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نگاه-1

اظهارنظرهاي غيرتخصصي فاجعه بار است شرط بهبود بازار
بع��د از اينكه مس��اله جواني 
جمعيت مطرح ش��د و در آن 
موض��وع س��قط جنين هاي 
قانوني به نوعي م��ورد بحث و 
بررس��ي قرار گرف��ت كه حق 
تصميم گيري را از مادر ساقط 
مي كرد و آن همه كشمكش و 
چالش به وجود آورد حاال يكي 
ديگر از نمايندگان مجلس در اظهارنظري غير تخصصي 
خواس��ته تا بحث ويزيت كردن بيماران زن و مرد توسط 
پزش��كان مورد بررسي قرار بگيرد و زن ها را پزشكان زن و 
مردها را پزشكان مرد ويزيت كنند. چنين اظهارنظرهاي 
غير تخصصي مي تواند فاجعه بار باشد. چرا بايد در زمينه اي 
كه هيچ آگاهي از آن نداري��م اظهارنظر كنيم و جامعه را 
به هراسي بيهوده بيندازيم. مگر مي شود در شرايطي كه 
در شهرهاي محروم و روستاها به سختي يك پزشك هم 
پيدا مي شود چنين طرحي را اجرايي كرد. در شرع و عرف 
ما هميشه اين مطلب مطرح بوده كه پزشك محرم است 
و بيماران مي توانند بدون دغدغ��ه به آنها مراجعه كنند. 
پرداختن به اين موضوعاتي در حالي كه مس��ائل بس��يار 
مهم تري مانند فقر و بزه ه��اي اجتماعي در جامعه بيداد 
مي كند، چرا نمايندگان مجلس بايد به چنين مس��ائلي 
كه از آن سر رشته اي ندارند، ورود كنند. چرا هيچ كدام از 
نمايندگان حاضر در كميسيون بهداشت و درمان كه خود 

دكتر هستند و قطعا مش��كالت موجود حوزه بهداشت و 
درمان را مي دانند به اين اظهارنظر واكنشي نشان نداده اند. 
در قانون اين بيمار اس��ت كه حق انتخاب پزش��ك دارد و 
نمي شود اين حق را ناديده گرفت. بيمار مي تواند پزشك 
زن يا مرد انتخاب كند. پزشك هم موظف است بيمارش 
را ويزيت كند، بيمار چه زن باش��د و چه مرد. در بسياري 
از رش��ته هاي م��ا در ورودي هاي علوم پزش��كي، تعداد 
دانشجويان زن از دانشجويان مرد بيشتر است. يعني چيزي 
حدود ۷۰ درصد را زنان تش��كيل مي دهند و ۳۰ درصد را 
مردان. اما چرا احساس كمبود پزشك مي شود؟ براي اينكه 
در بسياري از رشته هاي تخصصي ما قرار نيست كه پزشكان 
زن تحصيل كنند يا اصال تمايل ندارند كه در اين رشته ها 
درس بخوانند. پزشكان زن در رشته هاي ارتوپدي، جراحي 
عروق، جراحي مغز و اعصاب كمتر هستند. طبيعي است كه 
بيماراني كه مي خواهند پزشك متخصص در اين رشته ها 
انتخاب كنند بايد پزشك مرد انتخاب كنند. در بسياري از 
رشته ها هم هم پزشكان زن و هم پزشكان مرد وجود دارند اما 
طبيعي است كه تعدادشان متوازن نيست و بديهي است كه 
دسترسي به پزشك زن آسان نباشد. در رشته هاي داخلي 
تا دلتان بخواهد ما پزشك زن داريم. همچنين از چندين 
سال پيش رشته زنان و زايمان در ايران از مردان پذيرش 
نمي كند. كمك كردن به مردم و برطرف كردن دغدغه هاي 
آنها وظيفه نمايندگان مجلس است اما طرح هر موضوعي 
ادامه در صفحه 2 نياز به زيرساخت هايي دارد.  

ETFهايي تشكيل و واگذار شد 
و بازدهي خوبي در س��ال هاي 
قبل اتفاق افتاد اما با ريزش بازار، 
س��هام مربوط به پرتفوي اين 
صندوق ها افت ك��رده و ارزش 
اي��ن ETFها نيز پايي��ن آمده 
است. در حال حاضر نكته مهم 
اين است كه تمام صحبت ها و 
برنامه هايي كه به عنوان مثال وزير اقتصاد و رييس سازمان 
بورس براي بازار س��رمايه ريخته و به عنوان خبر توس��ط 
نهادهاي ذي ربط اطالع رس��اني مي ش��ود تا زماني كه با 
عمليات و اجرا در بازار همراه نش��ود، تاثير خاصي ندارد و 
تنها يك گزاره و خبر است. شايد چند روز اثر مثبت داشته 
باشد اما زماني كه پشتوانه عملياتي ندارد به همان وضعيت 
س��ابق برمي گردد. وقتي كه صحبت ها اجرايي نمي شود 
و ارزش معامالت رش��د قابل توجهي نمي كند، در نتيجه 
اتفاقي نمي افتد. الزم است ريشه اين مشكالت را در اجرا 
دنبال كرد. اين روزها مد شده است همه درباره بازار سرمايه 
صحبت كنند. از رييس جمهور تا تمام نمايندگان مجلس، 
وزير اقتصاد و رياست سازمان بورس همه مي گويند دغدغه 
بازار سرمايه را داريم اما مشخص نيست پولي كه بايد به بازار 
بيايد از چه طريقي و از كدام نهاد تامين مي شود.  تا زماني 
كه مساله نقدينگي بازار حل نشده و پول شارپي وارد بازار 
نشود، كل بازار سرمايه درگير نوسان و افت خواهد بود و به 

همين خاطر ETFها نيز از اين قضيه مستثني نيستند و 
روند و بازدهي آنها منفي و كاهشي خواهد بود. در مرحله 
تئوري، همه صحبت مي كنند، برنامه ها پيش رفته و مصوب 
مي شود اما اينكه مصوبه ها چه زماني اجرا شود و چه زماني 
پ��ول به بازار بيايد اثرگذار خواهد ب��ود.  اميدواريم هر چه 
سريع تر وعده ها عملياتي ش��ده و اين پول به بازار تزريق 
شود. اگر برنامه اي براي اجرا مصوب و خبر آن به بازار اعالم 
مي شود، بايد با عمل همراه باشد تا براي بازار مفيد واقع شود. 
ETFها نيز همين وضعيت را دارند. تا زماني كه بازارگرداني 
و تامين نقدينگي، براي بهبود سهام زيرمجموعه آنها شكل 
نگيرد، NAV و قيمت آنها كاهش پيدا كرده و خروج پول 
خواهيم داشت. مشخص نيست به چه دليلي مواردي كه 
تصوي��ب و در اين مدت مرتب درباره آنها صحبت ش��ده، 
هنوز اجرايي نش��ده و با تزريق نقدينگي به شكل عملي 
به بازار اثبات نمي ش��ود. بحث بازارگرداني هم مربوط به 
تزريق نقدينگي و اختصاص منابع مالي براي بازارگردان 
است كه اين مجموعه پيرو اين صحبت ها تاكنون شكل 
نگرفته است. مواردي از كارهاي تئوري و اجرايي دارد كه 
بخش تئوري به صورت سيستماتيك به سرعت قابل انجام 
است. تعيين بازارگردان، تخصيص منابع بازارگردان و خريد 
كردن بازارگردان مي تواند سريع اتفاق بيفتد. زيرساخت ها 
قابليت اين را دارند كه اين موضوع در مدت كوتاهي انجام 
شود. در حال حاضر تنها مساله، منابع و تخصيص آن بوده 

كه متاسفانه هنوز شكل نگرفته است.

ضرورت هماهنگي دو قوه براي حذف ارز 4200 

يادداشت-1

 كانون توافق احتمالي 
در وين

اي��ن روزه��ا اخب��ار ضد و 
نقيض��ي درب��اره مذاكرات 
هسته اي ايران با كشورهاي 
1+5 منتش��ر مي ش��ود كه 
اي��ن رويكرده��اي متضاد، 
امكان تحليل دقيق را براي 
تحليلگران دشوار مي سازد. 
همزمان ب��ا اينك��ه برخي 
مذاكره كنن��دگان اروپاي��ي از بهب��ود وضعي��ت 
گفت وگوها و احتمال دس��تيابي به توافق صحبت 
مي كنند، اخب��اري در برخي رس��انه هاي اروپايي 
منتشر مي شود كه در آن نسبت به موضع نرم رابرت 
مالي، مذاكره كننده ارش��د امريكايي در مواجهه با 

ايران انتقاد مي شود.  
كار به جايي رس��يده ك��ه امروز يكي از نش��ريات 
انگليسي از احتمال تعويض رابرت مالي نيز سخن 
گفته و پيش بيني كرده ممكن اس��ت ش��خصيت 
جايگزيني براي او انتخاب شود. رويكرد متضادي كه 
نوعي دوگانگي و ثنويت را در راهبردهاي كشورهاي 

اروپايي شكل مي دهد. 
بايد ديد بعد از حضور هيات هاي مذاكره كننده در 
پايتخت ها چه دستوراتي به مذاكره كنندگان داده 
مي ش��ود و چه دورنمايي براي گفت وگوها ش��كل 
مي گيرد. البته همان طور كه اش��اره ش��د، رويكرد 
كلي گفت وگوها به س��مت توافق اس��ت و اين خبر 
اميدبخشي است.  تيم مذاكره كننده ايراني پذيرفته 
كه مذاك��رات را از نقطه اي كه پيش از اين در زمان 

ظريف و عراقچي متوقف شده بود، دنبال كند. 
دس��تيابي به اين نقطه به خودي خود، چشم انداز 
روش��ني را در خصوص مذاكرات شكل مي دهد. در 
اين ميان به نظر مي رسد، موضع كشورهاي اروپايي 
نسبت به امريكا در مذاكرات بسيار تندتر شده است. 
نشانه هاي اين تغييرات را در مواضع اخير دو طرف 
مي توان به عينه مشاهده كرد. بعد از آزمايش هاي 
موشكي ايران و در شرايطي كه امريكا نسبت به اين 
آزمايش ها فقط ابراز نگراني كرده بود، اروپايي ها آن 

را محكوم كردند. 
البته تجربه مذاكرات گذش��ته نشان مي دهد، اروپا 
و امري��كا اغلب در مذاك��رات نقش هاي متفاوتي را 
به عهده مي گيرند. يك زمان امريكا در پرس��وناي 
پليس بد قرار مي گيرد و مواضع بسيار تندي اتخاذ 
مي كند و در برهه ديگ��ر، اروپاييان نقاب پليس بد 
را به چهره مي زنند و امريكا در جايگاه طرف مثبت 

نمايش مي نشيند. 
مذاكره كنندگان ايراني اين بازي هاي طرف مقابل 
را آموخته اند و آنها را تجربه كرده اند. تيم ايراني بعد 
از سال ها تجربه به اين آموزه مهم دست پيدا كرده 
كه بايد روي برگ هاي برنده خود حس��اب كند نه 

لبخند يا اخم طرف مقابل. 
به نظ��ر مي رس��د، اروپاييان در ح��ال ايفاي نقش 
پليس بد هستند تا ايران مطالبات حداكثري خود 
در مذاكرات را تعديل كند.  اين روندي است كه در 
اغلب گفت وگوهاي قبلي نيز تكرار ش��ده است. در 
آس��تانه امضاي برجام، فرانسه يك چنين نقشي را 
ايفا ك��رد و ناگهان پالس هاي تن��دي در مذاكرات 
ارس��ال كرد تا جاي��ي كه برخي احتم��ال تعويض 
مذاك��رات را مطرح كردن��د، اما بالفاصل��ه پس از 
تذكرات كري اين روند تعديل ش��د و توافق برجام 
ش��كل گرفت.  همان طور كه باره��ا تاكيد كرده ام، 
موض��وع زمان ب��راي اي��ران )و به گون��ه اي خاص 
براي طرف مقابل( بس��يار حياتي است. هر روز كه 
مي گذرد و تحريم ها ت��داوم دارد، ايران روزانه بين 
2۰۰ تا 5۰۰ ميليون دالر ضرر مس��تقيم را تجربه 
مي كند كه هر ماه بين 4 الي 6 ميليارد دالر را دربر 

مي گيرد. 
اين اعداد و ارقام براي اقتصاد ايران بس��يار كليدي 
است و منشأ بس��ياري از مشكالت اقتصادي فعلي 
اس��ت. ايران به دنبال آن است هرچه سريع تر سر و 
ساماني به اوضاع اقتصادي خود بدهد و تحريم هاي 

اقتصادي را لغو كند. 
در دهه 9۰ خورشيدي اقتصاد ايران رشد اقتصادي 
صفر درصدي را به  طور متوسط تجربه كرده است. 
يعن��ي حدود يك دهه زمان نياز اس��ت ت��ا ايران با 
رش��د اقتصادي 8 درص��دي و باالتر ب��ه وضعيت 
اقتصادي ابتداي دهه 9۰ بازگردد. شخصا معتقدم، 
لغو تحريم هاي اقتصادي، تاثي��ر فراواني در بهبود 
شاخص هاي اقتصادي به دنبال دارد و اتفاقا دولت 
نيز به خوبي به اين امر واقف اس��ت كه براي اجراي 
وعده هايش بايد تحريم هاي اقتصادي را پايان بدهد. 
البته طبيعي است كه در روند مذاكرات نبايد نقاط 
ضعف احتمالي را برجس��ته س��اخت و اي��ران بايد 
تالش كن��د در كوتاه ترين زمان ممكن بيش��ترين 
دستاوردها را از گفت وگو با طرف هاي مقابل كسب 
كند. به نظر مي رس��د روس ها ميانه گفت وگوها را 
گرفته اند تا دو طرف را به سمت يك توافق احتمالي 
پيش ببرند. همين كه دو طرف بر پيگيري توافقات 
6 دور مذاك��رات دولت قبلي تواف��ق كرده اند، خبر 
اميدبخشي است كه مي توان آن را به عنوان كانون 

توافقات احتمالي در آينده فرض كرد.

محسن جليلوند

ناهيد خداكرمي هومن عميدي 
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صفحه 2    

صفحه 4    

 پيگيري و روشنگري
استاندارد  

كاالهاي  صادراتي 
كشاورزي

سازندگان 
 در تله تورم 

مصالح ساختماني

عليرضا گرشاسبي| زورار پرمه|
براساس جزء )۳( بند »ب« تبصره )1( قانون بودجه 
سال 14۰۰ دولت اجازه داشت تا سقف 8 ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي 
پزشكي اختصاص دهد كه با گذشت ۷ ماه از سال از 
اين سقف استفاده شده است. دستگاه هاي مسوول در 
قالب محورهاي گزارش »پيشنهادات اجرايي جهت 
تثبيت و تعديل قيمت كاالهاي سبد مصرفي خانوار 
با هدف ارتقاي س��طح معيش��تي مردم« با توجه به 
وضعيت تورمي كشور، افزايش قيمت جهاني كاالهاي 
همين صفحه را بخوانيد اساسي و... 

اين واقعي��ت مبرهن كه 
توزي��ع ارز 42۰۰ توماني 
در اقتص��اد ايران، انحراف 
عميق��ي پي��دا ك��رده، 
موضوع��ي اس��ت ك��ه 
امروز اغل��ب تحليلگران 
و كارشناس��ان ب��ر روي 
آن تواف��ق دارن��د. هم در 
خصوص 25قلم كااليي كه ارز ترجيحي به آنها تعلق 
مي گرفت و ه��م درباره افراد و جرياناتي كه به اين ارز 
دسترسي داشته و دارند اين رويكردهاي مفسده آميز 
هويدا شده اس��ت. بر اساس آمارهاي رسمي حداقل 
۳۰۰هزار ميلي��ارد تومان انحراف در روند تخصيص 
ارز 42۰۰ توماني ايجاد ش��ده كه يك رانت بزرگ را 
در اقتصاد ايران ش��كل داده است. براي مقابله با اين 
وضعيت در شرايطي كه تحريم ها نيز مشكالت ارزي 
فراواني را ايجاد كرده، تعداد كاالهاي بهره مند از اين 
ن��وع ارز را از 25به ۷قل��م كاال كاهش دادند تا به زعم 
متوليان اقتصادي از حجم سوداگري ها كاسته شود 
كه البته اينگونه نشد. بنابراين من هم موافق حذف ارز 
42۰۰ توماني و يكسان سازي نرخ ارز هستم. اما مساله 
اصلي در اين ميان، مكانيسم و زمان اجراي اين سياست 
اصالحي است. اگر شروط الزم براي اين جراحي بزرگ 
رعايت شود كه همه از اجراي آن استقبال مي كنند 
اما اگر بس��تر الزم فراهم نش��ود، اجراي آن مي تواند 
پيامدهاي تورمي بااليي را بر اقتصاد ايران تحميل كند. 
به گونه اي كه حذف ارز 42۰۰ توماني به مراتب بيشتر 
از تداوم آن براي اقتصاد و معيشت كشور هزينه ايجاد 
كرده، تبعات تورمي شكل مي دهد و باعث گسترش 
انتقادهاي عمومي مي ش��ود. اقتصاد اي��ران يك بار 
در سال ۷1خورش��يدي در زمان رياست جمهوري 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني سياست تك نرخي كردن 
ارز را پياده س��ازي كرد. در آن برهه نيز اين سياست 
موجبات ش��كل گيري تكانه هاي تورمي باال شد تا 
اينكه در سال ۷4، نرخ تورم به بيش از 49درصد رسيد 
و فشار سنگيني به اقتصاد وارد ساخت. نهايتا دولت در 
آن زمان ناچار به عقب نشيني از سياست تك نرخي 
كردن ارز شد تا از حجم انتقادات كاسته شود. اين روند 
ادامه داشت تا اينكه در سال 81 خورشيدي در زمان 
زعامت سيد محمد خاتمي و اصالح طلبان در راس 
هرم اجرايي كشور، سياست تك نرخي كردن دوباره 
اجرا شد. برخالف تجربه قبلي اين بار، نتايج مطلوبي 
در اتمسفر اقتصادي كشور شكل گرفت و ثبات قابل 
قبولي در بازار ارز و س��اير بازارها ايجاد شد. 2 تجربه 
متفاوتي )دوران س��ازندگي و اصالحات( كه نش��ان 
مي دهد، هر راهبرد اقتصادي براي موفقيت، نيازمند 
بستر و شرايط مناسب است تا اهداف از پيش ترسيم 
شده محقق شوند. بنابراين، شخصا موافق عملياتي 
ساختن ايده حذف ارز 42۰۰ توماني با ايجاد برخي 
الزامات و پيش شرط ها هستم. در واقع تا زماني كه بستر 
مناس��ب و الزامات الزم فراهم نشود، نبايد دست به 
حذف ارز 42۰۰ زد. چرا كه تورم برآمده از يك چنين 
سياستي مي تواند، شرايط سخت تري را براي معيشت 
و زندگي مردم ايجاد كند و فشار سنگيني بر دهك هاي 
كم درآمد تحميل كند. نخستين شرط براي اجراي 
يك چنين سياستي آن است كه ثبات اقتصادي براي 
مدت زمان مطلوبي در كشور حاكم شود. دومين شرط 
آن است كه روند نرخ ارز بايد در اقتصاد ايران كاهنده 
باشد، ضمن اينكه انتظارات تورمي نيز كاهش پيدا 
كرده و نرخ ارز در داالن نزولي قرار بگيرد. شرط سوم 
آن است كه دولت مي بايست منابع ريالي مناسب براي 
مديريت اين جراحي داشته باشد و كمبودي در اين 
ادامه در صفحه 8 زمينه احساس نشود.   
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وحيد شقاقي شهري

