ما با متحدان و ش��ركايمان اقداماتي انجام داده ايم كه 
شبكه هاي مالي و اموال كرملين را هدف قرار مي دهند، 
همچنين اموال رژيم لوكاشنكو كه به موقعيت روسيه 
كمك  مي كند. پرايس در ادامه در پاسخ به اين سوال كه با 
توجه به تحريم هاي امريكا عليه روسيه، ارزيابي او از اينكه 
ايران اعالم كرده قرار است با دادن 40 توربين به توليدات 
گازي روسيه كمك كند، چيست، بيان كرد: تحريم هاي 
ما كامال اجرايي مي شوند. اگر شاهد عمل قابل تحريمي 
باش��يم، چه از سوي ايران باش��د، چه از سوي روسيه، 
اقدام مناسب را انجام خواهيم داد. ادعاي پرايس درباره 
دست داشتن ايران در جنگ  روسيه عليه اوكراين در پي 
اين مطرح مي شود كه واشنگتن چند ماه پيش مدعي 
شده بود اطالعاتي در دست دارد كه نشان مي دهد ايران 
برنامه دارد به روسيه صدها پهپاد براي استفاده در جنگ 
اوكراين بفروشد و مقامات روس قرار است آموزش هاي 
الزم را براي روش استفاده از اين پهپادها در ايران دريافت 
كنند. اخيرا اوكراين و ديگر كشورهاي اروپايي نيز مدعي 
شده اند كه روسيه از پهپادهاي ساخت ايران در جنگ 
اوكراين استفاده كرده است. مقامات روسيه اين ادعا را 
»بي اساس« تلقي كرده و گفته اند، روسيه از پهپادهاي 
ساخت خودش در جنگ اوكراين استفاده مي كند. ناصر 
كنعاني، س��خنگوي وزارت خارجه ايران نيز ديروز در 
نشستي خبري در پاسخ به سوالي در ارتباط با ادعاي 
رسانه هاي غربي در مورد استفاده از پهپادهاي ايراني در 
جنگ اوكراين و همچنين همكاري هاي نظامي تهران 
و مسكو تصريح كرد: روابط ايران و روسيه در زمينه هاي 
مختلف رو به رشد است و يك رابطه همه جانبه است. 
اين روابط مبتني بر منافع و مصالح دو كشور و همچنين 
مبتني بر چارچوب هاي قانوني است و متعارض با هيچ 
روند بين المللي نيست. در اين مسير كشورها آزاد هستند 
كه روابط خود را مبتني بر منافع و مصالح دو طرف به 
پيش ببرند. سخنگوي وزارت خارجه ايران گفت: روابط 
ايران و روس��يه عليه هيچ طرفي نيست. ناقض هيچ 
رويكرد و چارچوب بين المللي نيز نيس��ت و ما در اين 
زمينه مرعوب برخي از جوسازي ها نمي شويم. كنعاني 
در همين چارچوب گفت: كارزار رسانه اي غرب و امريكا 
در ارتباط با مناسبات و روابط ايران روسيه كارزاري است 
ناظر بر دستيابي به اهداف خاص سياسي. اين كارزار 
رسانه اي در راستاي فرافكني در مورد نقش مخربي است 
كه اين كشورها خود در جنگ اوكراين ايفا مي كنند. ند 
پرايس در ادامه نشست خبري اش با خبرنگاران در پاسخ 
به سوالي درباره رزمايش نظامي ايران در مرز آذربايجان 
گفت: من نظر خاصي در اين باره ندارم. ما قبال تمايل مان 
به داشتن ثبات در منطقه قفقاز را اعالم كرده ايم. ما در 
اين منطقه با آذربايجان و ارمنستان براي تنش زدايي 
ميان اين دو كشور و تنش هاي گشترده تري كه 

ممكن است ايجاد شود، كار مي كنيم. 

تحقيقاتدربارهپهپادهاي
ايرانيغيرقانونياست

نماينده اي��ران در س��ازمان ملل در نيوي��ورك گفت: 
تحقيقات سازمان ملل درباره ادعاهاي بي اساس مربوط 
به پهپادهاي ايران، غيرقانوني است. امير سعيد ايرواني، 
سفير و نماينده دائم جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل متحد در نيويورك در نامه اي به دبيركل س��ازمان 
ملل هشدار داد، تحقيقات سازمان ملل درباره ادعاهاي 
بي اساس مربوط به استفاده پهپادها در جنگ اوكراين 
در چارچ��وب قطعنامه ۲۲۳1 غيرقانوني اس��ت و اين 
سازمان نبايد بر اساس ادعاهاي كشورهاي غربي عمل 
كند. ايرواني تاكيد كرد: كشورهاي غربي تالش مي كنند 
براساس تفاسير نادرست و گمراه كننده بين قطعنامه 
۲۲۳1 شوراي امنيت و اس��تفاده از پهپادها در جنگ 
اوكراين ارتباط س��اختگي برقرار كنن��د. در حالي كه 
قطعنامه ۲۲۳1 نه صادرات را منع كرده و نه به دبيرخانه 
سازمان ملل دستورالعمل و ظرفيت الزم را براي انجام 
اين تحقيقات داده است. بر اساس گزارش صدا و سيما، 
در اين نامه مواضع صريح ايران درمورد اتهامات و ادعاهاي 
بي اساس وارد ش��ده ازسوي تروئيكاي اروپايي )آلمان، 
انگليس و فرانسه( و امريكا درباره استفاده از پهپادهاي 
متعلق به ايران در جنگ اوكراين تشريح شده است. در 
اين نامه آمده است: طعنه آميز است كه امريكا و سه كشور 
اروپايي در نامه هاي خود ايران را به نقض بند خاصي از 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متهم مي كنند، در 
حالي كه آنها خود به نقض تعهد، خروج غيرقانوني ايالت 
متحده از توافق هسته اي و تداوم اين نقض تعهد ادامه 
مي دهند. امريكا و تروئيكاي اروپايي تالش كرده اند از 
طريق انتشار اطالعات نادرست، مطالب غيرمستند، 
گمانه زني هاي نادرس��ت و تفاس��ير گمراه كننده، 
خودسرانه و ناقص از قطعنامه ۲۲۳1 شوراي امنيت، 
بين اي��ن قطعنامه و اس��تفاده از پهپادها در جنگ 
اوكراين ارتباط ساختگي ايجاد و از اين طريق ادعاهاي 
بي اساس خود را عليه جمهوري اسالمي توجيه كنند.

وزيراقتصاد:دولتحامي
كسبوكارهايديجيتالاست

احس��ان خاندوزي با اشاره به مش��كالت پيش آمده 
براي كسب وكارهاي ديجيتال در ماه گذشته، اظهار 
كرد: اواخر ش��هريور و اوايل مهر ماه به جهت فضايي 
كه آش��وبگران ايجاد كردند، لطمه جدي به برخي از 
اشتغال هاي حوزه كس��ب وكارهاي مجازي داشتيم 
كه متاس��فانه درآمد بس��ياري از افرادي را كه از اين 
فضا استفاده مي كردند به ش��كل منفي تحت تاثير 
قرار داد. وي اف��زود: چون اين مس��اله حائز اهميت 
اس��ت، در كميته اش��تغال ديجيتال دولت جلسات 
متعددي تشكيل شده و دولت حامي كسب وكارهاي 
ديجيتال است و پشت آنان را خالي نخواهد كرد. وزير 
امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد: دولت وظيفه خود 
مي داند كه اين جمع تقريبًا قابل توجهي از مردم كه از 
اين طريق كس��ب درآمد مي كردند را حمايت كند و 
امشب وزير ارتباطات جزييات بسته مصوب حمايتي 
در اين زمينه را اعالم مي كند. س��خنگوي اقتصادي 
دولت با اش��اره به وضعيت ب��ازار كار اظهار كرد: نرخ 
بيكاري در تابستان امسال به ۸.9 درصد رسيده است. 
برخي قائل به اين هس��تند كه وقتي بيكاري كاهش 
پيدا كرده اين صرفًا ناشي از مساله نرخ مشاركت است 
كه از 41.1 درصد به 41 درصد كاهش پيدا كرده، اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه تعداد افراد فعال اقتصادي 
در تابستان امس��ال ۲11 هزار نفر افزايش يافته و به 
۲۶ ميليون و 11۲ هزار نفر رس��يده است. خاندوزي 
يادآور ش��د: از طرف ديگر تعداد افراد داراي شغل در 
كشور هم ۳۷۳ هزار نفر افزايش يافته و به ۲۳ ميليون 
و ۷۷۸ هزار نفر رسيده است. جمعيت بيكار 1۵ ساله و 
باالتر كه فارغ التحصيل آموزش عالي كشور هم بودند 
از يك ميليون و 1۲ هزار نفر به 9۵۵ هزار نفر كاهش 
يافته است. وزير اقتصاد ادامه داد: اين درحالي است 
كه ما به دليل خشكسالي در بخش كشاورزي حدود 
۳00 هزار نفر در تابس��تان امسال كاهش شاغالن را 
داش��تيم و در مقابل در بخش صنعت 11۲ هزار نفر 
و در بخش خدمات ۵4۶ هزار نفر افزايش ش��اغل را 
تجربه كرديم. وي در پاسخ به پرسشي درباره ارتباط 
ناآرامي هاي اخير و تحريم هاي جديد، اظهار كرد: من 
موافقم كه حتمًا بخشي از انگيزه هايي كه پشت سر 
اتاق فرمان ناآرامي هاي يك ماه گذش��ته كشور بوده 
است، نارضايتي آنان از جهت گيري هاي تحولي يك 
سال گذشته است. اميدواريم در همين دوره بسياري 
از اقدامات كه سال ها گفته مي شد اما پيگيري نمي شد 
يا اراده سياسي كافي برايش وجود نداشت به نتيجه 
برس��د. خاندوزي تأكيد كرد: اتفاقًا ح��وادث اخير و 
اغتشاشاتي كه شكل گرفته نه تنها مانعي نيست، بلكه 
دولت را در ادامه مسير اقتصادي و سياست خارجي 
خودش مصمم تر كرده اس��ت.  سخنگوي اقتصادي 
دولت ادامه داد: قطعًا يكي از جلوه هاي بيروني براي 
تحريم كنندگان كشور اين است كه وقتي مي بينند 
كش��ور توانسته مس��يرهاي جايگزيني براي رشد و 
توس��عه اقتصادي خود در پيش گيرد و در انزوا نماند 
حتمًا تالش خواهند كرد از طرفي مثل تبديل كردن 
يك نارضايتي و اعتراض مسالمت آميز به يك آشوب 
گسترده در چندين شهر كشور دوباره شرايط تحريمي 
را براي كش��ور فراهم كنند. خان��دوزي تصريح كرد: 
تمام تالش ما بايد اين باشد كه هم شرايط داخلي را 
به سرعت به آرامش برگردانيم و امنيت كسب وكار و 
امنيت اقتص��ادي را به فعاالن اين بخش برگردانيم و 
هم نشان دهيم كه اقتصاد ايران نه تنها مي تواند ادامه 
حيات دهد، بلكه در مس��ير رشد و توسعه اقتصادي 
حتي در حوزه تج��ارت خارجي، ترانزيت و مبادالت 
ارزي ق��رار گيرد. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه تالش 
دولت اين بوده كه موتورهاي خلق  تورم را مهار كند، 
اظهار كرد: نقدينگي پايان شهريورماه 1401 به ۳۵.۳ 
درصد كاهش يافته است كه البته بعد از حذف بانك 
مهر اقتصاد است. رشد نقدينگي شهريور پارسال 40.۵ 
درصد بوده و همين نقدينگي شهريور ماه در مقايسه با 
مردادماه سه دهم واحد درصد كاهش داشته است. وي 
يادآور شد: اينها شواهدي است مبني بر اينكه حركت 
جدي و اراده دولت براي كنترل تورم، حرف نيس��ت 
و با جديت از طريق همه دستگاه هايي كه بر كنترل 
تورم موثر هستند پيگيري مي شود. در شهريور 1400 
تورم ماهانه ۳.9 درصد بود كه در شهريور 1401 به ۲.۲ 
درصد است. خاندوزي ادامه داد: تورم بخش خوراكي و 
آشاميدني در شهريور پارسال ۵.1 درصد بود كه به ۲.۲ 
درصد در شهريور امسال كاهش يافته است. در مهرماه 
هم تورم ۲.۲ درصدي اين بخش ادامه داشته است و در 
مجموع طي مهرماه سه درصد افزايش تورم داشتيم 
كه بخش��ي از آن ناش��ي از افزايش اجاره بها و برخي 
اقالم بود. س��خنگوي اقتص��ادي دولت تصريح كرد: 
وضعيت تورمي البته از نظر دولت همچنان مطلوب 
نيست و تا پايان سال اولويت اقتصاد كالن بايد ثبات 
اقتصادي و مهار تورم باشد و هر دستگاهي كه از برنامه 
رشد غيرتورمي انحراف داشته باشد بايد در جلساتي 
كه مع��اون اول و معاون اقتص��ادي برگزار مي كنند، 
پاسخگو باشد. وي با اشاره سهم بدهي بانك ها به بانك 
مركزي اظهار كرد: در پايان شهريور 1401 از حدود 
۳۳ درصدي كه رشد پايه پولي بوده، حدود ۷.۵ درصد 
آن متعلق به بدهي بانك ها به بانك مركزي بوده است؛ 
بنابراين مجموعا بدهي بانك ها به بانك مركزي بدتر 
نشده، هرچند قابل دفاع هم نيست. خاندوزي تأكيد 
كرد: بخش��ي از اين افزايش بدهي به جهت اين است 
كه نياز به نقدينه خواهي فعاالن اقتصادي از ش��بكه 
بانكي وجود دارد و بانك ها بايد نقدينگي بيشتري در 
اختيار قرار دهند اما بخشي از آنكه به بي انضباطي خود 
شبكه بانكي بازمي گردد و ممكن است تقاضا واقعي و 
در بخش توليد نباشد، از طرف بانك مركزي به شكل 
ماهانه نظارت و كنترل مي شود. سخنگوي اقتصادي 
دولت يادآور شد: دولت تالش مي كند اضافه برداشت ها 
را با توجه به اينكه به ارايه وثيقه منوط شده، از اين امر 
كوتاه نيايد و تدابيري براي افزايش شاخص سالمت 
بانكي و شاخص هاي ديگر را در نظر داريم كه اميدواريم 

اين وضعيت را در ماه هاي بعدي بهبود پيدا كند. 

دولتسيزدهمكدامگزارشراقبولميكند؟

رييسجمهور:

دعواي تمام نشدني مركز آمار و بانك مركزي

ايرانامروزقدرتمندترازهرزمانديگرياست
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسالمي ايران 
امروز قدرتمندتر از هر زماني است، گفت: حضور بسيار 
موثري در منطقه داشته و بنا دارد اين حضور قدرتمندانه 
را ب��راي حمايت از مظلومان عالم و مردم تحت س��تم 
و آزاديخواهان ادامه دهيم. س��يدابراهيم رييس��ي در 
جمع مديران ارشد رسانه هاي بين المللي عضو اتحاديه 
خبرگزاري هاي آس��يا و اقيانوس��يه )اوآنا(، ماموريت 
اصحاب رسانه ، را حفظ اس��تقالل و هويت كشورها به 
خصوص در اين منطقه برش��مرد. وي يادآورشد: امروز 
امروز در دني��اي اطالعات و ارتباطات زندگي مي كنيم 
كه هجوم بسياري به فرهنگ ملت ها به ويژه ملت هاي 
مستقل صورت مي گيرد، دشمنان مي خواهند كشورها 
را از هويت تهي كنند تا كشور مستقل در دنيا و منطقه 
نباش��د. رييس جمهور بر نقش تعيين كننده رسانه ها 
تاكيد كرد و گفت: رس��انه ها به عن��وان جايگاهي كه 
مي توانند از چند خصوصيت برخوردار باشند كه اولين 
ويژگي رسانه براي اينكه بتواند براي مردم به عنوان يك 
جايگاه اميدبخش مطرح باشد، برخورداري از صدق و 
راس��تي و به هنگام عمل كردن است. رسانه بايد بتواند 
استقالل، هويت و آزادي ملت ها را حفظ و صيانت كند 
و ملت ها را در برابر هجوم ها حفظ كند، اين رسالت مهم 
براي رسانه هاست. وي در ادامه سخنانش با بيان اينكه 
اقسام ترور وجود دارد، گفت: گاهي ترور شخصي است 
كه فردي را ترور مي كنند؛ گاهي هم ترور ش��خصيتي 
است و با تهمت افترا و ناسزا شخصيت ها را ترور مي كنند.

گاهي اقتصاد يك ملت را ترور مي كنند و االن با تحريم 
به دنبال ترور اقتصاد كش��ور ها هستند، تحريم همان 
جنگ نظامي است. وي همچنين به تروريسم فرهنگي 
پرداخت و اظهاركرد: تروريس��م فرهنگي، تروريسمي 
است كه به حقايق نمي پردازد و تالش مي كند حقايق 
حذف ش��ود و دومين كار تروريس��م فرهنگي پنهان 
كردن حقيقت با دروغ تهمت و افترا اس��ت. تروريسم 

فرهنگي حقايق كم اهميت و كم وزن را بيان مي كنند تا 
حقايق اصلي پنهان را پنهان مي كند. تروريسم فرهنگي 
نمي خواهد حقايق براي مردم روشن شود، بر اين اساس 
ماموريت خطيري بر عهده اصحاب رسانه است مبني بر 
اينكه هويت تمدني مردم در آسيا و اقيانوسيه را حفظ 
كنند. رييس جمهور گفت: رسانه مي تواند حفظ ارزش ها 
و كرامت انس��اني براي ملت ها انجام ده��د؛ ماموريت 
اجراي عدالت و پيگيري آن را در جامعه به عهده بگيرد. 
رييسي همچنين با خاطرنش��ان كردن اين مساله كه 
حفظ كرامت انساني و اجراي عدالت از نكاتي است كه 
مي تواند به عنوان محور خواس��ته رسانه ها و پيگيري 
رسانه ها مطرح باشد، تاكيد كرد: در واقع قدرت رسانه 
اگر در خدمت كرامت انساني و در خدمت اجراي عدالت 
باشد، رسانه ذي قيمتي است. رييسي همچنين با بيان 
اينكه ممكن است رس��انه يك موضوع را دنبال كند اما 
بايد ببيني��م چه ادراكي به وجود مي آي��د، تاكيد كرد: 

ادراك مخاطب بسيار مهم اس��ت اينكه شما چه اراده 
كرديد يك بخش قضيه است بخش ديگر اين است كه 
ادراك مخاطب هم همان ادراكي اس��ت كه بايد اتفاق 
بيفتد.امروز جنگ، جنگ روايت هاست؛ از يك حادثه 
يك خبرگزاري يك گونه روايت مي كند يك رسانه به 
يك گونه ديگر؛ گاهي ۲0 روايت وجود دارد؛ كدام روايت 
درست اس��ت؟ اينجا بايد دنبال روايت و حقايق رفت. 
وي با بيان اينكه استكبار به دنبال عوض كردن ادراكات 
جامعه و تحميل ادراكات خود به جوامع اس��ت گفت: 
از يك بازي كودكانه گرفته تا مطالبي كه مي خواهد با 
جوانان و نوجوانان و اليه هاي مختلف اجتماعي القا كند 
بيانگر آن اس��ت كه مي خواهد در مخاطبان ادراكي كه 
خودش مي خواهد، اتفاق بيفتد. اينكه برداشت درستي از 
واقعيت ها اتفاق بيفتد و ادراك درست و دقيقي در مقابل 
مطالب ساختگي رسانه هاي غربي شكل بگيرد، وظيفه 
رسانه هاي مستقل است. وي همچنين نقش رسانه ها را 

در جلوگيري از ترويج خشونت، افراطي گرايي، جرايم 
س��ازمان يافته، مواد مخدر و به راه انداختن اختالفات 
قومي و مذهبي يادآورش��د و گفت: امروز ادامه حيات 
برخي در دنيا به راه انداختن اينگونه اختالفات به ويژه در 
كشورهاي مستقل است. رييسي در ادامه اظهاراتش با 
اشاره به اينكه فصل جديدي در جهان در حال پيدايش 
اس��ت، ادامه داد: قدرت هاي جديدي دارد در دنيا خلق 
مي شود و به اين قدرت ها بايد توجه شود. وي با برشمردن 
ويژگي هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه گفت: داشتن نيمي 
از جمعيت جهان و ذخاير و منابع بسيار و شكل گيري 
اتحاديه هاي منطقه اي مثل شانگهاي و اوراسيا به اين 
منطقه قدرت بخشيده و همكاري هاي كشورهاي منطقه 
نيز قدرت جديدي رقم در منطقه رقم زده است. قدرت 
غربي ها و امريكايي ها كه در دنيا يكه تازي مي كردند، چه 
بخواهند و چه نخواهند رو به افول است. رييس جمهور 
كشورمان همچنين به مذاكرات هسته اي ايران پرداخت 
و گفت: ما به دنبال حق جمهوري اسالمي هستيم آن چه 
در برجام بود با نقض از سوي امريكايي ها مواجه شد، اروپا 
هم به تعهدات خود عمل نكرد فقط جمهوري اسالمي به 
تعهداتش عمل كرد. آژانس بين المللي انرژي اتمي 1۵ 
بار به طور رسمي اعالم كرده كه فعاليت هاي هسته اي 
ايران هيچ انحرافي ندارد؛ در مذاكرات نيز ايران حرفهاي 
خود را با منطق و استدالل بيان كرد و امريكا بايد تصميم 
بگيرد اما تاخير مي كند و زمان را مي گذراند. وي با تاكيد 
بر اينكه ما مصمم هستيم كه حقوق ملت را دنبال كنيم، 
افزود: ايران رفع و خنثي كردن تحريم ها را همزمان در 
دستور كار دارد. امريكايي ها در مواجهه با ايران براي 
چندمين بار دچار خطا و اش��تباه در برداشت شدند، 
جمهوري اسالمي ايران امروز قدرتمندتر از هر زماني 
است و حضور بسيار موثري در منطقه داشته و بنا دارد 
اين حض��ور قدرتمندانه را براي حمايت از مظلومان 

عالم و مردم تحت ستم و آزاديخواهان ادامه دهيم.



ادامه از صفحه اول|
 ندا در جريان گفت وگو با »تعادل« درباره آسيب هايي 
كه در اثر اين تصميم دولت متحمل شده، مي گويد: 
»بعد از فوت شوهرم، با مشكالت زيادي روبه رو بودم، 
به خاطر پسر معلولم، نمي توانستم در بيرون كار كنم 
و مي بايست باالي سرش مي بودم. نهايتا با پيشنهاد 
يكي از دوس��تان، هم��ه دارايي اندكم��ان را صرف 
سرمايه گذاري در يك فروشگاه آنالين اينستاگرامي 
كردم تا از يك طرف هم بتوانم باالي س��ر فرزندانم 
باشم و هم درآمدي داش��ته باشيم. به همين خاطر 
در زمينه پوشاك و كفش زنانه فعاليت هايم را شروع 
كردم.« اين مادر سرپرست خانوار در ادامه مي گويد: 
»براي نيازسنجي و بازاريابي حدودا يك سال صرف 
ك��ردم.  از يك طرف به پيج ه��اي پرمخاطب آگهي 
مي دادم تا صفح��ه ام رو تبليغ كنند و از طرف ديگر 
تالش مي كردم تا با ارايه اجناس با كيفيت و متفاوت 
براي خودم مشتري داشته باشم. همراه با دخترانم 
در پياده روهاي شهر كرج راه مي افتاديم و بين مردم 
آدرس فروشگاه آنالين خود را پخش مي كرديم. پس 
از 9ماه تا يك سال، آروم آروم تونستيم مشتريانمون 
رو پي��دا كنيم.« ن��دا ادامه مي دهد: »طي 3س��ال 
گذشته تالش زيادي كردم و همه وقت و سرمايه ام 
را صرف اين نوع كسب و كار كردم، از بسياري از نقاط 
ايران مشتري داشتم و سفارش ها رو از طريق پست 
به سراسر ايران ارسال مي كردم. براي ارسال كاالها 
تو شهر خودمون و شهرهاي اطراف يك راننده رو هم 
استخدام كردم تا يه ساعت هايي در روز سفارش ها 
را به كرج و شهريار و هش��تگرد و... برسونه.اما تمام 
تالش هامون با تصميم يهويي مسووالن به باد رفت. 
كساني كه كسب و كار مجازي دارند، مي دونند، اگر 
مدت زمان كوتاهي غيبت داشته باشند، مشتري ها 
مي پرند. االن دخترانم دچار افس��ردگي ش��ده اند و 
من نمي دان��م چطور بايد پول اج��اره خانه، گذران 
زندگي و... را تامين كنم. دوست دارم به خيابان بروم 
و فرياد بزنم و خشم خودم رو خالي كنم.« اين مادر 
در شرايطي كه آه مي كش��د و به چه كنم، چه كنم 
افتاده، مي گويد: »3روز پيش 250هزار تومان دادم 
تا يه فيلترشكن نصب كنم، ش��ايد بتونم بخشي از 
مشتريام رو احيا كنم، ولي چاره ساز نبود. 250هزار 
تومانم هم رفت. معلومه چه كس��ايي فيلتر مي كنن 
و كيا فيلترش��كن مي فروشن. مس��ووالني كه اين 
تصميم ها رو مي گيرند آيا مي دونن چه باليي سر من 
و امثال من مي آد؟ مي دانند چطور بايد سر ماه اجاره 
خونه و بدهي هام رو پرداخت كنم؟من مسببان اين 

تصميم رو به خدا واگذار مي كنم.«
  پرده سوم؛ آقاي كاف و دختر همسايه 

سوژه بعدي گزارش امروز ما، پيرمردي است كه خود 

را عمو كاظم معرفي مي كند. نامي كه اهل محل با آن 
صدايش مي كنند و به او احترام مي گذارند. چهره اي 
كه گرد پيري باعث شده موهاي به رنگ شبش طي 
سال ها به رنگ صبح در آيد و چين و چروك فراواني 
بر پيشاني اش بنشيند. س��ال ها گچبري مي كرده و 
به گفته خ��ودش زماني بهترين آرك هاي خانه هاي 
آبي��ك و قزوين را طراحي مي كرده اس��ت و نقش و 
طرح هاي درجه يك��ي در خانه مي انداخته. اما با باال 
رفتن سن و س��الش ريه هايش دچار آسيب مي شود 
و گچ برايش حكم س��م را پيدا مي كند. اين مي شود 
كه ديگر امكان كار بيرون خانه پيدا نمي كند و همراه 
با محترم خانم همس��رش در خانه مي ماند، خودش 
درب��اره آن روزه��ا مي گويد: »تقدير م��ا اين بود كه 
فرزندي نداش��ته باش��يم. بعد از بيكار شدن، مدتي 
كار در خانه مي كردم، قند مي شكستم و سبزي پاك 
مي كردم و در ازاي آن عددي مي گرفتم.« اما يك روز 
دختر نوجوان همسايه برايشان نذري مي آورد. عمو 
كاظم، طرح زيبايي بر بشقاب مالمين همسايه مي زند 
و همراه با كمي شكالت بازمي گرداند. پس از مدتي 
دختر همس��ايه س��فارش هاي تازه اي از دوستانش 
مي آورد و به عمو كاظم پيش��نهاد مي كند كه پيجي 
در اينس��تاگرام راه اندازي كند. اين مي شود كه عمو 

كاظم راهي بازار قزوين مي ش��ود و تعدادي ظرف و 
ظروف س��فيد و رنگ خريداري مي كند و نقش هاي 
زيباي��ي روي ظروف مي زند. مهناز دختر همس��ايه 
هم كمكش مي كند تا صفحه اش را در اينس��تاگرام 
باز كند و بعد هم تبيل��غ و... آرام آرام كار عمو كاظم 
مي گيرد و از اقصي نقاط ايران سفارش هاي متعددي 
مي گيرد و دامنه كارش هم وسيع تر مي شود. درآمد 
عمو كاظم هرچند خيلي زياد نيست، اما براي او كه 
نه بيمه داشته و نه حقوق بازنشستگي و نه مستمري 
در حكم آب حيات است. روزگار خوشي عمو كاظم اما 
به سرعت بر باد مي رود و با آغاز تجمعات اعتراضي در 
ايران، هم اينستاگرام مسدود مي شود و هم اينترنت. 
يعني تنها راه ارتباطي او و مشتريانش از بين مي رود. 
خودش مي گويد: »سران دولت فكر مي كنند با بستن 
اينستاگرام مردم آروم ميشن، نه به خدا، مردم از فقر 
مي نالند از گروني، از نداري. دولت به جاي اينكه اين 
مشكالت رو حل كنه، راه درآمد آدماي بدبختي مثل 
من رو هم بس��ته. مني كه نه مي تونم برم بيرون كار 
كنم ن��ه توانش رو دارم فعاليت بدني كنم، نون بخور 
نميري از گوش��ي ام در مي آوردم ك��ه اون رو هم ازم 
دريغ كردن.حاال مس��ووالي مملكت كجان جواب 
م��ا رو بدن.« پيرمرد در زمان ح��رف زدن، صدايش 

مي لرزد و بغضي در گل��و دارد؛ مي گويد، دخترم تو 
رو خدا صداي ما رو به گوش مس��ووال برسون كه بد 

زخمي به ما زدن.بد زخمي...