عليرضا گرشاسبي| زورار پرمه|
براساس جزء )۳( بند »ب« تبصره )1( قانون بودجه سال 
14۰۰ دولت اجازه داش��ت تا س��قف 8 ميليارد دالر براي 
واردات كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي 
اختصاص دهد كه با گذش��ت ۷ ماه از س��ال از اين سقف 
استفاده شده است. دستگاه هاي مسوول در قالب محورهاي 
گزارش »پيشنهادات اجرايي جهت تثبيت و تعديل قيمت 
كاالهاي سبد مصرفي خانوار با هدف ارتقاي سطح معيشتي 
مردم« با توجه به وضعيت تورمي كش��ور، افزايش قيمت 
جهاني كاالهاي اساسي و افزايش هزينه هاي واردات )ناشي 
از نوسانات نرخ ارز و هزينه هاي تحريم( و همچنين آثار ناشي 
از خشكسالي بر توليدات داخلي، متقاضي افزايش اين سقف 

براي تامين نيازهاي مصرفي كشور هستند.
از طرفي، در سال 1۳99 در قانون »الزام دولت به پرداخت 
يارانه كاالهاي اساسي« دولت مكلف شد تا در شش ماهه 
دوم سال، نسبت به تأمين و پرداخت يارانه اعتبار خريد به 
هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشت خانوار )افراد 
مشمول رديف )۳1( جدول تبصره )14( قانون بودجه سال 
1۳99 كل كش��ور به تعداد حداقل شصت ميليون نفر(، 
ازطريق واريز اعتبار به كارت يارانه نقدي سرپرست خانوار 
اقدام نمايد. در حال حاضر نيز به نظر مي رسد مجلس شوراي 
اسالمي به سبب عدم اصابت كامل سياست تخصيص ارز 

42۰۰ توماني به اهداف مورد نظر و نيز تحقق بخش��يدن 
به يارانه اقشار آسيب پذير درصدد است از طريق حذف ارز 
42۰۰ توماني كاالهاي اساسي و اختصاص منابع ناشي از 
مابه التفاوت آن با نرخ ارز نيمايي به نوعي اين يارانه و مفاد 
قانون موصوف را تداوم داده و منابع را مستقيمًا به حساب 
خانوارها پرداخت كند. با توجه به درخواست دستگاه هاي 
متولي درخصوص افزايش ميزان ارز مورد نياز براي واردات 
كاالهاي اساسي از يك طرف و طرح مجلس براي افزايش 
نرخ ارز كاالهاي اساسي از طرف ديگر به نظر مي رسد الزم 
است تا هماهنگي در سياست گذاري اين حوزه ميان دولت 
و مجلس ايجاد ش��ود تا عمال ارتقاء س��طح معيشت از دو 
كانال وفور كاالها و نيز قيمت مناسب محقق شود. چنانچه، 
شرايط ارزي )اعم از ميزان و نرخ( با بالتكليفي همراه شود 
پيامد جدي آن عدم تامين كاالها از مبادي واردات توسط 
واردكنندگان اس��ت كه مي تواند ب��ازار داخلي را با چالش 

تامين مواجه شود.

  نكات كليدي: 
از ابتداي س��ال جاري تا تاري��خ 14۰۰/۷/15 ميزان 4.8 
ميليارد ي��ورو ارز 42۰۰ توماني تنها براي 6 قلم كاالهاي 
اساس��ي تخصيص و از اين ميزان 4.4 ميليارد يورو تامين 
شده است. افزايش سقف ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي 

اساسي، ضمن فشار بر تقاضاي ارز در شرايط محدوديت هاي 
منابع ارزي، زمينه ساز افزايش نرخ ارز در بازار و تشديد سيكل 

تورم و گراني هاي بعدي در ماه هاي آتي خواهد بود.
1. نرخ تورم در شهريور ماه سال جاري از مرز 45 درصد فراتر 
رفته است. با توجه به نقش غيرقابل انكار تورم وارداتي بر تورم 
كل، افزايش يك باره نرخ ارز 42۰۰ كاالهاي اساسي به موج 
جديدي از تورم دامن خواهد زد كه با بخشي از اهداف ارتقاء 

سطح معيشت در تعارض است.
2. منابع ناشي از افزايش نرخ ارز كاالهاي اساسي شمشيري 
دولبه است. ممكن است يارانه  به گروه هاي هدف پرداخت 
 شود؛ اما با توجه به س��هم حدود ۷5 درصدي هزينه هاي 
غيرخوراكي )عمدتاً مسكن( تورم حاصل از افزايش نرخ ارز 

هزينه هاي جديدي را براي آنها ايجاد مي كند.
۳. زمان  بندي اجراي سياست و اعالم آن نيز از اهميت بااليي 
برخوردار است. درحالي كه دولت درحال برنامه ريزي براي 
تامين كاالهاي مورد نياز كشور است و نيازمند ارز براي تامين 
كاالها است، هرگونه شتاب زدگي و سيگنال دهي به بازار 
مبني بر افزايش نرخ، مي تواند ضمن اخالل در فرايندهاي 
عرضه و تقاضا، ش��رايط و احتمال سوءاس��تفاده و احتكار 

كاالهاي اساسي و محصوالت توليدي از آنها را بيشتر كند.
۳. افزايش ميزان ارز مورد نياز در حالي اس��ت كه به سبب 
انحراف بخشي از اين منابع و افزايش قيمت كاالها در بازار، 

راهكار عملياتي جامع براي رصد زنجيره واردات تا مصرف 
كاالهاي وارداتي همچنان وجود ندارد. همچنين، با افزايش 
نرخ ارز نقدينگي مورد نياز به شدت افزايش مي يابد )بيش 
از پنج برابر( و اين امر هم واردكنندگان خردتر را از صحنه 
خارج كرده و هم براي واحدهاي توليدي مشكل  آفرين است. 
ضروري است كه سياست گذاري دولت در زنجيره تامين تا 

مصرف نهاده ها و كاالهاي وارداتي باشد.
4. با افزايش نرخ ارز و نيز عدم تامين به هنگام ارز مورد نياز، 
قيمت انواع كاالها افزايش خواهد يافت. در ش��رايط فعلي 
كه اقشار جامعه با فشار هزينه اي و تورمي باال روبرو هستند 
پرداخت نقدي يارانه به طور كامل مصروف كاالهاي اساسي 
مورد نياز خانوار نخواهد شد. از اين رو به نظر مي رسد ضمن 
عدم تامين كالري مورد نياز اقشار فقير، بخش توليد نيز با 

افزايش عرضه روبرو شود.
5. پرداخت هدفمند مناب��ع حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز 
42۰۰ و نيمايي نيازمند شناسايي دقيق گروه هاي هدف 
جامعه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است تا بتواند 
بخشي از بار هزينه اي مستقيم اجراي چنين سياست هايي 
را كاهش دهد. ضمن آنكه دولت مي تواند عالوه بر پرداخت 
نقدي، براي اقشار فقير »تامين كااليي« را نيز مدنظر قرار 
دهد، پيشنهاد مي شود كارت يارانه براي خريد كاالهايي 

مشخص نيز در سبد خانوار در نظر گرفته شود.

صفحه 2    



دكتر رييسي رعايت مصرف گاز، برق و آب در كشور 
را مهم برش��مرد و تصريح كرد: ان ش��اء اهلل امسال با 
رعايت الگوي مصرف ش��اهد قطع��ي گاز و برق در 
كشور نباش��يم البته تحقق اين امر در گرو همكاري 

مردم است.
سيد ابراهيم رييسي عصر روزگذشته در جلسه هيات 
دولت ضمن گراميداشت ياد و نام شهيد حاج قاسم 
سليماني، اظهار داشت: شهيد سليماني مرد واقعي 
عرصه ميدان بود و در عمل پايبندي خود را به واليت 

و رهبري نشان داد.
رييس جمهور با اش��اره به لزوم توج��ه و دلجويي از 
خانواده  شهداي حادثه هواپيماي اوكرايني، با صدور 
دستوري تأمين حقوق قانوني اين خانواده ها به ويژه 
تس��ريع در پرداخت غرامت به آنها را الزم و ضروري 
دانست. دكتر رييس��ي همچنين تأكيد كرد: وزارت 
راه و شهرسازي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت حقوقي 
با تش��كيل كارگروهي براي پيگيري رفع مشكالت 

خانواده هاي اين حادثه اقدام كنند.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنان خود، 
اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزي نسبت به تبيين 
اس��تانداردهاي كاالهاي كش��اورزي صادر شده به 
كش��ورهاي مختلف، فعاالنه در رسانه ها روشنگري 
كند و با دعوت از كارشناسان در اين مورد به صورت 

علمي و دقيق با مردم سخن بگويد.

رييس��ي با اش��اره به نگراني رهبري معظم انقالب، 
علم��ا، مراجع تقليد و مردم از وضعيت آس��يب هاي 
اجتماعي، تصريح كرد: كاستن از آسيب ها و نيز رفع 
نگراني نسبت به جرايم در فضاي مجازي وظيفه همه 

دستگاه هاي مرتبط است.
رييس جمه��ور همچنين در اين م��ورد بر تكميل و 
اجرايي شدن شبكه ملي اطالعات در دولت سيزدهم 

و تا سال آينده تأكيد كرد.
رييسي همچنين با تاكيد بر تامين انرژي پايدار براي 
فصل زمستان، گفت: ان شاء اهلل امسال با رعايت الگوي 
مصرف شاهد قطعي گاز و برق در كشور نباشيم؛ البته 
تحقق اين امر در گرو هم��كاري مردم و بخش هاي 

توليدي خواهد بود.
رييس جمه��ور بر ض��رورت تبيين الگ��وي صحيح 
مصرف آب، برق و گاز در كشور تأكيد كرد و از صدا و 
سيما خواست با توليد برنامه هاي كاربردي عواقب و 
مضرات اسراف در بخش انرژي و ارايه الگوي مصرف 
در كشور را براي مردم تبيين كند. در اين جلسه همه 
وزارتخانه ها به ويژه وزارت امور خارجه موظف شدند 
براي فعال شدن كميسيون هاي مشترك بين ايران و 
ساير كشورها تالش كنند تا روابط تجاري و اقتصادي 
بين جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورهاي جهان 
توسعه يابد. رييس جمهور تصريح كرد: امروز سياست 
جمهوري اسالمي ايران توس��عه روابط اقتصادي و 

تجاري با ساير كشورهاست.

قاليباف با اشاره به تعامل دولت و مجلس براي بررسي اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ با تاكيد براينكه مجلس به دنبال شفاف كردن 
رويكردها و جهت گيري هاي بودجه است اما در اين مسير 
نبايد قدرت مانور از دولت گرفته ش��ود به مساله معيشت 
مردم اشاره كرد و گفت: توجه به معيشت مردم و محرومان 
اولويت مهم دولت و مجلس است و در بودجه ۱۴۰۱ توجه 
به معيشت مردم بايد شفاف و روشن باشد. قاليباف در اولين 
جلسه كميس��يون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱، با اشاره به 
تعامل و همكاري دولت و مجلس براي بررسي اليحه بودجه 
در زمان مقرر قانوني گفت: با تالش نمايندگان امسال بودجه 
به شكل دو ش��وري بررسي مي ش��ود. وي افزود: دوستان 
كميسيون تلفيق و اعضاي هيات رييسه آن نيز عرض مي كنم 
كه به اين موضوع عنايت ويژه داش��ته باشند كه اصالت با 
نمايندگان است و ديدگاه هاي مجلس و يكايك نمايندگان و 
نظر آنها را تلفيق بايد در بررسي بودجه در نظر گرفته شود و 
تصميم نهايي نيز با صحن است. قاليباف با تاكيد بر اينكه بدون 
شك اصالت كار در مجلس با نمايندگان است، گفت: ما به 
عنوان مجلس بايد فرصت تحرك و تالش را براي دولت فراهم 
كنيم اما آنچه كه مهم است اين است كه مجلس رويكردها و 
جهت گيري ها و مسير را بايد به طور شفاف مشخص كند. وي 
افزود: به تعبير رهبري ريل گذاري با مجلس است و مهم اين 
است كه مقصد را مجلس روشن و مسير را تعيين كند اما در 
اجرا بايد اختياراتي براي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني كرد 
تا اين مسير را طي كند. وي در خصوص تاكيدات رهبري بر 
لزوم اصالح ساختار بودجه، گفت: از سال اول دولت دوازدهم 

حضرت آقا بر اصالح ساختار بودجه تاكيد داشتند و تا امروز 
كه ما در س��ال اول دولت س��يزدهم هستيم، اين مسير به 
درستي طي نشده است و مجلس بايد اين نكته را به عنوان 
يك اصل در نظر بگيرد كه در مسير اصالح ساختار بودجه 
حركت كند. قاليباف در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
استقبال از رويكرد برنامه محوري در بودجه ۱۴۰۱، تصريح 
كرد: نبايد شفافيت بودجه درمقابل برنامه محوري قرار بگيرد 
و اين به آن معني است كه جداول بودجه بايد شفاف باشند. 
وي با اشاره به اينكه مجلس به دنبال رشد اقتصادي در سال 
آينده است، تاكيد كرد: توجه به معيشت مردم و محرومان 
نيز اولويت مهم دولت و مجلس اس��ت و ما نبايد به گونه اي 
رفتار كنيم كه اين موضوع م��ورد بي توجهي قرار گيرد. ما 
حتما در حوزه معيشت مردم بايد برنامه ريزي كنيم. البته 
با پول پاشي و تصميمات پوپوليستي به شدت مخالفيم اما 
توجه به معيشت مردم بايد شفاف و روشن باشد. وي با اشاره 
به مساله ارز ۴۲۰۰ توماني خاطرنشان كرد: بايد مشخص 
شود چه ميزان پيش بيني براي بحث معيشت مردم شده 
است تا ما نگران مايحتاج مردم و تامين آن نباشيم و اين از 
نكاتي است كه مجلس بايد به آن توجه كند. وي در بخشي از 
صحبت هاي خود در جمع اعضاي كميسيون تلفيق بودجه 
۱۴۰۱ كل كشور، گفت: مجلس و دولت به دنبال عدالت و 
عدالت محوري هستند، همچنين اولويت ما معيشت افراد 
مستضعف و جوامعي است كه كمتر حقوق دريافت مي كنند 
لذا بايد بندهاي بودجه به نحوي تدوين ش��ود كه اين افراد 

فشار كمتري تحمل كرده و نفع بيشتري از بودجه ببينند.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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برنامه مراسم عزاداري فاطميه
در حضور رهبرمعظم انقالب

مراسم  عزاداري ايام فاطميه در حسينيه امام خميني)ره( 
بدون حضور جمعيت برگزار مي شود و مشروح برنامه هاي 
ع��زاداري در حض��ور رهبرمعظم انقالب اس��المي از 
شبكه هاي تلويزيوني پخش خواهد ش��د. به گزارش 
دفتر مقام معظ��م رهبري، در متن اطالعيه دفتر مقام 
معظم رهبري كه به اين منظور منتشر شد، آمده است: 
»ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها به اطالع  مي رساند 
مراسم عزاداري در حسينيه امام خميني )ره(، امسال 
نيز به علت تداوم ش��يوع بيماري و لزوم رعايت كامل 
شيوه نامه هاي بهداشتي، بدون حضور جمعيت و تنها با 
حضور يك سخنران و يك مداح از دوشنبه )۱۳ دي( تا 
جمعه )۱۷ دي( پس از نماز مغرب و عشاء برگزارمي شود. 
مشروح برنامه هاي عزاداري در حضور رهبر معظم انقالب 
اسالمي هر شب از شبكه  يك سيما و ساير شبكه هاي 

تلويزيوني پخش خواهد شد.«

برخورد با فساد از اولويت هاي 
دستگاه قضايي است

نشست رييس كل دادگستري تهران با قضات مجتمع 
قضايي رسيدگي به اخاللگران و مفسدان اقتصادي در 
مجتمع قضايي امام خميني)ره( برگزار شد. به گزارش 
خبرگ��زاري ميزان رييس كل دادگس��تري تهران در 
جمع قضات مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي 
گفت: »مساله برخورد با فساد به ويژه مفاسد اقتصادي از 
جمله موضوعاتي است كه در مجموعه دستگاه قضايي 
به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي در دس��تور كار قرار 
گرفته و از موضوعاتي اس��ت كه مورد تاكيد و مطالبه 
مقام معظ��م رهبري در ادوار گوناگ��ون مديريتي قوه 
قضاييه بوده و دستگاه قضايي نيز در برخورد با مفاسد و 
مخلين نظام اقتصادي كشور كارنامه نسبتا خوبي را رقم 
زده است.« علي القاصي مهر گفت: »در تالش هستيم 
تا فرآيند رسيدگي به پرونده هاي اين مجتمع در يك 
مسير مناسب تر و درعين حال با دقت و سرعت بيشتري 
انجام بگيرد.« او با تشكر از اسداهلل مسعودي مقام كه در 
۲ سال گذشته مسووليت اين مجتمع را عهده دار بود، 
گفت: »همكاران دادگس��تري در مجموعه دادگاه ها و 
دادسراي مجتمع اقتصادي به پرونده هايي با ارقام باال و 
اهميت بسيار زياد رسيدگي كرده و تعدادي از مفسدين 
و مخلين در نظام اقتصادي و ارزي كشور را به مجازات 
قانوني محكوم كرده اند و اين مجازات ها نيز در مورد برخي 
از اين افراد به اج��را درآمد و بخش ديگري نيز در حال 
اجراست و هم اكنون نيز با قوت بيشتري بايد دنبال شود.«

مقدمات الزم براي
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني

مشاور ارشد رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد: در برنامه 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بايد چند مقدمه مهم را رعايت 
كرد كه فشار شديدي به مردم وارد نشود.احمد پورفالح 
در اين خصوص ادامه داد: »ايران در سال هاي گذشته با 
معضل ارز چند نرخي مواجه بوده است. هرچه بخش 
خصوصي اصرار و تاكيد ك��رد كه نبايد ارز چند نرخي 
شده و فضايي غيرشفاف و رانتي ايجاد شود، متاسفانه 
تصميم گيران به شكل ديگري كار را جلو بردند كه امروز 
نتايج اين تصميمات غلط خود را نشان مي دهد. مشاور 
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به تاثير مستقيم ارز 
۴۲۰۰ توماني بر زندگي م��ردم بيان كرد: » با توجه به 
اينكه ارز دولتي در حوزه هايي مانند دارو يا مواد غذايي 
سفره مردم پراخت شده، حذف ناگهاني آن مي تواند براي 
بخشي از جامعه شوك منفي ايجاد كند، براي عبور از اين 
شوك نياز به آن وجود دارد كه دولت سياست هايي گام به 
گام را در اين بخش اجرايي كرده و حمايت هايي تاثيرگذار 
را از مردم به عمل آورد. اين جداي از تبعاتي است كه براي 

توليدكنندگان به وجود خواهد آمد.«

اظهارنظرهاي غيرتخصصي 
فاجعه بار است

هر روز و هر لحظه موضوعاتي درباره جامعه پزشكي بولد 
مي ش��ود درحالي كه انگار نمي خواهند مش��كالت در 
حوزه هاي ديگر را ببينند. درباره گراني اتومبيل، يارانه و 
بيكاري و ... حرف زده نمي شود. به نظر من مطرح كردن 
اين موضوع محلي از اع��راب ندارد. عده اي طوري رفتار 
مي كنند كه مصيبتي در كش��ور اتفاق افتاده و آن هم 
جراحي بيماران زن از سوي پزشكان مرد است. ما داراي 
فرهنگي هستيم كه پزشك را محرم مي داند، طرح چنين 
مسائلي نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه بر مشكالت 
اضافه مي كند. جامعه پزشكي ايران حتي االمكان دارد 
مسائل مذهبي و فرهنگي را رعايت مي كند. فكر كنيد 
تصادفي اتفاق افتاده و مريض را مي آورند اتاق عمل، آنجا 
نمي شود صبر كرد تا ببينيم جراح زن هست يا نه! طرح 
اين مسائل براي كشور ما درست نيست. نمايندگان بايد به 
مشكالت رسيدگي كنند نه اينكه از اين موضوعات حرف 
بزنند. يا عده اي از نمايندگان در حال البي كردن براي 
گرفتن پست براي اعضاي ستاد انتخابي شان هستند يا 
در حال تنظيم طرح هايي هستند كه هيچ مشكلي را از 
كشور حل نمي كند.در اتاق هاي زايمان حتي يك مرد 
هم نيست. اتاق زايمان و بخش زايشگاه محل امني براي 
مادران باردار است. ماماها و متخصصان زنان، زن هستند. 
دانشجوي پزشكي هم بايد در اتاق هاي جراحي بيايند 
و ياد بگيرند. بنابراين به نظر من چنين كارزارهايي بدون 
مطالعه مطرح شده است. اگر با انجمن مامايي و انجمن 
زنان و زايمان صحبت مي ش��د، مي ديدند كه موضوع 
اينگونه نيست كه دارند مطرح مي كنند. در بسياري از 
جراحي ها نمي شود جنسيتي رفتار كرد. اين بحث ها را 
كساني مطرح مي كنند كه با آنچه كه در اتاق هاي عمل 
مي گذرد آشنا نيستند. پزشكان محرم و مخزن االسرار 
بيمارانند و طرح چنين كارزارهايي شايسته كشور نيست.

سوآپ گاز تركمنستان 
از مسير ايران آغاز شد

عمليات سوآپ س��ه جانبه ميان تركمنس��تان، ايران 
و آذربايج��ان كه هفتم آذرماه در حاش��يه پانزدهمين 
نشست سران س��ازمان همكاري اقتصادي )اكو( امضا 
شده بود، آغاز شد. ايران بر اساس اين قرارداد ساالنه ۱،۵ 
تا ۲ ميليارد مترمكعب گاز تركمنستان را به آذربايجان 

تحويل مي دهد.

نفت مي دهيم؛ چاي نامرغوب 
مي گيريم!

عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت: اگر سريالنكا 
چاي بسيار خوب و مرغوب داشته باشد كه بازار جهاني 
آن را بخرد، مطمئنا به آنها مي فروشد. چاي درجه ۲ 
و ۳ و نامرغوب كه بازار جهاني آن را نمي خرد به اس��م 
چاي درجه يك به ايران مي دهد و ما هم ناچار هستيم 

كه از آنها بگيريم.
مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا 
در مورد تهاتر با سريالنكا اظهار كرد: چين، سريالنكا، 
هند، اندونزي، كشورهاي امريكاي التين و... همه به 
دنبال نفت ارزان قيمت ايران هستند، بنزين و گازوئيل 
ديگر موارد را هم قبول مي كنند. سريالنكا به جز چاي 
خشك كااليي ندارد كه به درد ما بخورد. ما از قديم از 
سريالنكا طلبكار هس��تيم به آنها نفت داده ايم و پول 
نداشتند كه پس بدهند و بدهكار ماندند االن به جاي 
آن طلب چاي مي دهند. تهاتر به اين ش��كل به غير از 
زيان براي ما چيزي ندارد. اگر س��ريالنكا چاي بسيار 
خوب و مرغوب داشته باشد كه بازار جهاني آن را بخرد، 
مطمئنا به آنها مي فروشد. چاي درجه ۲ و ۳ و نامرغوب 
كه بازار جهاني آن را نمي خرد به اسم چاي درجه يك 
به ايران مي دهد و ما هم ناچار هستيم كه از آنها بگيريم.

وي افزود: اين نوع تهاتر عادالنه نيست. مگر اينكه براي 
تهاتر از پيش قرارداد تنظيم شده و مشخص باشد كه 
قيمت گذاري به چه صورت است و چه كااليي در قبال 
چه كااليي داده مي شود. اينكه ما مجبور باشيم كه چون 
نياز داريم و طلبكار هستيم، هر كااليي را با هر قيمتي 

كه با ما دادند بگيريم، خسران و زيان است.
اين عضو اتاق بازرگاني اي��ران در مورد تعطيلي تنها 
پااليشگاه سريالنكا گفت: كشوري مانند سريالنكا كه 
نياز شديدي به بنزين دارد، پااليشگاه خود را به عمد 
تعطيل نمي كند كه بخواهد از ما بنزين ارزان تر بگيرد 
اين موضوع معقول و منطقي به نظر نمي رسد چراكه 
مش��كالت داخلي براي اين كش��ور به وجود مي آيد. 
سريالنكا پول ندارد كه از بازار جهاني نفت بخرد و تبديل 
به بنزين كند. تنها محل درآمد سريالنكا توريسم و چاي 
خشك است و به علت شيوع كرونا توريسم در اين كشور 
به مشكل برخورده است. از آنجا كه سريالنكا نتوانسته 
بدهي خود را به چي��ن براي قراردادي كه داش��تند 
بپردازد، چين برخي تاسيسات در اين كشور را تمليك 
كرده است. وي اضافه كرد: چيني ها در هر كشوري كه 
وارد شده اند قراردادي تنظيم كرده اند كه نوعي استعمار 
اقتصادي در آن نهفته بوده، از جمله كاري كه چيني ها 
با سريالنكا يا آنگوال كردند قابل مطالعه است. بنابراين 
يكي از مشكالت عمده سريالنكايي ها چيني ها هستند. 
مشكل بعدي هم كرونا و كاهش توريسم است كه باعث 
شده اين كشور درآمد نداشته باشد، چاي هم كه كاالي 
اساسي نيست. بنابراين به نظر مي رسد كه سريالنكا 
مش��كالت اقتصادي ش��ديد دارد كه به همين علت 
پااليشگاه اين كشور از كار افتاده است. اگر بنزين ارزان 

قيمت به اين كشور داده شود قطعا قبول مي كنند.
اين كارشناس حوزه تجارت بيان كرد: در اين شرايط 
تهاتر با ايران براي سريالنكا قطعا منطقي است اما 
بايد ديد براي ايران هم منطقي هست يا خير؛ كه به 
نظر نمي رسد اينگونه باشد. براي هركسي در دنيا 
مطلوب اس��ت كه كاال را ارزان  بگيرد و پولش را هر 
وقت خواست بپردازد. سريالنكا چيزي ندارد كه در 
قبال اين تهاتر به ايران بدهد. اقتصاد اين كشور بر 
مبناي كشاورزي است و نياز دارد كه مواردي مانند 
اوره و سموم يا ماشين آالت كش��اورزي را از ايران 
بگيرد، در قبال همه اينها توريسم دارد كه نمي تواند 
صادر كند و چاي كه قاعدت��ا ايران نبايد اين تهاتر 

را بپذيرد.
وي در ادامه اف��زود: قرارداد چيني ها با س��ريالنكا را 
بررسي كنيد كه چگونه چيني ها سريالنكا را استعمار 
اقتصادي كردند. اگر مي خواهيم با اين كشور كار كنيم 
بايد اشراف داشته باشيم كه چيني ها با آنها چه كردند. 
تهاتر بايد از پيش برنامه ريزي ش��ده باش��د. بايد ديد 
كشور تحت تهاتر چه كااليي با چه كيفيتي مي تواند به 
ما بدهد، حجم تهاتر و مكانيزم قيمت گذاري هم بايد 
مشخص شود. اگر اينها روشن نباشد و فقط بگوييم ما 
نفت به شما مي دهيم شما بعدا هرچه داشتيد بدهيد؛ 

نمي تواند راهگشا باشد.
دانش��مند با انتقاد از عدم چارچوب بندي درست در 
تهاتر با چين تصريح كرد: اين همان كاري اس��ت كه 
چيني ها با ما كردند و هرچه كاالي بنجل داش��تند را 
به ما دادند. چراكه قرارداد مشخصي با چيني ها براي 
تهاتر نبستيم بلكه به آنها نفت داديم و گفتيم در قبال 
آن كاال بدهيد. در اين ش��رايط هر كاالي بنجلي كه 
چيني ها دارند را به ما مي دهند از جمله همين سموم 
نباتي كه اين مش��كالت عظيم را براي ما در صادرات 
كاالي كشاورزي به وجود آورده و نتيجه تهاتر بدون قيد 
و شرط با چيني ها است كه البته هنوز ابعاد مشكالت 
اين سموم مشخص نشده است. كشاورزي كه محصول 
او مرجوع شده و مجبور به فروش بسيار ارزان قيمت 
محصول خود است، يك سال نابود مي شود. چيني ها 
زيان عظيمي به ما در اين سال ها و حتي  سال هاي آتي 

زده اند. چراكه تهاتر بي قيد و شرطي با آنها داشته ايم.
وي همچنين خاطرنشان ساخت: همين اتفاق سال ها 
قبل در مورد سريالنكا رخ داده است. سال ها پيش به 
آنها نفت داده ايم و االن مي گويند، پول نداريم و چاي 
ببريد. اين به معناي تهاتر نيس��ت بلكه به جاي پول، 
چاي مي دهد. براي تهاتر بايد برنامه ريزي شده و موارد 

مذكور روشن شود.

رييس مجلس در اولين جلسه كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱: رييس جمهور در جلسه هيات دولت:

 پيگيري و روشنگري 
استاندارد  كاالهاي  صادراتي كشاورزي

 اولويت مجلس 
معيشت افراد مستضعف است

يحيي آل اسحاق:

سردار سليماني طراح استراتژي تجاري در منطقه بود 
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق با بيان اينكه سردار 
س��ليماني به موضوع اس��تراتژي تجاري و تأثير آن در 
امنيت ملي كامال واقف بود، گفت: يكي از معيارهاي حاج 
قاسم چگونگي روابط اقتصادي ايران با كشورهاي منطقه 

بود و براي تحقق آن تالش مي كرد تا موانع حذف شود.
آل اس��حاق در گفت وگو ب��ا فارس گفت، حاج قاس��م 
جامعيت تاثيرگذاري در حوزه هاي نظامي، اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي داشت، يعني به همان اندازه 
كه در حوزه نظامي به روابط ايران و عراق، ايران و سوريه 
و همچني��ن ايران و منطقه فكر مي ك��رد به حوزه هاي 
اقتصادي نيز توجه داشت و تمهيدات الزم را در اين باره 

مي انديشيد.

  جامعي�ت تاثيرگ�ذار س�ردار س�ليماني در 
حوزه هاي نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي

نقش حاج قاسم در روابط ديپلماسي اقتصادي در حوزه 
عراق با توجه به اينكه از نزديك ش��اهد برخي از مسائل 
بوده ام، بايد بگويم كه س��ردار جامعي��ت تاثيرگذاري 
در حوزه هاي نظامي، اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و 
فرهنگي ايران با كشورهاي منطقه داشت . يعني به همان 
اندازه كه در حوزه نظامي به روابط ايران و عراق، ايران و 
سوريه، ايران و منطقه فكر مي كرد به حوزه هاي اقتصادي 
نيز توجه داشت و تمهيدات الزم را مي انديشيد. بنابراين 
به همان اندازه ك��ه در حوزه نظامي حضور داش��ت به 
حوزه هاي اقتصادي نيز وارد مي شد و با مسووالن مربوطه 
گفت وگو مي كرد و تذكرات الزم را به مسووالن اقتصادي و 

حتي وزرا مي داد و تمهيدات الزم را مي انديشيد. 
مثال وقتي مي خواس��ت در رابطه با آتيه عراق فكر كند، 
حتي براي برنامه اقتصادي  حشدالشعبي هم برنامه ريزي 
مي كرد كه چگونه بايد مباني اقتصادي آنها را تامين كرد 
و همان گونه كه در حوزه هاي نظامي و مستشاري كمك 
مي كرد در حوزه هاي اقتصادي نيز به همان نسبت وارد 

مي شد. 
در رابطه با مس��ائل  و پروژه هاي اقتص��ادي و جريانات 
اقتصادي بين ايران و عراق هرگاه مشكلي ايجاد مي شد 
حاج قاسم  با  نفوذي كه داشت براي حل مسائل اقتصادي 
استفاده مي كرد و بنابراين يك مرجع كامل بود و از آنجا 
كه يك رابطه اخالصي با خدا و ائمه داش��ت نظراتش از 
پختگي برخوردار بود و در همه حوزه ها و بخش ها و حتي 
در مس��ائل اقتصادي نيز به عل��ت اطالعات و تجربيات 

صاحب نظر بود. 
سردار شهيد قاسم س��ليماني در رابطه با مسائل حوزه 
اقتصادي، حتي هزينه هاي سياس��ي را قبول مي كرد و 
اگر به لحاظ سياس��ي، آن رابطه مناسب نبود اما هزينه 
آن را براي پيشبرد اهداف اقتصادي مي پذيرد و نگراني 
براي مذاكره كردن نداشت اگرچه برخي جريانات فكري 
مي گفتند كه نبايد اينگونه باش��د؛ براي پيشرفت كار با 
همه جريانات راس��ت و چپ، اصولگرا و اصالح طلب در 
صورتي كه خط مش��ي اين افراد خط واليت بود تعامل 

مي كرد و هيچ نگراني نيز نداشت، حاج قاسم، مجموعه اي 
از اعتقاد، باور و عم��ل بود كه براي اعتقاد، باور و عملش 
همه هزينه را مي پذيرفت و يكي از اين اينها هزينه هاي 
نقد، جانش بود، در همه جريانات اقتصادي و ديپلماسي، 
مخصوصا در نقاط استراتژيك نقش اساسي داشت و اگر 
مشاهده مي كرد كه يك جريان مسير كج را مي رود فورا 
مس��ير آن جريان را هدايت مي كرد.   در همه حوزه هاي 
اقتصادي، رابطه مسائل اقتصادي و رابطه امنيت ملي را 
به خوبي درك كرده بود. حتي به خاطر دارم كه در يكي 
از كميسيون هاي مش��ترك اقتصادي ايران و عراق كه 
موضوع حساس��ي به وجود آمده بود بالفاصله خود را به 
مسووالن رساند و راهكار ارايه داد و دستور دادن  و هيچگاه 

نگفت  كه اين كار در سطح و اندازه من نيست. 
 رابطه اس��تراتژي منطقه اي جمهوري اسالمي ايران با 
رويكردهاي توسعه و مسائل امنيت ملي و توسعه روابط 
بين الملل با هم عجين است و اين نوع نگاه دقيقا نگاه مقام 
معظم رهبري است و اين موضوع را به دليل سابقه وزارت 
و سابقه ارتباطات در دوران وزارتم با مقام معظم رهبري 
عرض مي كنم كه ايش��ان زماني كه وزير بودم صراحتا 
فرمودند كه توجه كنيد كه بين امنيت، توسعه و تجارت 
ما رابطه مس��تقيم وجود دارد و تاكيد داش��تند كه بين 
استراتژي تجاري منطقه و امنيت ملي و توسعه ما رابطه 
مس��تقيم وجود دارد و ما بايد با ابزار استراتژي تجاري، 

امنيت و توسعه منطقه اي را مورد دقت قرار دهيم. 