  پرده آخر؛ سكوت و ديگر هيچ
اين دو پرده روايتي است كه از بسياري از صاحبان 
كس��ب و كار آنالين كه در پوزيش��ن هاي مختلف 
در ج��اي ج��اي اين س��رزمين يك نگاهش��ان به 
فيلترشكن ها است و نگاه ديگرشان به گوشي هايشان 
تا كاري را كه براي آن س��رمايه و وقت بس��ياري را 
صرف كرده اند از خطر تعطيلي و فروپاش��ي نجات 
بدهند. در ميان اين افراد، پدران، مادران، دختران 
جوان، و پس��ران پ��ر اميدي و م��ردان و زناني قرار 
دارند كه روز و روزگاري با هدف كسب روزي حالل 
فروش��گاه آنالين خود را راه انداختند اما به تصميم 
يك شبه مسووالن ناگهان همگي به باد رفت.وقتي با 
تعدادي از اين افراد صحبت مي كردم و به آنها گفتم 
كه وزير ارتباطات گفته بايد از قبل، فكر اين جاي كار 
را مي كردند و كسب و كار خودشان را روي اپ هاي 
خارجي نصب نمي كردند، صدايش��ان پر از خش��م 
مي شد و گاليه؛ يا فرياد مي زدند يا اينكه در برابر اين 

همه درد و تحقيرسكوت مي كردند و ديگر هيچ....
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نوسانات۴۰سالاخير
نرخبهرهدرامريكا

در طول ۴0 سال گذشته نرخ بهره اياالت متحده امريكا 
روند نزولي داشته اما طي شش ماه اخير اين روند كامال 
معكوس ش��ده اس��ت. فدرال رزرو قصد دارد در آخرين 
جلسه امس��ال خود بار ديگر نرخ بهره را به ميزان 0/75 
درصد افزايش دهد. به گزارش تجارت نيوز، در طول شش 
ماه گذشته فدرال رزرو امريكا با سرعتي كه در چند دهه 
اخير بي سابقه بود، نرخ بهره را 300 واحد افزايش داد. با 
اين وجود پيش بيني مي شود تا پايان سال 2023 نرخ هاي 
بهره به ۴/50 تا 7/75 درصد برسد. بانك مركزي امريكا 
)فدرال رزرو( برنام��ه دارد در روز دوم نوامبر و در آخرين 
جلسه خود در س��ال 2022، نرخ بهره را 75 واحد ديگر 
افزايش دهد. اما جالب توجه اس��ت كه هنوز اين نرخ ها 
از متوسط نرخ بهره امريكا در چند دهه گذشته پايين تر 
است. سايت ويژوال كپيتاليس��ت در قالب يك نمودار 
تاريخچه تغييرات نرخ به��ره در عصر مدرن امريكا را به 
تصوير كشيده است.همچنين به تاثيرات سياست پولي 
انقباضي بر شرايط كنوني اش��اره مي كند. در ۴0 سال 
گذشته بهره بانكي اين كشور نوسانات زيادي داشته اما 
روند كلي آن كاهشي بوده كه عمدتاً به دليل رشد آهسته 
توليد ناخالص داخلي و رشد اشتغال بود. اما در چند سال 
اخير اين روند معكوس شده و رو به افزايش رفته است. اما با 
وجود همه گيري كرونا هزاران ميليارد محرك مالي كاهش 
يافتند و با حمله روس��يه به اوكراين، سير تقاضا به طور 
چشمگيري تغيير كرد. تورم اياالت متحده به باالترين 
حد در ۴0 سال گذشته رسيد كه با بازار كار قوي مواجه 
شد. در نتيجه، فدرال رزرو براي جلوگيري از خارج شدن 
بيش از حد اقتصاد از نظم، به اقدامات افراطي و تهاجمي 
براي افزايش نرخ بهره روي آورد. از طرفي نرخ هاي بهره 
واقعي نزديك به پايين ترين ح��د باقي مي ماند. پس از 
كاهش منفي سال 202۱، نرخ هاي بهره واقعي در حدود 
۱/2 درصد نوس��ان داشت. در همين حين نرخ بيكاري 
در حد بس��يار پاييني قرار دارد. به طوري كه در ماه اوت 
به ازاي هر فرد بيكار، دو فرصت شغلي وجود داشت. در 
شرايط امروزي، كسب وكارهايي كه قدرت قيمت گذاري 
دارند، احتماال براي حفظ ظرفيت وام گيري و حاشيه سود 
سالم تر انعطاف پذيرتر خواهند بود. از سوي ديگر نرخ هاي 
بهره باال مي روند. دسترس��ي ش��ركت ها به بدهي هاي 
شركتي گران تر مي شود، زيرا شرايط وام دهي محدودتر 
مي شود. با افزايش نرخ بهره اياالت متحده، فعاالن بازار 
به طور فزاينده اي نسبت به چشم انداز اقتصادي كوتاه مدت 
بدبين شده اند. در نتيجه، بازده اوراق قرضه كوتاه مدت 
اياالت متحده افزايش يافته اس��ت، زيرا ريس��ك هاي 
كوتاه مدت بيشتر از ريسك در بلندمدت به نظر مي رسد. 
منحني بازدهي اوراق ۱0 ساله منهاي اوراق دو ساله كه 
بازده اوراق كوتاه مدت را از بازدهي بلندمدت كم مي كند، 
اين روند را نش��ان مي دهد. در ماه اكتبر، بازدهي اوراق 
خزانه داري به 0/39- واحد مبنا كاهش يافت كه يكي از 
پايين ترين بازدهي ها در چند دهه اخير است. هنگامي 
كه اين منحني بازده معكوس مي شود، به اين معني كه 
بازدهي كوتاه مدت باالتر از بازدهي بلندمدت است، اغلب 
نشانه عدم اطمينان بازار است. از نظر تاريخي، اين نشانه 
يك ركود است، اما اغلب با تاخير چند ماهه اتفاق مي افتد.

   تاثير افزايش نرخ بهره بر كسب و كارها
س��ال ها پايين بودن نرخ بهره به رش��د سود و تسهيل 
بيشتر ش��رايط دريافت وام كمك كرده است. با افزايش 
آن، هزينه هاي بدهي افزايش مي يابد، در نتيجه فش��ار 
بر سود شركت ها به ويژه شركت هايي كه بدهي هايي با 
نرخ شناور دارند، افزايش مي يابد. عالوه بر اين، با توجه به 
اينكه شركت ها به دنبال تامين مالي مجدد بدهي هستند، 
هزينه هاي استقراض بيشتر مي شود. اما شركت هايي كه 
با نرخ هاي ثابت وام مي گيرند، موقعيت بهتري خواهند 
داشت. شركت هاي سهام خصوصي در بازار مياني يعني 
آنهايي كه شركت هايي به ارزش بين 50 تا 500 ميليون 
دالر را خريداري مي كنند، ش��اهد افزايش ۱2 درصدي 
درآمد در مقايسه با سه ماهه سوم سال گذشته بوده اند، 
اگرچه حاش��يه سود آنها ش��روع به كاهش كرده است. 
ش��ركت هايي كه قدرت قيمت گذاري، بهبود مديريت 
هزينه و توانايي انتقال هزينه هاي فزاينده به مشتريان را 
دارند، بهتر مي توانند در محيط نامطمئن امروزي ادامه 
دهند. با توجه به تعداد متغيرهاي موجود، شركت هايي 
كه به سرعت سازگار مي شوند مي توانند انعطاف پذيري 

بيشتري داشته باشند.
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طال با نرخ دالر همراه شد
3 آبان ۱۴0۱ قيمت طال و سكه با روند صعودي قيمت 
دالر همراه شد و برخالف چند روز گذشته روند مثبت 
را در پيش گرفت. اين در حالي بود كه روند قيمت اونس 
جهاني طال امروز نزولي ب��ود. به گزارش تجارت نيوز، 
قيمت طال روز سه شنبه برخالف جريان كاهشي قيمت 
از ابتداي هفته تاكنون، روند صعودي داشت. در حالي 
كه اونس جهاني طال روند كاهشي را طي مي كند اما 
قيمت طال و قيمت سكه امروز متاثر از افزايش قيمت 
دالر افزايشي بود. سه شنبه سوم آبان ۱۴0۱ هر مثقال 
طال به قيمت پنج ميليون و ۸2۴ هزار تومان رس��يد 
و نسبت به روز دوش��نبه حدود 30 هزار تومان رشد 
داش��ت. هر گرم طالي ۱۸ عيار با افزايش نزديك به 
هفت هزار توماني قيمت، با نرخ يك ميليون و 3۴3 هزار 
تومان در بازار معامله شد. اين در حالي است كه قيمت 
اونس جهاني طال با كاهشي در حدود ۱2 دالر به قيمت 

هر اونس طال ۱,۶۴۱,۴۱ دالر رسيد.

 سكه طرح قديم به كف كانال 
۱۴ ميليوني بازگشت

سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با رشد اندك به قيمت 
حدودي ۱۴ ميليون و 900 معامله شد. سكه طرح قديم 
كه در روزهاي گذشته وارد كانال ۱3 ميليون تومان شده 
بود با رشد بيش از ۶0 هزار توماني قيمت، به كف كانال 

۱۴ ميليون تومان رسيد و با قيمت نزديك به ۱۴ ميليون 
و ۱00 هزار تومان در بازار تهران معامله شد.  نيم سكه 
و ربع سكه نيز كه روز گذش��ته 20 هزار تومان كاهش 
قيمت داشت به محدوده قبلي برگشت 20 هزار تومان 
باال رفت و به قيمت هش��ت ميليون و ۱20 و 5 ميليون 
و  ۱20 هزار تومان رس��يد. سكه گرمي برخالف جريان 
نزولي قيمت سكه ديروز 50 هزار تومان افزايش قيمت 
داشت كه امروز با نرخي ثابت مانند روز گذشته در بازار 
معامله شد. هر سكه گرمي در بازار معامالت به قيمت سه 
ميليون و ۱00 هزار تومان رسيد. با افزايش قيمت سكه 
حباب س��كه نيز روند رو به رشدي داشت و سكه طرح 
قديم با ۸0 هزار تومان، بيشترين نرخ افزايش حباب را 
در خانواده خود داشت. امروز حباب سكه امامي در حدود 
يك ميليون و ۴00 هزار تومان بود و حباب سكه امامي 
نزديك به دو ميليون و 200 هزار تومان. با وجودي كه 
امروز قيمت سكه گرمي روند باثباتي داشت اما حباب اين 
كوچك ترين عضو خانواده سكه ها 9 هزار تومان افزايش 
قيمت داش��ت و به نرخ يك ميليون و 539 هزار تومان 
رسيد. در روزهاي گذشته پيش بيني تحليلگران حكايت 
از روند نزولي قيمت جهاني طال داشت. به نظر مي رسد 
تحليل قيمتي ط��ال در بازارهاي جهاني كه در ماه هاي 
اخير از جنگ اوكراين و نرخ ت��ورم در امريكا و افزايش 
بهره بانكي اين كشور تاثير گرفته درست از آب درآمد.  هر 

چند تحليلگران بازار افزايش شاخص دالر و افت اندك 
بازدهي اوراق خزانه داري در روز گذشته از عوامل كاهش 
قيمت اونس جهاني طال مي دانند. به اعتقاد فعاالن بازار 
طال، اين فلز گرانبها برخالف دالر، خود داراي ارزش ذاتي 
است و نوسانات قيمتي روزهاي گذشته در قيمت طال 
و سكه چندان قابل توجه نيس��ت. در روزهاي گذشته 
برخي تحليلگران بازار سرمايه تغيير قيمت طال را ناشي 
از روند قيمت اونس جهاني طال مي داونستند تا تحركات 
محدود بازار دالر اما به نظر مي رسد امروز قيمت طال در 

مقايسه با اونس جهاني تمايل بيشتري به بازار دالر نشان 
داد. بايد به اين موضوع كه جريانات قيمتي در بازار داخلي 
كشور به هرآنچه كه روند صعودي داشته باشد واكنش 
سريعتري نشان مي دهند تاكيد كرد. اگر شرايط غير از 
اين باشد شايد سكان هدايت بازار مانند جريان قيمتي 
دالر در دستان دولت است! حال بايد ديد در هفته هاي 
آينده باتوجه به واكنش قيمت جهاني طال به تصميمات 
فدرال رزرو امريكا، نرخ بهره و شاخص دالر روند قيمت 

طال در بازار داخلي چگونه خواهد بود؟

قيمت دالر روز سه ش��نبه با بي��ش از ۱00 تومان 
افزايش به 32 ه��زار و ۸7۶ تومان رس��يد. برخي 
كارشناس��ان مح��دوده 32 هزار توم��ان را قيمت 
متعادل براي اين اس��كناس امريكاي��ي مي دانند. 
آيا حفظ اين قيمت براي دالر، توس��ط بازارساز در 
روزهاي آينده ميسر است؟ به گزارش تجارت نيوز 
قيمت دالر روز سه شنبه در همان محدوده مقاومتي 
32 هزار تومان، مانند روزهاي اخير با اندكي واكنش 
مثبت قيمتي در نوس��ان بود. اي��ن محدوده كه به 
اعتقاد تحليلگران بازار سرمايه، كارزار دولت و بازار 
ساز با قيمت دالر است روز سه شنبه با نزديك شدن 
به روزهاي پاياني نخس��تين هفته از آبان ۱۴0۱ به 
قيمت 32 هزار و ۸7۶ تومان در بازار معامالت تهران 
رسيد. قيمت دالر امروز نسبت به روز دوشنبه بيش 
از ۱00 تومان افزايش داشت و وارد پله ۸ محدوده 

قيمتي 32 هزار تومان شد.

 اختيارات بانك مركزي براي قيمت 
تا كجاست؟

خرداد ماه س��ال جاري بود كه براس��اس مصوبات 
جديد سران قوا به بانك مركزي، اختيارات اين بانك 
ب��راي مداخله در بازار ارز افزاي��ش يافت و اين بانك 
مجاز ش��د به صورت نامحدود در بازار مداخله كند. 
اما اختيارات بانك مركزي تا كجاس��ت؟ اين سوال 
بسياري از تحليلگران بازار با توجه به شرايط اجتماعي، 
تحريم هاي جديد ايران توس��ط امريكا و اروپا، تورم 
داخلي و اخبار نامساعد سياس��ي از روند مذاكرات 
هسته اي برجام است. در هفته هاي گذشته سياست 
بازارساز حفظ محدوده 32 هزار تومان و تزريق دالر 
به بازار ارز بوده و نتيجه چه شد؟ بازار دالر سهميه اي 
دوباره رونق گرفت و هميشه خريداران قوي ارز براي 
استفاده از اين رانت دولتي وجود دارد. نهايتا قيمت 
دالر با وجود تالش هاي بانك مركزي تمايل به رشد 

نشان مي دهد. بررس��ي روند قيمت دالر در مهر ماه 
۱۴0۱ نش��ان مي دهد اين دو مين بازه زماني نسبتا 
طوالني مدت حضور دالر در كانال 32 هزار توماني 
اس��ت. هر چند تالش هايي ب��راي تحركات قيمتي 
رو ب��ه باال و در كانال 33 ه��زار تومان صورت گرفت 
ام��ا در تايم فريم كوتاه مدت اي��ن افزايش قيمت به 
هيچ وجه قابل توجه نبود. برخي كارشناس��ان بازار 
معتقدند محدوده فعلي قيم��ت دالر نرخ متعادلي 
براي اين اسكناس امريكايي است و روند با ثبات بازار 
در هفته هاي آينده در همين محدوده ادامه دارد. از 
سوي ديگر برخي تحليلگران نيز سيگنال هاي مثبت 
مذاكرات هس��ته اي برجام را از دست رفته مي دانند 
و معتقدند سطح انتظارات تورمي در اجتماع و بازار 
در حال افزايش است و اين خبر خوبي براي تثبيت 
قيمت دالر در محدوده فعلي نيست و خبر از افزايش 

قيمت دالر مي دهد.

   پيش بيني قيمت دالر سخت است
تحليلگران بازار ارز، شرايط كنوني بازار و اقتصاد را مملو 
از اخبار ضد و نقيض مي دانند كه قدم گذاشتن در آن 
مانند فضايي مه آلود است و اين موضوع هر پيش بيني 
را براي قيمت دالر س��خت مي كند. روز سه ش��نبه 
سيگنال دالر هرات نيز بر روند افزايش قيمت دالر در 
بازار معامالت تهران تاكيد داش��ت. هر چند در 2 روز 
گذشته قيمت دالر هرات روند افزايشي داشت و هم سو 
با جريان قيمت دالر در داخل كشور نبود. روز سه شنبه 
قيمت دالر هرات با ۱۸0 تومان افزايش قيمت با نرخ 
32 هزار و ۶50 تومان معامله شد و روند افزايشي دالر 
هرات در روزهاي گذش��ته قيمت آن را به دالر تهران 
نزديك كرده است. درهم امارات در روزهاي گذشته 
هم سو با جريان قيمت دالر در بازار تهران بود اما روز 
سه شنبه نوسان قيمتي درهم روند نزولي اندكي داشت 

و با قيمت 9 هزار تومان در بازار معامله شد..

 قيمت دالر منجمد شد

جوابيه

 جوابيهوزارتاقتصادبهتيتر
»FATFايران؛باقيدرليستسياه« 

درروزنامه»تعادل«

رويكرد دولت س��يزدهم در زمينه هوشمندس��ازي و 
شفافيت  در مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، 
امكان ارايه گزارش به مجامع بين المللي و كش��ورهاي 
همسو و ائتالف هاي دوجانبه و چندجانبه براي دفاع از 
مواضع ايران را فراهم مي كند. به گزارش شادا، مركز روابط 
عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
پاسخ به گزارش مورخ ۱۴0۱/۸/۱ روزنامه تعادل با عنوان 
»ايران؛ باقي در ليست سياهFATF « در همين تاريخ تاكيد 
كرد: باقي ماندن ايران در فهرست سياه FATF همچنان 
كه در سال هاي گذش��ته نيز همين با آن مواجه بوديم، 
رويكردي سياسي اس��ت و با توجه به ناآرامي هاي اخير 
طبيعي است كه برخوردهاي سياسي شدت مي گيرد.  
با اين حال در دولت سيزدهم درباره مبارزه با پولشويي و 
تامين مالي تروريسم اقدامات قابل توجهي انجام گرفته 
كه مهم ترين آن احيا و فعال كردن مركز اطالعات مالي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، گام هاي عملي در راستاي 
هوشمندس��ازي مبارزه با فساد و پول شويي، استفاده از 
ظرفيت دستگاه هاي متولي مبارزه با فساد در سطح كشور 
در راستاي همگرايي و هم افزايي بين مركز اطالعات مالي و 
ساير دستگاه هاي متولي مبارزه با فساد و جرايم اقتصادي و 
انجام اقدامات پيشيني و آسيب شناسي چگونگي رخ دادن 
پول شويي و پيشگيري از انجام اين اقدام مجرمانه است. 
براي نخستين بار در اين حوزه تنقيح مقررات، آيين نامه ها، 
دستورالعمل ها و شيوه نامه ها و آداب نامه هاي مرتبط با 
فعاليت هاي اقتصادي در دستگاه هاي مختلف و توليد 
سامانه هاي هوش��مند و تقاطع گيري اطالعات باهدف 
بهره برداري بهينه از اطالعات در كش��ف، پيشگيري و 
مديريت پرونده هاي مشهور به پول شويي استفاده شد. 
به طور قطع با هوشمندسازي و ش��فافيت هايي كه در 
داخل كشور ايجاد مي شود، امكان ارايه گزارش به مجامع 
بين المللي و كشورهاي همسو و ائتالف هاي دوجانبه و 

چندجانبه براي دفاع از مواضع ايران را فراهم مي كند.
 با اين حال FATF يك بحث حاكميتي و ملي اس��ت و 
وزارت اقتصاد و مركز اطالعات مالي اين وزارتخانه هم تابع 
تصميم حاكميت دراين خصوص خواهد بود و رويكرد 
جدي در اين مورد رصد دقيق منافع ملي، حاكميتي و 

راهبردهاي نظام جمهوري اسالمي است.

رويكرد FATF سياسي است

بانكداري خصوصي

شانه هاي بانك ها
 زير بار تسهيالت تكليفي افتاد

رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
اظهار داشت: درباره موضوع تسهيالت تكليفي رييس 
كل بانك مركزي نامه اي را به رهبري تقديم كرده و اين 
موضوع به مجلس هم منعكس شده و نمايندگان مجلس 
هم با توجه به شرايط بانك ها مالحظاتي نسبت به اين 
موضوع داشتند و اين درخواست ها تا حدي تعديل شد  
اما واقعيت اين بوده كه حجم تسهيالت تكليفي آنقدر 
باالست كه شانه همه بانك هاي دولتي و خصوصي زير 
بار آن افتاده است. كوروش پرويزيان در گفت وگو با ايلنا 
درباره فش��ار دولت بر شبكه بانكي براي تامين منابع 
و تس��هيالت تكليفي و همچنين اظهارات اخير وزير 
اقتصاد مبني بر انتقاد از عملكرد بانك هاي خصوصي 
اظهار داش��ت: بانك هاي خصوصي بر اساس مجوزي 
كه حاكميت براي توس��عه خصوصي سازي در كشور 
صادر كرده، ايجاد شده اند و بايد بانك هاي خصوصي 
را در همان قالب، فضا و براساس شرايط همان كسب 
و كار ببينيم و بايد متف��اوت از بانك هاي دولتي اداره 
شوند. هرچند كه طبق سياست هاي كلي اصل ۴۴ كه 
براساس فرمايش رهبري و چار چوب نظر كلي حاكميت 
ش��كل گرفت، بايد تعدادي از بانك هاي دولتي هم به 
بانك خصوصي تبديل شوند. البته در اين باره نظرات 
مختلفي مطرح مي شود و برخي از مالحظات مربوط به 
مقررات است و مقررات مربوط به بانكداري خصوصي در 
ايران هم پاي كسب و كار رشد نكردند از اين رو طبيعي 
است كه مسائل و مشكالتي در ذهن دولتمردان ايجاد 
كند. در دولت هاي مختلف هم نگرش ها به اين موضوع 
متف��اوت بوده اما ب��ه صورت كلي تالش م��ا در حوزه 
بانكداري خصوصي اين بوده كه بتوانيم كه در چارچوب 
مقررات عمومي كش��ور عمل كنيم و سياس��ت هاي 
كلي كه توسط سياست گذار پولي يعني بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران اب��الغ ش��ده را رعايت و در 
همان مسير حركت كنيم و اساس��ا رايزني ها با بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد و ساير دستگاه هاي حاكميتي 
در قالب همين مجوزها بوده  اس��ت. پرويزيان با بيان 
اينكه در حال حاضر در حوزه بانكي مقررات بانك هاي 
خصوصي و دولتي يكسان است و تفاوتي بين بانكداري 
خصوصي و بانكداري دولتي در ايران وجود ندارد، گفت: 
همان چارچوبي كه در بانك هاي دولتي وجود دارد در 
بانك هاي خصوصي در حال رعايت و اجرا است. از منظر 
تسهيالت تكليفي هم بين بانك هاي خصوصي و دولتي 
تفاوتي قائل نشده اند و آنقدر حجم تسهيالت تكليفي 
باال است كه مديريت نقدينگي كالن بانك مركزي و 
سياست هايي كه در حال اعمال و اجرا است به بانك ها 
چه خصوصي و چه دولتي اجازه نمي د هد كه بتوانند 
اين حجم از تسهيالت تكليفي را به اجرا برسانند. درباره 
موضوع تس��هيالت تكليفي رييس كل بانك مركزي 
نامه اي را به رهبري تقديم كرده و اين موضوع به مجلس 
هم منعكس شده و نمايندگان مجلس هم با توجه به 
شرايط بانك ها مالحظاتي نسبت به اين موضوع داشتند 
و اين درخواست ها تا حدي تعديل شد اما واقعيت اين 
بوده كه حجم تسهيالت تكليفي آنقدر باال است كه شانه 
همه بانك هاي دولتي و خصوصي زير بار آن افتاده است. 
درخواست تمام بانك هاي دولتي و خصوصي كاهش 
تسهيالت تكليفي بوده و هر چند با دولت همراه هستيم 

اما با محدوديت منابع مواجهيم. 

تمديد زمان امهال مطالبات 
واحدهاي توليدي تا شهريور ۱۴۰۲ 
ش��وراي پول و اعتبار با هدف مس��اعدت به بنگاه هاي 
توليدي، با پيشنهاد بانك مركزي مبني بر تمديد زمان 
امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري، 
تا پايان شهريور ۱۴02 موافقت كرد.  به گزارش ايسنا، 
شوراي پول و اعتبار در هزار و سيصد و چهل و ششمين 
جلسه خود با هدف مساعدت به بنگاه هاي توليدي، با 
پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مبني بر 
تمديد بخشنامه قبلي اين شورا در خصوص لزوم امهال 
مطالبات واحدهاي تولي��دي داراي بدهي غيرجاري با 
ش��رايط معين موافقت كرد. طبق اعالم بانك مركزي، 
موسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحدهاي 
توليدي داراي مجوز از وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت يا وزارت مي��راث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دستي كه به تشخيص و معرفي 
كارگروه هاي اس��تاني تس��هيل و رفع موانع توليد در 
چارچوب ضوابط ابالغي توسط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت،  در بازپرداخت بدهي خود به بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي دچار مشكل شده اند و تمام يا بخشي 
از بدهي آن ها، غيرجاري ش��ده است، بدهي واحدهاي 
توليدي مشمول را براي يك بار و حداكثر به مدت پنج 
س��ال با أخذ ميزان 5    /7 درصد از مان��ده بدهي و با دوره 
تنفس شش ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال 

مطالبات موسسات اعتباري« امهال كند.