  نفوذ در منطقه با ابزار استراتژي تجاري 
ب��ه علت موقعيت  تاريخ��ي، اس��تراتژي، ژئوپليتيك و 
ژئواستراتژيك كش��ور ما هاب منطقه اس��ت و يكي از 
مزيت هاي بزرگ ما مس��اله اس��تراتژي تجاري اس��ت 
و بنابراين با ابزارهاي اس��تراتژي تج��اري بايد در تمام 
كش��ورهاي اط��راف منطقه نف��وذ كنيم و اي��ن امري 
امكان پذير است. ما دروازه هاي طاليي شمال، جنوب، 

شرق و غرب هستيم و يكي از عوامل اصلي كه مي توانيم 
باطل الس��حر هر حركتي عليه جمهوري اسالمي ايران 
در منطقه باشيم، نوع اس��تراتژي تجاري ما در منطقه 
است و بنابراين بايد با استراتژي تجاري در تمام منطقه 

نفوذ كنيم.

  توصيه سردار 
براي اتصال راه آهن شلمچه - بصره

آل اس��حاق در ادامه مي گويد در رابطه با توسعه تجارت 
با عراق و كش��ورهاي منطقه حاج قاسم بسيار توصيه و 
تالش كردند تا راه آهن شلمچه- بصره كه ۳۲ كيلومتر 
است تكميل ش��ود زيرا با اين اقدام تمام منطقه ايران، 
سوريه و اردن به هم وصل مي شوند  توان علمي، توان فني 
و اقتصادي آن هم وجود دارد ضمن اينكه بودجه صرف 
شده براي آن كامال اقتصادي است اما اين خط آهن هنوز 
ساخته نشده اس��ت البته در اين باره اقداماتي در دولت 
سيزدهم آغاز شده است . تمام نگراني استكبار آن است 
ايران، عراق، سوريه و لبنان يا همان هالل شيعي به هم 
وصل نشود و تمام دغدغه  شان اين است   در حالي كه اگر 

اين جريان وصل شود اتفاقات مهمي خواهد افتاد. 
ايران و عراق از ظرفيت ۲۰ ميليارد دالري براي توسعه 
روابط تجاري برخوردارند و در مقطع��ي از زمان روابط 
تجاري اين دو كش��ور تا س��طح ۱۴ ميلي��ارد دالر هم 
رسيده است اما براي توسعه بيشتر روابط نياز به برخي 
از زيرس��اخت ها وجود دارد و بايد مناط��ق آزاد تجاري 
و ش��هرك صنعتي در مرزهاي مش��ترك ايران و عراق 

ايجاد شود. 
تجارت االن محور توس��عه كشورهاس��ت اما متاسفانه 
براي برخي هنوز تجارت مس��اله اي غيرمولد اس��ت و 
موضوع تجارت در حاشيه است. در حالي كه ما بايد جمله 
حكيمانه مقام معظم رهبري را كه در باال نيز به آن اشاره 
كردم مدنظر داش��ته باش��يم و آن را خوب بفهميم كه 

امنيت و توسعه روابط بين المللي به استراتژي تجاري ما 
وصل است.در حال حاضر در دنيا محور توسعه كشورها 
عمدتا تجارت و خدمات بازرگاني است اما در كشور ما به 
آن توجه جدي نمي شود، به طوري كه تا چند سال پيش 
سفرا جرات ورود به مسائل اقتصادي را نداشتند و اكنون 
نيز اگر بررسي كنيم مي بينيم كه تعداد رايزنان بازرگاني 
ما كمتر از ۱۰ نفر اس��ت در حالي كه برخي از كشورها 
حداقل داراي ۱8۰ رايزن بازرگاني در كشورهاي مختلف 

در سراسر دنيا هستند. 
سردار حاج قاسم سليماني اين موضوع را خوب فهميده 
بود و در ماموريتي كه داش��ت يكي از ش��اخص هايش، 
شاخص چگونگي روابط اقتصادي با عراق، سوريه و ساير 
مناطق بود. در كميسيون هاي مشترك حضور مي يافت 
و با مسووالن صحبت مي كرد و گره گشايي مي كرد و اگر 
در پروژه اي مشكلي وجود داش��ت آن را حل مي كرد و 
نگراني از متهم شدن نداشت زيرا مي دانست اين مسائل، 
مسائل استراتژيك اس��ت. حتي در رابطه با اختصاص 
بودجه براي توسعه اعتبارات اقتصادي، وارد عمل مي شد 
و تاكيد مي كرد كه مثال اين مقدار بودجه اختصاص دهيد 
و به عنوان يك عامل اصلي براي اهداف بزرگ اش، حوزه 
اقتصادي را قبول داشت، عمل مي كرد و اجرا مي كرد و 
هزينه قبول مي كرد و توس��عه مي داد. ضمن اينكه اين 
اقدامات هيچ منافع اقتصادي براي خودش يا اطرافيانش 
نداشت و فقط اقداماتي خالص الهي بود كه منافعش به 

همگان مي رسيد.
ببينيد يكي از افتخارات انسان كامل اين است كه انسان 
الگو باشد، انسان ها وقتي متعالي مي شوند كه در حوزه 
خودشان الگو باشند. حاج قاسم سليماني در بخش هاي 
مختلف، خصوصيات يك انس��ان متعال��ي را دارا بود و 
بنابراين براي همگان يك الگوي كامل است، تمام ابعاد 
وجود حاج قاسم، الهام بخش است و آثار حاج قاسم نه تنها 

براي ايران بلكه براي كل جهان زنده است. 

  سردار سليماني نقش استراتژي تجاري را به 
خوبي درك كرده بود

در مجموع و به طور خالصه بايد بگويم كه در درجه اول 
مبناي علم، باور و عمل حاج قاس��م يكسان بود و اين از 
خصوصيات مردان الهي و مقتبس از نگاه الهي اس��ت. 
در درجه دوم، ش��اخص سردار، ش��اخص واليت بود و 
در درجه سوم نيز حاج قاس��م فردي جامع نگر بود و در 
ماموريتش نگاه جامعي به حوزه هاي سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي داشت كه نقش استراتژي تجاري را به خوبي 
درك ك��رده بود و طراح بود و اين امر نيز مقتبس از راه و 
روش مقام معظم رهبري در اين باره بود. سردار سليماني 
در همه ماموريت ها تابع رنگ و خطوط سياسي خاصي 
نبود، اما همانطور كه اش��اره شد شاخص اش واليت بود 
و در همه بخش ها حتي حوزه هاي اقتصادي هزينه ها را 
مي پذيرفت و در هر حوزه اي كه الزم بود وارد مي ش��د و 

نظارت، پشتيباني و هدايت مي كرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
براساس آمارهاي اقتصادي آبان ماه 1400 كه به تازگي 
از س��وي بانك مركزي منتشر شده، درهش��ت ماه اول 
سال1400متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا و يك 
يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب253 هزار ريال 299 
هزار ريال بود كه نس��بت به دوره مشابه سال 1399دالر 
امريكا 15.6 درصد و يورو 19.7 درصد افزايش يافت. به 
عبارت ديگر، فشار تورمي يا هزينه اي دالر بر قيمت ها در 
هشت ماه اول سال 1400 نسبت به هشت ماه اول سال 
1399 معادل 15.6 درصد بوده است.  رشد قيمت سكه 
نيز درهشت ماه اول سال1400 نشان مي دهد كه متوسط 
قيمت فروش يك س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم در 
بازار آزاد شهر تهران 10 ميليون و 851 هزار تومان و طرح 
جديد 11 ميليون و 150 هزار تومان بود كه نس��بت به 
دوره مشابه سال 1399 به ترتيب 9/9 درصد و 7.2 درصد 
افزايش يافت.  به عبارت ديگر با وجود رشد قيمت دارايي ها 
بين 7 تا 20 درصد، تورم نرخ باالتري را ثبت كرده و تورم 
43 درصدي و تورم نقطه به نقطه 35 درصدي، حكايت 

از باالتر بودن نرخ تورم نسبت به رشد قيمت دالر است.

    كاهش قيمت سكه 
روز يكشنبه 12 دي 1400 قيمت دالر در بازار آزاد باز هم 
كاهش داشت و به 29350 تومان رسيد. قيمت هر اونس 
جهاني طال نيز 1829 دالر اعالم ش��ده است. در نتيجه 
قيمت س��كه كاهش يافت و به 12 ميليون و 980 تومان 
رسيد.   نرخ دالر امروز )يكشنبه، 12 دي ماه( در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير نسبت به روز گذشته، 27 هزار و 395 
تومان معامله شد.قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت 
نسبت به روز گذش��ته برابر با 30 هزار و 575 تومان بود. 
قيمت خريد هر دالر امروز 26 ه��زار و 993 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 29 هزار و970 تومان اعالم شد.عالوه بر 
اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار و 882 
تومان و نرخ ف��روش آن 27 هزار و 238 تومان بود.اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 689 
توم��ان و نرخ فروش آن نيز 30 ه��زار و 967 تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت امروز، حواله يورو 
به قيمت 28 هزار و 27 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 
24 هزار و 652 تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه 
وارد كانال 26 هزار تومان شد و پس از آن در محدوده قيمت 
26 تا 27 هزار تومان نوسان داشت و افت و خيز در اين نرخ 
ادامه داشت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص از 24 

آذرماه در كانال 27 هزار تومان ثابت مانده است.

    سكه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه امروز )يكش��نبه، 12 دي ماه( در بازار تهران 
با 150 هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته، به 12 
ميليون و 920 هزار تومان رس��يد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم با قيمت 12 ميليون و 700 هزار تومان معامله 
شد.همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 780 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 830 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 

ميليون و 286 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج  ميليون و 573 هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس 
جهاني طال بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ 
يك هزار و 829 دالر و 95 سنت معامله شد. مهم ترين عوامل 
موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس 
جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از دو هفته 
است كه در ميانه كانال 27 هزار تومان ثابت مانده است. اين 
عامل موجب شده قيمت انواع سكه و طال در روزهاي گذشته 
كاهشي باشد و در برخي روزها نيز رشد اندكي داشته است.

    چرا نبايد طالي بدون كد شناسايي بخريم؟
افراد هنگام خريد مصنوعات طال بايد توجه داشته باشند 
كه طالي بدون كد شناسايي را نخرند؛ زيرا ممكن است 
قاچاق يا فاقد اس��تاندارد باش��د و ضرر كنند.مديركل 
استاندارد اس��تان تهران اعالم كرد كه افراد از خريد طال 
بدون كدشناسايي پرهيز كنند.به گفته »عباس نوري«، 
افراد حتي براي سرمايه گذاري، از خريد هرگونه مصنوع 
ط��الي بدون كد شناس��ايي يا كدهاي ابطال ش��ده كه 
مش��خصات آنها به اتحاديه هاي مربوطه اعالم مي شود، 
خ��ودداري كنند. نايب ريي��س اتحاديه ط��ال و جواهر 
تهران در اين خصوص گفت: درج كد شناس��ايي بر روي 
مصنوعات طال از 15 سال پيش در كشور اجرايي شد و اداره 
استاندارد كدهايي را به واحدهاي توليدي طال و جواهر 
اعطا مي كند كه يكتا )يونيك( هستند و توليدكنندگان 
موظفند اين كدها را روي مصنوعات درج كنند. »محمد 
كشتي آراي« افزود: هر شهرستان كد التين مختص به 
خود را دارد و در كنار آن عددي درج مي شود كه مربوط 

به واحد توليدي است و چنان چه واحدها تخلفي داشته 
باشند كد آنها حذف مي شود.افراد هنگام خريد مصنوعات 
طال بايد از درج كد مطمئن شوند، زيرا چنان چه اين كد 
را نداشته باشد يا قاچاق است يا خارج از استاندارد توليد 
شده است و افراد با خريد آن ممكن است دچار ضرر و زيان 
شوند.كد واحدهاي توليدي ممكن است به دليل تخلف 
واحد، تغيير آدرس يا تعطيلي ابطال شود بنابراين ضروري 
است كه افراد از درج كد مطمئن شوند.كافي است تنها 
افراد از درج عيار و كد شناسايي مطمئن شوند و صحت 
و اصالت اين كدها توسط اتحاديه ها و سازمان استاندارد 
بررسي مي شود. طبق قانون اس��تاندارد حداقل عيار 
مجاز طال در كش��ور 18 است كه به صورت رقمي 18 
يا 750 درج مي شود، البته عيارهاي 21، 22 و 24 نيز 
عيار مجاز در كشور هستند. وي توضيح داد: چگونگي 
نظارت بر واحدهاي عرضه كننده اينگونه است كه خود 
اتحاديه از بين فعاالن بازرس��ان را انتخاب مي كنند و 
چون آشنايي كاملي با منطقه دارند با مراجعه به واحدها 
و نمونه برداري عيار را كنترل مي كنند.فاكتور فروش 
نيز موضوع مهمي در خريد و فروش طال اس��ت و بايد 
در فاكتور آدرس، شماره تماس، مشخصات طال و عيار 

كدهاي استاندارد در فاكتور درج شود.

    سقوط ۴۴ درصدي ارزش لير تركيه
 در سال ۲۰۲۱

پول ملي تركيه در س��ال 2021 تقريب��ا نيمي از ارزش 
خود را در برابر دالر امريكا از دس��ت داد و بدترين سال 
خود را طي دو دهه اخير پشت سر گذاشت. لير تركيه با 

از دست دادن 44 درصد از ارزش خود و تنها 19 درصد 
در هفته آخر سال، در برابر دالر امريكا، سال 2021 را به 
پايان رس��اند. اين بدترين عملكرد لير از زمان روي كار 
آمدن رييس جمهور رجب طيب اردوغان در 20 س��ال 
پيش بود. در دو هفته گذش��ته لي��ر در برابر دالر امريكا 
از 18.4 تا 10.25 سقوط كرد و اندكي بهبود يافت و در 
روز جمعه پايان سال به 13.19 رسيد. بر اساس داده ها، 
لير تركيه بدترين عملكرد سال را بين ارزهاي بازارهاي 
نوظهور داشته است. تحليلگران مي گويند كه سقوط آن 
در ماه هاي اخير پس از برنامه اقتصادي جديد اردوغان، 
كه بر صادرات، اعتبار و نرخ بهره پايين متمركز بود، سرعت 
گرفت. اردوغان به منظور كم كردن اين كاهش، در ماه 
دس��امبر از طرحي رونمايي كرد كه شاهد افزايش زياد 
اما كوتاه 50 درصدي لير در حمايت از بانك مركزي بود. 
ترك ها براي محافظت از پس اندازهاي خود، دارايي هاي 
لير خود را ب��ه ارزهاي معتبر تبدي��ل كردند. داده هاي 
رسمي به نقل از رويترز نشان داد كه دارايي هاي محلي 
به ش��كل ارزهاي معتبر تنها در هفته گذشته به ركورد 
238.97 ميليارد دالر افزايش يافت. روز جمعه، اردوغان از 
شهروندان خواست در پس انداز خود به لير پايبند باشند و 
مدعي شد كه نوسان هاي بازار تحت كنترل است. تا زماني 
كه پول خود را معيار در نظر نگيريم، محكوم به غرق شدن 
هستيم. لير تركيه، پول ما، و نه اين ارز يا آن ارز خارجي 
همان چيزي است كه ما با آن پيش خواهيم رفت. وي 
گفت كه دولتش سياست نرخ بهره پايين را دنبال خواهد 
كرد كه آن را وسيله اي براي كاهش قيمت ها مي داند، اما 

در سراسر جهان به شدت مورد انتقاد است.
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قدرت خريد مردم با حذف
 ارز ترجيحي بيشتر مي شود

اين ش��ائبه كه با ح��ذف ارز 
4200 گران��ي و ت��ورم 
سرسام آوري ايجاد مي شود 
صحيح نيست چرا كه حذف 
ارز ترجيحي ب��راي ثبات در 
سياس��ت هاي پولي الزامي 
اس��ت و مان��ع ايج��اد رانت 
مي ش��ود. دولت با مديريت 
ضعيف نتوانست كاال با دالر 
4200 توماني را به دست مصرف كننده برساند و مردم 
تاوان اين ضعف و فس��اد ايجاد شده در چرخه واردات تا 
توزيع را پرداخت كردند. قطعا تغييرات نرخ ارزي، افزايش 
قيمت ها را همراه دارد. اص��رار و اجراي نرخ ارز پايين نه 
تنها موجب رانت و افزايش فس��اد شده است، بلكه نرخ 
موثر تورم وارده بر قدرت خريد خانوار بيش از دوره قبل 
فزوني گرفته است. تغيير در نحوه تخصيص ارز ترجيحي 
به مثابه يك جراحي است و قطعا منجر به مقداري درد 
مزمن كه افزايش قيمت نرخ است، مي شود. اما اگر نرخ 
ارز شناور مديريت شده باشد، چه بسا منافعي كه از ضرب 
و تقسيم جديد حاصل مي شود را بتوان در جاي خودش 
مانند نهادهاي حمايتي توزيع و هزينه ها را سرشكن كرد. 
بي ثباتي در اجراي اين سياست، بخشي از طرح تحول 
اقتصادي را متوقف ك��رد و رقابت در ب��ازار را به چالش 
كشيد. همچنين قدرت رقابتي توليد ملي و صادراتي را با 
مشكل رو به رو ساخته است. سياست رقابتي كردن بازار 
روشي صحيح و اقتصادي است و اگر هدف اصلي سياست 
حمايت از مصرف كننده است بايد حلقه آن با تجربيات 
سال هاي گذشته در توزيع هدفمندي يارانه ها كامل شود 
يعني با آسيب شناسي وارد مرحله اصالح يارانه ها شويم و 
به صورت آزمون و خطا پيش نرويم. سياست ارزي يا بايد 
حامي مصرف كننده و اقشار آسيب پذير باشد يا سياست 
حفظ ثبات بازار مورد توجه باش��د. ب��ا در پيش گرفتن 
سياس��ت حفظ ثبات بازار در نتيجه به هدف نهايي كه 
همان حمايت از قشر آسيب پذيراست منجر خواهد شد. 
ضمن آنكه از راه ثبات اقتصادي گروه هاي هدف شناسايي 
مي شوند و مورد حمايت قرار مي گيرند. حلقه اصلي نظام 
توزيعي رساندن كاالهاي اساسي به اقشار حمايت پذير 
است. اگر نظام توزيعي دچار اختالل و اشكال باشد و به 
صورت صحيح عمل نكند قطعًا سياست هاي اتخاذي را 
ناكارا و چه بسا متضاد با هدف غايي خواهد كرد. حتي اگر 
سياست ارزي را از رقابتي در بازار به سمت حمايت از اقشار 
آسيب پذير تغيير داده ولي نظام توزيعي مناسبي نداشته 
باشد قطعا راه به جايي نخواهيد برد. بايد تكليف خود را 
با اصل ارز 4200 توماني روشن كنيم؛ لذا سياست هاي 
عمومي و مالي كشور بايد با مردم در ميان گذاشته شود و 
بر اساس كاركردها، تورم واضح را بازگو كنيم و نيز بگوييم 
اين ابزار ها تا ميزاني قدرت خريد را بازگشت پذير مي كند.

طرح اصالح قانون
پولي و بانكي به كجا رسيد؟

عضو كميسيون اقتصادي مجلس آخرين وضعيت طرح 
اصالح قانون پولي و بانكي را تشريح كرد. غالمرضا مرحبا، 
درباره طرح اصالح قانون پولي و بانكي كشور گفت: دو 
دوره براي نتيجه گيري در خصوص طرح اصالح قانون 
پولي و بانكي تالش كرده ايم، اما هنوز موفق به كس��ب 
نتيجه قابل توجهي نشده است.  كار بزرگي كه نمايندگان 
درمجلس يازدهم انجام دادند، اصالح بخش بزرگي از اين 
طرح كه به بانك مركزي ارتباط دارد، است. اين مساله 
سال گذشته به نتيجه رسيد و براي آن جلسات فشرده اي 
با حضور برخي از روساي سابق در بانك مركزي برگزار 
شد كه به نتيجه نهايي هم دست يافتند.قسمت ديگر 
اين طرح در دست بررسي كميته اي كه به همين دليل 
تشكيل ش��ده، قرار دارد و به مراحل خوبي هم دست 
پيدا كرده اند، اميدوارم درآينده نه چندان دور به صحن 
كميسيون ارسال شود.  مرحبا در خصوص نتايج به دست 
آمده در همين ارتباط اظهار داشت: اعضاي كميته به يك 
جمع بندي دست پيدا كردند و اين كار براساس نظر بانك 
مركزي، مركز پژوهش ها و كميسيون اقتصادي بوده 
كه مراحل ابتدايي آن رو به اتمام است و پس از طرح در 
صحن كميسيون به صحن علني مجلس ارسال خواهد 
شد. وي درباره برگزاري جلسات بانك مركزي با وزارت 
صمت و بخش خصوصي و تشكيل كميته اي در همين 
زمينه تصريح كرد: درباره برنامه و كار اين كميته بي اطالع 
هستيم، اما اصل گفت وگو و تشكيل كارگروه هاي شبيه 
به آنك��ه در بخش هاي مرتبط تصميم گير مانند بانك 
مركزي و وزارت صمت انجام مي ش��ود كار مباركي به 

حساب مي آيد، اما براي كسب موفقيت شروطي دارد.

سرمايه گذاري مشترك 
اچ اس بي سي  با بيمه عمر چين

بانك اچ اس بي س��ي، با س��رمايه گذاري مشترك در 
شركت بيمه عمر چين موافقت كرد. به گزارش رويترز، 
بانك اچ اس بي س��ي اعالم كرد كه با ادامه گسترش 
خدمات بانكي فرعي خود، تأييديه  نظارتي در چين را 
براي مالكيت كامل سرمايه گذاري مشترك بيمه عمر 
خود در اين كشور دريافت كرده است. اين بانك اعالم 
كرد كه از دفتر كميسيون تنظيم مقررات بانك و بيمه 
چين در شانگهاي مجوز دريافت كرده تا 50 درصد باقي 
مانده را در چين خريداري كند. HSBC براي اولين بار 
در ماه مي 2020 موافقت كرد تا به طور كامل مالك اين 
شركت باشد و از قوانين چين در مورد مالكيت خارجي 
شركت هاي بيمه پيروي كند. اين بانك گفت كه شركت 
سرمايه گذاري بيمه عمر، كه در سال 2009 راه اندازي 
شد، در شانگهاي مستقر است و در ده شهر در سراسر 
چين هم هست. نوئل كوين، مديرعامل شركت اچ اس 
بي س��ي، 3.5 ميليارد دالر به ثروت بانك خود تزريق 

مي كند تا در سال 2025 برترين مدير آسيا شود.

بالتكليفي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان

قانون پايانه هاي فروش��گاهي و سامانه مؤديان از سال 
1398 تصويب و ابالغ شده اما تاكنون به مرحله اجراي 
كامل نرسيده است و تازه ترين اعالم معاون درآمدهاي 
مالياتي سازمان امور مالياتي حاكي از آن است كه اين 
قانون در س��ال آينده اجرا خواهد ش��د. سازمان امور 
مالياتي از شهريور سال 1398 معادل 15 گروه از فعاالن 
اقتصادي كه حدود 50 شغل مي شوند را دسته بندي 
كرد تا براي ش��فاف  ش��دن درآمد، جلوگيري از فرار 
مالياتي و كمك به فرآيند حسابرسي مالياتي مكلف 
به ثبت نام در س��امانه مؤديان و استفاده از كارتخوان 
باشند. اين اقدام در راس��تاي اجراي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و س��امانه مؤديان صورت گرفت كه طبق 
آن تمام افراد مشمول بايد به ترتيبي كه سازمان مقرر 
مي كند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند 
و خرده فروش��ي ها و واحدهاي صنف��ي كه به صورت 
مستقيم با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند، عالوه بر 
عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه 
فروشگاهي نيز هستند اما استفاده از پايانه فروشگاهي 
براي مؤدياني كه به صورت مستقيم با مصرف كننده 
نهاي��ي ارتباط ندارند، الزامي نيس��ت و مؤديان مزبور 
موظفند كليه صورت حساب هاي خود را به ترتيبي كه 
سازمان تعيين مي كند، از طريق سامانه مؤديان صادر 
كنند. گزارش تفريغ بودجه سال گذشته حاكي از آن 
است كه تنها 35 درصد از پزشكان و وكالي شناسايي 
ش��ده اقدام به ثبت نام در سامانه مؤديان كرده اند و 65 
درصد اين افراد از قان��ون مربوطه تخلف كرده اند. 50 
گروه شغلي كه بايد براي اتصال به سامانه فروشگاهي 
اقدام كنند، بدين شرح هستند:   وكال مشاوران حقوقي 
و مشاوران خانواده دفاتر اسناد رسمي مشاورين امالك 
 تاالر پذيرايي، رس��توران ها، چلوكبابي ها، كبابي ها، 
اغذي��ه فروش��ي ها و فس��ت فودي ه��ا، س��فره 
خانه ه��اي س��نتي و كاف��ي ش��اپ ها، كترينگ ها و 
تهيه غذاه��ا، قهوه خانه ه��ا، س��الن هاي غذاخوري 
 و ب��اغ تاالره��ا، ب��اغ س��راها، طباخي ه��ا،  آش و 
حليم پزي ها، جگركي ها، كته كبابي ها، برياني فروشي ها 
و مش��اغل مش��ابه مركز اقامتي از قبيل هتل ها، هتل 
آپارتمان ها، مهمان پذيرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، 
مسافرخانه ها، باغ ويالها، اقامتگاه هاي بين راهي و متل ها 
نمايشگاه ها و فروشگاه هاي وسايط نقليه موتوري )به 
استثناي ماشين آالت راه سازي، ساختماني و كشاورزي( 
آرايشگاه هاي مردانه و زنانه آجيل و خشكبار فروشي ها 
)به استثناي مشمولين ماده )81( قانون ماليات هاي 
مستقيم و واردكنندگان( قنادي ها و شيريني فروشي ها، 
آب ميوه فروشي ها، بس��تني و فالوده فروشي ها ميوه و 
تره بار فروش هاي مستقر در ميادين ميوه و تره بار، بار 
فروشي هاي ميوه و تره بار، ميوه فروشي ها مجموعه هاي 
فرهنگي و ورزشي لوازم تحرير و نوشت افزارفروشي ها 
)به استثناي توليد كنندگان و وارد كنندگان( بازي هاي 
رايان��ه اي )گيم نت ه��ا( و كافي نت ه��ا  دفاتر خدمات 
ارتباطي )دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت 
و خدمات پستي(، دفاتر خدمات الكترونيكي )از جمله 
دفاتر پليس+10، دفاتر خدمات الكترونيك شهر، دفاتر 
خدمات پيشخوان دولت و خدمات الكترونيك قضايي( 

تعليق »آيتول« 
به خاطر وجود رانت اطالعاتي

طبق اعالم مسووالن بيمه مركزي، وجود رانت اطالعاتي 
از سامانه هايي مانند راهور و معاينه فني موجب تعليق 
اس��تارت آپ »آيتول« كه در حوزه بيمه شخص ثالث 
فعاليت مي كند، ش��ده اس��ت. به گزارش ايسنا، چند 
ماه پيش ب��ود كه به دنبال ايج��اد برخي اختالل هايي 
از سوي اس��تارت آپ هاي غيرمجاز در فعاليت صنعت 
بيمه، بيمه مركزي طي بخشنامه اي نسبت به فعاليت 
اس��تارت آپ هاي فاقد مجوز اخطار داده و شركت هاي 
بيمه اي را از همكاري با اين بخش كه فعاليت غيرقانوني 
داشتند منع كرد، در عين حال از غيرمجازها خواسته شد 
براي قانوني شدن فعاليت و دريافت مجوز حركت كنند. 
اما از مدتي قبل شنيده مي شد كه برخي از استارت آپ ها 
داراي اطالعاتي از بيمه گذاران در سطح گسترده هستند 
كه صنعت بيم��ه و حتي اس��تارت آپ هاي ديگر از آن 
بهره مند نبوده يا اينكه مثال يك ش��ركت بيمه اي آن را 
طي سال ها فعاليت به دس��ت آورده است و اين موجب 
اعتراض فعاالن بيمه شده بود، در اين بين نام كارگزاري 
برخط همپاد كيان )آيتول( نيز مطرح بود تا اينكه اخيرا 
بيمه مركزي اعالم كرد كه پروانه فعاليت اين استارت آپ 
تعليق شده اس��ت. در رابطه با چرايي اين اقدام و تعليق 
آيتول، محمد جواد آقاجري،مديركل نظارت بر شبكه 
خدمات بيمه اي بيمه مركزي در گفت وگويي با ايسنا به 

بيان توضيحاتي در اين رابطه پرداخت.
  آيتول از قبل هم مشكل داشت

اين مقام مسوول در بيمه مركزي با اشاره به اينكه ورود 
آيتول به فعاليت بيمه اي فراز و نشيب زيادي داشته است، 
گفت: در جريان س��اماندهي فعاليت استارت آپ هاي  
غيرمجاز، بيمه مركزي از آنها دعوت كرد و طي تذكري 
خواس��ت كه به فعاليت غيرمجاز خود پاي��ان داده و در 
مسير دريافت مجوز حركت كنند كه آيتول هم يكي از 
اين كارگزاري هاي برخط بدون مجوز بود كه مشكالتي 
با خود به همراه داشت اما به هر ترتيب توانست فرآيند را 

طي كرده و در سال جاري مجوز فعاليت دريافت كند.
    حتي بين خودشان هم از آيتول

 انتقاد مي كردند
آقاجري با بيان اينكه اما در ادامه شاهد آن بوديم كه به 
صورت مرتب شكايت ها و گله هايي از فعاليت آيتول به 
بيمه مركزي اعالم مي شود توضيح داد: ماجرا اين بود 
كه اين كارگزاري برخط به اطالعاتي دسترسي داشت 
كه ساير كارگزاري هاي برخط يا صنعت بيمه به طور 
كامل به آن دسترسي نداشتند. اين در حالي بود كه 
حتي در جلساتي كه با كارگزاري هاي برخط برگزار 
مي كرديم و آيتول هم حضور داشت، از دغدغه هاي 
حاضران اين بود كه اطالعات در اختيار اين كارگزاري 
از كجا آمده كه س��اير كارگزاري ها به آن دسترسي 

ندارند و نسبت به اين موضوع انتقاد مي كردند.

طالي بدون كد شناسايي نخريد

سكه ۱۵۰ هزار تومان ارزان شد

خدمات دهي بانك ها از ساعت 7:3۰  است نه ۸

دريافت كپي مدارك احراز هويتي توسط بانك ها ممنوع است

در هشت ماه نخست فشار هزينه اي دالر  15.6 درصد

تاخير صبحگاهي بانك ها در ارايه خدمت قانوني نيست

گروه بانك و بيمه | 
دالي��ل اجرايي نش��دن بخش��نامه س��ازمان اداري و 
استخدامي كش��ور مبني بر ممنوعيت دريافت كپي 
مدارك احراز هويتي در دستگاه هاي دولتي، باالخص 
بانك ه��ا، با حضور معاون نظارت بان��ك مركزي، دبير 
شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و معاون امور اسناد 

هويتي سازمان ثبت بررسي شد.
عالءالدين رفيع زاده؛ معاون نوسازي اداري اين سازمان 
در نشستي با حضور مس��ووالن بانك مركزي و سازمان 
ثبت احوال كش��ور، ضمن اع��الم نارضايتي از وضعيت 
اجراي بخشنامه ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي 
از مش��تريان، تصريح ك��رد: »رويكرد س��ازمان اداري و 
استخدامي كشور در ابالغ اين بخشنامه، سهولت دسترسي 
به خدمات دولت بوده است؛ اما علي رغم وجود زيرساخت ها 
و قوانين الزم، وضعيت اجراي بخشنامه مطلوب نيست و 
متاسفانه بسياري از بانك هاي خصوصي از اجراي قانون 
سر باز مي زنند كه باعث مي شود خدمت گيرندگان اين 
ضعف را ب��ه پاي كل نظام اداري و دولت مي نويس��ند.« 
دكتر حنيفي، معاون نظارت بانك مركزي در پاس��خ به 
علت عدم اجراي مطلوب بخشنامه توسط بانك ها، اظهار 
كرد: »مطابق قانون مبارزه با پولش��ويي، بانك مركزي 
امر احراز هويت برخط را از س��ال 88 تا سال 98 طي سه 
بخشنامه، اجرا كرده؛ اما در دسترسي به سامانه ثبت احوال 
محدوديت هايي نيز وجود داشته كه مانع اجراي مطلوب 
قانون شده است.«  قيطاس��ي؛ دبير شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي با اعالم اينكه در بانك هاي دولتي همواره 
تأكيد ش��ده، احراز هويت از طريق اس��تعالم از سازمان 
ثبت احوال صورت گيرد، اف��زود: »گاهي اجراي قوانين 
باالدستي كه در آنها حفظ مدارك براي ارايه به نهادهاي 
نظارتي تصريح شده با برخي بخشنامه ها مانند ممنوعيت 
دريافت كپي مدارك هويتي، همسو نيستند؛ با اين حال 
بخش��نامه ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي در 
99درصد بانك هاي دولتي در حال انجام است و مشتريان 
بانك ها در صورت مش��اهده تخطي از قانون مي توانند 

به واحدهاي رس��يدگي به شكايات همان بانك مراجعه 
كنند. معموال ظرف 24 ساعت به اين شكايات رسيدگي 
مي شود.« كريمي؛ مسوول فناوري اطالعات سازمان ثبت 
احوال كشور با بيان اينكه موضوع احراز هويت مشتريان 
پيش از صدور اين بخشنامه نيز اجرا مي شد، خاطرنشان 
كرد: »مقرر بود با ابالغ بخشنامه ممنوعيت دريافت كپي 
مدارك هويتي، احراز هويت استنادپذير صورت گيرد. ما 
در سازمان ثبت احوال كشور، سرويس احراز هويت را به 
نقطه مركزي دستگاه هاي اجرايي ارايه مي دهيم و انتشار 
اين سرويس بر عهده خود دستگاه هاست.« عباسي؛ معاون 
امور اسناد هويتي س��ازمان ثبت احوال كشور با انتقاد از 
اينكه برخي بانك هاي خصوصي به بهانه قطعي سيستم 
احراز هويت، بانك اطالعاتي از مش��تريان خود تشكيل 
مي دهند، اعالم كرد: »روزانه به يك ميليون و 500 هزار 
استعالم بانك ها از سامانه پاسخ داده مي شود و سيستم 
احراز هويت برخط همواره در حال ارايه خدمت بوده و به 
ندرت و در بازه هاي زماني بسيار كوتاه ممكن است دچار 
قطعي شود.« وي به صراحت تاكيد كرد كه به هيچ وجه 
نبايد اطالعات پشت كارت ملي شهروندان به راحتي در 
اختيار ديگران قرار بگيرد و افزود: »بخشنامه ممنوعيت 
دريافت كپي مدارك هويتي بر ممنوعيت دريافت كپي 
شناسنامه هم تأكيد دارد، اما متاسفانه مي بينيم از مشتريان 
بانك ها كپي شناسنامه و گاهي كپي پشت و روي كارت 
ملي درخواست مي شود كه به لحاظ امنيتي اين كار قابل 
توجيه نيس��ت.« دكتر رفيع زاده؛ معاون نوسازي اداري 
سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر اين موضوع 
كه بانك هاي خصوصي و دولتي در قانون برابر هستند و اگر 
بخشنامه اي صادر مي شود بايد هر دو از آن تبعيت كنند؛ 
تصريح كرد: »نبايد ب��ه بهانه خصوصي بودن و مخاطب 
مستقيم بخشنامه ها نبودن، براي مردم دردسر ايجاد كرد. 
در برخي آيين نامه ها الزم است اصالحاتي صورت بگيرد 
و منعي براي اين كار وجود ندارد، مقررات دست وپاگير را 
مي توان اصالح كرد تا خدمت رساني به مردم تسهيل و 
تسريع شود. ما بيشتر از اينكه تالش كنيم قوانين و مقررات 