ركوردشكني فدرال رزرو 
در مواجهه با تورم



شاخص كل بورس امروز هم روي مدار نزول قرار گرفت 
و به نوعي سرخ پوش ش��د. اين سرخ پوشي در حالي 
است كه بسياري از فعاالن بازار سرمايه عقيده داشتند 
شاخص تنها يك روز در محدوده يك ميليون و 200 
هزار واحدي مي ماند و پس از آن مدار صعودي خود را 
آغاز خواهد كرد. آبان ماه براي بورس تلخ بود و شاخص 
كانال 1.3 ميليوني را ترك ك��رد و وارد محدوده 1.2 
ميليوني شد و همين موضوع يك سيگنال منفي قوي 

براي سهامداران بود. 
ديروز خاندوزي، وزير اقتصاد در نشست خبري خود 
گفت: ش��رايط بازار س��رمايه مخصوصا از خرداد ماه 
مقبول نيست! تالش ما اين است كه در كنار كميسيون 
اقتصادي مجلس بتوانيم به يك توافق مشترك براي 
اثرگذاري در سودآوري شركت هاي بورسي برسيم و 
بازار ابهام نداشته باشد. بودجه 1۴02 بايد با پيام هاي 

اميدواركننده براي بازار سرمايه همراه باشد.
سخنگوي اقتصادي دولت مگر نمي گويد از وضعيت 
بورس راضي نيس��ت پس چرا هيچ يك از وعده هاي 
رييس جمهور درخصوص بورس عملي نمي ش��ود؟ 
شايد بخش��ي از وعده هاي دولت عملي شده باشد اما 
تمامي اين وعده ها عملي نشده و اين موضوع به ماهيت 
بازار سرمايه و اعتماد سهامداران آسيب سنگيني وارد 

مي كند.
نكته جالب اينجاست كه سخنگوي اقتصادي دولت 
نيز از وضعيت بورس گاليه دارد. خب مگر بورس يك 
بازار نيست و دولت روي آن نظارت نمي كند در نتيجه 
بايد راهكاري براي ضرر و زيان آن داشته باشد. در اصل 
مس��ووالن دولتي بايد به وعده هاي خود درخصوص 
بورس عمل كنند و راهكاري براي جبران ضرر و زيان 
سهامداران داشته باشند يا حداقل ترين كار اين است 
كه اجازه نزول بيشتر شاخص را ندهد و شاخص كل 

بورس را محدوده خاص كنترل كنند.
در حال حاضر بيش از 98 درصد سهام موجود در بازار 
ارزندگي كافي را دارند اما به واسطه ريزش شاخص و 
بي اعتمادي سهامداران نسب به بدنه بازار، به واسطه 
عدم اجرايي شدن وعده ها؛ نقدينگي جديد وارد بازار 
س��رمايه نمي كنند و در نهايت بازار به علت نبود پول 

ريزشي مي شود.
 نبود نقدينگي نيز به نبود اعتماد برمي گردد، زماني 
كه اعتماد نباش��د نقدينگي هم وارد بازار س��رمايه 
نمي شود. بي اعتمادي نيز به عملكرد مسووالن در 
بورس پديد آمده اس��ت و عملكرد مثبت مسووالن 
مي تواند بي اعتمادي بورس را كاهش و وضعيت بازار 
س��رمايه را بهتر كند. با افزايش اعتماد سهامداران 
نيز مي توانن��د نقدينگي وارد ب��ازار كنند و با ورود 
نقدينگي شاخص رشد و جهش خود را آغاز خواهد 
كرد. در يك نظر معادله ساده اي است كه مسووالن 
اعتمادسازي كنند تا پول وارد بازار شود و به واسطه 
ورود پول ش��اخص روند صعودي به خود بگيرد. اما 
در اصل مسووالن طي 25 ماه اخير نتوانسته اند اين 
معادله س��اده را حل كنند و هر روز شاخص بيش از 

گذشته افت مي كند.

نكته اساس��ي اينجاس��ت كه برخ��الف وعده هاي 
مس��ووالن بورس در يك س��ال و ان��دي اخير روند 
ريزش��ي داش��ته و اكنون وزير اقتصاد نس��بت به 

وضعيت بورس گاليه دارد.
بر همين اساس يك كارش��ناس بازار سرمايه عقيده 
دارد كه دولت با دخالت در بازار پول بيش��ترين ضربه 
را به بازار سهام وارد كرد. سياست كنترل تورم توسط 
دولت كامال شتاب زده اجرا شد، سياست گذار بيش از 
اندازه به بازار پول جهت مهار تورم تكيه كرد. از سوي 
ديگر دول��ت با متورم كردن بيش از حد بازار بدهي به 
عنوان يك از رقباي سنتي بازار سهام آسيب شديدي 

را به بورس تهران وارد كرد.
عل��ي س��اماني فر گفت ك��ه از م��وارد ديگري كه 
زمينه هاي ورود بازار س��رمايه را به شرايط ركودي 
فعلي فراهم كرده اس��ت مي توان به عدم شفافيت 
بانك مركزي در كنترل نرخ به��ره بين بانكي كرد 
كه برخالف وعده هاي سياس��ت گذار اي��ن نرخ از 
سقف از پيش تعيين شده تجاوز كرد. از سوي ديگر 
عملكرد ضعيف وزارت صمت در ادامه قيمت گذاري 
دس��توري در صنايع مختل��ف و عرضه ها در بورس 
كاال به ادامه روند فرسايشي بورس دامن زده است.

او همچنين در پاسخ به اين سوال كه دولت چگونه بايد 
به صورت عملي به بازار سرمايه رونق ببخشد، عنوان 
كرد كه در وهله اول دولت بايد به دخالت هاي بيش از 
حد در بازار پول كه به منظور كنترل تورم انجام شده 
اس��ت پايان دهد و سياست هاي درس��تي را در قبال 

مباحث سياسي و اقتصادي كالن اخذ كند.

   بورس نزولي ماند
ش��اخص كل بورس تهران ديروز سه ش��نبه، سوم 
آبان م��اه با 10 هزار و ۶۷8 واح��د كاهش، در ارتفاع 
يك ميليون و 2۶۷ هزار واحدي قرار گرفت. شاخص 
هم وزن با سه  هزار و 5۷1 واحد كاهش به 3۶9 هزار و 
۶۶۶ واحد و شاخص قيمت با 2 هزار و 132 واحد افت 
به 220 هزار و ۷03 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 10 
هزار و 55۷ واحد و شاخص بازار دوم، 13 هزار و ۴۷ 
واحد افت را ثبت كردند. در اين روز ارزش معامالت 
خرد سهام نيز هر چد نسبت به روزهاي اخير مقداري 
افزايش داشت اما همچنان در محدوده پاييني كانال 2 
هزار ميليارد تومان قرار داشت. ارزش معامالت خرد 

روز دوشنبه 2۴18 ميليارد تومان بود.
روز گذش��ته در معامالت بورس تهران، بيش از چهار 
ميليارد و ۴52 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 2۴ هزار و 880 ميليارد ريال معامله ش��د. 
همچنين پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۶51 
واحد، تامين سرمايه امين )امين( با ۷۷ واحد، صنعتي 
زر ماكارون )غزر( با 3۶ واحد، شركت سرمايه گذاري 
توس��عه آذربايجان )وآذر( با 29 واحد، ملس كشت و 
صنعت و دامپروري پارس )زپارس( با 28 واحد تاثير 

مثبت بر شاخص بورس داشت.
در مقابل گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با 
يك هزار و 228 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 959 واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با ۷00 واحد، فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( با 599 واحد، معدني و صنعتي 
چادرملو )كچاد( با 5۴5 واحد، ملي صنايع مس ايران 

)فملي( با ۴31 واحد و بانك پاسارگاد )وپاسار( با 353 
واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پايه اين گزارش، ديروز نماد پااليش نفت بندرعباس 
)شبندر(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، پااليش نفت 
اصفهان )شپنا(، سيمان آبيك )سآبيك(، ايران خودرو 
)خودرو(، بيمه دانا )دانا( و گس��ترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگس��تر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار 
داشتند. گروه فرآورده هاي نفتي هم در معامالت ديروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
328 ميليون و ۴29 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 

89 ميليارد ريال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نيز روز گذشته بيش از 1۶3 واحد 
كاهش داش��ت و به 1۷ هزار و ۴88 واحد رس��يد. در 
اين بازار بيش از 2 ميليارد و ۴9۴ ميليون برگه سهم و 
اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت روز 
سه شنبه فرابورس بيش از 189 هزار و 589 نوبت بود.

ش��ير پاس��توريزه پگاه گلپايگان )غگلپ��ا(، صنايع 
چوب خزر كاسپين )چخزر(، توليدات پتروشيمي 
قائد بصير )ش��بصير(، كش��ت و دام قي��ام اصفهان 
)زقيام( و دامداري تليس��ه نمونه )تليس��ه( با تاثير 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنين 
پتروش��يمي مارون )م��ارون(، آهن و ف��والد غدير 
ايرانيان )فغدير(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
)صبا(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشيمي تندگويان 
)شگويا(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، فوالد 
هرم��زگان جنوب )هرم��ز( و پااليش نفت ش��يراز 

)شراز( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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تارا و ٢٠٧
در بورس كاال عرضه مي شود

مجيد عش��قي، ريي��س س��ازمان بورس ب��ه اطالعيه 
ايران خ��ودرو در خصوص لغو عرضه خ��ودرو تارا و ٢٠٧ 
به بورس كاال اش��اره كرد و گفت: فرآيندي را در راستاي 
پذيرش خودرو در بورس كاال آغاز كرديم و در اين زمينه 
هم در مراسم افتتاحيه معامالت خودرو اعالم كردم، راهي 
كه در اين زمينه در پيش گرفته ايم يك راه بدون بازگشت 
اس��ت. وي اظهار داش��ت: از ابتدا قرار بر اين بود تا عرضه 
خودرو به صورت پله پله انجام و اين عرضه از خودروهايي 
كه قيمت باالتري دارند و حساسيت كمتري بر روي آنها 
وجود دارد، آغاز شود تا به مرور برنامه ريزي ها براي ورود 
ديگر خودروها صورت گيرد. عش��قي اع��الم كرد كه در 
ادامه پذيرش خودروها در بورس كاال، پذيرش تارا و ٢٠٧ 
هم در مسيري قرار گرفت كه صحبت شده بود.  رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنش��ان كرد: به طور 
معمول هميشه فاصله زماني بين پذيرش كاال تا عرضه آن 
محصول ايجاد مي شود و نيازمند دوره اي از زمان است تا 
مقدمات كار انجام شود و عرضه به مرحله اجرا برسد. وي 
تاكيد كرد: در زمينه پذيرش همه كاالها در بورس كاال با 
مقاومت هايي روبرو بوديم و تقريباً مي توان گفت در همه 
كاالها مانند پتروش��يمي، محصوالت فلزي و سيمان از 
همواره مقاومت هايي وجود داشته است. به گفته عشقي، 
در مورد خودروها هم با مقاومت هايي مواجه هستيم، اما 
قطعًا اين راه بدون بازگش��ت است و بايد عرضه ها انجام 
ش��ود. رييس س��ازمان بورس با بيان اينكه اين امر جزو 
حقوق سهامداران اس��ت كه بايد رعايت شود و ما هم از 
اين مساله كوتاه نخواهيم آمد، گفت: مديران شركت هاي 
خودروسازي هم اين مسووليت را دارند كه اقدامات الزم 
را براي رعايت حقوق سهامداران انجام دهند. وي به آگاهي 
سازمان بورس نسبت به شرايط و حساسيت هاي موجود 
در بازار خودرو تاكيد كرد و افزود: از سال گذشته فرآيند 
افزايش توليد و كاهش فشار مالي به خودروسازان دنبال 
ش��د و در سه ماه تابس��تان هم اصالحاتي در اين زمينه 
صورت گرفت. عشقي اظهار داشت: قطعاً سازمان بورس و 
بورس كاال پيگير اين موضوع خواهند بود تا خودروي تارا 
و 20۷ در زمان مناسب در بورس كاال عرضه شوند. به گفته 
رييس سازمان بورس؛ به دليل پذيرش اين 2 خودرو در 
بورس كاال عرضه آنها بايد قطعاً صورت پذيرد. وي با بيان 
اينكه ممكن است فاصله زماني بين پذيرش و عرضه تارا 
و 20۷ به بورس كاال باشيم، افزود: براي شكسته شدن 
مقاومت ها و نيز انجام عرضه ها در بورس كاال نيازمند 

زمان و تعامل با ذي نفعان هستيم تا شرايط مهيا شود.

بورس كاال ركن اصلي
حذف قيمت گذاري دستوري

كاالخبر| مهدي كرباسيان، رييس اسبق هيات عامل 
ايميدرو با بيان اينكه قيمت گذاري دس��توري ناشي از 
عدم تعادل عرضه و تقاضا است، گفت: اين روزها كمبود 
ارز و بحران هاي ناشي از تحريم و سياست هاي روزمره اي 
كه سيس��تم اقتصادي و بانك مركزي در پيش گرفته، 
موجب فش��ار بر حوزه صنعت و معدن شده و عاملي در 
اتخاذ سياس��ت  ها و تصميم هاي غيركارشناسي نظير 
قيمت گذاري دستوري اس��ت. وي افزود: تصميم هاي 
غيركارشناسي درطول ادوار گذشته نتايج معكوس را به 
همراه داشته و منجر به عقب نشيني سياست گذار شده 
است، براي مثال درباره تعرفه هايي كه روي موادمعدني 
و صنايع معدني وضع ش��د، نهايتا ش��اهد عقب نشيني 
دولتمردان بوديم. به همين دليل بهتر است از تصميم هاي 
غيركارشناسي دوري كرد كه صنعت و معدن در مسير 
همواري حركت كنند. كرباس��يان در بخش ديگري از 
صحبت هايش در خصوص نقش بورس كاال در رهايي از 
قيمت گذاري دستوري اظهار كرد: بورس كاال نقش اساسي 
در سالمت و شفافيت اقتصاد كشور دارد و دستكاري در آن، 
بهم زدن مدل علمي و عقلي بازار است. وي ادامه داد: بورس 
كاال يكي از اركان مح��وري براي رهايي از قيمت گذاري 
دستوري اس��ت و مش��خصا از رانت جلوگيري و در 
جهت توسعه اقتصادي و توليد كشور تالش مي كند.

عرضه يك ملك شهرداري تهران 
۱۵ آبان در بورس كاال

شهرداري تهران پس از موفقيت عرضه دو ملك خود كه 
در روندي شفاف به فروش رس��يد، قصد دارد يك واحد 
1۶۴ متري را در قالب آپارتمان  غيرنوس��از مسكوني به 
قيمت پايه 15 ميليارد تومان در بورس كاال عرضه كند. 
خريدار مي تواند به ج��اي ارايه چك، مطالبات قطعي از 
شهرداري تهران )ثبت شده قبل از تاريخ عرضه( را مستندا 
به حواله هاي صادره توس��ط اداره كل ام��ور مالي و اموال 
شهرداري تهران ارايه كند. مهلت واريز بخش نقدي 5 روز 
كاري پس از تاريخ انجام معامله. مشخصات مستحدثات 
ابنيه و تاسيسات و مهلت و نحوه تقسيط و وثايق مورد نياز 
مطابق فايل پيوست. رعايت مفاد اعالمي در فايل پيوست 
الزامي است. در رابطه با عرضه امالك شهرداري در بورس 
كاال، پيش تر معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 
هم با اشاره به برنامه هاي مديريت شهري در راستاي فعاليت 
در بورس كاال گفته بود: ما توانستيم براي نخستين بار دو 
ملك از امالك شهرداري تهران را در بورس كاال پذيرش 
كنيم كه در اواخر ش��هريور امس��ال عرضه و معامله شد. 
ابوالفضل فالح با اعالم اين مطلب گفت: كاهش بهاي تمام 
ش��ده در روند فروش امالك، شفاف سازي و سالم سازي، 
تقويت بازار تقاضا و مولد س��ازي دارايي هاي ش��هرداري 
تهران از جمله مهم ترين اهداف اين اقدام است. وي با تاكيد 
اين نكته كه اين رويكرد مورد توجه ش��هردار تهران قرار 
گرفته است، اظهار كرد: با پذيرش امالك در بورس كاال، 
اين اطمينان حاصل مي ش��ود كه فروش و واگذاري اين 
امالك در آينده و انتقال قطعي آن با مشكلي مواجه نخواهد 
شد.فالح ادامه داد: همچنين در اين زمينه شفافيتي كه 
در مسير پذيرش و عرضه در بورس كاال وجود دارد، سبب 
اس��تقبال مردم از اين عرضه ها مي شود. معاون شهردار 
تهران افزود: در گذشته شهرداري تهران به امالك خود 
تكيه مي كرد به شكلي كه يا از آنها به عنوان تهاتر استفاده 
يا اين امالك فروخته مي شدند، اما در حال حاضر با عرضه 
امالك در ب��ورس كاال، اين امالك به صورت ش��فاف تر 
مي توانند تبديل به دارايي نقد يا تهاتر شوند. شهرداري 
تهران در تاريخ 23 شهريور موفق به فروش دو ملك خود 
در تاالر امالك و مستغالت بورس كاالي ايران شده بود. 

چرا استقالل تعليق شد؟
سنا| حسين اميررحيمي گفت: با استعالم حساب هاي 
بانكي باشگاه استقالل وضعيت 210 ميليارد تومان از منابع 
مصرف شده برايمان روشن نيست و باشگاه قرار است در 
نامه اي س��رفصل هاي هزينه شده را رس��ما به سازمان 
خصوصي سازي اعالم كند. پيش تر 359 ميليارد تومان 
از طريق افزايش سرمايه در اختيار باشگاه استقالل قرار 
گرفته بود كه كميته مصارف از اين مقدار، 1۴0 ميليارد و 
500 ميليون تومان، مجوز هزينه در سرفصل هاي مصوب 
را به باشگاه داده بود. مديركل دفتر شركت ها و آماده سازي 
بنگاه ها سازمان خصوصي سازي در مور علت تعليق نماد 
باشگاه استقالل در فرابورس گفت: 359 ميليارد تومان 
از طريق افزايش سرمايه در اختيار باشگاه استقالل قرار 
گرفته بود كه كميته مصارف از اين مقدار، 1۴0 ميليارد و 
500 ميليون تومان مجوز هزينه در سرفصل هاي مصوب 
را به باشگاه داده بود. وي افزود: در اين كميته كه معاون وزير 
ورزش، رييس سازمان خصوصي سازي و مديرعامل باشگاه 
استقالل عضو هستند در طي سه جلسه برگزار شده مجوز 
مصرف مبلغ فوق براي تسويه بدهي، بازارگرداني و ماليات 
به باشگاه اس��تقالل داده شده است. اميررحيمي گفت: 
سازمان خصوصي سازي با آقاي فتح اهلل زاده مديرعامل 
جديد باشگاه استقالل مكاتبه اي انجام داده و خواستار 
ارسال گزارش آخرين وضعيت مصرف مبلغ مورد اشاره، 
به سازمان خصوصي سازي شده است. چرا كه ما با استعالم 
حساب هاي بانكي باشگاه وضعيت 210 ميليارد تومان از 
منابع مصرف شده برايمان روشن نيست و باشگاه استقالل 
قرار است در نامه اي سرفصل هاي هزينه شده را رسما به 
سازمان خصوصي س��ازي اعالم كند. وي ادامه داد: اگر 
تخلفي در محل هزينه كرد اين منابع برخالف مجوزهاي 
داده شده صورت گرفته باشد آن را رسانه اي خواهيم كرد. 
مديركل دفتر شركت هاي سازمان خصوصي سازي گفت: 
همچنين باشگاه استقالل بدون مجوز كميته مصارف، 
50 ميليارد تومان از يك بانك تسهيالت دريافت كرده كه 
البته اين تخلف بانك است؛ چرا كه بانك بايد از ما مجوز 
درخواست مي كرد. وي افزود: در حال حاضر نمايندگان 
نهادهاي نظارتي و سازمان بازرسي در باشگاه مستقر و در 
حال بررسي موارد مربوطه هستند. اميررحيمي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: پس از پاسخ رسمي باشگاه استقالل 
و ارسال نتيجه بررسي هاي نهايي بر روي سامانه كدال، 

بازگشايي نماد در اختيار فرابورس ايران خواهد بود.

بورس در اولويت مديران دولتي 
شركت ها و هلدينگ هاي بزرگ نيست

بورسان| مهدي معدنچي كارشناس ارشد بازار سرمايه 
به بررس��ي داليل عدم توجه بورس تهران به جلس��ات 
حمايتي پرداخت گفت: با توجه به نزولي بودن بازار سهام 
طي 2 سال گذشته فضاي بي اعتمادي بر بازار حاكم شده و 
زيان زيادي به پرتفوي بسياري از سرمايه گذاران زده است.

به اعتقاد وي؛ وجود مديران دولتي در صدر امور شركت ها 
و هلدينگ هاي بزرگ باعث شده است كه اين افراد توجه 
خاصي به وضعيت بازار سهام نداشته باشند و اين بازار در 
اولويت كارهاي آنها نيست. وي افزود همين موضوع باعث 
شده است كه تالش��ي در جهت بهبود معامالت بورس 
صورت نپذيرد و اين اتفاق ب��ه تداوم بي اعتمادي به بازار 
دامن زده است. معدنچي ادامه داد: اگر خواهان حمايت 
از بازار سرمايه به نحو احسن باشيم بايد اقدام به انسجام 
مديريت فرابخشي باشيم تا ضمن حمايت از بازار سرمايه، 
رشد اقتصادي را هم در كشور به دنبال داشته باشد. اين 
كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: در سطح وزرا و باالتر از 
آنها مديران نيازمند منسجم سازي هستند تا از بازار حمايت 
خوب صورت گيرد و اولويت اول ش��ركت ها هم بايد رفع 
چالش هاي بازار باشد. وي گفت: زماني كه خروج پول از 
بازار وجود دارد، يعني به طور عمده حقوقي ها مجبور شدند 
ضرب خروج پول حقيقي ها را بگيرند و اين نشان دهنده 
اعتماد است. به هر حال سرمايه گذاران در بورس بر مبناي 
انتظارات سرمايه گذاري مي كنند و اعتماد جديدي به بازار 
تزريق نشده است. معدنچي خاطرنشان كرد: كماكان از 
لحاظ مسائل سياسي داخلي، سياست و ركود بين المللي 
و ريسك هاي بين المللي انتظار خوشبني زيادي نسبت به 
آينده وجود ندارد براي همين منظور، بازار سرمايه نيازمند 
انسجام مديريت است. وي درباره اوراق تبعي اعتقاد داشت 
كه نرخ اي��ن اوراق جذاب نيس��ت و صندوق ها تمايل 
چنداني براي خريد آن ندارند اما از آنجا كه برخي از اين 
صندوق ها حدنصاب 15 درصدي سهام خود را رعايت 
نكرده اند، به ناچار اوراق تبعي را به منظور رسيدن به اين 
حدنصاب خريداري مي كنند. اين كارش��ناس درباره 
راهكار برون رفت ب��ورس از ركود در كوتاه مدت عنوان 
كرد: با توجه به نزديك شدن به فصل بودجه ريزي، نياز 
است كه سياست گذاران اقتصادي كشور، توجه خاصي 
به بورس تهران داشته باش��ند و از ارايه پيشنهادي در 

خالف منافع شركت ها و سرمايه گذاري اجتناب كنند.

عرضه صكوك اجاره
۶  همتي پتروشيمي تابان

مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه| شركت گروه 
پتروشيمي تابان فردا قصد دارد بخشي از منابع مالي مورد 
نياز خود را از طريق فروش و اجاره به شرط تمليك بخشي 
از سهام شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس تأمين 
كند. اين اوراق با نرخ اجاره بهاي ساالنه 18 درصد و عمر 
۴ ساله به شيوه حراج از طريق فرابورس ايران عمومي 
مي شود. مبلغ اسمي هر ورقه آن يك ميليون ريال بوده 
و اجاره بهاي مربوطه هر سه ماه يك بار توسط شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 
حساب دارندگان اوراق واريز مي گردد. به منظور تضمين 
پرداخت مبلغ اقساط و اصل اوراق در سررسيد پرتفويي 
از سهام شركت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، 
نفت سپاهان و پتروشيمي خارك توثيق مي گردد كه 
با عنايت به رتبه اعتباري A بلندمدت و A1 كوتاه مدت 
باني و رعايت مصوبه مورخ 2 خرداد 1۴01 هيات مديره 

سازمان بورس اين وثايق تعديل مي شوند. 

»تعادل«گزارشميدهد

يك بام و دوهواي بورس

نگراني بورس از نحوه تامين بودجه دولت

پاسخوزارتاقتصادبهگزارش»تعادل«

آينده مبهم قرارداد برجام كل بازار س��هام را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت. خروج روزانه نقدينگي گواه 
اين موضوع است كه همچنان بي اعتمادي موجود 
در بازار س��هام شدت خواهد گرفت. در همين حال 
با ورود به فص��ل پاييز، دولت در آس��تانه تدوين و 
اراي��ه اليحه بودجه ق��رار گرفته اس��ت؛ اليحه اي 
ك��ه نگراني هاي بورس از نح��وه تامين مالي دولت 
را به ش��دت افزايش داده اس��ت. عب��داهلل رحيم لو 
كارشناس بازار س��رمايه در خصوص وضعيت اين 
روز هاي بازار سرمايه با اش��اره به ابهامات پيرامون 
نحوه تامين هزينه هاي دول��ت در بودجه 1۴02 و 
بالتكليفي برجام اظهار كرد: تا زماني كه چشم انداز 
مثبتي در اقتصاد كالن رخ ندهد، بازار سرمايه روز 

خوش نخواهد داشت.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار كرد: برجام براي 

ما نسبت به جامعه سياس��ي معناي متفاوتي دارد؛ 
رحيم لو افزود: برجام از نظ��ر ما يعني تعادل در نرخ 
ارز، يعن��ي امكان صادرات و دسترس��ي به بازار هاي 
صادراتي، واردات مواد اوليه، واردات ماش��ين آالت، 
تبادالت مالي بين المللي و از همه مهم تر كوتاه شدن 
دس��ت دولت از جيب س��هامداران؛ يعني دولت به 
واس��طه  ارزآوري از اينكه بازار را تحت فشار بگذارد 
منصرف شود. كت برجام را به اين صورت مي بينيم. 
وي افزود: متاسفانه ابهام توافق برجام هر روز بيشتر 
مي شود و نااميدي فزاينده اي در جامعه موجود است.

   آسيب هاي سركوب نرخ ارز
رحيم لو در گفت وگو با بورس نيوز بيان كرد: سركوب 
نرخ ارز و فاصله قابل توجه همين نرخ ارز با دالر نيمايي 
اوضاع را بيش از پيش براي شركت ها دشوار كرده است. 

وي عنوان كرد: در شرايطي قرار داريم كه در صورت عدم 
توافق برجام، ممكن است دولت بيش از پيش بي پول 
شود و براي تامين بودجه جاري خود دست به كارهايي 
بزند كه وضعيت بازار سهام را بيش از پيش وخيم كند.

   سرمايه گذاران به دنبال تك سهم ها
رحيم لو در خصوص خريد سهام در مقطع فعلي عنوان 
كرد: به اعتقاد من سرمايه گذاراني كه با ديد بلند مدت 
وارد بازار سهام شدند، مي توانند سهام بنيادي P/E محور 
را مبتني بر س��ود تقسيمي كه زير چهار است انتخاب 
كنند و به كليت بازار سهام كاري نداشته باشند كه چه 
سهامي رشد يا سقوط كرده است. وي افزود: ولي افرادي 
كه امروزه به قصد معامله و نوس��ان گيري بازار را رصد 
مي كنند بهتر است به سمت تك سهام هايي كه وضعيت 
بنيادي مناسب تري دارند و در اين مدت اخير افت قيمت 

زيادي داشتند بروند و به نظر فعال در حوزه  نوسان گيري، 
نوبت تك سهم هاي مناسب با جريان پولي است.