جديدي وضع كنيم، بايد مقرراتي كه به درس��تي اجرا 
نمي شوند را اصالح و عملياتي كنيم.« وي در پايان از بانك 
مركزي درخواست كرد، بخشنامه تأكيدي درخصوص 
ممنوعيت دريافت كپي مدارك هويتي صادر كند. بديهي 
است در صورت لزوم و قطع بودن سامانه، بانك ها موظف 
هستند از مدارك هويتي كپي بگيرند تا هزينه و زمان ارايه 
خدمت به مشتريان كاهش پيدا كند. الزم به ذكر است كه 
سازمان اداري و استخدامي كشور، در دو بخشنامه جداگانه 
به تاريخ هاي 1399/6/17 و 1396/10/5 و همچنين در 
يك بخش��نامه تاكيدي به تاريخ 1399/12/9، دريافت 
كپي مدارك هويتي، از جمله شناسنامه و كارت ملي را 
از خدمت گيرندگان توسط دستگاه هاي اجرايي، ممنوع 
كرده است. دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي، در 
نشستي با معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي 
كش��ور خواستار اعالم س��اعت كاري بانك ها به صورت 
يكپارچه از سوي اين سازمان شد. قيطاسي؛ دبير شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي با اشاره به تغيير ساعت كاري 
بانك ها به موجب مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، اظهار 
كرد: »پيش از اين مصوبه، ساعت حضور كاركنان بانك ها 
7 صبح و ساعت آغاز خدمت دهي آنان، 7:30 صبح بود؛ اما 
پس از مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر آغاز ساعت 
كاري كاركنان دستگاه هاي اجرايي از ساعت 7:30، ساعت 
خدمت دهي به مشتريان بانك ها به 8 صبح تغيير يافته كه 
اين موضوع باعث يك ناهماهنگي در ارايه خدمات بانكي 
شده است. پيشنهاد مي كنم يك بار براي هميشه ساعات 
كاري بانك ها به صورت يكپارچه اعالم شود.« رفيع زاده؛ 
معاون نوس��ازي اداري سازمان اداري استخدامي كشور 
علت اين ناهماهنگي را تفسير اشتباه بانك ها از مصوبه 
مذكور دانست و تأكيد كرد: »مطابق با بخشنامه، كاركنان 
بانك ها مانند ساير كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي بايست 
از آغاز ساعت كاري، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتياج 
به فراهم كردن مقدمات كار خود دارند، مي توانند زودتر در 
محل كار خود حاضر شوند. اگر نياز است، اصالحيه اي براي 
ساعت حضور كاركنان بانك ها ابالغ شود.« به اين ترتيب 

تاخير بانك ها در ارايه خدماتي بانك به مشتريان قانوني 
نيس��ت و بايد مانند همه كاركنان دولت از ساعت 7:30 

صبح به ارايه خدمت بپردازند.

    خدمات دهي بانك ها 
از ساعت 7:3۰ است نه ۸

در ش��رايطي كه طبق مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا، 
ساعت كاري دستگاه هاي اجرايي اعم از بانك ها از ساعت 
7:30 شروع مي شود اما بانك ها خدمات دهي به مشتريان 
را از س��اعت 8 آغاز مي كنند كه معاون س��ازمان اداري و 
استخدامي اين تاخير را تخلف از قانون مي داند و طبق گفته 
او بانك ها نيز بايد از ساعت 7:30 به مشتريان خدمات بدهند.  
يكي از تغييراتي كه ش��يوع ويروس كرونا در روال زندگي 
شهروندان ايجاد كرد، تغييرات ساعت كاري دستگاه هاي 
اجرايي از جمله بانك هاست زيرا براساس مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا ساعت كاري كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
از ساعت 7:30 است و آخرين بخشنامه كانون بانك هاي 
خصوصي و دولتي حاكي از آن است كه كاركنان بانك ها 
بايد از س��اعت 7:30 الي 14:30 در محل كل خود حضور 
پيدا كنند و از ساعت 8 خدمت دهي به مشتريان بانك ها را 
آغاز كنند. البته ساعت كاري بانك ها در روزهاي پنجشنبه 
از 7:30 تا 12:30 است.  در اين زمينه، عليرضا قيطاسي- 
دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي در نشستي 
با سازمان اداري و استخدامي خواسته تا ساعت كاري 
بانك ها به صورت يكپارچه از سوي اين سازمان اعالم 
شود. در پاسخ به اظهارات قيطاسي، رفيع زاده - معاون 
نوس��ازي اداري سازمان اداري استخدامي كشور علت 
اين ناهماهنگي را تفسير اشتباه بانك ها از مصوبه مذكور 
دانست و گفت: »مطابق با بخشنامه، كاركنان بانك ها 
مانند ساير كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي بايد از آغاز 
س��اعت كاري، به ارائه خدمت بپردازند و اگر احتياج به 
فراهم كردن مقدمات كار خود دارند، مي توانند زودتر در 
محل كار خود حاضر شوند. اگر نياز است، اصالحيه اي 

براي ساعت حضور كاركنان بانك ها ابالغ شود.« 

ساسان شاه ويسي
كارشناس اقتصادي



پيش نويس طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار مدتي 
است در راستاي نظرخواهي از كارشناسان بازار سرمايه 
و صاحب نظران حقوقي منتش��ر شده است؛ طرحي 
كه البته بيش از آنكه بتواند رضاي��ت اهالي بازار را در 
پي داشته باش��د، مورد انتقاد قرار گرفته است. پيش 
از اين گفته ش��ده بود كه قرار است اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار با هدف تسهيل سرمايه گذاري در بورس 
و هموار كردن مسير آموزش صحيح معامله گري در 
بازار سرمايه صورت گيرد تا از بروز هيجانات و نوسانات 
آسيب زاي سال گذشته جلوگيري شود؛ با اين حال اما 
كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه طرح ارايه شده 
نه تنها نمي تواند به اهداف مورد ادعا دست يابد بلكه به 
نظر مي رسد نتيجه اي جز سركوب بيشتر بورس و فرار 
سرمايه ها از اين بازار به دنبال نداشته باشد.  منتقدان 
بر اين باورند مهم ترين نقطه ضعف طرح اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار، اصالح قوانين به نفع مديران بورسي و 
آزاد بودن آنها در سياست گذاري بدون لزوم پاسخگويي 
است؛ در حالي كه امر حياتي آموزش سرمايه گذاري در 
بورس، جرم انگاري شده است! با اين حال اما پرداخت 
سجامي سود و كاهش مهلت شركت ها براي پرداخت 
سود به سه ماه پس از برگزاري مجمع ساالنه، يكي از 
مهم ترين نقاط قوت اين طرح به شمار مي رود.موضوع 
اصالح قانون بازار اوراق بهادار از س��ال گذشته مطرح 
ش��ده بود با اين حال جزييات مش��خص و روشني از 
آن اعالم نشده بود.  شانزدهم آبان ماه امسال، احسان 
خاندوزي وزير اقتصاد، از تش��كيل كارگروه مشترك 
ميان مجلس و وزارت اقتصاد براي بررس��ي و نهايي 
كردن طرح اصالح قانون ب��ازار اوراق بهادار تا يك ماه 
ديگر خبر داد. بدين ترتيب س��ي ام آذر اعالم شد كه 
اين طرح آماده اس��ت و جزييات آن ب��راي ارايه نظر 
كارشناسان منتش��ر مي ش��ود. از ابتداي دي ماه كه 
جزييات طرح در دسترس صاحب نظران قرار گرفته، 
انتقادهاي فراوان��ي دريافت كرده اس��ت. عمده اين 
انتقادات ب��ر دو امر موارد جرم انگاري ب��ه ويژه در امر 
آموزش و همچنين عدم پاسخگويي مديران سازمان 
بورس بر اس��اس ضوابط طرح جديد، تمركز داش��ته 
اس��ت.  حميد اس��دي، حقوقدان بازار س��رمايه در 
توييتي نوشت: »پيش نويس قانون بازار كه به توسعه 
جرم ان��گاري و برخورد حداكثري با س��هامداران و 
فعاالن از يك س��و و حمايت فوق العاده از ناظران و 
مسووالن از س��وي ديگر بپردازد، نامش قانون بازار 
سرمايه نيست، قانون مقابله با بازار سرمايه است.« 
اغلب كارشناس��ان و فع��االن شناخته ش��ده بازار 
سرمايه، نسبت به اين طرح واكنش نشان داده و آن 
را براي روند سرمايه گذاري در بازار سهام، خطرناك 
توصيف كرده اند. با اين ح��ال اما اين طرح هنوز به 
مرحله بررسي و تصويب نرس��يده و همچنان قرار 
است مورد نقد و نظر قرار گيرد. از همين رو همچنان 
اميد آن مي رود كه در ادامه مورد اصالح قرار گيرد و 
با نگاه بازتر و آينده نگرانه تري به قانون تبديل شود.

    تغيير رفتار مديران بورسي
يكي از موادي كه در پيش نويس ط��رح اصالح قانون 
بهادار به آن اشاره شده و انتقادات زيادي را برانگيخته، 
ماده بيس��ت و چهارم اين طرح اس��ت. بر اساس ماده 
۲۴، »طرح هر گونه دعوي كه منش��أ آن تصميمات و 
اقدامات نظارتي سازمان )بورس( باشد، بايد به طرفيت 
سازمان صورت پذيرد و افراد ذي مدخل در امر نظارت را 
نمي توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي كه موضوع 
دعوي انتساب جرم باش��د.« كارشناسان بازار سرمايه 
اين بند از طرح را به ش��دت مورد انتقاد ق��رار داده اند. 
 بندي كه به نظر مي رسد فحواي آن، باز گذاشتن دست 
مديران سازمان براي اتخاذ هرگونه سياست و تصميم 
بدون نگراني از نتيجه و اثر آن بر روند بازار است. گفته 
مي شود بر اساس اين بند از طرح اصالح قانون بازار، نه 
تنها مديران سازمان بورس در قبال تصميمات خود و 
نتايج آن، پاسخگو نخواهند بود بلكه اين بند مي تواند 
به عنوان تقويت تصميم گيري س��ليقه اي و رفتارهاي 
غيركارشناس��ي مس��ووالن و مديران در بازار سرمايه 
تلقي شود. بر همين اساس مي توان گفت در حالي كه 
طراحان اين پيش نويس داعيه دار اصالح قانون بازار به 
نفع سهامداران و سرمايه گذاران خردي هستند كه به 
ويژه از سال گذشته بدين سو متضرر شده اند، اما در عمل 
طرحي را براي تصويب ارايه داده اند كه مسووالن را در 

قبال همين سرمايه گذاران، غيرپاسخگو خواهد كرد.

    انحصارگري در آموزش سرمايه گذاري
يكي ديگر از مواد چالش برانگيز طرح اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار اما، ماده ۳۸ است كه گفته مي شود نتيجه 
آن محدودتر كردن امر آموزش سرمايه گذاري در بازار 
اوراق بهادار اس��ت كه در عين ح��ال معناي ضديت با 
منافع سهامداران تازه وارد و انحصارگري در امر آموزش 
را در خود نهفته دارد. در حالي كه بازار سرمايه به عنوان 
ركن مهمي از تامين مالي بخش توليد و كليت اقتصاد 

كشور به شمار مي رود، اما اكنون برخي مواد طرح اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار ، زنگ خطر س��رمايه گذاري در 
بازار سرمايه را به صدا درآورده است.  محدود كردن امر 
آموزش و جرم انگاري براي آموزش دهندگان صاحب 
شناسنامه در بازار سرمايه، به معناي كاهش تريبون هاي 
آگاهي بخش درباره روش هاي درست سرمايه گذاري 
در اقتصاد و خالي ش��دن بورس از سرمايه هاي جديد 
خواهد بود. كارشناس��ان بازار س��رمايه با ابراز نگراني 
نسبت به محدود شدن امر آموزش سرمايه گذاري در 
بورس و انحصارگري س��ازمان در اين موضوع، نسبت 
به فرار سرمايه ها به سمت بازارهاي بدون محدوديتي 
همچون رمزارزها هش��دار داده اند. گفتني است ماده 
۳۸ طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار تاكيد دارد 
كه »هرگونه تبليغ، آموزش، برنامه يا محتوايي براي 
اراي��ه خدمات مرتبط با بازار ب��ورس و اوراق بهادار 
براس��اس آيين نامه اي خواهد ب��ود كه ظرف مدت 
چهار ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، توسط 
شورا تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. عالوه 
بر اقدام��ات نظارتي كه بر اش��خاص تحت نظارت 
اعمال مي شود، تخلف رسانه ها از جمله صدا و سيما، 
مطبوعات، پيام رسان هاي اجتماعي، خبرگزاري ها 
و تبليغات محيطي، از اين حكم مستوجب جريمه 
نق��دي تا ميزان ۱۰ براب��ر هزينه تبلي��غ، برنامه يا 
محتواي تهيه شده است كه به منظور سرمايه گذاري 

به صندوق تثبيت بازار اختصاص مي يابد.
چنانچ��ه رس��انه تبليغ كننده، هزين��ه اي در ازاي 
تبليغ اخذ نكرده باش��د، براس��اس قيمت و شرايط 
متعارف مربوط به تبليغ، جريمه تعيين مي گردد.« 
در حالي اين ماده در طرح اصالح قانون بازار اوراق 
بهادار گنجانده شده است كه در حال حاضر بسياري 
از كارشناس��ان و پيشكسوتان ش��ناخته شده بازار 
س��رمايه، خدمات آموزش��ي متنوعي را به صورت 
رايگان در اختيار سرمايه گذاران و سهامداران قرار 

مي دهند. با اين حال در صورت تصويب اين ماده، از 
اين پس درباره فعاليت هاي آموزش��ي كارشناسان 

بازار سرمايه، جرم انگاري خواهد شد.

    نقطه قوت
با اين ح��ال اما پيش نوي��س اين طرح خال��ي از موارد 
مثبت نبوده اس��ت. به ويژه در ماده ۴۰، اين طرح تاكيد 
كرده اس��ت كه »ناش��ران اوراق بهادار ثبت ش��ده نزد 
س��ازمان بورس مكلفند پرداخت يا توزيع سود و ديگر 
منافع مربوط به اين اوراق را طبق دستورالعمل مصوب 
س��ازمان از طريق شركت هاي س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه، يا با تاييد و تحت نظارت آن 
انجام دهند.« در تبصره اين ماده نيز ذكر شده است كه 
»پرداخت سود به س��هامداران حقيقي و صندوق هاي 
سرمايه گذاري بايد ظرف سه ماه پس از تصميم مجمع 
عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد.« شايد بتوان 
اين ماده را به عنوان نقطه قوت اين طرح در نظر گرفت. 
طي ماه هاي گذشته، موضوع پرداخت سود سهامداران 
از طريق س��جام به چالش��ي جدي تبديل شده بود. در 
حالي بسياري از شركت ها همچنان به شيوه قديمي به 
پرداخت سود از طريق بانك ها اقدام مي كردند كه به دليل 
محدوديت هاي كرونايي، سهامداران تمايلي براي دريافت 
سود نشان نمي دادند. اين امر منجر به رسوب سود سهام 
سرمايه گذاران در حساب شركت ها شده بود. در همين 
حال پرداخت با تاخير سود پس از برگزاري مجامع نيز 
در تبصره اين ماده پوش��ش داده شده كه امري مطلوب 
به نظر مي رس��د و مي تواند از رسوب پول سهامداران در 
حساب شركت ها جلوگيري و منافع آنها را تضمين كند.

    مشكل براي آموزش
كاربران توييتر فارس��ي نيز به اي��ن موضوع اعتراض 
داشتند و نوش��تند: » چه از جان بازار سرمايه و اهالي 
بازار مي خواهيد؟! با انواع و اقس��ام مجوزهاي رنگ  و 
وارنگ، انحصار و رانت به وج��ود آورديد! با مدل هاي 
مختلف محدوديت، و جرم ان��گاري چيزهاي پيش 
پا افتاده، مردمي قانون ش��كن تربيت كرديد! آقايان 
وظيفه شما چيز ديگري است! بورس يتيم هزار دايه 
است!« »آقاي خاندوزي قصد داريد بورس رو تبديل به 
پادگان كنيد؟!! اين چه پيش نويسي هست كه معاونت 
حقوقي سازمان بورس نوشته؟! آيا چنين قوانيني براي 
سركوب س��رمايه گذاران در بازار مسكن و خودرو هم 
وجود داره؟! حتي براي آموزش هم جرم انگاري كردند. 
در صورت تصويب شاهد تشديد خروج سرمايه خواهيم 
بود« »س��ازمان بورس به صورت واضح مشخص از ما 
مي خواهد بريم بازار رمز ارز و… اونجا آموزش بديم ؟ از 
ما بدتان ميايد؟ ما چه گناهي كرديم اين بازار رو دوست 
داريم بگيد ؟ به خدا هيچ چيز اندازه اين بند منو ناراحت 
نكرد آموزش و توليد محتوا رو جرم انگاري كرديد؟« »با 
اين پيش نويس بورس همه چي در فضاي مجازي حرام 

و جرم است مگر اينكه خالفش ثابت بشه!«
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نمايندگان شفاف سازي كنند
حميدرضا فوالدگر، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اس��المي در دوره دهم، با اشاره به زمان 
ش��روع قير رايگان گف��ت: در مجلس نه��م، برخي از 
نمايندگان اقدام به راه اندازي فراكسيوني تحت عنوان 
فراكسيون روستايي كردند كه طرح توزيع قير رايگان، 
در آن مطرح ش��د. پيش��نهاد لحاظ كردن طرح توزيع 
قير رايگان در بودجه، براي شتاب بخشيدن به آسفالت 
راه هاي روس��تايي طرح ش��د تا اين امكان فراهم شود 
كه دولت، منابعي را در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي 
قرار دهد. البته بخش هايي از اين منابع به بنياد مسكن، 
توس��عه و نوس��ازي مدارس، دهياري ها و... اختصاص 
يافت.وي تصريح كرد: ش��روع طرح توزيع قير رايگان، 
در ماه هاي پاياني فعاليت مجلس نهم بود و تا دو سال در 
بودجه لحاظ مي شد، اما سال هاي پاياني فعاليت مجلس 
دهم بود كه برخي گزارش هاي نظارتي به دست مجلس 
رسيد و حتي شوراي نگهبان نيز، مالحظاتي را درمورد 
اين موضوع اعمال كرد. اين گزارش��ات توس��ط ديوان 
محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و برخي از 
نهادهاي امنيتي به مجلس ارسال شد. فوالدگر با اشاره به 
هدف طرح توزيع قير رايگان گفت: درست است كه اين 
طرح با هدف خوبي در راستاي استفاده از ظرفيت هاي 
منابع براي توسعه روستاها، آسفالت معابر، رفع محروميت 
و عمران روستايي پيشنهاد شده، اما به داليلي تبديل به 
عاملي براي رانت شده است. به نحوي كه برخي از افراد، 
نقش واسطه گري را ايفا مي كنند، تعدادي از حواله هاي 
قير رايگان، ميان افراد رد و بدل مي شود و تعداد دالل ها 
افزايش مي يابد. عضو سابق كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به داليل حذف طرح 
توزيع قير رايگان از بودجه در دهمين دوره فعاليت مجلس 
اظهار داشت: حواله قير رايگان، تبديل به امتيازي براي 
برخي از افراد شده است. اين موضوع موجب شد كه در دو 
سال پاياني فعاليت مجلس دهم، مالحظاتي درمورد اين 
ماجرا اعمال و درنهايت از آخرين بودجه مصوب مجلس 
دهم، حذف شود. وي تصريح كرد: برخي از نمايندگان 
در دوره فعلي )مجلس يازدهم(، بار ديگر طرح توزيع قير 
رايگان را مطرح كرده اند و در بودجه نيز، لحاظ شده است. 
من اعتقاد دارم با وجود اينكه كاربردها و مصارف اين طرح 
توجيه پذير هستند، اما اگر دغدغه هايي كه درمورد نحوه 
اعمال طرح وجود داشت برطرف نشود، همچنان رانت و 
اعطاي امتياز ادامه خواهد يافت.  فوالدگر خاطرنشان كرد: 
زماني كه برخي از نمايندگان با طرح توزيع قير رايگان 
مخالفت مي كردند، برخي ديگر از همكاران مدافع، دليل 
اين مخالفت را مي پرسيدند. بايد گفت مخالفتي با مصارف 
اين طرح )از جمله عمران روستاها و آسفالت معابر( در 
بودجه وجود نداش��ت و در نحوه اجراي آن، اشكاالتي 
وجود داشت. زيرا قير و وكيوم باتوم بايد در روال مشخص 
طرح هاي عمراني و مطابق با صورت وضعيتي كه دارند، 
مورد اس��تفاده قرار بگيرند. زيرا اين صورت وضعيت ها 
بايد به تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسند و روند 
مشخص خود را طي كنند تا در اختيار استان ها، شوراي 
برنامه ريزي هر استان و كميته برنامه ريزي شهرستان ها 
قرار بگيرند.  عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
ش��وراي اس��المي در دوره دهم گفت: ب��ه اعتقاد من، 
در حال حاضر كه در آس��تانه تصوي��ب بودجه ۱۴۰۱ 
هستيم، نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي اقدام به 
انتشار گزارشي اجرايي درمورد طرح توزيع قير رايگان 
كنند تا ميزان منابع مصرف ش��ده در طرح هايي كه به 
مرحله اجرا رسيده اند و نبود رانت و فساد در توزيع منابع، 
مشخص شود.  وي درمورد برخي شبهات پيرامون توزيع 
حواله هاي قير رايگان اظهار داشت: حواله ها به صورت 
مستقيم به نمايندگان مجلس، تحويل داده نمي شد. 
اما افرادي بودند كه از اين فرصت و ظرفيت نمايندگان، 
سوءاستفاده و با تعدادي واسطه، حواله هاي قير را دريافت 
مي كردند و زماني كه اين حواله ها به دست مصرف كننده 
نهايي مي رسيد، ديگر مزيتي نداشت.  فوالدگر اضافه كرد: 
البته اين موضوع مطرح مي شد كه دليل دفاع برخي از 
نمايندگان از اين طرح، ايجاد امتياز در حوزه انتخابيه آنها 
بود تا در راي آوري نيز، موثر واقع ش��ود. اين مورد، از آن 
دسته نكاتي است كه مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد 
كرده اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، به كارهاي 
اجرايي ورود پيدا نكنند. زيرا اصلي ترين وظيفه نماينده، 

پيگيري و نظارت بر پروژه هاي اجرايي است.

تامين مالي ۱۰۰۰ميليارد ريالي 
يك فوالدساز در بورس كاال

انتشار اوراق سلف موازي استاندارد ميلگرد شركت فوالد 
آتيه خاورميانه به ارزش يك هزار ميليارد ريال دقايقي 
قبل در بورس كاالي ايران با موفقيت به پايان رسيد تا روند 
تامين مالي توليد كشور از مسير بورس كاال ادامه يابد. 
طي روز گذشته عرضه اوليه اوراق سلف موازي استاندارد 
ميلگرد شركت فوالد آتيه خاورميانه، به تعداد ۷۰۵ هزار و 
۵۶۶ قرارداد و با قيمت پايه يك ميليون و ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ 
ريال در هر قرارداد ۱۰ كيلوگرمي، به ارزش ۱۰۰۰ ميليارد 
ريال انجام شد و با استقبال خوب سرمايه گذاران تامين 
مالي اين شركت به طور كامل به پايان رسيد. معامالت 
ثانويه اين اوراق نيز از تاريخ ۱۳ دي ماه ۱۴۰۰ آغاز شده 
و تا تاريخ ۱۲ دي ماه ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. براساس 
اطالعيه عرضه، قيمت خري��د بازارگردان در معامالت 
ثانويه با بازارگرداني به روش قيمت بازار با دامنه مظنه ۲ 
درصد است؛ همچنين بازدهي اين اوراق در سررسيد در 
دو حالت قابل تبيين است. درصورتي كه دارندگان اوراق 
نسبت به اعمال اختيار فروش خود به قيمت »۱۱۸.۵ 
درصد ضربدر قيمت پايه در عرضه اوليه« اقدام كنند، اين 
اوراق در سررسيد براي سرمايه گذاران يك ساله بازدهي 
حداقل ۱۸.۵ درصدي خواهد داشت.اما درصورتي كه 
شركت فوالد آتيه خاورميانه نسبت به اعمال اختيار خريد 
خود به قيمت» ۱۱۹ درصد ضربدر قيمت پايه در عرضه 
اوليه « اقدام كند، بازدهي در سررسيد حداكثر ۱۹ درصد 
خواهد بود. گفتني اس��ت، قيمت دارايي پايه در عرضه 
اوليه بر مبناي ميانگين آخرين قيمت هاي ميلگرد معامله 
شده در بورس كاالي ايران يا آخرين قيمت استعالمي 
از مراجع مورد تاييد بورس كاالي ايران تعيين مي شود. 

سجامي شدن ۴۰ شركت جديد 
به زودي

محمد باغستاني، مديرعامل شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات( با 
بيان »س��ود س��هام بيش از ۲۳۰ شركت بورسي 
و فرابورس��ي از طريق س��امانه جام��ع اطالعات 
مشتريان )س��جام( به حساب س��هامداران واريز 
شده است و به زودي ۴۰ شركت ديگر هم سجامي 
مي ش��وند.« خبر داد: از ابتداي امسال تا روز دهم 
دي ماه جاري، سود سهام ۲۳۶ شركت به حساب 
۳۸ ميليون و ۴۹۸ هزار سهامدار از طريق سامانه 
س��جام واريز شده است. باغس��تاني با بيان اينكه 
سال گذشته ۱۲۳ شركت سود س��هام خود را از 
طريق سامانه سجام پرداخت كردند، اظهار داشت: 
بيش از ۴۰ شركت نيز در مراحل تكميل مدارك 
و فرآيندهاي اجرايي پرداخت توزيع سود خود از 
طريق شركت سپرده گذاري هستند كه با تحقق 
اين امر، امسال شاهد رشد ۲ برابري توزيع سود از 
طريق سامانه سجام خواهيم بود. وي تصريح كرد: 
هم اكنون ٢٠ شركت در صف تكميل مدارك خود 
براي توزيع س��ود از طريق سامانه سجام هستند 
و حدود ۲۰ ش��ركت نيز از طريق س��امانه جامع 
اطالع رساني ناشران )كدال( آمادگي خود را براي 
پرداخت سود از طريق اين سامانه اعالم كرده اند. 
باغستاني با بيان اينكه زير ساخت هاي فني و بانكي 
براي پرداخت س��ود تمامي شركت هاي بورسي و 
فرابورسي فراهم شده اس��ت، گفت: اميدواريم با 
تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار در مجلس 
شوراي اسالمي، از س��ال آينده شاهد توزيع سود 
سهام تمام شركت ها از طريق سامانه سجام باشيم.

درباره كتاب
»حقوق بورس و اوراق بهادار«

حقوق ب��ازار س��رمايه در ايران همچ��ون جزيره 
ناشناخته اي است كه اش��خاص خارج از آن مانند 
قضات و وكال فق��ط از دور ديدي كلي و مبهم از آن 
دارند و عجيب تر از آن است كه حتي ساكنين اين 
جزيره هم تصوير و شناخت روشني از خود جزيره 
ندارند. كتاب »حقوق بورس و اوراق بهادار با تاكيد 
بر قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران« 
نوش��ته فرهاد پيري توسط انتش��ارات جنگل در 
۴۰۳ صفحه منتشر شده است؛ كتاب حاضر يكي 
از گرايش هاي مهم شاخه مالي است كه در حقوق 
اروپايي معم��واًل از آن به حقوق بازار س��رمايه ياد 
مي شود و در حقوق امريكايي، حقوق اوراق بهادار 
خوانده مي ش��ود. اين كتاب حاوي تشريح قانون 
ب��ازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به عنوان قانون 
مادر حاكم بر بازار سرمايه ايران است و تالش دارد 
تا ضمن تفسير به روز اين قانون در پرتو مطالعه 
تطبيقي به ويژه در ح��وزه اتحاديه اروپا دعاوي 
اين ش��اخه را در نظام قضايي ايران تحليل كند. 
در ايران آموزش شاخه حقوق مالي به نحوي كه 
بتواند پلي ميان مباح��ث حقوق با مباحث مالي 
باش��د كمتر م��ورد توجه بوده اس��ت حال آنكه 
نمي توان قوانين تخصصي مالي مانند قانون بازار 
اوراق بهادار را فقط بر اساس دانش حقوقي محض 

و بدون اتكا به مباحث دانش مالي تحليل كرد.

رشد اقتصادي در گروي بازگشت 
بنگاه هاي راكد به مدار توليد

جعفر قادري، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه انتظارات 
تورمي تحت تاثير عوامل مختلفي شكل مي گيرد 
گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اينك��ه بخش��ي از انتظارات 
 تورمي ناش��ي از افزايش نرخ ارز اس��ت ولي طبق 
پيش بيني هاي به عمل آم��ده، افزايش نرخ ارز در 
آينده رخ نخواهد داد. ق��ادري عنوان كرد: در حال 
حاضر ميزان فروش نفت بيش��تر ش��ده و وصول 
مطالبات دولت حاص��ل از فروش ارز افزايش يافته 
است. س��طح مراودات كشور با همس��ايگان رو به 
افزاي��ش بوده و كش��ور با منعقد كردن ق��رارداد با 
كشورهايي مثل آذربايجان و تركيه خطوطي براي 
تهاتر كاالهاي نفتي و ساير مواد برقرار كرده است 
كه اميدواريم با تصميمي درست ورود اين پول بر 
ميزان پايه پولي اضافه نكند. وي افزود: دولت ميزان 
استقراض از بانك مركزي در بودجه ۱۴۰۱ را به صفر 
رسانده و قرار است كس��ري منابع از طريق فروش 
اوراق به مردم تامين ش��ود و قرار نيست بانك ها از 
منابع ارزي بانك مركزي استفاده كنند و در عمل 
افزايش نرخ بهره بين بانك��ي، بانك ها را به اين امر 
ترغيب نمي كند. نماينده مردم ش��يراز و زرقان در 
مجلس شوراي اسالمي در ادامه، اظهار كرد: دولت با 
افزايش ماليات و كاهش ارز ترجيحي مكانيسم هايي 
براي رفع كسري بودجه در نظر گرفته است. دولت 
در نظر دارد با فروش ام��وال و دارايي هاي خود در 
استان ها، روشي براي تامين كسري به دست آورد. 
به گفته قادري؛ استان ها بايد در فروش اموال دولت 
فعال تر باشند. دولت بايد با اس��تقرار سامانه هاي 
فروشگاهي و دسترسي به حساب هاي مالياتي در 
وصول ماليات ها با جديت عمل كند. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه گفت: پيش بيني رشد ۸ درصدي 
اقتصاد با اختياراتي كه به استان ها داده شده محقق 
خواهد شد و دولت بايد پروژه هاي بخش راه و ترابري 
و آزاد راه هارا واگذار كند، بخش مس��كن را فعال و 
بنگاه هاي توليدي كه راكد و بال استفاده مانده را به 
مدار توليد بازگردان��د. در اين صورت اميدواري به 
توليد باز گشته و رشد اقتصادي محقق خواهد شد. 
قادري خاطرنشان كرد: تسهيل مجوزهاي كسب و 
كار توسط دولت و ايجاد فضا براي رفع موانع توليد، 
روند س��رمايه گذاري در كش��ور را افزايش خواهد 
داد. در اين صورت س��رمايه ها از بخش غيرمولد به 

بخش هاي مولد روانه خواهد شد.

»تعادل« طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار را بررسي مي كند

بنبستمسيرسرمايهگذاري

رشد كم جان شاخص كل بورس

حذف قيمت گذاري دستوري به معناي رها كردن بازار نيست

ش��اخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني يكشنبه، ۱۲ دي ماه با ۲۲۳ واحد افزايش، در 
جايگاه يك  ميليون و ۳۷۹ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از سه ميليارد و ۴۴۹ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۲۱ هزار و 
۹۱۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با ۵۱ واحد افزايش به ۳۶۳ هزار و ۵۲۱ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۳۲ واحد رشد به 
۲۲۸ هزار و ۶۱۶ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۷۵۶ 
واحد افزايش و ش��اخص بازار دوم، يك  هزار و ۳۹۶ 
واحد كاهش داشت. بيش��ترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در س��ه گروه )فلزات اساسي(، 
)محص��والت ش��يميايي( و )بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري( رقم خورد در حالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي )حم��ل و نقل، انب��ارداري و ارتباطات( و 
)هتل و رس��توران( به نفع حقيقي ها تمام ش��د. سه 
نماد )ملي(، )س��فارس( و )فوالد( لقب بيش��ترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خ��ود اختصاص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيشتر به )حآفرين(، )گنگين( و 
)غزر( معطوف بود. عالوه بر اين، در بين همه نمادها، 
ملي صنايع مس اي��ران )فملي( با ۷۹۷ واحد، فوالد 
مباركه اصفه��ان )فوالد( با ۲۹۲ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۲۳۴ واحد، ، معدني و صنعتي 

چادرملو )كچ��اد( با ۱۷۹ واح��د، معدني و صنعتي 
گل گهر )كگل( با ۱۲۴ واح��د، صنعتي زر ماكارون 
)غ��زر( با ۷۷ واحد، پااليش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
۶۹ واحد و پااليش نفت تهران )شتران( با ۶۳ واحد 
تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل فوالد 
خوزستان )فخوز( با ۳۲۹ واحد، پتروشيمي پرديس 
)شپديس( با ۱۹۷ واحد، پتروشيمي پارس )پارس( با 
۱۸۲ واحد، ايران خودرو )خودرو( با ۱۲۰ واحد، بانك 

ملت )وبملت( با ۵۱ واحد، پتروشيمي جم )جم( با ۴۹ 
واحد و صنايع ش��يميايي ايران )شيران( با ۴۵ واحد 
تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.  برپايه اين 
گزارش، در دومين روز كاري هفته نماد ايران خودرو 
)خودرو(، ملي صنايع مس اي��ران )فملي(، پااليش 
نفت بندرعباس )شبندر(، پارس خودرو )خپارس(، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، سايپا )خساپا( و معدني 
دماوند )كدما( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

گ��روه خودرو ه��م در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۹۸۰  
ميليون و ۱۰۴ هزار برگه س��هم به ارزش دو هزار و 

۵۸۵ ميليارد ريال داد و ستد شد. 