   شناسايي گروه هاي پرريسك
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: بهتر است گروه هاي 
پرريسك به واسطه نرخ بهره مالكانه يا نرخ سوخت و نرخ 
خوراك شناسايي شوند، هرچند كه دولت ادعا مي كند 
به سمت سود شركت ها نخواهد رفت اما به واسطه آنكه 
دولت هزينه دارد و قرار نيست در نهايت تعطيل شود و 
قرار است اين هزينه ها تامين شود، به نظر مي رسد كه 
به سمت سود شركت ها خواهند رفت. رحيم لو عنوان 
كرد: در نظر گرفتن اين نكته هم حائزاهميت اس��ت 
كه به دليل افت قدرت خريد مردم، تقاضاي داخلي 
به تدريج افت پيدا مي كند و در اين دوران شناسايي 

سهام مستعد رشد، دقت و بررسي بااليي مي طلبد.

مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان »25 
ماه عقبگرد« اعالم ك��رد: دولت هيچگاه از وعده هاي 
خود درباره حمايت از بازار سرمايه عقب نشيني نكرده، 
اما بازار س��رمايه و تحوالت در اين بازار متاثر تحوالت 
در بخش حقيقي اقتصاد اس��ت و تغيير در متغيرها و 
ريس��ك هاي حوزه  هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، 
اجتماعي و ... در قيمت سهام، صنايع مختلف و به تبع 
آن بازار نمود پيدا مي كند. براساس توضيحات وزارت 
اقتصاد، تصويب و ابالغ 10 بند حمايتي از بازار سرمايه 
در بهمن ماه 1۴00 نخس��تين اقدام عملي دولت در 
حمايت از بازار بورس ب��ود كه پس از ابالغ آن تا پايان 
تيرماه سال جاري ش��اخص كل بورس تهران )وزني 
ارزش��ي( حدود 25 درصد رشد و شاخص كل بورس 
تهران )هم وزن( 32 درصد رشد داشته است اما ثبات 
و چش��م انداز بورس براي دولت هم��واره مهم بود اما 
متاسفانه از س��ير اتفاقاتي كه در دنيا رخ داد از جمله 
موضوع جنگ كه عالوه ب��ر كل جهان بر ايران هم اثر 
گذاش��ت و ناآرامي هاي اخير هم در ايجاد چشم انداز 
منفي بي تاثير نبود. اين وزارتخانه تاكيد كرد: تعيين 
سقف نرخ گاز خوراك و سوخت براي صنايع از جمله 

اقدامات حمايتي بود چرا كه با قيمت هاي فعلي گاز در 
اروپا و امريكا، اگر س��قف قيمتي براي نرخ گاز صنايع 
اعمال نمي شد، حدود ۴00 هزارميليارد تومان سود 
صنايع كاهش پيدا مي كرد و عالوه بر زيان ده ش��دن 
صنايع و فشار مضاعف بر صندوق هاي بازنشستگي، 
بازار س��رمايه س��قوط 20 تا 30 درص��دي را تجربه 
مي كرد و زيان س��نگين مجددي به سهامداران وارد 
مي ش��د.ابتكاراتي همچون پرداخت سود سنواتي به 
مردم كه سال ها در حساب بانكي شركت هاي بورسي 
رس��وب كرده و به مردم پرداخت نش��ده بوده، تحقق 
ورود اولين استارتاپ به بازار سرمايه در دولت جديد، 
پيگيري ثبات در نرخ بهره بين بانكي و همچنين رفع 
ابهام در موضوعاتي همچون خودرو از ديگر اقدامات 
انجام شده است. در گزارش ورارت اقتصاد آمده است 
كه در حوزه واريزي ها به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
نيز، پس از مذاكرات مديران سازمان بورس و صندوق 
توسعه ملي، چند مرحله واريزي ها به صندوق تثبيت 
انج��ام و مجموع واريزي ها ب��ه ۶500 ميليارد تومان 
رس��يد. مدنظر ق��رار دادن مالحظات بازار س��رمايه 
كشور در سياست گذاري  ها و تصميم گيري  ها از ديگر 
رويكردهاي ج��دي دولت و وزارت ام��ور اقتصادي و 

دارايي در راستاي حمايت از بازار سرمايه است كه در 
همين زمينه برگزاري هم انديش��ي با هلدينگ هاي 
بزرگ بورسي و دريافت پيشنهادات آنها براي تدوين 
بودجه 1۴02 با توجه به اثرپذيري سودآوري صنايع 
از متغيرهاي بودجه انجام شد. بر اساس اين گزارش، 
برگزاري و تداوم جلسات با س��رمايه گذاران نهادي و 
حقوقي هاي بزرگ و مديران تامين سرمايه بازار با نهاد 
ناظر بازار و تشكيل يك كارگروه منسجم در سازمان 
بورس براي مديريت ريسك هرگونه تصميم در مورد 
پيش نويس اليحه بودجه سال آينده پيش از نگارش 
آن از جمله اقداماتي است كه در راستاي حمايت از بازار 
بورس انجام شده است. توافق براي اختصاص منابعي از 
سوي هلدينگ ها جهت حمايت از سهم هاي خود در 
قالب انتشار اوراق اختيار تبعي را مي توان يكي ديگر 
از رويكردهاي حمايتي اخير برشمرد. بر اين اساس 
هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري ظرف چند روز 
آينده از سهام زيرمجموعه خودشان با انتشار اوراق 
اختيار فروش تبعي حمايت خواهند كرد كه به معناي 
تضمين سود براي س��هامداران است تا هلدينگ ها 
نش��ان دهند به ارزندگي سهام خود اطمينان دارند. 
البته ناگفته نماند كه روند بازار س��رمايه با توجه به 

متغيرهاي واقعي در اقتصاد مش��خص خواهد شد و 
با توجه به اقدامات گس��ترده دولت پيرامون صنايع 
مختلف و بازار سرمايه، بازگشت اعتماد به اين بازار و 

چشم انداز مثبت آن دور از ذهن نيست.

   پاسخ »تعادل« به گزارش وزارت اقتصاد
دولت س��يزدهم روز 12 مرداد ماه سال 1۴00 شروع 
به كار كرد و شاخص كل روي عدد يك ميليون و 3۷5 
هزار واحدي بود و امروز س��ه آبان ماه شاخص كل در 
س��طح يك ميليون 2۶۷ هزار واحدي است. درست 
است در مدت شاخص حتي تا مرز يك ميليون و ۶00 
هزار واحدي رس��يدي اما در كليت شاخص روي مدار 
نزول بود و قيمت تك سهم هاي بازار روزبه روز كمتر شد. 
خب سوال اصلي اينجاست مگر دولت از حمايت هاي 
خود دست كشيده كه بورس روند نزولي به خود گرفته 
است؟ اگر دولت از بورس حمايت مي كند، بازار سرمايه 
بايد روند معقول و صعودي داشته باشد ولي در صورت 
عدم حمايت بازار نزولي مي شود و شواهد حاكي از عدم 
حمايت از بورس اس��ت. مگر اينكه روند تغيير كند و 
بازار صعودي شود آن وقت مي توان گفت كه مسووالن 

دولتي همه جانبه از بورس حمايت مي كنند.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي اسالمي ش��هر تهران يك فوريت هاي دو 
اليحه »اصالح مصوبه نحوه اخذ عوارض شهرس��ازي« و 
»پيش��نهادات عناوين و ترتيبات وصول عوارض و بهاي 
خدمات ش��هرداري تهران« را تصويب كردند. آنگونه كه 
معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران در دفاع از 
اين لوايح در صحن علني شوراي شهر عنوان كرد، قرار است 
مشوق هايي براي رونق ساخت و ساز در پايتخت به مردم 
اعطا شود. به گفته او، طي س��ال هاي 97 تا 1400 حدود 
300 درصد به عوارض س��اختماني در شهر تهران اضافه 
شده است و همين مساله عامل افت ساخت وساز و در نتيجه 
كاهش درآمدهاي شهري است. اين اظهارات در شرايطي 
عنوان شده است كه شهر تهران ظرفيت ساخت وسازهاي 
تازه اي را ندارد و قابليت زيس��ت پذيري اين شهر از جمله 
ترافيك و آلودگي در حضيض قرار گرفته است. اما مديريت 
شهري از روزهاي نخست آغاز فعاليت خود تالش كرده تا 
»قفل« ساخت و ساز در تهران را بگشايد. در اين چارچوب، 
ذيل طرح انبوه سازي دولتي مبني بر ساخت يك ميليون 
مسكن در يك سال، سهميه ساخت 180 هزار آپارتمان 
در س��ال براي تهران در نظر گرفته شده است، همچنين 
شهرداري طرح احداث شهرك در برخي از مناطق شهري 
را نيز در دستور كار خود دارد. از سوي ديگر، عامل اساسي 
و كليدي رشد قيمت مس��كن در تهران و ساير شهرهاي 
كشور، ش��رايط تورم زده، تحريمي و حكمراني اشتباه در 
اقتصاد كشور است. با اين حال، در شرايطي به گفته معاون 
ش��هردار نرخ عوارض 300 درصد رشد يافته است كه در 
دوره مورد نظر، قيمت كل مسكن بيش از 500 درصد رشد 
را تجربه كرده است. افزون بر اين، تالش مديريت شهري 
دوره پنجم مهار درآمدهاي ناشي از شهرفروشي و تراكم 
فروشي با هدف تقليل مشكالت شهري بود. مديريت قبلي 
شهري همچنين با هدف ايجاد عدالت در شمال و جنوب 
پايتخت، طرح اخذ عوارض س��اختماني بر اساس ارزش 
»مكاني« را به تصويب رساند تا نرخ عوارض ساختماني در 
مناطق برخوردار و غيربرخوردار به نفع مناطق محروم شهر 
تهران كاهش يابد.مصوبه ابالغي شوراي اسالمي شهر تهران 
تحت عنوان »نحوه محاسبه عوارض ساختماني مبتني بر 
مرغوبيت مكاني امالك شهر تهران« از روز شنبه 1۲ تيرماه 
سال 1400 اجرايي ش��د. بر اين مبنا ارزش معامالتي 
امالك شهر تهران در قالب دفترچه الكترونيكي تهيه 
و روي سامانه هاي مرتبط شهرداري تهران بارگذاري 
شد كه مالك عمل محاسبه عوارض نيز قرار مي گيرد. 

 
    مشوق هاي پلكاني

ديروز اما حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران، در جريان بررسي يك فوريت اليحه 
اصالح نحوه اخذ عوارض حوزه شهرس��ازي شهرداري 
تهران با تاكيد بر اهميت حمايت از كسب و كار و اشتغال 
آفريني، رونق ساخت و ساز در تهران و همچنين تسهيل 
و دسترسي عموم ش��هروندان به مسكن، اظهار كرد: با 
توجه به اهميت اين مسائل، اليحه به شورا تقديم شده 
تا بتوان به صورت پلكاني مشوق هايي را براي مردم در 
نظر گرفت. صارمي با بيان اينكه براي شهروندان خوش 
حساب جوايزي در نظر گرفته مي شود، افزود: شهرونداني 
كه عوارض نوسازي و خدمات شهري را پرداخت مي كنند 
از تخفيف ۲0 درصدي برخوردار شده و بابت پرداخت به 

موقع عوارض، جوايزي براي آنها در نيز گرفته مي شود.

  كاهش ساخت و ساز 
با افزايش 300 درصدي عوارض

وي اعالم كرد: صدور پروانه س��اختماني در سال هاي 90 
تا 97 در حد معقول بوده است؛ به اين ترتيب كه در سال 
1390 ميزان صدور پروانه ۲8 هزار فقره بوده كه تا س��ال 
97 كاهش محدودي داشته است. در سال 1400 صدور 
پروانه 5500 فقره بوده كه حاكي از كاهش محسوس آن 
است؛ افزايش 300 درصدي عوارض كه در راستاي جبران 
كاهش صدور پروانه انجام ش��ده، كاهش ساخت و ساز را 
نيز به دنبال داشت.معاون شهرسازي شهرداري تهران با 
تاكيد بر افزايش محسوس عوارض و نيز گاليه هاي مردم در 
مناطق مختلف شهر در اين زمينه درخواست كرد، اعضاي 
شورا به اليحه راي دهند. صارمي با تاكيد بر وضوح فوريت 
طرح و نيز تامين بخش قابل توجه��ي از منابع درآمدي 
شهرداري توسط خود بيان كرد: گزارش سازمان بازرسي 
نش��ان مي دهد در دوره پنجم مديريت شهري، عوارض 
300 درص��د افزايش پيدا كرده و آيا ضرورتي بيش��تر از 
بررسي اين فوريت وجود دارد؟ تنها 7 درصد از بافت تهران 
فرسوده اس��ت و باقي جزو بافت هاي فرسوده محسوب 

نمي شود. حبيب كاشاني، عضو و خزانه دار شوراي اسالمي 
شهر تهران در ادامه روند بررسي اين اليحه بيان كرد: هر 
كار كارشناسي كه به صورت دقيق انجام شود در راستاي 
خدمت به مردم مورد استقبال شورا قرار مي گيرد، اما آنچه 
مهم است اين است كه در مناطق جنوبي در بافت فرسوده، 
شهروندان امكان ساخت و ساز رايگان را دارند اما مساله در 
اينجا اين است كه انگيزه اي براي اين كار وجود ندارد. ما 
براي ترغيب مردم در مناطق جنوبي بايد چه اقدامي انجام 
دهيم؟ مهدي عباس��ي، رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي اسالمي شهر تهران نيز در ادامه جريان 
بررسي اين اليحه گفت: چند گله در اينجا مطرح مي شود؛ 
نخست اينكه اليحه اي در زمان معاونت قبلي شهرداري به 
شورا ارايه شده مبني بر اينكه به دليل اينكه معاونت شورا 
و شهرداري به جمع بندي خاصي در جلسه نرسيدند، از 
دستور خارج شد. ما در همان زمان هم اعالم كرديم كه اين 
اليحه به ضرر شماست اما اگر شما بر اين اصرار داريد كه 
نكاتي باقي مانده روي آن كار مي كنيم.عباسي افزود: تقاضا 
داريم اگر روي دستوري جنبه فوريت نهاده شده حتما از 
قبل شهرداري تامل كافي را روي آن داشته باشد كه مي توان 

با مشورت به نتيجه بهتري برسيم.صارمي در ادامه ضمن 
تشكر از نكات بيان شده از سوي اعضاي شورا در پاسخ به 
شبهات ايجاد شده تصريح كرد: منظور از فوريت اين است 
كه اليحه اي كه امروز ارايه شد در اسرع وقت به تصويب اعضا 
برسد. شهرداري يك نهاد عمومي است كه بخش زيادي 
از منابع درآمدي اش را خ��ود تامين مي كند و اين روش 
سال ها تداوم داشته اس��ت. وي ادامه داد: عوارض فضاي 
سبز به يك باره 40 برابر شده است. در مواردي پيش آمده 
عوارض يك ساختمان به دليل وجود درخت دو برابر ارزش 
آن است. گزارش سازمان بازرسي كل كشور نشان مي دهد 
در دو سال پاياني شوراي پنجم 300 درصد افزايش عوارض 
داشته ايم.  در نهايت اعالم وصول اليحه يك فوريتي اصالح 
مصوبه نحوه اخذ مطالبات شهرسازي شهرداري تهران با 
13 راي موافق، به تصويب رسيد. در ادامه بررسي دستورات 
صحن در يكصدمين نشست ش��وراي شهر يك فوريت 
اليحه پيشنهاد عناوين و ترتيبات وصول عوارض و بهاي 
خدمات شهرداري تهران براي اجرا در سال 140۲ خارج 
از دس��تور در شورا مطرح شد و اين موضوع پس از قرائت 
متن فوريت با حداكثر آراء موافق اعضاي شورا مصوب شد.
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افزايش زيرپوستي
جمعيت شهري در دهه 90

گروه راه و شهرسازي| در شرايطي كه بر اساس 
مصوبه هيات وزيران در ارديبهش��ت 1399، مقرر 
شده است به جاي اجراي طرح سرشماري عمومي 
نف��وس و مس��كن در هر پنج س��ال، اي��ن طرح هر 
10 س��ال يك بار اجرايي ش��ود، مركز آم��ار ايران با 
اس��تفاده از روش��ي علمي، و بر اساس نتايج حاصل 
از سرش��ماري هاي عموم��ي نفوس و مس��كن در 
سال هاي 1390 و 1395 تركيب جمعيت و خانوار 
شهرستان هاي كل كش��ور در محدوده جغرافيايي 
شهريور سال 1400 را »بازس��ازي« كرده است.  در 
اين چارچوب، پس از بازسازي جمعيت سال ١٣٩٥ 
در قالب محدوده جغرافيايي پايان ش��هريور س��ال 
١٤٠٠، تعداد جمعيت شهري و روستايي كشور در 
سال ١٣٩٥ تغيير كرد. در يك دوره زماني پنج ساله 
تعداد ٧٧١,١٦٢ نفر بر جمعيت شهري افزوده و در 
مقابل همين مقدار از جمعيت روستايي كاسته شد. 
به عبارتي تغيير تقس��يمات كشوري باعث افزايش 
بيش از 760 هزار نفري جمعيت شهري شده است، 
بدون آنكه مهاجرتي بين مناطق شهري و روستايي 
اتفاق افتاده باشد. به گزارش »تعادل«، بر اساس نتايج 
سرشماري سال 1395 جمعيت مناطق شهري 59 
ميليون و 146 هزار و 847 نفر بوده اس��ت كه پس از 
بازسازي در محدوده جغرافيايي نيمه سال 1400 به 
59 ميليون و 918 هزار و 9 نفر افزايش يافته اس��ت. 
همچنين جمعيت مناطق روستايي در سال 1395، 
۲0 ميلي��ون و 730 ه��زار و 6۲5 نفر بوده كه پس از 
بازسازي در سال 1400 به 19 ميليون و 959 هزار و 
463 نفر تقليل يافته است.  همچنين پس از بازسازي 
جمعيت س��ال ١٣٩٠ در قالب محدوده جغرافيايي 
پايان شهريور سال ١٤٠٠، تعداد جمعيت شهري و 
روستايي كشور در س��ال ١٣٩٠ تغيير يافت. به اين 
ترتيب در يك دوره زماني ده ساله تعداد ١,٦٣٦.٠٣٦ 
نفر بر جمعيت شهري افزوده و در مقابل همين مقدار 
از جمعيت روستايي كاهش يافت. به عبارتي تغيير 
تقسيمات كشوري باعث افزايش بيش از يك ميليون 
و 600 هزار نفري جمعيت ش��هري شد، بدون آنكه 
مهاجرتي بين مناطق شهري و روستايي اتفاق افتاده 
باش��د. در مقابل همين مقدار از جمعيت روستايي 
كاهش يافت. به گزارش »تعادل«، جمعيت مناطق 
شهري بر اساس نتايج سرشماري سال 1390 نيز 53 
ميليون و 646 هزار و 661 نفر بوده اس��ت كه پس از 
بازسازي جمعيت بر مبناي محدوده هاي جغرافيايي 
در نيمه نخست سال 1400 به 55 ميليون و ۲8۲ هزار 
و 697 نفر افزايش يافته است. از سوي ديگر، در دوره 
مورد نظر، جمعيت مناطق روستايي از ۲1 ميليون و 
446 هزار و 783 نفر به 19 ميليون و 810 هزار و 747 
نفر كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، ايران در 
زمان اجراي سرشماري ١٣٩٥ داراي ٣١ استان، ٤٢٩ 
شهرس��تان، ١٢٤٢ شهر و ٩٧٥٣٨ آبادي و در زمان 
اجراي سرشماري ١٣٩٠ نيز داراي ٣١ استان، ٣٩٧ 
شهرستان، ١١٣٩ شهر و ٩٦٥٤٩ آبادي بود. تا پايان 
شهريور سال ١٤٠٠ تعداد استان ها تغييري نداشت، 
اما تعداد شهرس��تان ها، ش��هرها و آباديها در سال 
١٤٠٠ در مقايس��ه با سال ١٣٩٥ به ترتيب به تعداد 
٤٦٩، ١٤١٩، ٩٨٢٢٢ مورد افزايش يافت. بسياري 
از نقاط شهري سال ١٤٠٠، در سرشماري هاي ١٣٩٠ 
و ١٣٩٥ به عن��وان آبادي يا بخش��ي از يك آبادي، 
سرشماري شده است. در مواردي نيز قسمت هايي 
از يك شهر جدا و به صورت آبادي سرشماري شده 
است. بنابراين الزم بود محدوده هاي مورد مطالعه 
بازسازي ش��وند تا بتوان جمعيت آنها را با يكديگر 
مقايسه كرده و رشد جمعيتي آنها را محاسبه كرد. 
اين كار نياز به صرف وقت و دقت زيادي دارد. در اين 
مطالعه تعداد جمعيت شمارش شده در سرشماري 
س��ال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩٥، در قالب تقس��يمات 

سرزميني شهريور سال ١٤٠٠ بازسازي شدند. 

25 درصد ناوگان ريلي 
زمين گير است

سبحان نظري، دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي با بي��ان اينكه »عدم ص��دور بارنامه براي 
شركت هاي بدهكار« باعث زمينگير شدن يك چهارم 
ناوگان ريلي شده است، گفت: راه آهن قانونا حق افزايش 
تعرفه را دارد. به گزارش تسنيم، نظري يادآور شد: طبق 
قانون، شركت راه آهن حق اضافه كردن تعرفه ها را دارد، 
اما عرفا بهتر بود براي افزايش نرخ با بخش خصوصي 
مشورت مي كرد و با هم تصميم گيري مي كردند. وي 
با بيان اينكه قانون خاصي براي محدود كردن افزايش 
نرخ ها وجود ندارد، ادامه داد: بر اساس قانون دسترسي 
آزاد به ش��بكه حمل و نقل ريلي، راه آهن موظف است 
افزايش نرخ ها را ط��وري تنظيم كند كه كرايه بخش 
ريلي قابل رقابت با حمل و نقل جاده اي باش��د. وي در 
خصوص پيامدهاي تعويق پرداخت كرايه به راه آهن 
گفت: در اين صورت، راه آهن جلوي صدور بارنامه ها را 
مي گيرد. شركت هاي ريلي صرفا براي بقا تالش مي كنند 
و وضعيت اقتصادي خوبي ندارند و در اين شرايط، راه آهن 
براي اجبار شركت ها به پرداخت بدهي، دسترسي آنها 
به سامانه صدور بارنامه را قطع مي كند و در نتيجه اين 
سياست، در يك ماه اخير يك چهارم ظرفيت ناوگان 
ريلي زمين گير شده اس��ت و واگن ها با بار يا بدون بار 
متوقف ش��ده اند. وي افزود: جابه جاي��ي بار داخلي در 
نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
15 درصد افت داشته كه بخشي از اين كاهش، ناشي 
از كمبود لكوموتيو و بخش ديگر ناشي از اين تصميم 
بوده است. دبير انجمن صنفي شركت هاي حمل ونقل 
ريلي با بيان اينكه مديرعامل راه آهن با بخش خصوصي 
هيچ ارتباطي ندارد، اظهار كرد: به همين دليل، فعاالن 
صنعت گاليه ها را به وزير راه و شهرسازي، رييس سازمان 
برنامه و بودجه و نمايندگان مجلس اعالم كرده اند. درباره 
تعرفه ها به وزير راه و شهرس��ازي نامه نوشتيم و آقاي 
قاسمي به راه آهن دستور داد موضوع را بررسي كرده و 
جواب دهند و با وجود اينكه راه آهن جوابيه تهيه كرد 

مديرعامل راه آهن گفته نيازي نيست جوابيه بدهند.

مديرعامل راه آهن: افزايش 
سرعت قطارها پول مي خواهد!

در حالي كه مديران دولت تازه با وعده اجراي مديريت 
جهادي و تالش ش��بانه روزي و همچنين گره نزدن 
مشكالت و مسائل با تحريم ها )كمبود يا نبود بودجه( 
مصادر امور را به دس��ت گرفته اند، مديرعامل راه آهن 
»افزايش سرعت قطارها را مستلزم پول« عنوان كرد. 
البته بديهي اس��ت كه نوس��ازي يا بازسازي نيازمند 
منابع مالي است، اما اظهارات مشابه از سوي مديران 
دولت سابق همواره تخطئه و آنها متهم به بي عرضگي 
مي شدند. روز دوشنبه رييس كميسيون عمران مجلس 
سرعت س��ير قطارهاي باري را زير 10 كيلومتر اعالم 
كرده بود. در واكنش به اين مشكل، مديرعامل راه آهن 
گفت: افزايش س��رعت قطارها بودجه مي خواهد. به 
گزارش تس��نيم، محمدرضا رضايي كوچي، رييس 
كميسيون عمران مجلس روز دوشنبه با تاكيد بر اينكه 
شركت راه آهن بايد به سمت نوس��ازي ناوگان برود، 
اظهار كرد: در زمان حاضر وضعيت واگن و لكوموتيو 
خوب نيست و عمر ناوگان باالست. رضايي كوچي با 
يادآوري اينكه به راه آهن گفته ايم براي تامين ناوگان 
موردنياز روي ساخت داخل متمركز شود، ادامه داد: 
تاكيد كرده ايم هرچه را كه مي توانيم از داخل تامين 
كنيم، مابقي نيز از طريق واردات تامين ش��ود.ر ئيس 
كميس��يون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه بايد بين 
تولي��د داخل و واردات تناس��ب ايج��اد كنيم، گفت: 
سرعت حمل بار در ش��بكه ريلي زير 10 كيلومتر در 
ساعت اس��ت؛ اين يعني حمل ونقل بار از طريق خط 
آهن هيچ جاذبه اي براي صاحب بار ندارد. بر اساس اين 
گزارش، به فاصله چند س��اعت پس از اين اظهارنظر، 
مديرعامل راه آهن جمهوري اس��المي ايران با اشاره 
به عمر 50 تا 60 س��اله برخي از خطوط ريلي گفت: 
خطوط ريلي بايد بعد از هر 15 سال بهسازي و بازسازي 
شوند و اگر اين بهسازي انجام نشود مجبور به تقليل 
سرعت لوكوموتيوها مي ش��ويم. صالحي افزود: براي 
مثال سال هاي گذشته مسير قطار تهران- مشهد 15 
س��اعته بود اما االن به 11 ساعت كاهش يافته است، 
چرا كه با بهس��ازي خطوط موفق به افزايش سرعت 
لكوموتيوها شديم. وي افزود: در حال حاضر نياز به 
ناوگان قوي و پرسرعت داريم كه البته لكوموتيوهاي 
ما در برخي مسيرها 140 تا 160 كيلومتر سرعت 
دارند اما برخي مس��يرها با گذشت زمان بهسازي 
نشده و سرعت لكوموتيوها در اين مسيرها به 40 تا 
80 كيلومتر مي رسد. بايد تقليل سرعت ها را با حفظ 
ايمني كاهش دهيم كه اين كار نياز به بودجه دارد.

نماينده مجلس: نتيجه اي از تالش 
براي ساخت مسكن ديده نمي شود

يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
گفت: متاسفانه در دولت گذشته و عمري كه از دولت 
س��يزدهم نيز مي گذرد جديت الزم براي ساماندهي 
بازار مسكن وجود ندارد و يقينا واكنش بازار نسبت به 
اين انفعال نيز به نفع مصرف كننده نيست. غالمرضا 
شريعتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه مجلس بستر 
قانوني الزم براي ساماندهي بازار مسكن را فراهم كرده 
و تكاليف قانوني را براي هر يك از دستگاه ها پيش بيني 
كرده است، اظهار كرد: اگر دولت به درستي قانون جهش 
توليد مسكن را اجرا كند يقينا شتاب زيادي در حوزه 
توليد مسكن رقم خواهد خورد و بين عرضه و تقاضا در 
حوزه مسكن رابطه منطقي برقرار خواهد شد. او تصريح 
كرد: علي رغم اينكه دولت اعالم مي كند كه براي توليد 
مس��كن در حال تالش كردن است اما ما نتيجه قابل 
قبولي نمي بينيم. بانك ها براي ارايه تسهيالت پاي 
كار نيامده اند و سازمان هاي دولتي كه بايد زمين هاي 
خود را براي ساخت مسكن عرضه مي كردند علي 

رغم تذكر رييس جمهور اين كار را انجام نداده اند.

اجراي تراموا در تهران
در مرحله مطالعه

پرويز س��روري، نايب رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران گفت: اعضاي شوراي شهر تهران درباره داليل 
تغييرات مديران در شهرداري تهران تذكري دادند كه 
منتظر پاسخ شهردار تهران هستيم. به گزارش ايسنا، 
سروري در حاشيه يكصدمين جلسه علني شوراي 
اسالمي شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينكه موضوع حمل و نقل براي ش��ورا و شهرداري 
مساله اي مهم است، افزود: ش��ورا و شهرداري براي 
گش��ايش در موضوع حمل و نقل از هر ظرفيتي كه 
بتواند گشايش ايجاد كند اس��تفاده خواهد كرد تا 
بتوانيم در حوزه حمل و نقل شبكه متصلي را داشته 
باش��يم. هنوز گزارش دقيقي در خصوص تراموا به 
ش��ورا داده نش��ده و اين موضوع احتماال در مرحله 
مطالعه اس��ت. وي ادامه داد: تراموا مي تواند بخشي 
از نيازها را پاسخ دهد؛ اما بايد مطالعات اين طرح به 
دست شورا برسد تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد. 
سروري با اشاره به ظرفيت شهرك سازي در تهران 
گفت: اين ظرفيت در تهران وجود دارد اما نياز است 
شهرك هايي كه س��رانه ها را تامين و آسايش ايجاد 
مي كند در تهران داشته باشيم. آنچه كه شهردار تهران 
عنوان كرده س��بد نيازهاي مردم در يك مختصات 
است. اين شهرك ها بايد تمام نيازها را پاسخ دهند و 
مردم بتوانند دسترسي الزم را براي تامين نيازهاي 
خود داشته باشند؛ ولي به صورت كلي اين امكان در 
تهران وجود دارد و بايد اين موضوع را مورد حمايت 
قرار دهيم. البته اين حمايت بايد پس از بررس��ي و 
تبادل نظر در اين خصوص انجام شود. نايب رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران درباره نامه اعضاي شوراي 
شهر تهران و درخواست شفافيت در خصوص داليل 
تغيير مديران شهرداري تهران گفت: در جريان دليل 
تغييرات نيستيم. اعضاي شوراي شهر تهران تذكر 

داده اند و شورا منتظر پاسخ شهردار است.

كسبدرآمدازشهرفروشيبا»مشوقپلكاني«دردستوركارمديريتشهريقرارگرفت

ايرالينهاملزمبهپرداختجريمهمعادل30تا50درصدازنرخپايهبليتبهمسافرانهستند

نرخعوارضساختمانيارزانميشود؟

تعرفه جبران خسارت پروازهاي تاخيردار اعالم شد
مطابق آخرين اصالحيه آيين حقوق مسافر، درصورت تاخير 
بيش از چهار ساعت در پرواز، شركت هواپيمايي موظف است، 
نسبت به جبران خسارت به ميزان 30 درصد نرخ پايه بليت 
اقدام كند و در صورت ابطال پرواز موظف  به اس��ترداد كامل 
وجه به عالوه جبران خسارت به ميزان 50 درصد نرخ پايه بليت 
است. حقوق مسافر مجموعه اي از سياست ها، دستورالعمل ها، 
استانداردها، ضوابط و مقرراتي است كه الگوي رفتاري شركت 
هواپيمايي و دست اندركاران امور پروازي را تدوين مي كند و 
هدف آن تضمين حقوق مادي و معنوي و رعايت شأن و منزلت 
مسافران در فرآيند مسافرت هاي هوايي است. در عين حال كه 
رعايت اين مجموعه حمايتي براي كليه شركت هاي هواپيمايي 
الزم االجراست. هدف از تدوين اين شيوه نامه، شفاف سازي 
در خصوص حقوق مس��افرين و اطالع رساني به آنها جهت 
آگاهي از حداقل حقوقشان و ش��يوه رسيدگي به آن است. 
همچنين مسووليت اجراي اين حقوق، با شركت ها و موسسات 
هواپيمايي داخلي و مسووليت حسن اجراي اين شيوه نامه با 
دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات هوانوردي 
است. به گزارش ايسنا، در اين راستا حقوق مسافر در پروازهاي 
داخلي، فروردين ماه 1394 اصالح شده و آخرين ويرايش آن 
نيز اسفندماه 1399 اعمال شد كه در آن اصالح مبلغ خسارات 
و تعيين آن بر اساس درصدي از نرخ پايه بليت مورد توجه قرار 
گرفت. مطابق اين دستورالعمل، در صورتي كه به رغم داشتن 
بليت تأييدشده، شركت هواپيمايي از پذيرش مسافر به لحاظ 
محدوديت هاي ش��ركت حمل كننده اعم از بازرگاني، فني 
يا عملياتي امتناع كند، در اين صورت شركت حمل كننده 
موظف به اطالع رساني كافي »جهت يافتن داوطلباني در ازاي 
گرفتن مزاياي مورد پذيرش طرفين براي انصراف از پرواز« 
است و حداقل اين مزايا استرداد وجه و همچنين ارايه يك بليت 
رايگان مشابه از لحاظ مسير و كالس پروازي به آن مسافر است. 
در صورتي كه تعداد داوطلبان به مقدار كافي نباشد شركت 
حمل كننده مي تواند به جهت رعايت الزامات عملياتي و فني 
از سوار كردن تعدادي از مسافرين به تشخيص خود ممانعت 
كند؛ البته ارايه بليت مشابه )از لحاظ مسير و كالس پروازي( 
در اولين فرصت زماني انجام مي گيرد و همچنين در صورت 
انتقال مسافر توسط ساير خطوط هوايي، اين امر بدون پرداخت 

هزينه يا مابه التفاوت توسط مسافر يا بدون پرداخت خسارت 
توسط شركت هاي هواپيمايي به مسافر انجام مي گيرد. در عين 
حال مسافر در صورت امكان زماني به هتل منتقل مي شود و 

هزينه حمل ونقل و هتل به عهده شركت حمل كننده است.

   ابطال پرواز توسط شركت حمل كننده
اگر ابطال پرواز از سوي شركت، از زمان خريد بليت تا يك هفته 
قبل از انجام پرواز باشد، شركت حمل كننده موظف به استرداد 
كامل وجه بليت است. اگر ابطال پرواز از شش روز تا ۲4 ساعت 
قبل از انجام پرواز باشد، در اين صورت شركت حمل كننده 
موظف به استرداد كامل وجه بليت به عالوه جبران خسارت 
به مي��زان 30 درصد نرخ پايه بليت اس��ت. اگر ابطال از ۲4 
ساعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام پذيرد، در اين صورت 
شركت حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه به عالوه 

جبران خسارت به ميزان 50 درصد نرخ پايه بليت است.

   مقررات تاخير در پرواز
در صورت بروز تاخير در انجام پرواز بر اساس ساعت پرواز مندرج 
در بليت مسافر، نماينده شركت هواپيمايي بايد با حضور در 
ميان مسافران، با متانت و احترام نسبت به اطالع رساني صحيح 
درخصوص تأخير پرواز اقدام كند. همچنين شركت هواپيمايي 
بايد نسبت به اطالع رس��اني ازطريق سيستم اطالعات پرواز 
به صورت مس��تمر اقدام كند. درص��ورت تأخير بيش از يك 
ساعت و كمتر از دو ساعت، از مسافران پذيرايي مي شود، ارايه 
اين پذيرايي مشروط به وجود زمان كافي جهت پذيرايي و عدم 
افزايش تأخير بيشتر است. در صورت تاخير بيش از دو ساعت و 
كمتر از چهار ساعت، اقداماتي كه بايد توسط شركت هواپيمايي 
انجام شود، انجام پذيرايي مناسب با توجه به امكانات فرودگاهي، 
فراهم كردن امكان برقراري ارتباط تلفني جهت اطالع رساني، 
تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امكان انجام آن، انجام 
اقدامات الزم جهت اعزام با ساير شركت هاي هواپيمايي )در 
صورت درخواست مس��افر( و در صورت وجود پرواز در همان 
مسير يا انتقال به مقصد نهايي ازطريق مسيرهاي جايگزين 
)به جز مسير درج شده در بليت و استرداد كامل وجه بليت مسافر 
در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز است. درصورت تاخير 

بيش از 4 ساعت، شركت حمل كننده موظف است، عالوه بر 
موارد باال، نسبت به جبران خسارت به ميزان 30 درصد نرخ پايه 
بليت اقدام كند. همچنين در صورت ابطال پرواز شركت 
حمل كننده موظف به اس��ترداد كام��ل وجه به عالوه 
جبران خسارت به ميزان 50 درصد نرخ پايه بليت است.

   تاخير و ابطال پروازها به دليل شرايط جوي
با وجود اين، در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي يا 
فورس ماژور؛ فرودگاه مبداء، مقصد و مس��ير دچار تأخير يا 
ابطال بيش از دو ساعت ش��وند، شركت هاي هواپيمايي با 
رعايت مقررات پذيرايي از مسافرين صرفاً موظف به استرداد 
كامل وجه به مسافرين هستند. در صورتي كه پرواز بر اساس 
ساعت مندرج در بليت مسافر حركت كند و به داليل فني 
يا عملياتي ب��ه رمپ بازگردد، در اين ح��ال ميزان تأخير تا 
پرواز مجدد، از زمان بازگش��ت به ترمينال محاسبه خواهد 
شد. همچنين ش��ركت هاي هواپيمايي در صورتي كه در 
زمان حركت تعيين شده در بليت، مسافرين را از طريق ساير 
خطوط هوايي به مقصد منتقل كنند، مش��مول پرداخت 
خسارت يا جريمه تأخير و ابطال نخواهند شد.  در عين حال 
تأخير انعكاسي )تأخير متصل به پرواز بعد( درصورت تحت 
تاثير بودن از تأخيرات جوي، صرفاً اولين پرواز متصل، تا 1۲0 

دقيقه مشمول تأخير و پرداخت خسارت آن نخواهد بود.

   تغيير مسير اجباري
توسط شركت هواپيمايي

در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر يا نقطه 
مياني )در پروازهاي اتصالي مندرج در يك بليت(، توقف 
كند، شركت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا 
مقصد پرواز منتقل كند. اين كار بايد بدين صورت باشد 
كه يا انتقال مسافر به مبدأ توسط شركت هواپيمايي حامل 
صورت پذيرفته و كل وجه بليت بدون كسر جرايم به مسافر 
پرداخت شود، يا در صورت درخواست و انتقال مسافر به 
مقصد با هر وسيله نقليه عمومي زميني )اتوبوس، قطار، 
...(، اين انتقال ضمن فراهم كردن شرايط الزم و پرداخت 

هزينه هاي آن توسط شركت حامل صورت مي گيرد.

   فقدان يا آسيب ديدگي بار همراه مسافر
در صورت فقدان يا آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه، 
شركت حمل كننده براس��اس دستورالعمل پيگيري، 
جست وجو يا جبران خس��ارت خود، موظف به تأمين 
رضايت مس��افران اس��ت. مس��افردر صورت فقدان يا 
آسيب ديدگي جامه دان و بار همراه، الزم است، بالفاصله 
قب��ل از ترك فرودگاه، گزارش و ليس��ت محتويات آن 
را به ش��ركت حمل كننده ارايه كند. در صورت تأخير 
در تحويل جامه دان و بار همراه، ضروري اس��ت مسافر 
حداكثر ظرف مدت ۲1 روز نس��بت ب��ه اعالم مراتب 

به صورت كتبي به شركت حمل كننده اقدام كند.

   شفاف سازي نرخ بليت و خدمات هوايي
شركت هواپيمايي و دفاتر نمايندگي فروش بليت موظف 
هستند، بليت مس��افر را با مشخصات كامل اعم از شرايط 
و ضوابط بليت ص��ادره، قيمت نهايي )بهاي پايه، عوارض، 
قواعد ابطال و هزينه هاي اضافي(، نام شركت حمل كننده 
و س��اير اطالعات ضروري به مسافر ارايه كنند. همچنين 
هرگونه اقدامات اهانت آميز، توهين، رفتار غيرمس��ووالنه 
و غيرمتعارف توس��ط كاركنان يا مسافرين كه باعث بروز 
وضعيت ناهنجار در محيط فرودگاه، هواپيما، ترمينال و ساير 
اماكن مرتبط شود، مشمول پيگرد قانوني از سوي مراجع 
انتظامي و قضايي خواهد بود. در عين حال ش��ركت هاي 
هواپيمايي موظف هستند، جرايم مقرر در اين دستورالعمل 
را براس��اس امكانات موجود در قال��ب پرداخت هاي اعم 
از الكتروني��ك، اعتباري، حواله و... به نحوي كه از س��وي 
مس��افرين قابل بهره برداري جهت خريد بليت در مسير 
دلخواه داخلي باشد، با ذكر مبلغ تحويل مسافرين كنند. 
البته محمد محمدي بخش -رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري- اخيرا اعالم كرده كه مقرر شده آيين نامه جديد 
حقوق مسافر تدوين ش��ود و بايد ديد اين دستورالعمل 
جديد چه تغييراتي نس��بت به آخرين اص��الح دارد، در 
حالي كه ب��ه گفته محمدي بخش، يك آيين نامه كامل 
حقوقي است و نظرات بخش هاي مختلف براي آن اخذ 
شده و براي بهره برداري مردم در دسترس قرار مي گيرد.

حميدرضا صارمي، سرپرست معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري تهران همچنين در حاشيه نشست علني شوراي 
شهر، جزييات اجراي طرح شهرك سازي در پايتخت توسط 
شهرداري تهران را اعالم كرد. صارمي با اشاره به زمان صدور 
پروانه شهرسازي در شهر تهران اظهار كرد: ما اعالم كرديم 
كه شهرداري تهران بنا دارد اين زمان را به يك هفته كاهش 
بدهد البته در اين فرآيند ما با مشكالتي روبرو بوديم كه اجازه 
نداد كه زمان صدور پروانه شهرسازي را به يك هفته برسانيم 
اما در حال حاضر صدور پروانه دو هفته اي صادر مي ش��ود.

ان شاءاهلل در دو سه هفته آينده زمان صدور پروانه شهرسازي 

به يك هفته كاهش پيدا خواهد كرد و اين موضوع مورد توجه 
شهرداري تهران است. او گفت: در پروانه ساختماني مهم ترين 
دليل كه باعث افزايش زمان صدور پروانه مي شود اين است 
كه بايد از 31 نهاد و سازمان استعالم گرفته شود البته ما تالش 
كرده ايم كه در فرآيند صدور پروانه برخي از اين استعالمات را 
حذف كنيم و ان شاءاهلل بزودي زمان صدور پروانه ساختماني 
به دو ماه كاهش پيدا خواه��د كرد. وي در ادامه درخصوص 
طرح جديد ش��هرداري تهران مبني بر شهرك س��ازي در 
پايتخت گفت: اين موضوع تحت عنوان شهرك سازي نيست، 
بلكه طرح محله  محوري است و قرار است در قالب اين طرح در 

برخي محالت مختلف تهران با تامين زيرساخت ها و امكانات 
الزم از ترددهاي غيرضروري و سفرهاي شهري جلوگيري 
شود. سرپرست معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران با بيان اينكه ترددهاي بسيار وسط شهر تهران منجر 
به افزايش آلودگي در سطح شهر شده است گفت: در قالب 
طرح محله محوري مي توان اين ترددها را كاهش داد و به 
همين دليل قرار است در قالب سه الي 4 محله در مناطق 
مختلف طرح محله محوري اجرا شود. صارمي در خصوص 
طرح اشاره شده گفت: ان شاءاهلل تا پايان سال 1403 اين 

طرح در چند محله از شهر تهران اجرا خواهد شد.

جزيياتطرحشهركسازيدرپايتخت
ذره بين



قيمت بيت كوين روز دوشنبه در محدوده 19.200 دالري در 
نوسان بود و در بيش از دو هفته گذشته زير 20.000 دالر باقي 
مانده است؛ يكي از تحليل گران ارزهاي ديجيتال مي گويد 
كه قيمت بيت كوين ظرف سه سال به اوج جديدي مي رسد، 
اما پيش از آن تا 1۳هزار دالر پايين خواهد آمد، اين در حالي 
است كه بررس��ي داده ها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران 
كوچك ماه ها با سرمايه گذاران بزرگ مبارزه كرده اند تا مانع 
از سقوط قيمت بيت كوين به زير 18.000 دالر شوند. ارزش 
بيت كوين در معامالت صبح روز سه ش��نبه آسيا كاهش 
ياف��ت اما در باالي خط حمايت 19ه��زار دالر كه چندين 
هفته در نوسان بود همچنان باقي مانده است. اتر، دومين 
ارز رمزنگاري شده بزرگ از نظر ارزش بازار مانند بقيه 10 ارز 
ديجيتال برتر، بدون احتساب استيبل كوين كاهش يافت. 
بالك چين پيشروي جهان پس از افزايش ۳.۴۴ درصدي 
در تعديل دو هفته اي، روز دوشنبه، به باالترين حد دشواري 
استخراج رسيد. دشواري استخراج بيت كوين معياري است 
كه نشان مي دهد ماينرها چقدر قدرت محاسباتي بيشتري 
بايد براي تأييد تراكنش هاي يك بلوك براي افزودن به بالك 
چين اعمال كنند. پيتر برنت، معامله گر كهنه كار و تحليلگر 
بازارهاي مالي، عقيده دارد سياست هاي سخت گيرانه فدرال 
رزرو باعث خواهد شد تا بيت كوين در چند سال آينده به روند 
فعلي خود ادامه دهد. او فكر مي كند قيمت بيت كوين پيش 
از ش��روع روند صعودي و رسيدن به يك اوج قيمتي جديد 
احتمااًل ت��ا مح��دوده 1۳.000 دالر كاهش خواهد يافت. 
مديرعامل شركت معامالتي فكتور ال ال سي، در مصاحبه اي 
با كوين دسك گفت كه قيمت بيت كوين در حال حاضر راكد 
است و احتماالً تا يك سال و نيم آينده نيز همين  طور خواهد 
بود؛ البته پس از گذش��ت اي��ن دوره در نهايت به اوج هاي 
قيمتي تازه اي خواهد رس��يد. برنت گفته اس��ت: »قيمت 
جايي بين 17.000 دالر تا 2۳.000 دالر در نوسان خواهد 
بود. فكر مي كنم بيت كوين در يك مقطع زماني، احتمااًل 
اوايل سال آينده ]ميالدي[، به پايين ترين سطح خود خواهد 
رسيد؛ اما پس از آن نيز انتظار ندارم قيمت در يكي دو سال 
آينده رشد كند.« اين معامله گر تكنيكال برجسته كه از دهه 
1970 وارد اين كسب وكار شده، پيش بيني كرده است كه 
۳2 ماه طول مي كشد تا بيت كوين به ركورد تاريخي جديد 
قيمت خود برسد. برنت گفته است تا آن زمان انتظار دارد 
كه ارزش بزرگ ترين ارز ديجيتال بازار تا مرز 1۳.000 دالر 
كاهش يابد. سياست سخت گيرانه افزايش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو )بانك مركزي امريكا( براي مهار نرخ باالي تورم 
در سال جاري، قيمت بيت كوين را تحت فشار قرار داده است. 
معامله گران و سرمايه گذاران در تمامي بازارها منتظر نشست 
بعدي كميته سياست پولي اين سازمان، كميته بازار آزاد 
فدرال هستند. بر اساس داده هاي بورس كاالي شيكاگو از 
قراردادهاي آتي صندوق سرمايه فدرال، وال استريت انتظار 
دارد كه شاهد چهارمين افزايش متوالي 0.7۵ واحد درصدي 
نرخ بهره در ماه نوامبر )آبان( و پس از آن نيز احتمااًل افزايش 
اين نرخ به ميزاني نسبتاً كمتر در ماه هاي بعد باشد.با اين حال، 
برنت گفت كه تصور نمي كند سرعت رشد نرخ بهره به اين 
زودي كاهش يابد و انتظار افزايش 0.7۵ واحد درصدي نرخ 
بهره در 2 نوامبر )11 آبان( و به دنبال آن يك افزايش 0.7۵ 
واحد درصدي ديگر در 1۴ دسامبر )2۳ آذر( را خواهد داشت. 
او در اين باره گفته است: »فكر مي كنم كه فدرال رزرو مي داند 
تورم مخرب است. اين بانك بايد اعتبار خود را دوباره به  دست 
آورد و تص��ور مي كنم براي انجام اين كار بايد نرخ تورم را به 
حداقل ۴درصد كاهش دهد.« آخرين نرخ تورم ساالنه اياالت 
متحده در ماه سپتامبر )شهريور( 8.2درصد اعالم شده بود.

همبستگيبيتكوينبابيتكوين
بيت كوين به عنوان يك دارايي ريسك پذير شناخته مي شود 

كه نشانه اي از تمايل بازار به پذيرش ريسك است. البته، با 
اينكه آشفتگي در بازارهاي سنتي ادامه يافته، بيت كوين 
در مقايس��ه با بازار س��هام شاهد نوس��انات كمتري بوده 
اس��ت. در همين حال، هم بستگي بيت كوين و طال - كه 
در زمان نوس��انات بازار به عنوان ي��ك دارايي امن در نظر 
گرفته مي شود-  به باالترين سطح خود در بيش از يك سال 
گذشته رسيده است. با اين وجود، برنت انتظار دارد كه ارزش 
بيت كوين از هر آن چيزي جدا شود كه در بازارهاي ديگر 
رخ مي دهد. او مي گويد »بيت كوين در نهايت با بيت كوين 
هم بسته خواهد شد.« برخالف روايت كنوني كه سرنوشت 
بيت كوين را به تمايل براي حضور در بازار پرريسك گره زده، 
برنت عقيده دارد كه اين اين ارز ديجيتال، طي 10 سال آينده 

در نهايت به ابزاري براي ذخيره ارزش تبديل خواهد شد.

سرمايهگذارانارزهايديجيتال
خوشبينيبيشتريبهشرايطبازاردارند

اين در حالي اس��ت كه بلومبرگ اخيرا يافته هاي آخرين 
نظرسنجي خود را براي فعاالن بازار ارزهاي ديجيتال منتشر 
كرد كه بسياري از سرمايه گذاران نسبت به چند ماه گذشته 
خوش بيني بيشتري به شرايط بازار دارند. بلومبرگ در ماه 
ژوئيه )تير(، زماني كه احساسات سرمايه گذاران به طور قطعي 
نزولي بود نيز نظرسنجي مشابهي انجام داد. با اينكه از آن زمان 
تاكنون اوضاع كمي بهتر شده، قيمت ارزهاي ديجيتال هنوز 
به شرايط قبل بازنگشته است و اين دارايي ها از اوسط ژوئن 
)اواخر خرداد( در بازاري رنج معامله مي شوند. حدود نيمي 
از پاسخ دهندگان انتظار داشتند كه بيت كوين تا پايان سال 
جاري ميالدي به روند فعلي خود بين 17.600 تا 2۵.000 
دالر ادامه دهد. در نقطه مقابل، در نظرسنجي ماه ژوئيه بيشتر 
افراد تصور مي كردند كه احتمال سقوط قيمت بيت كوين تا 
10.000 دالر بيشتر از احتمال جهش آن تا ۳0.000 دالر 
است. در سال جاري، بازار ارزهاي ديجيتال هم بستگي زيادي 
با دارايي هاي پرريسك مانند س��هام شركت هاي فناوري 
داشته اس��ت. حدود ۴2درصد از شركت كنندگان در اين 
نظرسنجي فكر مي كنند كه اين هم بستگي در سال آينده 
ادامه خواهد داشت؛ ۴۳درصد افراد نيز گفته اند كه در سال 

جديد دارايي هاي ديجيتال بيشتري خواهند خريد.

احساسمثبتسرمايهگذاران
نسبتبهقانونگذاريها

برخالف طوالني شدن زمستان ارزهاي ديجيتال و وجود 
چشم انداز تيره  وتار نسبت به روند قانون گذاري اين حوزه 
در سراسر جهان، 60درصد از ۵6۴ پاسخ دهنده نظرسنجي 
اشاره كردند كه آخرين اقدامات قانوني را نشانه مثبتي براي 
طبقه بندي اين صنعت و كالس دارايي مي دانند. ناظران 
مالي در پي ورشكس��تگي هاي امسال، با شركت هاي ارز 
ديجيتال مانند وويجر ديجيتال،  تري اروز و سلسيوس با 
حساسيت زيادي در حال برخورد و بررسي فعاليت هاي 
آنها هس��تند. حدود 6۵درصد از سرمايه گذاران كوچك 
مي گويند زماني كه اجراي قوانين گسترش يابد، احتمال 
بيش��تري دارد كه روي ارزهاي ديجيتال سرمايه گذاري 
كنند. اين رقم براي س��رمايه گذاران بزرگ )س��ازماني( 
۵6درصد بود كه نشان مي دهد روي هم رفته احساسات 
نسبت به قانون گذاري ها مثبت است. زماني كه صحبت 
از حركت رو به جلو و ايجاد يك چهارچوب نظارتي به ميان 
مي آيد، به نظر مي رس��د اياالت متحده همچنان به طور 
عمدي از پيشرفت آن جلوگيري مي كند. نمايندگان كنگره 
امريكا مانند جيم هيمز اشاره كرده اند كه روند قانو ن گذاري 
ارزهاي ديجيتال احتمااًل تا اواسط سال 202۳ پيگيري 
نخواهد شد. سياس��ت گذاران با نزديك بودن انتخابات 
ميان دوره اي كنگره در ماه آينده، مسائل مهم تري براي 
رس��يدگي دارند؛ اگرچه رأي دهندگان طرف دار ارزهاي 

ديجيتال نيز مي توانند انتخابات را تحت تأثير قرار دهند.

سرمايهگذارانكوچكمانعسقوط
بيتكوينبهزير۱۸هزاردالرشدهاند

در حالي ك��ه تأثير نهنگ ه��ا بر قيم��ت بيت كوين در 
سال هاي اخير به آرامي در حال كاهش بوده است، بررسي 
داده ها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران كوچك ماه ها با 
س��رمايه گذاران بزرگ مبارزه كرده اند تا مانع از سقوط 
قيمت بيت كوين به زير 18.000 دالر شوند؛ روندي كه 
انتظارات تحليلگران را از شكل گيري كف قيمت در بازار 
افزايش داده اس��ت. در حالي كه بيت كوين در محدوده 
18.000 تا 20.000 دالري در نوس��ان است، داده هاي 

درون زنجي��ره اي نش��ان مي دهد كم��ي واگرايي ميان 
رفتار نهنگ ها )آدرس هايي با موجودي بيش از 1.000 
بيت كوين( و ماهي ها )س��رمايه گذاران با مقدار نس��بتًا 
كمي بيت كوين( وج��ود دارد. ماهي  ها طي روند خنثي 
اخير )بازار رنج( در حال انباش��ت بيت كوين بوده اند. بر 
اساس داده ها گلس��نود، خالص عرضه اي كه در اختيار 
آدرس هايي با موجودي 100 تا 1.000 بيت كوين است، 
از ۳.71ميليون در ژوئن )خرداد( به ۳.77ميليون واحد در 
ماه اكتبر )مهر( افزايش يافته است. در همين دوره، خالص 
عرضه در اختيار آدرس هاي با موجودي 10 تا 100 بيت 
كوين، از ۳ميليون به ۳.1۵ميليون افزايش يافته است. اين 
روند در ميان كيف پول هايي كه 0.001 تا 10 بيت كوين 
دارند نيز مشابه بوده است. در همين حال، روند نوساني 
قيم��ت با كاهش عرضه بيت كوي��ن در اختيار نهنگ ها 
هم زمان شده است. براي مثال، عرضه بيت كوين در اختيار 
آدرس هايي با موجودي 1.000 تا 10.000 بيت كوين از 
۳.82ميليون در ماه ژوئن )خرداد( به ۳.69ميليون كاهش 
يافته است. اگرچه ممكن است سرمايه گذاران كوچك از 
پس فشار فروش زيادي كه سرمايه گذاران بزرگ ايجاد 
كرده اند برآمده باشند، از نظر تاريخي خطر سقوط قيمت 
با كاهش جمعيت نهنگ ها بيشتر مي شود. يكي از معدود 
اس��تثناها زماني رخ داد كه قيم��ت بيت كوين به باالي 
69.000 دالر رسيد، در حالي كه تعداد نهنگ ها نسبتًا 
ثابت بود. اين مي تواند نشان دهد كه نهنگ ها در مقايسه 
با سال هاي گذشته تأثير كمتري بر بازار دارند؛ به ويژه در 
شرايطي كه موجودي بيت كوين صرافي ها همچنان در 
حال كاهش به پايين ترين حد خود در چند سال اخير 
اس��ت. ماهي ها در حالي به انباشت ادامه مي دهند كه 
برخي گزارش ها نشان مي دهند سرمايه گذاران دوباره 
به بيت كوين به عنوان يك دارايي امن نگاه مي كنند. 
با اين حال، برخي از تحليلگران انتظار دارند كه قيمت 
بيت كوين در نهايت به زي��ر حمايت 18.000 دالري 
س��قوط كنند. فيلب فيلب، تحليلگر مس��تقل بازار با 
توجه به هم بستگي تنگاتنگ بيت كوين با دارايي هاي 
پرريس��ك و مش��كالت اقتصاد كالن، عقيده دارد كه 
قيمت بيت كوين مي تواند تا 10.000 دالر كاهش يابد.
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جزيياتبرقراريتماسصوتي
بينسهپيامرسانداخليواپراتورها

فراهم ش��دن امكان تماس صوتي از سه پيام رسان 
ايراني ب��ا اپراتورهاي تلفن ثابت و هم��راه اخيرا و به 
نقل از مسووالن حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
كشور مطرح و اعالم شده كه به زودي اخباري در اين 
باره اعالم خواهد شد. به گزارش ايسنا، تماس صوتي 
)Call Out( نوعي قابليت تماس بين پيام رسان ها 
و اپراتورها فراهم مي كند و ديگر نيازي نيس��ت كه 
دو طرف تماس، پيام رس��ان مش��ابه داشته باشند. 
براي نمونه كاربري كه پيام رس��ان گپ يا س��روش 
و ديگر پيام رس��ان هاي داخلي را نصب كرده باش��د 
مي تواند از طريق اين پيام رسان با يك شماره همراه 
اول، ايرانس��ل يا رايتل تماس بگيرد. پس از محدود 
ش��دن برخي پيام رسان هاي  خارجي طي سال هاي 
گذش��ته و در چندي��ن مرحله، مهاج��رت كاربران 
ايراني به پيام رس��ان هاي ديگر از جمله نمونه هاي 
مشابه خارجي و داخلي آغاز شد؛ اگرچه هنوز تعداد 
كاربران پيام رسان هاي داخلي با رقباي خارجي شان 
قابل مقايس��ه نيس��ت، اما برخي افراد اس��تفاده از 
امكانات ابزارهاي بومي را به ابزارهاي خارجي ترجيح 
مي دهند. امكان پرداخت از طريق پيام رس��ان هاي 
بومي از مواردي اس��ت كه نسبت به پيام رسان هاي 
خارجي، براي اي��ن ابزارهاي داخل��ي برتري ايجاد 
مي كند. اكنون برخ��ورداري از امكان تماس صوتي 
براي پيام رسان هاي بومي هم مي تواند ويژگي ديگري 
باش��د كه كاربران را به استفاده از اين ابزارها تشويق 
كند. در اين ب��اره معاون وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در دولت گذشته، با اشاره به مصوبه شوراي 
عالي فضاي مجازي اعالم كرده بود اپراتورها موظف 
 Call out هستند خدمات الزم براي برقراري امكان
در پيام رسان ها را براي آنها فراهم آورند و بر اساس اين 
مصوبه، موضوع اتصال متقابل اپراتورها با پيام رسان ها 
با توجه به مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي براي 
پيام رسان هاي اجتماعي داخلي كه اعضاي آنها به پنج 
ميليون كاربر رسيده باشد فراهم شده بود. پس از ابالغ 
مصوبه ضوابط و تعرفه اتصال متقابل پيام رسان هاي 
اجتماعي داخلي به اپراتورهاي تلفن همراه، قرار شده 
بود امكان برقراري تماس صوتي از طريق پيام رسان ها 
با شبكه اين اپراتورها برقرار شود. اكنون به تازگي و 
به نقل از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شد 
كه به زودي امكان تماس از س��ه پيام رسان ايراني با 
اپراتورهاي تلفن ثابت و همراه فراهم مي شود. بر اين 
اساس اعالم ش��د كه هر پلتفرمي كه ضوابط الزم را 
 call out داشته باش��د، حتما امكان ارايه سرويس
برايش فراهم مي ش��ود و در اين راس��تا سه پلتفرم 
داخلي ضوابط و شرايط ارايه سرويس را داشته اند و 
برقراري س��رويس به اپراتورها ابالغ شده است و اين 
اميد وجود دارد تا دو هفته آينده اين امكان به شكل 
عمومي براي مردم فراهم شود. اين درحالي است كه 
در اربعين امسال يكي از پلتفرم هاي داخلي )پيام رسان 
روبيكا( توانست اين سرويس را به صورت گسترده در 
اختيار زائران حسيني قرار دهد. كاربران اين پيام رسان 
مي توانستند از طريق تماس صوتي اين اپليكيشن، با 
استفاده از س��يم كارت هاي ايرانسل يا همراه اول در 
عراق، به صورت مس��تقيم با خطوط ثابت يا همراه 
ايراني تماس صوتي رايگان برقرار كنند بدون اينكه 
الزم باشد شخص دريافت كننده تماس، روبيكا را روي 
دستگاه خود نصب داشته باشد. پيش از اين و طبق 
اعالم مسووالن، گفته شده بود برنامه مدوني در حال 
پيگيري است تا پيام رسان هاي داخلي تقويت شوند 
و در نهايت دو يا سه پيام رسان در كشور فعال باشند تا 
بتوانند نيازهاي مردم را برطرف كنند. درحال حاضر 
هم تمركز بر حمايت از پيام رسان هايي است كه مردم 
اقبال بيشتري به آنها نشان داده اند و زيرساخت هاي 
آنها آماده است و در اين مدت هم كيفيتشان به شكل 

قابل مالحظه اي افزايش پيدا كرده است.

اعترافمقاماتاستراليايي
بهدادنباجبههكرها

يكي از مس��ووالن امنيت س��ايبري اس��تراليا گفت: در 
حالي كه بزرگ ترين بيمه گر سالمت اين كشور به شكل 
گسترده اي هك ش��ده، موسسات بيمه به طور مرتب به 
هكرها باج مي دهند تا داده هاي مسروقه را بازگرداند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، اظهارات مدير شركت مك 
كواير تله كام كه به ۴2 درصد از كارمندان فدرال استراليا 
از جمله اداره ماليات استراليا خدمات امنيت سايبري ارايه 
مي كند، نشانگر عدم آمادگي صنعتي است كه در بحبوحه 
يك بحران ناش��ي از حمالت هكري در كانون توجه قرار 
گرفته اس��ت. ديويد تودهوپ، مديرعامل اين شركت، 
با اشاره به ش��رايط نامطلوب شركت هاي بيمه سايبري 
كه وي نامي از آنها نبرده است، گفت: »اينها بزرگ ترين 
شركت ها در جهان هستند كه آن قدر توانايي مالي دارند 
تا هر چه سريع تر به مجرمان و هكرها پول پرداخت كنند 
تا مسووليت هاي خود را انجام دهند. در كدام حوزه ديگر 
از زندگ��ي مي بينيد كه ش��ركت هاي معتبر ميليون ها 
دالر به مجرم��ان پرداخت مي كنند و همه چيز به نوعي 
خوب است؟« وي افزود: »شركت هاي بيمه گري كه به 
هكرها باج مي دادند، هيچ راهي براي اطمينان از حذف 
داده ها توس��ط آنان نداشتند، به اين معني كه اطالعات 
حساس مشتري همچنان در معرض خطر افشاي آنالين 
باقي مي ماند.« اين ماه، بزرگ ترين شركت بيمه سالمت 
استراليا، به نام مدي بانك پرايوت، فاش كرد كه يك هكر 
اطالعات شخصي مربوط به وضعيت سالمت 100 نفر 
از ۴ ميليون مش��تري آن را دزديده و ب��راي بازگرداندن 
داده ها درخواست پرداخت باج كرده است. روز سه شنبه، 
مدي بانك گفت كه مجرم اطالعات 1000 مشتري ديگر را 
هم نشان داده و افزود كه اين تعداد احتماالً افزايش مي يابد.

وارداتتراشهچين
۱۲،۴درصدكاهشيافت

طبق داده هاي رس��مي گمرك چين، واردات تراشه اين 
كشور در ماه سپتامبر 12.۴ درصد كاهش يافته است. به 
گزارش مهر به نقل از رويت��رز، اين كاهش در حالي اتفاق 
مي افتد كه تنش ميان چين و امريكا افزايش يافته و كمبود 
تراشه در مقياس جهاني ادامه دارد. براساس آمار، اين كشور 
آسيايي در سپتامبر 2022 ميالدي ۴7.6 ميليارد تراشه 
وارد كرد، حال آنكه اين شاخص در سپتامبر 2021 ميالدي 
۵۴.۳ ميليارد واحد بود. ارقام مذكور نشان دهنده روند نزولي 
واردات ساالنه تراشه در چين است. در 9 ماه نخست سال 
2021 ميالدي، چين ۴17.1 ميليارد واحد تراش��ه وارد 
كرد كه در مقايسه ساالنه نشان دهنده 12.8 درصد كاهش 
نسبت به سال قبل از آن است. در 2021 ميالدي تنش بين 
چين و امريكا به دليل سياست هاي مربوط به تراشه و كمبود 
جهاني آن سبب شد بسياري از شركت ها در چين انبوهي از 
ذخاير جمع آوري كنند. داده هاي جداگانه از دفتر آمار ملي 
چين نشان مي دهد در مقايسه ساالنه توليد داخلي تراشه 
در سپتامبر 2022 ميالدي 16.۴ درصد كاهش يافته و به 
26.1 ميليارد واحد رسيده است. از سوي ديگر در 9 ماهه 
نخست 2022 ميالد كل توليد داخلي تراشه نيز 10.8 
درصد كاهش يافت و به 2۴۵ ميليارد واحد رسيده است. 
دستيابي به خودكفايي در صنعت تراشه سازي در چين 
يكي از سياست هاي اصلي دولت اين كشور است، به 
خصوص در زمانيكه دولت امريكا با اعمال تحريم هايي 
پيشرفت آن در بخش نيمه رسانا را هدف گرفته است.

غولنرمافزارياروپاازخروج
ازروسيهعقبنشينيكرد

شركت نرم افزاري س��پ آلمان ضرب االجل خود براي 
خروج از روسيه را كنار گذاشت و علت اين امر را نگراني از 
شرايط كاركنان خود در اين كشور اعالم كرد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز اين ش��ركت قصد داشت خروج از 
روسيه را تا قبل از پايان سال جاري ميالدي نهايي كند، 
اما اين گروه نرم افزاري آلماني نتوانس��ته خريدار براي 
س��اختمان هاي خود پيدا كند و با مشكالتي كه برخي 
شركت ها براي خروج از روسيه با آن مواجه هستند، دست 
و پنجه نرم مي كند. SAP در ماه آوريل به شركت هايي 
مانند اوراكل، سيلزفورس و غيره ملحق شد و برنامه هاي 
خود را براي خروج از روسيه پس از اعزام نيروهاي روسيه 
به اوكراين، اعالم كرد. اين امر باعث افزايش تحريم هاي 
غرب عليه شركت هاي روسي و مديران موسسات تجاري 
اين كشور شد. در ماه ژوئيه، لوكا موچيچ، مدير مالي سپ، 
گفت اين شركت تا پايان سال جاري ميالدي روند خروج 
از روس��يه را تكميل خواهد كرد و هزينه ۳۵0 ميليون 
يوروي��ي آن را هم بر عهده خواه��د گرفت. منابعي كه 
 SAP خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: در حالي كه
مراكز داده و تجارت ابري خود را در روسيه تعطيل كرده، 
همچنان قراردادهاي ساالنه اي براي ارايه خدمات تعمير 
و نگهداري در روسيه دارد كه بايد به آنها پايبند باشد و 
در غير اين صورت با خطرات قانوني و حقوقي مواجه 
خواهد شد. عالوه بر اين شركت مذكور مجبور است به 

تعهدات خود در قبال كاركنان بومي نيز پايبند باشد.

بسياريازسرمايهگذاراننسبتبهچندماهگذشتهخوشبينيبيشتريبهشرايطبازاردارند

بيت كوين در 19 هزار دالري جا خوش كرده است

جريمهفروشگاهآنالين
بهعلتنشتاطالعات۲،۵ميليونكاربر

كميس��يون تجارت فدرال امريكا از جريمه فروشگاه 
آنالين دريزلي و مديرعامل آن به علت نشت اطالعات 
2.۵ ميليون كاربر در فضاي مجازي خبر داد. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از انگجت، كميسيون تجارت 
فدرال قصد دارد به دنبال وقوع اين مش��كل امنيتي، 
مقدار اطالعات ش��خصي را كه دريزل��ي مي تواند از 
كاربران جمع آوري كند، محدود كند. اين فروشگاه 
آنالين توس��ط اوبر در س��ال 2021 خريداري شده 
بود و مدير اجرايي آن، جيمز كوري رالس، در س��ال 
2018 در مورد مس��ائل امنيتي آن هشدار داده بود. 
كميسيون تجارت فدرال امريكا تصريح كرده دريزلي 
نتوانسته به اندازه كافي و با دقت از اطالعات كاربران 
خود محافظت كند. مشكل امنيتي يادشده مربوط به 

سال 2020 بوده كه سرانجام اطالعات 2.۵ ميليون 
كاربر را در مع��رض ديد ق��رار داد. دريزلي جزييات 
اطالع��ات كارب��ران مانن��د ايميل، آدرس پس��تي، 
شماره تلفن و حتي اطالعات منحصر به فرد دستگاه 
الكترونيكي آنها را ذخيره مي كند. همچنين اطالعات 
موقعيت جغرافيايي و برخي داده هاي قابل خريداري 
از اش��خاص ثالث هم به دس��ت هكرها افتاده است. 
هكرها توانستند از اين داده ها براي نفوذ به سرورهاي 
دريزل��ي و اس��تفاده از آنها براي اس��تخراج ارزهاي 
ديجيتال اس��تفاده كنند. كميسيون تجارت فدرال 
امريكا مي گويد دريزلي در زمينه ارايه »ضمانت هاي 
معقول« براي محافظت از كاربران و حل مش��كالت 

امنيتي خود شكست خورده و جريمه خواهد شد.

آگهیفراخوانمناقصهعمومی
همزمانباارزيابیکيفی)يکپارچه(مناقصهگران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( خرید کمپرسور معدنی سیار  به شماره 2001092416000065 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
 www.setadiran.ir برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه تاریخ 1401/08/10 می باشد .
 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت:                                                                                    ساعت 30 :18  روز سه شنبه    تاریخ 1401/08/17

 آخرین مهلت ارسال پیشنهادها:                                                                                                                              ساعت 30 : 18 روزسه شنبه    تاریخ 1401/09/01
بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی:                           ساعت 00 :19  روز سه شنبه    تاریخ 1401/09/01
زمان بازگشایی پاکت الف و ب :                                                                                                                                       ساعت 00 :10  روز دو شنبه     تاریخ 1401/09/21 
زمان بازگشایی پاکت ج :                                                                                                                                                           ساعت 00 :10 روز دوشنبه      تاریخ 1401/10/26

برآورد مناقصه:35.000.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.750.000.000 ریال

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:
 به آدرس: استان فارس-  شهرستان مهر-  شركت پاالیش گاز پارسیان - کد پستي:  7449184831 

شماره تماس: 36 الي 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت اول:  1401/08/04      نوبت دوم: 1401/08/07

شركت ملي گاز ایران
شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

نوبت اول

شناسهآگهي:۱39۸9۸9

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان

فراخوانآگهیمناقصه
)دونوبته-يکمرحلهای(

شرکت بهسازان آینده قزوین )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و با استفاده از اعتبارات داخلی انجام 
خدمات حفظ و نگهداری امورات فضای سبز ازطریق تامین نیروی کارگران فصلی به تعداد تقریبی 47 نفر را به پیمانکار واجد صالحیت )دارای 
گواهی صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رشته نگهداری فضای سبز و گواهی صالحیت ایمنی اشخاص حقوقی( برای مدت یک سال شمسی 
واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد  مناقصه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد 

مذکور را دریافت نمایند.
٭  برگزاری مناقصه صرفًا  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( می باشد وکلیه مراحل فرایند مناقصه شامل دریافت 
اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت درمناقصه،ارسال پیشنهاد قیمت، اعالم به برنده ، پذیرش برنده بودن،پرداخت تعرفه سامانه و ثبت اطالعات 

پرداخت های تضامین  در بستر سامانه امکان پذیر است.
٭  مبلغ برآورد اولیه: 98.707.787.748 ریال

٭  ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
٭  آدرس: قزوین ، میدان ارتش -  ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 7و8 - تلفن: 33368404-5

نوبت اول

شناسهآگهي:۱3993۱3

حسین نوری-مدیرعامل شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوانعمومیجذبسرمايهگذاری)فازاولتوسعه(
به استناد مصوبه جلسه مورخ 1401/6/2 هیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران وماده25آیین نامه مالی و معامالتی مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران این فراخوان جهت اطالع عموم منتشر 

می گردد .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و مدارک ذیل به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر مراجعه نمایند.
1-مشخصات پروژه

2- مدل واگذاری با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قراردادrot   تجهیز،بازسازی ، بهره برداری و انتقال به مالک واگذار می گردد. 
3- دریافت اسناد فراخوان:کلیه متقاضیان الزم است در ساعت اداری از تاریخ 1401/8/4 تا پایان وقت اداری 1401/8/11 با مراجعه به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر نسبت به تهیه اسناد 

فراخوان اقدام نمایند .
4- مهلت بازدید از پروژه:هر یک از متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/8/4 لغایت 1401/8/11 با مراجعه به محل پروژه از وضعیت کنونی پروژه مطلع شوند.

5- مهلت تکمیل و ارائه پاکت :متقاضیانی که اس�ناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 1401/8/11 تحویل 
دبیرخانه اداره کل  تعاون کار و رفاه اجنماعی استان بوشهر داده و در مقابل رسید دریافت نمایند .بدیهی است به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط 

فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- تاریخ افتتاح پاکت :پیشنهادات واصله در ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخ1401/8/15 در کمیسیون بازگشایی می شود ،حضور پیشنهاد دهنده یا نماینده قانونی وی  در جلسه مذکور آزاد می باشد .

7- هیات اجرایی در قبول یک یا رد همه پیشنهادات مختار می باشد .
8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر به واحد اداره ورزشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره 33330821 تماس حاصل فرمائید 

9- هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده سرمایه گذار می باشد .

میزان سپرده شرکت در فراخوانمیزان سرمایه گذاریسنوات عقد قراردادآدرسمشخصات پروژه

ترمیم و بازسازی و تجهیز زمین چمن ورزشی کارگران دشتستان تجهیز بازسازی، 
)Rot( 290.750.000ریال 5.815.000.000 ریال5 سالبرازجان - خیابان مهربهره برداری و انتقال به مالک



تعادل |
با نگاهي به روند صدور بخش��نامه هاي گمركي طي 6 
سال يعني سال هاي 1395 تا 1400مشاهده مي شود، 
در مجموع 1758بخشنامه و دستورالعمل صادر شده، 
كه روند صدور آنها سوي نهادهاي ذيربط تا سال 1397 
صعودي بوده و با توجه به تشديد محدوديت هاي ناشي 
از تحريم از 156 مورد در س��ال 1395 به 493 مورد در 
سال 1397 افزايش يافت؛ اوج صدور بخشنامه هاي در 
س��ال 1397 به دنبال خروج امريكا از برجام و افزايش 
ن��رخ ارز )دالر( و ايجاد عدم توازن در بازارها به خصوص 
بازرگاني خارجي و صالحديد سياست گذاران و نهادهاي 
برنامه ريزي بر ضرورت كنترل صادرات و مديريت واردات 
كش��ور صورت پذيرفت. در ادامه با توجه به ايجاد ثبات 
نسبي در بازارها در سطح جديد قيمت ها و كاهش نسبي 
تنش ها در بازار، تعداد بخشنامه هاي ابالغ شده از سوي 
گمرك در سال 1398 برابر 228 مورد و در سال 1399 
به 151 مورد و كمترين تعداد بخش��نامه ها طي دوره 6 
ساله اخير رس��يد. اما در سال 1400 برخالف سال هاي 
1398 و 1399 كه تعداد بخشنامه ها در مقايسه با سال 
1397 به نحو چشمگيري كاهش يافته بود، به يك باره 
بخش��نامه هاي ابالغي گمرك افزايش ش��ديدي پيدا 
كرد و تعداد بخش��نامه ها مجدد به 409 مورد افزايش 
يافت. بررسي دقيق بخشنامه هاي ابالغي سال 1400 
نشان مي دهد، بخش غالب آنها )حدود 247 مورد، 60 
درصد( مرتبط با صادرات بوده اس��ت. بخش عمده اين 
بخشنامه هاي ابالغي با ماهيت ايجاد محدودكنندگي 

براي اين حوزه از فعاليت هاي تجاري ابالغ شده است. 

    بررسي روند صدور بخشنامه هاي گمركي 
گزارش »روند صدور بخشنامه هاي گمركي در سال هاي 
اخير« توسط كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق 
ايران منتشر شد. بر اساس اين گزارش، كاهش و اجتناب 
از صدور و ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي گمركي 
متعدد و تس��هيل در فرآيندهاي فرآوري تجارت سبب 
بهبود فضاي كسب وكار كشور مي شود. از طرفي كاهش 
هزينه هاي تجارت و تس��هيل در تامين م��واد اوليه در 
مورد نياز صنايع و همچنين افزايش شرايط دسترسي 

به بازارها، مانع زدايي و رونق توليد را فراهم خواهد كرد.
س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي نس��بت به عدم 
ثبات در سياست گذاري ها و ايجاد فضاي نااطميناني 
به ش��دت حس��اس هس��تند؛ اما تجارت خارجي در 
س��ال هاي اخير به ش��دت از تحريم ها متاثر شد كه 
در نتيجه آن دسترس��ي به درآمدهاي ارزي و تامين 
كاالها از محل واردات با مش��كل مواجه ش��د. در اين 
شرايط، سياس��ت گذاران و برنامه ريزيان براي خروج 
از اين وضعيت، در حوزه هاي مختلف از جمله تجارت 
خارجي، تنظيم بازار داخلي، تامين مالي و غيره برنامه ها 
و اقدامات مختلفي در دس��تور كار قرار دادند. در اين 
ش��رايط و بنا به محدوديت هاي موجود، بخشنامه ها 
و آيين نامه هاي مختلفي صادر شد كه حجم زياد اين 
بخش��نامه ها براي واردات و صادرات مشكالتي ايجاد 
ك��رد.  به گفته صاحبنظران در برخ��ي موارد تعارض 
قوانين و مقررات تجارت كش��ور با اين بخشنامه ها و 
دستورالعمل هاي صادره نيز مشاهده مي شود؛ عالوه 
بر اين در برخي ديگر از م��وارد، عدم ثبات و پايداري 
بخشنامه هاي صادرشده باعث ايجاد مشكالت متعدد و 
عدم قطعيت و بي اعتمادي فعاالن اقتصادي شده است.

در بخشي از اين گزارش تاكيد شده كه مشاركت فعال 

بخش خصوصي در جلس��ات كارشناسي و مشورتي 
مي توانست از تعدد اين بخشنامه ها بكاهد و تبعات زيان 
بار صدور بخش��نامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل 
برساند. همچنين اطالع رساني به هنگام، زمان بندي 
مناسب و موثر و انضباط منطقي در اجرا مي توانست 

يك رويه معين و مشخصي را حاكم كند.
به اعتقاد برخي فعاالن بخش خصوصي تعدد صدور 
بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشكل بروكراسي 
اداري در كشور را پيچيده تر كرده است، به طوري كه 
طي يك سال اخير، فعاالن اقتصادي با هر بار حضور در 
يك سازمان دولتي با بخشنامه جديدي مواجه مي شوند 
كه در بسياري موارد با مقررات قبلي در تناقض است و 
عمال اين اتفاق روند فعاليت اقتصادي و تجاري را بسيار 
كند و در برخي موارد متوقف كرده است. اگرچه گمرك 
كشور ابالغ كننده اين بخش��نامه ها است، اما مرجع 
اصلي صدور آنها در بس��ياري از موارد دس��تگاه هاي 
اجرايي مسوول از قبيل سازمان هاي نظارتي، كارگروه 

تنظيم بازار و بانك مركزي و غيره هستند. 

   وضعيت صدور بخشنامه ها در 1395-1400 
طبق اين گزارش، با نگاهي به روند صدور بخشنامه هاي 
گمركي طي سال هاي 1395 تا 1400، مشاهده مي شود 
كه در مجموع 1758 بخشنامه و دستورالعمل صادر شده 
اس��ت كه روند صدور آنها سوي نهادهاي ذيربط تا سال 
1397 صعودي بوده و با توجه به تشديد محدوديت هاي 
ناشي از تحريم از 156 مورد در سال 1395 به 493 مورد 
در سال 1397 افزايش يافت؛ اوج صدور بخشنامه هاي 
در س��ال 1397 بدنبال خروج امريكا از برجام و افزايش 
ن��رخ ارز )دالر( و ايجاد عدم توازن در بازارها به خصوص 
بازرگاني خارجي و صالحديد سياست گذاران و نهادهاي 
برنامه ريزي بر ضرورت كنترل صادرات و مديريت واردات 
كشور صورت پذيرفت.  در ادامه با توجه به ايجاد ثبات 
نسبي در بازارها در س��طح جديد قيمت ها و كاهش 

نسبي تنش ها در بازار، تعداد بخشنامه هاي ابالغ شده 
از س��وي گمرك در سال 1398، 228 مورد و در سال 
1399 به 151 مورد و كمترين تعداد بخشنامه ها طي 
دوره شش ساله اخير رسيد. اما در سال 1400 تعداد 

بخشنامه ها مجدد به 409 مورد افزايش يافت.
 

    بخشنامه هاي ابالغي در حوزه صادرات
در بررس��ي بخش��نامه ها به تفكيك ص��ادرات و واردات 
مالحظه مي ش��ود كه در كل دوره مورد بررس��ي حدود 
48 درصد بخشنامه ها مربوط به صادرات و 36 درصد آنها 
نيز مربوط به واردات و 16 درص��د مرتبط با هر دو حوزه 
صادرات و واردات بوده اس��ت. برخالف سال هاي 1398 
و 1399 كه تعداد بخشنامه ها در مقايسه با سال 1397 
به نحو چش��مگيري كاهش يافته بود، در سال 1400 به 
يك باره بخشنامه هاي ابالغي گمرك افزايش شديدي پيدا 
كرد. بررسي دقيق بخشنامه هاي ابالغي سال 1400 نشان 
مي دهد كه بخش غالب آنها )حدود 247 مورد، 60 درصد( 
مرتبط با صادرات بوده است. اين تعداد از بخشنامه هاي 
ابالغي مربوط به صادرات عمدتا در خصوص ساماندهي 
واحدهاي صادراتي )118 مورد( و محاسبه درصد ارزشي 

ميزان ساخت داخل )IPI( )55 مورد( بوده است. 

   تسهيل يا محدود كننده؟ 
بررسي بخشنامه هاي حوزه صادرات از لحاظ اثرگذاري بر 
اين حوزه نشان مي دهد كه بخش عمده اين بخشنامه هاي 
ابالغ��ي با ماهي��ت ايج��اد محدودكنندگي ب��راي اين 
حوزه از فعاليت هاي تجاري ابالغ ش��ده است. بررسي ها 
نش��ان مي دهد، طي سال هاي گذش��ته بخشنامه هاي 
محدودكننده بيش از بخشنامه هاي تسهيل كننده بوده 
اس��ت. محدوديت هاي اعمال شده بيشتر شامل تعيين 
ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و همچنين ساماندهي 
حوزه صادرات بوده است كه از يك طرف اگرچه در برخي 
مواقع ممكن است با هدف افزايش كيفيت صادرات نيز 

بوده اس��ت اما در كل موانعي را بر سر راه صادرات ايجاد 
مي كند. از طرف ديگر در خصوص تسهيل در صادرات نيز 
مشاهده مي شود كه بيشتر بخشنامه ها مرتبط با اعطاي 
مجوزها، اس��تانداردها، و مواردي همچون تعيين كيل 
مصرف و رويه هاي و دستورالعمل هاست كه خود اگرچه 
به نظر مي رسد موجب رواني و تسهيل در تجارت مي شود 
اما در واقع در بيشتر مواقع مربوط به رفع موانعي است كه 
در دوره هاي قبل در مسير صادرات ايجاد شده بود.كاهش 
و اجتناب از صدور و ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
گمركي متعدد و تسهيل در فرايندهاي فراروي تجارت 
سبب بهبود فضاي كس��ب و كار كشور مي شود. كاهش 
هزينه هاي تجارت و تس��هيل در تامين مواد اوليه مورد 
نياز صنايع و همچنين افزايش ش��رايط دسترس��ي به 
بازارهاي، مانع زدايي و رونق توليد را فراهم خواهد كرد. 
با خروج امريكا از برجام و شروع تحريم ها از ارديبهشت 
سال 1397 و محدوديت هاي اقتصادي، دولت به منظور 
مديريت بازار داخلي و كاهش آثار تحريم ها بر بخش هاي 
مختلف اقتصادي و رف��اه خانوارها، مجموعه اقداماتي را 
در حوزه هاي مختلف در پيش گرفت. يكي از بخش هاي 

متاثر از تحريم ها بخش تجارت خارجي كشور بود. 
تحريم هاي اعمال ش��ده بر بخش تجارت خارجي دو 
اثر عمده بر اقتصاد كشور داشت. از يك سو با محدود 
كردن صادرات كشور، دسترسي به درآمدهاي ارزي 
كشور را محدود مي كرد و از سوي ديگر تامين كاالها 
از محل واردات را با مشكل مواجه مي كرد. همچنين 
تامين نهاده هاي بخش توليد نيز با محدوديت اساسي 
مواجه شد. در اين شرايط بحراني، سياست گذاران و 
برنامه ريزان براي خروج از اين وضعيت، در حوزه هاي 
مختلف از جمله تجارت خارجي، تنظيم بازار داخلي، 
تامين مالي و ... برنامه ها و اقدامات مختلفي را در دستور 
كار ق��رار دادند. در واقع با توج��ه به محدوديت هاي 
موجود، كشور ناگزير از مديريت واردات و صادرات 

به منظور گذر از اين شرايط سخت است.
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مشكل بازار شيرخشك 
جدي است

انجمن صنفي توليدكنندگان ش��ير خشك به دليل 
مشكالت توليد شيرخشك از دولت ومجلس خواستار 
شد كه هر چه سريعتر قانون كاهش حقوق گمركي 
ابالغ شود تا از بروز مشكالت عديده ديگر جلوگيري 
ش��ود. انجمن توليدكنندگان شيرخش��ك نوزاد در 
اطالعيه اي اعالم كرد: قانوني در مجلس تصويب شده 
كه بر اساس آن بايستي ماليات بر ارزش افزوده كاالي 
شيرخشك نوزاد و حقوق گمركي آن كاهش يابد، ولي 
هنوز اين قانون به دولت ابالغ نشده است. اگر اين قانون 
سريعا به گمرك ابالغ نشود واردكنندگان ممكن است 
مشمول ماده 7 گمرك شوند. بنابر اعالم اين انجمن، 
دولت مبناي محاسبه حقوق ورودي و ماليات بر ارزش 
افزوده ماده اوليه شيرخش��ك نوزاد را از ارز دولتي به 
نيمايي تغيير داده است و اين تغيير ارز منجر به افزايش 
هزينه هاي توليد تا 7 برابر شده است. قانوني در مجلس 
تصويب ش��ده، اما هنوز به دولت ابالغ نش��ده است. 
قانوني كه مي گويد بايس��تي ماليات بر ارزش افزوده 
اين كاال از 9 درص��د به 1 درصد و حقوق گمركي از 4 
درصد به 1 درصد تغيير كند كه از لحاظ هزينه براي 
توليدكنندگان مانند سابق مي شود. هنوز نمي دانيم كه 
چرا مجلس در ابالغ اين قانون به دولت تعلل مي كند. 
توليدكنندگان توانايي پرداخت اين هزينه و اختالف 
قيمت را ندارند. اگر اين شيرخش��ك ها نيز ترخيص 
نشود با كمبود آن در بازار مواجه خواهيم شد. رييس 
انجمن توليدكنندگان شيرخشك نوزاد مي گويد: در 
حال حاضر كااليي در گمرك نمانده اما گمرك به اين 
انجمن نامه زده است كه اگر اين پرداخت صورت نگيرد 
مش��مول ماده 7 گمرك خواهيم ش��د و عمال امكان 
واردات را از دس��ت خواهيم داد. وي عنوان كرد: بايد 
اين قانون سريعتر به گمرك ابالغ شود تا بتوانيم ماده 
اوليه وارد كنيم يا اينكه دولت قيمت شيرخشك نوزاد 
را اصالح كن��د تا بتوانيم اين مابه التفاوت را بپردازيم. 
گفتني اس��ت بر اس��اس ماده 7 قانون گمرك كاالي 
موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه 
به آن كاال و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كاال بابت 
وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده 
گمرك اس��ت. گمرك قبل از دريافت يا تامين وجوه 
مذكور نمي تواند اجازه تحويل يا ترخيص كاال را بدهد. 

قطعي اينترنت باعث از دست 
رفتن بازارهاي صادراتي مي شود

رييس اتحاديه آجيل و خشكبار گفت: تاثير ناآرامي هاي 
اخير قطعي اينترنت بود ك��ه ارتباط با واردكنندگان 
خشكبار و آجيل كش��ور را از بين برد و باعث از دست 
رفتن بازارهاي صادراتي خواهد شد. به گزارش ايرنا، 
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار گفت: اغتشاشات و 
ناآرامي ها اخير سبب مشكالتي براي فروشندگان شد، 
ولي تاثير اين ناآرامي ها قطعي اينترنت بود كه ارتباط 
با واردكنندگان خش��كبار و آجيل كشور را از بين برد 
و باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي خواهد شد. 
عليرضا ارزاني در خصوص آخرين وضعيت بازار آجيل 
و خشكبار اظهار داشت: فروشندگان آجيل و خشكبار 
همچون گذشته محصوالت خود را در بازار به فروش 
مي رس��انند. وي افزود: توليد خشكبار در كشورمان 
با كاهش 40 درصدي به دليل ش��رايط اقليمي و آب 
هوايي روبرو شده و خشكسالي امان توليدكنندگان 
اين محصوالت را بريده اس��ت. رييس اتحاديه آجيل 
و خش��كبار گفت: طبيعتًا صادرات پس��ته و س��اير 
محصوالت آجيلي و خش��كبار نيز به همين ميزان با 
كاهش روبرو بوده اس��ت، هر چن��د كه كاهش توليد 
هزينه هاي سربارتوليدكنندگان را نيز به شدت افزايش 
داده اس��ت. ارزاني تصريح كرد: بازار جهاني پسته در 
وضعيت فعلي در اختيار امريكا و ايران اس��ت، ولي با 
خشكس��الي به وجود آمده توان رقابت كمتري با اين 
كشور داريم و اين امر به بازار آسيب رسانده است. وي 
در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: اغتشاشات و 
ناآرامي ها اخير سبب مشكالتي براي فروشندگان بازار 
شد، ولي مهم ترين تاثير اين ناآرامي ها قطعي اينترنت 
بود كه ارتباط با واردكنندگان خشكبار و آجيل كشور 
را از بين برد و از اين لحاظ مي توان گفت اعضاي صنف 
دچار زيان و از دست رفتن بازارهاي صادراتي شدند. 
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار گفت: نابساماني ها بازار 
ارز نيز يكي ديگر از مشكالتي است كه توليدكنندگان 

و صادركنندگان با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 

صادرات كفش به افغانستان 
متوقف شد

ريي��س اتحادي��ه توليدكنن��دگان و فروش��ندگان 
كفش هاي دست دوز تهران گفت كه بازار افغانستان 
به دليل روي كار آمدن طالبان از دست رفته و صادرات 
به اين كشور به طور كلي قطع شده است. رسول شجري  
با بيان اينكه در حال حاضر بازار كفش پاسخگوي نياز 
كشور براي فصل زمس��تان است، اظهار كرد: با توجه 
به ركود حاكم بر بازار كفش، افزايش قيمت چنداني 
نس��بت به ماه هاي قبل نداشتيم. وي با بيان اينكه در 
ابتداي س��ال انواع كفش حدود 20 درصد نسبت به 
سال گذشته افزايش داشت، تصريح كرد: بازار كفش 
زمستاني اشباع اس��ت و مصرف كنندگان مي توانند 
در صورت بروز هر مشكلي به اتحاديه مراجعه كنند. 
شجري درباره صادرات نيز گفت: صادرات سال گذشته 
كفش حدود 90 ميليون دالر بود، اما آمار صادرات در 
سال جاري هنوز اعالم نش��ده است. رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان كفش هاي دست دوز 
تهران همچنين گفت: در سال جاري عالوه بر برخي 
ناآرامي ها در عراق كه بر صادارت تاثير داشت، بازار 
افغانستان به دليل روي كار آمدن طالبان از دست 
رفته و صادرات به اين كشور به طور كلي قطع شده 
است. مگر اينكه خود افغان ها به ايران سفر كنند و 
از ايران كفش بخرند. اين در حالي است كه قباًل به 

صورت رسمي به اين كشور كفش صادر مي شد.

4،۷ ميليون تن نهاده دامي 
منتظر ترخيص

معاون بازرگاني ش��ركت پش��تيباني امور دام گفت: 
4.7ميليون تن نهاده دامي دولتي و مقاديري هم نهاده 
دامي مربوط به بخش خصوصي در بنادر وجود دارد كه 
منتظر تأمين منابع ريالي براي ترخيص است. محمد 
جعفري در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، در واكنش 
به دليل باقي ماندن حجم زيادي نهاده در بنادر كشور 
اظهار داشت: حجم زيادي نهاده دامي مربوط به بخش 
خصوصي و دولتي در بنادر كشور وجود دارد كه با تأمين 
منابع ريالي به كشور وارد مي شود و بانك مركزي مشكلي 
براي اختصاص ارز به واردات اين نهاده ها ندارد. معاون 
بازرگاني داخلي شركت پش��تيباني امور دام ادامه داد: 
حجم مناسبي از انواع نهاده دامي خريداري شده است 
كه با حل شدن موضوع تأمين منابع ريالي ترخيص و به 
كشور وارد مي شود. وي تصريح كرد: ساير دستگاه هاي 
مختلف نظير گمرك، استاندارد، دامپزشكي و كشتيراني 
براي ترخيص نهاده هاي باقي مانده در گمرك همراهي 
داشته اند. مسائل ريالي را به تعهد شركت، مديرعامل 
و ذي حساب پشتيباني امور دام قبول كرده اند و بدون 
اينكه وجهي پرداخت شود در صورت داشتن سند اين 
نهاده ها را ترخيص مي كنيم. جعفري گفت: 4 ميليون 
و 700 هزار تن نه��اده دامي دولتي در بنادر وجود دارد 
كه بخش خصوصي نيز به اين شكل نهاده در بنادر دارد.

ركود ۸0 تا 90 درصدي
بازار لوازم خانگي

رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه وزارت 
صمت از افزايش 34 درصدي ص��ادرات لوزام خانگي 
سبك در 6 ماه نخست سال جاري خبر داد اين در حالي 
است كه ما در توليد اين اقالم با چالش مواجه هستيم، آيا 
صادرات اين اقالم تنظيم بازار داخلي را برهم زد؟ گفت: 
لوازم خانگي سبك به صورت قاچاق وارد مي شود، البته 
تنوع توليدي ما در اين لوازم قابل توجه نيست اما به اين 
معنا نيست كه ما نتوانيم اين اقالم را توليد و صادر كنيم.

صادرات لوازم خانگي كوچك و س��بك از س��ال هاي 
گذش��ته متداول بوده اما آنچه اهميت دارد اين است 
كه ما چه محصوالتي را توليد و به چه كشورهايي صادر 
مي كنيم؟ اكبر پازوكي با اشاره به افزايش مشوق هاي 
صادراتي براي توليدكنن��دگان داخلي، تصريح كرد: 
توليدكنندگان صرفا باهدف تامين بازار داخلي اقدام به 
توليد نمي كنند و بخشي از كاالهاي توليدي ما به عراق، 
افغانستان و سوريه صادر مي شود اما صادرات لوازم سبك 
به اين كشورها چشمگير نبوده است. رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي با بيان اينكه رشد صادرات 
لوازم خانگي س��بك به معني افزاي��ش رقم صادراتي 
محسوب نمي شود، گفت: قيمت لوازم خانگي سبك در 
مقايسه با لوازم خانگي بزرگ قابل توجه نيست از اين رو 
افزايش صادرات نمي تواند به مثابه ورود ارز قابل توجه 
به كشور در نظر گرفته شود به عنوان مثال اگر صادرات 
3 يخچال 21 ميليون مي شود و با قيمت آن مي توان 
حداكثر 10 پنكه صادر كرد.  به گفته وي؛ اگر صادرات 
افزايش پيدا كند هزينه سر بار توليدكنندگان كاهش و 
در نتيجه قيمت ها ريزش مي كند اين مهم مستلزم اين 
است كه دولت از توليدكنندگان داخلي حمايت كند. 
اين فعال صنفي از حاكم شدن ركود 80 تا 90 درصدي 
بازار لوازم خانگي داخلي خبر داد و افزود: قيمت لوازم 
خانگي افزايش چشمگيري داشته است، تورم موجود 
در لوازم خانگي باعث ش��د كه توان مردم براي تغيير و 
خريد لوازم خانگي كاهش پيدا كند و اين اعتراض هاي 
اخير نيز به ركود بازار دامن زد چراكه فعاالن اقتصادي 
ناچار به تعطيلي واحد صنفي و كاهش ساعت كاري خود 
 شدند.  رييس اتحاديه لوازم خانگي ادامه داد: سال آينده 
دولت بايد ركود 80 تا 90 درصدي بازار را لحاظ كند و 
متناسب با آن ماليات از فعاالن اقتصادي دريافت كند. 
اين فعال صنفي با انتقاد از سخنان برخي مسووالن در 
زمينه پايين بودن استاندارد لوازم خانگي توليد داخلي، 
گفت: اگر كيفيت توليدات داخلي پايين اس��ت چرا 
اجازه توليد به آنها داده مي شود استانداردهاي توليدات 

ايراني بايد متناسب با تكنولوژي روز تغيير كند.

اتاقايرانطيگزارشياعالمكرد

1758 بخشنامه مخل گمركي در 6 سال

وزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمكرد

پذيرش درخواست ۲4 شركت براي واردات خودرو
به دنب��ال اصالح ايرادهاي وارد ش��ده ب��ه آيين نامه 
واردات خودرو و تاييد آغ��از عمليات اجرايي واردات، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرش درخواست 24 
شركت براي واردات خودرو را اعالم كرد. پس از گذشت 
دو هفته از اخذ ايراد س��ه گانه رييس مجلس شوراي 
اسالمي از آيين نامه واردات خودرو و مغاير خواندن آن با 
»تعيين سازوكار واردات خودرو«، روز گذشته ايرادات 
وارده برطرف و آيين نامه واردات خودرو اصالح و مورد 

تصويب هيات وزيران قرار گرفت.
به دنبال اين موضوع، سخنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نيز از آغاز عمليات اجرايي واردات خودرو خبر 
داد و اعالم كرد كه ثبت سفارش خودرو اين هفته آغاز 
خواهد شد. به گفته قاليباف، روز يكشنبه، شركت هايي 
كه در مرحله اول بررسي ها، صالحيت آنها تاييد شده 
بود، در جلسه اي با معاونت حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت متعهد شدند به سرعت ثبت سفارش و 
ساير مراحل واردات خودرو را انجام دهند. واردكنندگان 
با برندهايي از خودروس��ازان ژاپني، چيني، كره اي و 
اروپايي )در رده خودروهاي اقتصادي( مذاكره داشته 

و اين برندها جزو خودروهاي وارداتي خواهند بود.
بر همين اس��اس، دوش��نبه ش��ب، وزارت صمت در 
نشستي با حضور معاون صنايع حمل ونقل و مديركل 
دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 
بررس��ي ظرفيت هاي انتقال فناوري و برنامه ساخت 
داخل توس��ط ش��ركت هاي متقاضي واردات خودرو 
پرداخت��ه و اه��داف و برنامه هاي دول��ت در تصويب 
آيين نامه واردات خودرو براي افزايش عرضه و رقابتي تر 

شدن بازار را تشريح كرده است.
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولويت هاي 
واردات خودرو، اقدامات مورد نياز براي هدايت بخشي 
از واردات به س��مت توليد و افزايش س��اخت داخل، 
توس��عه توليد خودروهاي اقتصادي، انتقال فناوري 

و دانش فني، مش��وق هاي س��رمايه گذاري و توليد، 
منابع ارزي مورد نياز، ثبت س��فارش و تخصيص ارز، 
س��رمايه گذاري خارجي، هم افزايي خودروس��ازان و 
قطعه سازان و فرصت هاي فناورانه پيش روي صنعت 
خودرو، از جمله موضوعاتي بودند كه در اين نشست 
مش��ترك از سوي سياس��ت گذار صنايع حمل ونقل 
كش��ور مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت.در اين نشست 
همچنين لزوم دس��تيابي به عواي��د واردات خودرو 
به گس��تره وس��يع تري از جامعه با تأكيد بر واردات 
خودروهاي زي��ر 10 هزار يورو، الزام وجود نمايندگي 
اصلي و ارايه خدمات پس از فروش گسترده تشريح شد.

در ادامه اين نشست، نمايندگان شركت هاي متقاضي 
واردات خودرو به بيان ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادات 
خود پرداختند و در پايان نيز مقرر ش��د در چارچوب 
ضوابط تعيين ش��ده، مدارك و مس��تندات تكميلي 

موردنياز به معاونت صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارايه شود. شايان ذكر است، طي شش 
ماه گذشته، معاونت صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت پس از تهي��ه پيش نويس آيين نامه 
واردات خودروهاي س��واري و س��ير مراحل اجرايي 
تصويب آن در هيات وزيران كه پس از حدود پنج سال 
از ممنوعيت آن، بار ديگر از س��ر گرفته خواهد ش��د، 
اقدامات الزم را براي تهيه سازوكار اجرايي آن آغاز كرد.

تهيه پيش نويس دستورالعمل اجرايي واردات خودرو 
با نظرخواهي از كارشناسان و صاحب نظران حوزه هاي 
مرتبط و تضارب آرا با نمايندگان تام االختيار دستگاه هاي 
اجرايي مربوطه براي ارايه به هيات وزيران، اعالم فراخوان 
عمومي دريافت برنامه واردات )شامل برند، مدل خودرو، 
مش��خصات فني، قيمت، نحوه واردات، تعداد و غيره( 
و همچنين جزيي��ات برنامه س��رمايه گذاري فناورانه 

در زنجيره ارزش صنعت خودرو توس��ط ش��ركت هاي 
متقاضي واردات خودرو، تهيه ليست نهايي وارد كنندگان 
حائز ش��رايط بر اس��اس اصول كلي قانون ساماندهي 
صنعت خ��ودرو و آيين نامه واردات خ��ودرو، از جمله 

اقدامات انجام شده در اين راستا بوده است.
همچنين با برگزاري جلسات كارشناسي براي بررسي 
س��ازوكارهاي تعيين نحوه تخصي��ص ارز با نماينده 
بانك مركزي، جلس��ات كارشناس��ي براي بررس��ي 
پيشنهادات حوزه نوس��ازي و توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومي با برخي از ش��هرداري ها، ش��ركت هاي 
تاكسيراني و اتوبوسراني، س��ازمان سرمايه گذاري و 
كمك هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان شهرداري ها 
و دهياري ها و سرمايه گذاران داخلي و خارجي، نسبت 

به بررسي هاي همه جانبه موضوع واردات اقدام شد.
در اين مدت، 380 فقره درخواس��ت واردات خودرو از 
سوي متقاضيان دريافت ش��د كه در كارگروه تجارت 
و ارتباطات بين الملل معاونت صنايع حمل و نقل مورد 
بررسي قرار گرفت و پس از ارزيابي هاي اوليه، در مرحله 
نخست، درخواست 24 ش��ركت متقاضي كه شرايط 
اصلي موضوع دستورالعمل اجرايي آيين نامه را برخوردار 
بودند، مورد پذيرش قرار گرفته و با آنها جلسات حضوري 
برگزار شد.در جلس��ات حضوري، پس از توضيح دقيق 
ش��رايط فعلي واردات و انتقال فن��اوري، از متقاضيان 
خواسته شد طي نامه رسمي به طور مشخص، نام و مدل 
خودروي موردنظر، تعداد كل تقاضا، قيمت فوب، تعداد 
قابل عرضه تا پايان سال 1401 و برنامه انتقال فناوري 
و سرمايه گذاري فناورانه را اعالم كنند.با ارايه اطالعات 
و برنامه هاي تكميلي شركت هاي متقاضي و همچنين 
رفع اشكاالت وارده از سوي مجلس شوراي اسالمي به 
آيين نامه واردات خودرو كه در نشست روز يكشنبه هيات 
وزيران به تصويب رس��يد، روند اجرايي واردات خودرو 

بزودي با ثبت سفارش و تخصيص ارز آغاز خواهد شد.

ويژه

مديرشركتپخشفرآوردههاينفتي
منطقهاستانمركزي:

مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان 
مركزي گفت: 300 ميليون ليتر بنزين امسال از اين 
شركت به نقاط مختلف استان ارسال و توزيع شد.  
»سعيد جمشيدي«، افزود: ارسال و توزيع بنزين و 
سايرسوخت ها به صورت روزانه و مداوم در شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان مركزي جريان 
دارد و هيچ مش��كلي در اين خصوص وجود ندارد.  
وي با اش��اره به انتشار اخبار كذب از فضاي مجازي 
مبني بر كمبود بنزين در اس��تان اشاره كرد و ادامه 
داد: در بازديدي كه از جايگاه هاي س��وخت استان 
مركزي انجام شد به هيچ عنوان صف هاي طوالني 
مشاهده نشد و فعاليت جايگاه ها با ديگر روزها تفاوتي 
ندارد. مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان 
مركزي اظهار داشت: انبار نفت اين منطقه در كنار 
پااليشگاه امام خميني)ره( شازند قرار دارد و مخازن 
آن موجودي كامل را از انواع فراورده هاي نفتي دارد. 
جمشيدي بيان كرد: روزانه حدود 800 نفتكش وارد 
اين انبار مي شوند و به بارگيري انواع فرآورده هاي 
نفتي اق��دام مي كنند و اكن��ون 95جايگاه عرضه 
سوخت در استان فعال است. بيش از 800 خودروي 
حمل سوخت در شركت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي منطقه استان مركزي فعاليت مي كنند.

300 ميليون ليتر بنزين در نقاط 
مختلف استان مركزي توزيع شد
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خبرروز

كشف ۷ تن آبزي دريايي غيرمجاز در سواحل ماهشهر
فرمانده مرزباني استان خوزستان از كشف ۷ هزار كيلو ماهي صيد شده غيرمجاز به ارزش ۱۵ ميليارد ريال توسط دريابانان ماهشهر 
خبر داد. سردار »لطفعلي پاكباز« در تشريح اين خبر، گفت: در راستاي مقابله با صيادان غيرمجاز و قاچاقچيان منابع آبزي استان، 
روز گذشته ماموران پايگاه درياباني ماهشهر پس از كسب خبري مبني بر قاچاق ماهي توسط خودروهاي غيرمجاز در اسكله، موضوع 
در دستور كار مرزبانان قرار گرفت. فرمانده مرزباني استان خوزستان با اشاره به موفقيت ماموران مرزباني در كنترل صيادان غيرمجاز 
آبراه هاي استان، افزود: ماموران پس از حضور در اسكله ۳ دستگاه خودرو ايسوزو كه به شكل غيرقانوني و قاچاق اقدام به بارگيري 
ماهي هاي صيد شده كرده بودند را شناسايي و توقيف كردند. ارزش اين مقدار ماهي صيد شده را ۱۵ ميليارد ريال برآورد شده است.

رويداد

كمبوددارودرروزهاياخيرسالمتعموميكشورراتهديدكردهاست

بازرس  كل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسي گفت: 
در طرح »دارويار« كه از ۲۳ تيرماه امسال اجرايي شد قرار 
بود طي يك برنامه ۲ الي سه ماهه با تعامل سازمان غذا و 
دارو و هلدينگ هاي حاكميتي و شركت هاي خصوصي 
فعال در حوزه توليد، ديگر شاهد كمبود دارو نباشيم ولي 
اين موضوع طي هفته ها و روزهاي اخير سالمت عمومي 
كش��ور را تهديد كرده است.به گزارش سازمان بازرسي 
كل كشور، در پي كمبود برخي اقالم دارويي و با دستور 
رييس س��ازمان بازرسي كل كش��ور، موضوع با حضور 
بازرس كل امور بهداشت و درمان، بازرس كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، مديران سازمان غذا و دارو، شركت هاي 
داروساز و نماينده سنديكاي صاحبان صنايع دارويي در 

سازمان بازرسي كل كشور بررسي شد.

       دارويار هم موفق نبود
ايروان مس��عودي اصل بازرس كل امور بهداش��ت و 
درمان گفت: در طرح »دارويار« كه از ۲۳ تيرماه امسال 
اجرايي شد قرار بود طي يك برنامه ۲ الي سه ماهه با 
تعامل سازمان غذا و دارو و هلدينگ هاي حاكميتي 
و ش��ركت هاي خصوصي فعال در حوزه توليد، ديگر 
شاهد كمبود دارو نباشيم ولي اين موضوع طي هفته ها 
و روزهاي اخير سالمت عمومي كشور را تهديد كرده 
است. بازرس كل امور بهداش��ت و درمان با اشاره به 
گزارش بازرس��ي هاي اين سازمان در خصوص طرح 
»دارويار« گف��ت: جمع بندي و نتايج بررس��ي هاي 
بازرسي كل امور بهداشت و درمان در مركز و همچنين 
بازرسي كل استان هاي س��ازمان نشان مي دهد كه 
مردم از كمبود دارو و افزايش پرداخت از جيب گاليه 
دارند. مس��عودي اصل با تأكيد بر اينكه نگاه سازمان 
بازرس��ي بر تعامل و پيشگيري اس��ت، تصريح كرد: 
سازمان بازرسي كل كش��ور تالش داشته و دارد كه 
مش��كالت طرح »دارويار« و موضوع كمبود برخي 
اقالم دارويي را با برگزاري جلسات مختلف با سازمان 

غذا و دارو و همچنين بخش صنعت رفع كند. بازرس 
كل امور بهداشت و درمان تأكيد كرد؛ چنانچه سازمان 
بازرسي به اسنادي برسد كه س��ازمان غذا و دارو در 
خصوص وظايف خود تعلل داش��ته يا ش��ركت هاي 
دارويي اقدام به دپوي دارو با هدف باال بردن قيمت ها 

كرده اند، به صورت قاطع برخورد مي كند.

        شركت ها مجاب به توليد شوند
او با اشاره به فراخوان سازمان غذا و دارو در خصوص 
واردات داروهايي كه در بازار با كمبود مواجه است، 
گفت: آنچه در اين نشست مشخص شد اين است كه 
شركت ها داراي مواد اوليه كافي براي توليد محصول 
نهايي اقالمي كه با كمبود مواجه اس��ت، هس��تند، 
بنابراين با توجه به اينكه در س��ال حمايت از توليد 
دانش بنيان هستيم از سازمان غذا و دارو مي خواهيم 
قبل از باز كردن پاكت ه��اي فراخوان، يك بار ديگر 
با شركت هاي داخلي مذاكره كنند و ضمن گرفتن 
تعهدات الزم االجرا براي استفاده از حداكثر ظرفيت 
توان تولي��دي و تبعي��ت از قيمت ه��اي مصوب، 
شركت ها مجاب به توليد ش��وند. مسعودي اصل با 
اشاره به گزارش يكي از مديران سازمان غذا و دارو 
در خصوص دستورات معاون اول رييس جمهور در 
زمينه حوزه دارويي ابراز اميدواري كرد تصميمات 
اتخاذ شده در اين نشست راجع به بحث نقدينگي 
شركت هاي داروساز و پرداخت تسهيالت، تخفيفات 
مالياتي، موضوعات گمرك��ي و پرداخت مطالبات 
داروخانه ها از س��ازمان تأمي��ن اجتماعي اجرايي 
ش��ود. بازرس كل امور بهداش��ت و درمان سازمان 
بازرسي كل كشور در پايان پيشنهاد داد يك كميته 
س��ه جانبه با حضور نمايندگان سازمان غذا و دارو، 
صنعت دارو و س��ازمان بازرس��ي تش��كيل شود تا 
بصورت مستمر با برگزاري جلسات مشترك براي 

كمبود دارو راهكار اجرايي را بررسي كنند.

       6  ماه تامين داروي مورد نياز كشور
همچنين اشكان ميرمحمدي بازرس كل »امور تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي« سازمان بازرسي كل كشور در اين 
نشست با اشاره به بازديد خود از برخي شركت هاي پخش 
دارو و همچنين ش��ركت هاي »مواد اوليه ساز« در پي 
بررس��ي كمبود اقالم دارويي، اظهار كرد: بررسي هاي 
ميداني حاكي از اين است كه ماده اوليه انواع آنتي بيوتيك 
در انبارهاي شركت هاي تأمين كننده به طور كامل فراهم 
است. به طور نمونه در بازديد از يكي از شركت هاي دارويي 
مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اوليه »آزيترومايسين« 
در انبار اين شركت موجود است و حدود ۳۰ تن ديگر از 
مواد اوليه اين شركت در گمرك وجود دارد كه جمعاً اين 

مقدار براي نياز ۶ ماهه كشور كافي خواهد بود.
ميرمحمدي راجع به امتناع شركت هاي دارويي از توليد 
اقالم دارويي آنتي بيوتيك گفت: در اين بازديدها »حذف 
ارز ترجيحي و عدم همسان سازي قيمت هاي جديد با 
افزايش ناش��ي از تغيير نرخ ارز جهت تهيه مواد اوليه« 
و نيز »افزايش هزينه ه��اي مرتبط با توليد محصوالت 
داروي��ي« دو عامل مهم امتناع ش��ركت هاي دارويي از 
تولي��د برخي اقالم دارويي به واس��طه ع��دم اصالح به 
موقع قيمت ها توسط س��ازمان غذا و دارو منتج به زيان 
شركت هاي توليدكننده ناشي از آن عنوان شده است. او 
با اشاره به تصميم سازمان غذا و دارو مبني بر واردات انواع 
آنتي بيوتيك براي رفع كمبود اين اقالم در داروخانه ها 
تاكيد داشت: با توجه به شعار سال در خصوص حمايت 
از توليد دان��ش بنيان و با توجه ب��ه اينكه توليد برخي 
محصوالت و داروها در ح��وزه دانش بنيان قرار گرفته، 
سازمان غذا و دارو بايد با يك هماهنگي و هم افزايي زمينه 
توليد اين اقالم را در داخل كشور فراهم كند. بازرس كل 
امور تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور 
از سازمان غذا و دارو خواست چنانچه اخبار و اسنادي در 
خصوص احتكار دارو يا مواد اوليه دارو دارند به سازمان 

بازرسي منعكس كنند تا به صورت قاطع برخورد شود.

ادامهازصفحهاول

توزيع رانت يا بسته حمايتي 
كسب و كار مجازي

از طريق افزايش نقدينگي، پايه پولي توس��عه 
مي يابد و نتيجه آن را ديگر يك دانش آموز هم 
مي داند كه منجر به گراني بيش��تر مي ش��ود. 
دولتي ها باي��د بدانن��د، مهم ترين تالش يك 
بنگاه اقتصادي ايجاد شبكه فروش است. اين 
گزاره به اندازه اي مهم است كه برخي اهميت 
آن را حتي بيشتر از توليد و تجهيزات و فناوري 

و... مي دانند. 
يك كس��ب و كار بايد مدت ها زحمت بكشد، 
وقت و سرمايه صرف كند تا بتواند زنجيره اي 

از فروش براي خود ايجاد كند. 
حت��ي اگر بهتري��ن كاال ه��م توليد ش��ود يا 
بهترين خدمات ارائه ش��ود، اما شبكه فروش 
وجود نداش��ته باش��د، بنگاه اقتصادي مورد 
نظر )كه رشد و فروش بيشتر است( به نتيجه 
نمي رسد. بنابراين ايجاد اين شبكه مهم ترين 
تالش صاحبان كس��ب و كار از جمله كسب و 
كار مجازي است. اين شبكه را دولت با بستن 
اينترنت و مس��دود س��اختن فضاي مجازي 
مخدوش كرده اس��ت. )اگر نگويي��م از ميان 
برده اس��ت( حاال براي جب��ران چه مي كند؟ 
مي خواهد ده ها ي��ا صدها هزار ميليارد تومان 

نقدينگي توزيع كند. 
ش��ما تصور مي كنيد، اين نقدينگي به دست 
صاحبان كس��ب و كار خرد و آنالين مي رسد؟ 
ش��ك نكنيد كه اين پول هم در قالب رانت در 
اختيار برخي نورچشمي ها قرار مي گيرد تا با 
آن در تركي��ه و امارات و لن��دن ملك بخرند و 
خوش بگذرانند. نتيج��ه اين توزيع نقدينگي 
اما به دوش كل مردم تلنبار مي ش��ود. مردمي 
كه گراني ها كمر آنها را خم كرده و تصميمات 
دول��ت در محدودس��ازي اينترنت كس��ب و 
كار آنها را نيز نابود س��اخته اس��ت. در چنين 
شرايطي يك چنين اظهاراتي به معناي نمك 
پاش��يدن بر زخم هاي مردم اس��ت.  اي كاش 

مسووالن مدتي هيچ كاري نكنند.

 اهميت 
هماهنگي اقتصادي

 اين چالش��ي بزرگ پيش روي قواي سه گانه 
و تصميم گيران اقتصاد ايران اس��ت. اگر براي 
اين چالش كه س��اليان طوالني وجود داشته 
راهكاري پيدا كردند و با هماهنگي نس��بت به 
اجراي آن گام برداش��تند، مي ت��وان به بهبود 
اوضاع امي��دوار بود ام��ا در غي��ر اين صورت 
احتماال چالش ها به جاي خود باقي مي مانند 
و از فرصت به وجود آمده در ماه هاي گذش��ته 

نيز هيچ استفاده اي نمي بريم.

رويخطخبر

ساالنه۹هزارفوتيدركشوربراثرمسموميت
 مدي��ركل نظ��ارت و پاي��ش فرآورده ه��اي 
س��المت محور س��ازمان غذا و دارو با بيان اينكه 
ساالنه ۷ تا ۹ هزار نفر از هموطنان مان بر اثر بروز 
انواع مسموميت ها جان باخته اند، گفت: بيشترين 
مسموميتي كه سال هاي اخير منجر به فوت شده، 
مسموميت ناش��ي از مواد مخدر و محرك و الكل 
بوده است. دكتر نوش��ين محمدحسيني، درباره 
آمار مسموميت ها در سال ۱۴۰۰، گفت: در سال 
گذش��ته طبق گزارش ها ميزان مسموميت هاي 
دارويي ۴۷ درصد، مس��موميت با مواد شيميايي 
۲۵ درصد، مس��موميت  ب��ا مواد اعتي��ادآور ۲۴ 
درصد، مس��موميت با مواد غذاي��ي يك درصد، 
مس��وميت با گزش جانداران س��مي سه درصد، 
مسموميت با مواد غذايي يك درصد، مسموميت 
ب��ا قارچ هاي س��مي ۰.۲ درصد، مس��موميت با 
گياهان س��مي ۰.۱ درصد گزارش ش��ده است. 
محمدحسيني ادامه داد: اصلي ترين مسموميت 

با مواد مخ��در و محرك كه به بيمارس��تان هاي 
مرجع مس��موميت در كشور در س��ال ۱۴۰۰ و 
نيمه نخس��ت ۱۴۰۱ مراجعه  كرده اند با اختالف 
زياد در داروي متادون ۳۵ درصد و در مورفين ۲۰ 
درصد مشاهده شده است. بعد از آن مسموميت با 
شيشه ۱۹ درصد، مسموميت با ترياك ۹ درصد، 
مس��موميت با ترامادول ۷ درصد، مسموميت با 
حش��يش ۵ درصد و مس��موميت با هروئين ۲.۵ 

درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.

تعادل |
 ما در حالي دم از رونق گردشگري در كشور 
مي زنيم كه حتي ابتدايي ترين الزامات آن را 
هم از دسترس خارج مي كنيم، مگر مي شود در حالي كه 
تمامي پلتفرم هاي اينترتني از جمله گوگل و اينستاگرام 
فيلتر هستند، بتوانيم به رونق گردشگري در كشور فكر 
كنيم. اينكه حرف و عمل مسووالن كشور با هم همخواني 
ندارد يكي از بزرگ ترين مش��كالتي است كه باعث بروز 
چالش هاي بسيار در جامعه شده است. اين در حالي است 
كه بسياري از كشورهاي همسايه ما با داشتن كمترين 
امكانات گردشگري بيش��ترين درآمد را از اين راه كسب 
مي كنند و ما همچنان اندر خم يك كوچه گرفتار شده ايم. 
سال هاست كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت ضررهاي 
جبران ناپذيري را به معيش��ت مردم زده است. از زماني 
كه تحريم ها شروع شد، اقتصاد كشور هر روز بيشتر از روز 
قبل در سراشيبي سقوط قرار گرفت. در تمام اين سال ها 
بسياري از كارشناس��ان بر اين باور بودند كه گردشگري 
مي تواند مناسب ترين گزينه براي جايگزيني وابستگي 
اقتصاد به نفت باشد. حتي صحبت از توريسم درماني نيز به 
ميان آمد. همان چيزي كه از سال ها قبل در كشور ما رواج 
داشته و دارد اما از آنجايي كه هيچ برنامه ريزي درست و 
مدوني در مورد آن صورت نگرفته اين فرصت مهم از دست 
رفته است. بسياري از افراد از كشورهاي مختلف دنيا براي 
انجام جراحي هاي زيبايي به ايران مي آيند. هم به دليل 
هزينه هاي پايين اين عمل ها و هم به اين دليل كه پزشكان 
متخصص ايراني در اين رابطه خوش درخشيده اند. اما اين 
مساله هم با بي توجهي و بي تدبيري مسووالن نتوانست 
آن طور كه شايس��ته اس��ت در معرض ديد قرار بگيرد. 
مشكل اصلي اينجاست كه كش��وري مانند ايران با اين 
همه جاذبه هاي گردشگري چطور مي شود كه از بسياري 
كشورهايي كه جاذبه هاي مصنوعي ايجاد كرده اند، در اين 
زمينه عقب بماند. امارات تا همين ۵۰ سال پيش بيابان 
خشك و بي آب و علفي بود كه حاال به يكي از بزرگ ترين 
كش��ورها در زمينه پذيرش توريسم و سرمايه گذاري در 
منطقه تبديل شده است.  از پيست اسكي تا چشمه هاي 

آب گرم و س��رد آن همه مصنوعي و دست ساخت بشر 
هستند در حالي كه ايران تمام اين امكانات را به صورت 
طبيعي داراست. اما اين بي توجهي ها به نعمت هايي كه 
در اين سرزمين انباشت شده و بي تدبيري در نگهداري 
آنها باعث شده نه تنها هيچ استفاده از آنها نشود كه عمال 
هر كدام رو به نابودي گذاشته اند. از تاالب هاي زيباي اين 

سرزمين بگير تا درياچه اروميه با ۱۳ هزار سال قدمت. 

       وقتي اينترنت نيست
توريسم چطور به ايران سفركند

پويان مهرآور، كارش��ناس صنعت گردشگري در مورد 
مشكالت اين صنعت در كشور ما به »تعادل« مي گويد: 
متاسفانه ما در زمينه امكانات طبيعي موجود در كشور براي 
گردشگري بسيار غني هستيم اما در زمينه برنامه ريزي 
براي استفاده از اين امكانات بسيار ضعيف عمل كرده ايم. 
از اينكه دولت ها هيچ همدلي و همكاري با بخش خصوصي 
در اين زمينه ندارند و جز سنگ اندازي كار ديگري انجام 
نمي دهند، از اينكه حداقل امكانات موجود براي پذيرايي 
از گردشگران ناديده گرفته مي شود. هر توريستي كه وارد 
كشور ديگري مي شود قبل از هر چيز نياز به ارتباط با دنياي 
خارج دارد تا بتواند مشاهدات خود از سفرش را با ديگران و 
دوستانش به اشتراك بگذارد. اينترنت كشور ما اين امكان 
را به او نمي دهد.  او مي افزايد: از س��وي ديگر بستر دنياي 
مجازي بهترين محل براي تبليغ جاذبه هاي گردشگري 
 كش��ورمان اس��ت اما متاس��فانه اين فيلتر كردن هاي

 گاه و بي گاه و اين مسدود كردن هاي اينترنت اين فرصت 
را از كساني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند دريغ مي كند 
و همين مي شود كه ما براي رونق گردشگري با هزار و يك 
مشكل دس��ت و پنجه نرم مي كنيم و دولت همچنان به 
همان اقتصاد وابسته به نفت اعتقاد دارد. مهرآور مي گويد: 
بيش از ۸۰ درصد مردم پيش از س��فر به جست وجوي 
اطالعات مقصد سفر خود و بررسي قيمت هاي مختلف 
تور، بليت و هتل در فضاي اينترنت مي پردازند، اين ظرفيت 
مورد توجه بس��ياري از فعاالن حوزه گردشگري است و 
هزينه هاي زيادي را براي جست وجوهاي اينترنتي انجام 

مي دهند؛ با مسدود شدن جست وجوگر گوگل بسياري 
از جس��ت وجوها از بين رفت و تقاضاي سفر نيز كاهش 
پيدا كرد. حال اين س��وال پيش مي آيد چه كسي جواب 
اين ضررهاي بي شمار را مي دهد؟ اين همه شغل در سايه 
قطعي اينترنت و مسدود شدن پلتفرم ها از بين رفته در 
حالي كه دولت مدعي بود ساالنه يك ميليون شغل ايجاد 
مي كند. حوزه گردش��گري با اما و اگر پيش نمي رود، اگر 
مي خواهيم در اين حوزه فعال باش��يم و با آن به گردش 
اقتصادي كشور كمك كنيم بايد زيرساخت هاي الزم را 

فراهم بياوريم، وگرنه با شعار كسي به جايي نمي رسد.

       امكانات معرفي نداريم
نيلوفر محققي راهنماي حوزه گردشگري نيز در اين باره به 
تعادل مي گويد: توليد محتوا براي حوزه گردشگري بسيار 
مهم است، اگر چه ايران قدمتي چندين هزار ساله دارد واز 
ساليان دور گردشگري به طور سنتي در آن رايج بوده، اما 
به لحاظ توليد محتوا بسيار فقير است، ضمن اينكه توليد 
فيلم و عكس از جاذبه هاي مقصد در گردشگري به دليل 
تاثيرگذار بودن مورد توجه فعاالن تمام دنياست. پلتفرم 
اينستاگرام، بس��تر مناسبي براي نمايش و معرفي فيلم 
و جاذبه هاي گردش��گري بود و بسياري از دفاتر خدمات 
مس��افرتي از اين پتانس��يل براي معرفي خود استفاده 
كرده اند، ضمن اينكه گشت در اينستاگرام براي كاربران اين 
امكان را فراهم مي كرد تا با ديدن عكس ها و فيلم هاي يك 
مكان يا يك جاذبه بيشتر جذاب آن شوند و تور آن را بخرند.

او مي افزاي��د: ش��بكه هاي اجتماع��ي و ب��ه خصوص 
اينستاگرام بستر مناسبي براي تورها با اثرگذاري زياد 
است؛ ضمن اينكه هزينه تبليغات در آن به نسبت ديگر 
روش هاي تبليغات كمتر است.اينستاگرام، توانسته بود 
جامعه هدف و جامعه خدمت دهند در گردشگري را سر 
و سامان دهد و عالقه مندان هر نوع گردشگري توانسته 
بودند، نيازها و خواسته هاي خود را به راحتي پيدا كنند.

اين راهنما ادامه مي دهد: طبيعت گردي نيازمند عكس و 
فيلم است، در سفرهاي مختلفم عكس و فيلم هاي زيادي 
تهيه كرده ام و به وسيله آنها به معرفي مقاصد تورهايمان 

پرداخته ايم، در يكماه گذشته با مسدود شدن اينستاگرام و 
قطعي اينترنت افت سفرها را شاهد بوديم. شايد ديگر كسب 
و كارها بتوانند راه هاي ديگر را براي فروش خود پيدا كنند 
اما فعاالن حوزه گردشگري با مسدود شدن اينستاگرام 
ديگر جايي ب��راي معرفي و تبليغ خود ندارن��د و بايد با 
گردش��گري خداحافظي كرد. او مي افزايد: شركت هاي 
فناوري اطالعات فعال در گردش��گري ديگر نمي توانند 
همانند گذش��ته به ارايه خدمات، بروزرساني وبگاه هاي 
گردش��گري و همچنين راه اندازي وبگاه هاي جديد كه 
مدت ها قبل طراحي كرده بودن��د؛ بپردازند. اين چالش 
سبب خسارت مالي و در نتيجه متضررشدن و ورشكسته 

شدن شركت هاي فناوري اطالعات مي شود.

       65  درصد سامانه هاي گردشگري
متضرر شدند

از سوي ديگر رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه 
كس��ب و كارهاي اينترنت��ي »از ريزش ش��ديد فروش 
سايت هاي هواپيمايي« خبر مي دهد، به گفته او در يكماه 
گذشته با قطع بودن اينترنت اپراتورهاي گوشي همراه و در 
برخي مناطق قطع يا ضعيف بودن اينترنت ثابت كاربران 
استفاده كننده به سختي مي توانستند بليت هواپيما و قطار 

تهيه كنند؛ امكان دسترسي به سايت ها و اپليكيشن هاي 
فروش بليت هواپيما و ساير خدمات سفر را نداشتند.  اما 
مشكل كس��ب و  كارهاي اينترنتي گردشگري تنها به 
فروش بليت ختم نمي شود؛ اطالع رساني سفر و همچنين 
تغيير در ساعت پروازها نگراني هايي را براي مردم فراهم 
كرده است. تقي حسين زاده، دبير جامعه گردشگري 
الكترونيكي نيز مي گويد: بليت هاي رزو شده هواپيما 
كه پيش از ناآرامي هاي اين يك ماه گذش��ته انجام 
شده بود، امكان صدور نداشت و سردرگمي هايي را 

براي مردم و مسافران به وجود آورده بود.
او با انتقاد از محدوديت هاي ايجاد شده براي شبكه هاي 
اجتماعي و اينترنت بيان مي كند: بازاريابي ديجيتال يكي 
از روش هاي مهم در گردشگري است و هرگونه اختالل 
در فضاي مجازي مستقيم بر گردشگري تاثير مي گذارد 
چون بي��ش از نيمي از فعاليت اين صنع��ت در ارتباط با 
شركت هاي مختلف به صورت لحظه اي و در فضاي مجازي 
انجام مي گيرد. بيش از ۲۰ شركت مهم و اصلي به فروش 
خدمات آنالين كردشگري مي پردازند ضمن اينكه بيش از 
چهار و هزار و پانصد آژانس مسافرتي داراي وبگاه هستند كه 
از طريق آن به معرفي  فروش محصوالت و بسته هاي سفر و 
خدمات خود مي پردازند. حسين زاده خسارت وارد شده به 

شركت هاي فعال، استارتاپ ها، سامانه رزواسيون و فروش 
بليت، هتل و تور را به دليل قطعي اينترنت بسيار سنگين 
دانسته و مي گويد: چراكه بسياري از آنها گارانتي هتل و 
پرواز كرده اند و با قطعي اينترنت نتوانستند آنها را بفروشند.

SEO  300 ميليارد تومان هزينه       
براساس گزارش فعاالن حوزه آي تي، سايت هاي ايراني 
ساالنه بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان براي SEO  فقط روي 
گوگل هزينه مي كنند كه هنگام جست وجوي كاالها و 
خدمات توسط مشتريان باالتر و بهتر ديده شوند، فضاي 
گوگل بستري براي معرفي خدمات و بسته هاي سفر است 
و پتانسيلي جذاب براي فعاالن حوزه گردشگري است و با 
مسدود بودن موتور جست وجوگرها تمامي اين هزينه ها 
به هدر رفت. به گفته حسين زاده بيش از ۸۰ درصد مردم 
پيش از سفر به جست وجوي اطالعات مقصد سفر خود 
و بررسي قيمت هاي مختلف تور، بليت و هتل در فضاي 
اينترنت مي پردازند، اين ظرفيت مورد توجه بسياري از 
فعاالن حوزه گردش��گري است و هزينه هاي زيادي را 
براي جست وجوهاي اينترنتي انجام مي دهند؛ با مسدود 
شدن جست وجوگر گوگل بسياري از جست وجوها از 

بين رفت و تقاضاي سفر نيز كاهش پيدا كرد.

گزارش

قطعياينترنتحوزهگردشگريراهممتضرركردهاست

فرصتهاييكهبهتهديدتبديلميشوند
بيتوجهيبهصنعتتوريسماقتصادايرانرابهچالشكشيدهاست

مخالفتمحيطزيستباهرگونهتغييركاربريفضايسبز
معاون نظ��ارت و پايش حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان تهران ضمن مطالبه گ��ري براي كمربند 
سبز شهري براي تمامي شهرها به ويژه شهر تهران 
گفت: باتوجه به اينكه در شهر تهران با مشكالت 
بسيار جدي مانند آلودگي هوا و گردوغبار مواجه 
هستيم، توسعه فضاي سبز بس��يار حائز اهميت 
و در كاهش آلودگي ه��وا و آلودگي صوتي موثر و 
كمك كننده است. درپي اعالم رسمي كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي اسالمي شهر تهران، 
۱۳۱ پالك ثبتي واقع در شهرك مسلمين منطقه 
۱۸، از ط��رح كمر بند فضاي س��بز خارج و مجوز 
ساخت و ساز در آنها پس از چهار دهه وقفه صادر 
ش��د، زهره عبادتي در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
اين پالك هاي خارج شده اظهار كرد: پالك هاي 
خارج ش��ده فضاي سبز نيستند بلكه پالك هايي 
هستند كه در طرح تفصيلي كاربري فضاي سبز 
برايشان تعريف شده اس��ت. اكنون شوراي شهر 
طي مصوبه اي تغيير كاربري فضاي سبز به مناطق 
مسكوني را تصويب كرده است. او افزود: براساس 
بررسي هايي كه انجام دادم اين تغيير كاربري هنوز 
در كميسيون ماده ۵ ش��هرداري تهران تصويب 
نشده اس��ت و نماينده س��ازمان حفاظت محيط 
زيست كه در اين كميس��يون نيز عضو هستند با 
تعدادي از اين طرح ها كه ب��راي تغيير كاربري از 
فضاي سبز به مسكوني مطرح شده است مخالفت 
كردند. عبادتي به تكاليف شهرداري درباره فضاي 
سبز شهري اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه در 
شهر تهران با مشكالت بسيار جدي مانند آلودگي 
هوا و گردوغبار مواجه هس��تيم، توس��عه فضاي 
سبز بس��يار حائز اهميت است. بر اساس ماده ۲۲ 

قانون هواي پاك شهرداري هاي شهرهاي باالي 
۵۰ هزار نفر جمعيت موظفند با همكاري وزارت 
نيرو و ادارات منابع طبيعي شهرس��تان، س��رانه 
فضاي سبز خود را حداقل به ۱۵ مترمربع برسانند 
اما ش��هرداري تهران در حال حاضر اين سرانه را 
محقق نكرده اس��ت عالوه بر آن در تبصره ۲ ماده 
۲۷ اين قانون، شهرداري ها نسبت به ايجاد كمربند 
سبز ش��هري در اطراف ش��هرها مكلف شده اند. 
محدوديت زماني براي اين موضوع مشخص نشده 
اس��ت اما به نظر من در كالن شهر آلوده اي مانند 
تهران بايد تمام تالش خود را در جهت كامل كردن 
اين كمربند س��بز انجام دهند چراكه اين توسعه 
فضاي س��بز در حفظ ط��راوت، تلطيف و كاهش 
آلودگي هوا نق��ش جدي دارد. او اف��زود: باتوجه 
به تبصره ۲ ماده ۲۷ قان��ون هواي پاك حتي اگر 
پالك هايي را بنا به هر دليلي تغيير كاربري به ساير 
كاربري ها دهند بايد پالك هاي معوض را جايگزين 
و كمربند سبز شهري را ايجاد كنند. معاون نظارت 
و پايش حفاظت محيط زيست استان تهران تاكيد 
كرد: باتوجه به اينكه با پديده گرمايش هوا مواجه 
هستيم، توسعه فضاي سبز در كاهش آلودگي هوا 

و آلودگي صوتي موثر و كمك كننده است.
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