    كاهش محسوس فرابورس
طي روز يكشنبه ش��اخص فرابورس بيش از ۲ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۶۶۰ واحد 
ثابت ماند. همچنين در اي��ن بازار يك ميليارد و ۵۰۶ 
ميليون برگه س��هم به ارزش ۱۷ هزار و ۷۰۸ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. در دومين روز كاري هفته نمادهاي 
سنگ آهن گهر زمين )كگهر(، توليدات پتروشيمي 
قائد بصير )شبصير(، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
)شجم(، توكاريل )توريل(، جنرال مكانيك )رنيك(، 
توسعه سامانه نرم افزاري نگين )توسن( و توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم )بجهرم( با تاثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين پتروشيمي تندگويان 
)شگويا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، بيمه پاس��ارگاد )بپ��اس(، ريل پرداز 
نو آفرين )حآفرين(، بيمه اتكاي��ي ايرانيان )اتكاي(، 
تجارت الكترونيك پارسيان كيش )تاپكيش(، توليد 
برق عس��لويه مپنا )بمپنا( و صنايع ماديران )ماديرا( 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي گفت: با حذف قيمت گذاري 
دستوري، عوامل توليد همچنان در قيمت گذاري توليدات 
حضور دارند و در واقع در اين فرآيند قيمت هاي واقعي دچار 
تغيير نمي شوند؛ در واقع حذف قيمت گذاري دستوري به 
معني دو قيمتي نب��ودن قيمت ها اس��ت. محمدرضا 
پورابراهيمي، افزود: بازار سرمايه از قيمت گذاري دستوري 
رنج مي برد و اثر آن در همه ابعاد نمايان است؛ اين معضل 
اقتصاد را دچار مشكل كرده است به طوري كه عالوه بر 
عدم انتفاع واقعي، ايجاد رانت در نظام اقتصادي كشور و 

ناكارآمدي بنگاه هاي اقتصادي را نيز به همراه دارد.
وي ادامه داد: روح بازار س��رمايه دخالت نكردن دولت و 
حذف دخالت دستوري در اقتصاد است؛ بنابراين الزم است 
نگاه دولت سيزدهم در اين خصوص علمي و تخصصي بوده 

و از تجارب گذشته نيز در اين راستا بهره مند شود.

    ۱۰ مصوبه دولت
 براي حمايت از بازارسرمايه؛ تمام ماجرا نيست
 پورابراهيم��ي با مثبت دانس��تن كلي��ات مصوبات

 ۱۰ گانه دولت در جهت حمايت از بازار سرمايه گفت: 
اين مصوبات مهر تأييدي بر حمايت واقعي و عملي 
دولت سيزدهم از بازار سرمايه است. هرچند كه اين 
تمام ماجرا نيس��ت و به نظر من الزم اس��ت احكام 
جديدي به موارد موجود اضافه شود؛ اين موارد شامل 
مطالباتي چون اجتناب از قيمت گذاري دستوري در 

كل بازارسرمايه است.
وي توضيح داد: مقصود از مطالبات، بررسي اين موضوع 
در بودجه و مطالب مرتبط با مطالبات دولت )مطالبات 
شركت ها از دولت( است. در نظر داشته باشيد كه بخش 
عظيمي از ظرفيت اقتصادي شركت هاي پذيرفته شده 
در بازار سرمايه كش��ور كه الزم است از سوي سازمان 

بورس مطالبه ش��ود، درگير مطالبه از دولت است. 
حركت اين شركت ها بسيار كند شده است.

    معامالت آتي خودرو؟
پورابراهيم��ي تاكيد كرد: ابزارهاي مش��تقه در دنيا 
كاربرده��اي بس��ياري دارند و به كم��ك اقتصادها 
آمده اند، البت��ه اين حوزه هن��وز در اقتصاد ايران به 
اندازه كافي توس��عه پي��دا نكرده اس��ت؛ از اين رو از 
بورس كاال به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه انتظار 
داريم با سرعت در مسير توسعه بازار مشتقه كااليي 
از جمله انجام مقدمات بازگشت معامالت طال به اين 
بازار حركت كند. پيشنهاد ديگر ما به دولت و وزارت 
صمت اين است كه كليه محصوالت صنعتي و معدني 
ظرف بازه زماني مشخص، فرآيند پذيرش را در بورس 
كاال انجام دهند و ابزارهايي نظير گواهي سپرده و آتي 

بر روي آنها تعريف ش��وند، زيرا توسعه اقتصاد از اين 
بسترهاي بازار س��رمايه به راحتي قابل انجام است. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين 
پرسش در خصوص امكان ايجاد معامالت آتي خودرو 
گفت: در شرايطي كه بتوانيم بازار نقدي خودرو را در 
بورس كاال ايجاد كنيم، به طور قطع مي توانيم بازار آتي 
آن را هم تش��كيل دهيم و از مزاياي اين ابزار در بازار 

خودرو بهره مند شويم.

    توصيه به سهامداران
وي در توصيه به س��هامداران گف��ت: اگر تحليل هاي 
بنيادي را مبناي معامالت خ��ود قرار دهيد، مي توانيد 
انتفاع خوبي از بازار بگيريد؛ در ش��رايط حاضر به دليل 
وجود ريسك هاي زياد به هيچ وجه استفاده از روش هاي 

تكنيكال در انجام معامالت سهام پيشنهاد نمي شود.



گروه راه و شهرسازي|
مديران و فعاالن ساختماني در تازه ترين نظرسنجي، 
وضعيت فعاليت هاي ساختماني در آذر را نسبت به آبان 
به اندازه 2 واحد تعديل كردند. با اين حال، ساخت و ساز 
همچنان در »ركود« است. در عين حال، مولفه هاي 
فرعي شامخ س��اختمان در آذر 1400 حاكي از رشد 
حدود 7 درصدي قيمت مواد اوليه ساخت و ساز است 
و بازگشت تورم به اين صنعت است. در اين ميان، رشد 
انتظار بهبود فعاليت هاي مربوط به توليد ساختمان 
در دي ماه قابل توجه اس��ت و نشان مي دهد، مديران 
س��اختماني انتظار دارند در دي ماه كسب وكارشان 

رونق گيرد.
به گزارش »تعادل«، با افت 14 واحدي شامخ ساختمان 
در آبان، »رشد شكننده ساخت و ساز مهر« به »ركود« 
فعاليت هاي ساختماني تبديل شده بود. اما آغاز ثبت نام 
از متقاضيان بزرگ ترين پروژه ساخت مسكن دولتي 
در ايران از 28 مهرماه سال جاري اين انتظار را در ميان 
فعاالن س��اختماني ايجاد كرده بود كه فعاليت هاي 
ساختماني در كشور افزايش خواهد يافت، اما دستكم 
تا پايان آذر ماه س��ال جاري اينگونه نش��ده اس��ت و 
مديران فعال در حوزه ساختمان در نظر سنجي شامخ 
ساختمان هيچ گونه نشانه اي از دريافت و تزريق اين 

مبالغ يا ساير تحركات دولتي ارايه نكرده اند.
آنگونه كه اتاق تعاون ايران با استناد به مجموع اظهارات 
فعاالن س��اختماني 108 شركت بزرگ در گروه هاي 
ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز 
تخصصي س��اختمان گزارش كرده است، عدد شامخ 
كل ساختمان در آذر 43.98 به ثبت رسيد. بنابراين 
همچنان وضعيت اين صنعت در آذرماه 1400 مانند 
ماه قبل در حالت ركود قرار دارد، چرا كه عدد شاخص 

كل زير 50 است.
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نق��ل از اتاق تع��اون ايران، 
در آذرماه س��ال جاري، مولفه هاي »س��رعت انجام 
سفارشات«، »موجودي مواد اوليه خريداري شده«، 
ميزان سفارش��ات جديد مش��تريان« و نيز »قيمت 
محصوالت توليد شده )خدمات ارايه شده( « نسبت 
به ماه قبل با تغييري جزيي وضعيت مشابهي را تجربه 

كردند.
با اين حال، شاخص »ميزان قيمت مواد اوليه« با ثبت 
عدد 75.46 نس��بت به ماه قبل افزايش چش��مگيري 
)حدود 7 درصد( داشت كه نش��ان دهنده توقف روند 

ثابت قيمت ها در چند ماه گذشته و تورم قيمت مصالح 
پايه در اين صنعت است. عدد اين شاخص در آبان سال 
جاري 68.49 بود. همزمان، »قيمت محصوالت توليد 
شده )يا خدمات ارايه شده( « نسبت به ماه قبل افزايش 
نسبي داشت كه اين دومين ماه متوالي افزايش شاخص 
اين مولفه است.شاخص »ميزان فروش« نيز با ثبت عدد 

43.98 نسبت به ماه قبل افزايش نسبي داشته است.
به گزارش »تعادل«، طي ماه هاي خرداد و تير، رش��د 
سرسام آور مصالح ساختماني باعث گاليه و شكايت 
انبوه سازان ش��ده بود و آن را مهم ترين مانع براي آغاز 
و انجام پروژه هاي س��اختماني اعالم كرده بودند. در 
نخستين روزهاي تابستان، با اوج گيري مصرف برق در 
كشور، دولت با هدف كاهش خاموشي ها، به تعطيلي 
كارخانجات مختلف از جمله توليدكنندگان مصالح 
ساختماني راي داد و به همين دليل، قيمت مصالح از 
جمله سيمان به شدت افزايش يافت. به نظر مي رسيد، 
با عبور از پيك مص��رف و بازگش��ايي كارخانجات و 
همچنين انجام برخي تمهي��دات دولتي براي مهار 
قيمت مصالح س��اختماني، اين مانع موقت بر سر راه 
ساخت وساز طي دو ماه نخست پاييز 1400 برداشته 
ش��د. اما، در اين روزها، با توجه به كمبود و افت فشار 
گاز در سرماي آخرين ماه پاييز و همچنين وارونگي و 
آلودگي هوا، احتماال تكرار تجربه تابستان در تعطيلي 
كارخانجات توليد مصالح ساختماني روي قيمت مصالح 
ساختماني اثر گذاشته است. البته نبايد فراموش كرد 

كه نرخ دالر در آذرماه به حدود 30 هزار تومان رسيد 
و به همين واس��طه روي نرخ مصالح س��اختماني اثر 
گذاش��ته اس��ت. اگر چه اغلب مصالح ساختماني در 
داخل كشور توليد مي شوند اما از آنجا كه برخي اغلب 
مصالح س��اختماني مانند س��يمان و فوالد و... داراي 
نرخ هاي جهاني نيز هستند، با رشد نرخ دالر در داخل 
كشور، قيمت هاي داخلي اين محصوالت نيز به سرعت 

دستخوش تغيير مي شوند. 

    افزايش انتظار بهبود توليد در دي ماه 
به گزارش »تع��ادل«، عدد ش��اخص »انتظار بهبود 
فعاليت ه��اي كس��ب و كار« در بين فع��االن بخش 
ساختمان در دي ماه نسبت به آذرماه به مقدار 51.85 
رس��يد. اين ش��اخص در ماه پيش 39.38 بود، از اين 
رو، افزايش حدود 12 واحدي اين شاخص در آذرماه 
ب��ه معني انتظار بهتر ش��دن وضعي��ت فعاليت هاي 

ساختماني در دي ماه نسبت به ماه گذشته است.

    آمادگي براي كار در انبوه سازي دولتي
آنگونه كه اتاق تعاون ايران گزارش كرده است، با توجه 
به افزايش شاخص »انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي 
شركت در ماه آينده« و افزايش عدد شاخص »ميزان 
اس��تخدام و به كارگيري نيروي انس��اني« همچنين 
كاهش شاخص »موجودي محصول نهايي در انبار يا 
كارهاي معوق و ناتمام« شركت هاي ساختماني طبق 

پيش بيني كه از ماه هاي آينده وضعيت فعاليت شان 
دارند، براي ش��روع فعاليتي گسترده در طرح جهش 
توليد آماده ومنتظر تصميمات سياستگذاران كالن 
بخش مسكن هستند؛ به شكلي كه اگر اقدامي از طرف 
دولت در اين زمينه صورت نگيرد، صنعت ساختمان 
با تداوم ركود تورمي رو به رو خواهد شد. ضمن اينكه 
پيش بيني مي شود، افزايش شاخص »قيمت مواد اوليه 
)مصالح ساختماني( « برنامه هاي طرح جهش توليد 
مسكن را كه با هدف تامين مسكن ارزان قيمت شروع 
شده است، در آينده با مشكل جدي مواجه خواهد كرد.

براساس اين گزارش، در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان 
خواسته مي ش��ود به 12 پرسش مطرح شده در قالب 
سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
ش��ده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون 
تغيير: عدد 0.5 و گزينه كمت��ر از ماه قبل: عدد صفر 
براي آن پرسش ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگويان به هر يك از گزينه هاي در عدد 
همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن پرسش است. در 
نهايت، معيار سنجش اين شاخص عددي بين صفر و 
100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن است كه 100 
درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« و »بهتر 
شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه 
بهبود وضعيت نس��بت به ماه قبل و زير 50 به معناي 

بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    افت جذابيت فعاليت هاي توليدي 
بررسي هاي »تعادل« از روند بازار مسكن در دوران جهش 
قيمت مسكن و تعميق شرايط »ركود تورمي« حاكي از 
اين است كه به ميزان قابل توجهي از جذابيت بازار ساخت 
و ساز براي سرمايه گذاران كاسته شده است. از اين رو، 
به نظر مي رسد، دستكم اين افت قدرت جذب تا پايان 
برطرف شدن شرايط مه آلود در فضاي اقتصاد و سياست 
خارجي ايران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرايطي كه 
انتظارات تورمي تحت تاثير افزايش احتمال برگزاري 
مذاكرات هس��ته اي و رفع يا لغو تحريم ها و همچنين 
برخي تغييرات جزيي در كيفيت رشد پايه پولي و تورم، 
كاهش يافته اس��ت، بازيگران بازار ساخت و ساز نيز از 
فعاليت هاي غيرضروري در اين بازار اجتناب مي كنند تا 
با برگشت ثبات، دوباره فعاليت هاي خود را رونق دهند.
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هشدار قرمز براي سفر به 4 استان
مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز ماشين آالت 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از اعالم هشدار 
قرمز براي چهار استان بوشهر، هرمزگان، جنوب كرمان 
و فارس و بارش شديد برف و باران در هفته جاري خبر 
داد و گفت: از مردم مي خواهيم در اين ايام از س��فر به 

اين مناطق خودداري كنند.
فرهاد مهرياري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تا چند 
روز آينده بر اساس آنچه از سوي سازمان هواشناسي و 
البته سايت هاي معتبر جهاني برآورد شده است، بارش 
شديد باران و تداوم آن در منطقه همراه با رعدوبرق و 
ريزش تگرگ، وزش باد شديد را در استان هاي بوشهر، 
هرمزگان، جنوب كرمان و فارس خواهيم داشت كه 
ممكن اس��ت باعث سيالبي شدن مسيل ها و طغيان 
رودخانه ها، آبگرفتگي گسترده معابر شهري، امكان 
آبگرفتگي منازل در مناطق مس��تعد، جاري ش��دن 
روان آب، اخت��الل درتردد، لغزندگي و كاهش ديد در 
جاده ها، احتمال تخريب پل و مس��دود شدن جاده و 

خسارت به محصوالت كشاورزي شود.
او اعالم كرد: در روزهاي آتي نيز براي مازندران، تهران، 
البرز، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
زنجان، گيالن، همدان، مركزي، گلس��تان، سمنان، 
خراسان شمالي، خراسان رضوي، لرستان، اصفهان، 
چهار محال و بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، كرمان 

و فارس بارش باران و برف پيش بيني شده است.
مهرياري گف��ت: محورهاي ش��مالي از جمله محور 
چالوس، هراز، فيروز كوه و آزادراه تهران-شمال چندان 
بارش برف و باران را تجربه نخواهند كرد و بارش باران 
از هش��ت س��انتي متر تجاوز نخواهد كرد. اما از مردم 
مي خواهيم از سفرهاي غير ضرور خود به چهار استان 
مذكور كه هشدار سطح قرمز براي آن صادر شده است، 
خودداري و از ت��ردد و توقف در حاش��يه رودخانه ها 

پرهيز كنند.

   2 هشدار زرد و نارنجي هواشناسي
در همين حال، س��ازمان هواشناسي كشور در مورد 
آخرين وضعيت جوي كشور، دو هشدار زرد و نارنجي 
هواشناس��ي صادر كرد. بر اساس هش��دار سطح زرد 
هواشناس��ي بارش باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد، 
در مناطق مرتفع و سردسير بارش برف و مه گرفتگي 
تا روز سه شنبه چهاردهم دي ماه ادامه خواهد داشت.  
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، نوع 
مخاطره اعالمي احتم��ال آبگرفتگي معابر، احتمال 
باال آمدن سطح آب رودخانه ها و مسيل ها، لغزندگي 
جاده ها، پديده مه، كاه��ش ديد به ويژه در جاده هاي 
كوهستاني و مرتفع و احتمال تاخير در پرواز را به همراه 
خواهد داشت.  منطقه اثر اعالمي براي اين سامانه، در 
روز دوشنبه در گيالن، مازندران، گلستان، كرمانشاه، 
هم��دان، مركزي، س��منان، قم، ته��ران، آذربايجان 
ش��رقي، اصفهان، اردبيل فعال خواهد بود و روز س��ه 
ش��نبه بارش ها در خراسان جنوبي، خراسان رضوي، 
چهارمح��ال و بختي��اري ادامه خواهد داش��ت.بنابر 
گزارش سازمان هواشناسي احتياط در تردد از حاشيه 
رودخانه ها و مسيل ها، احتياط در صعود به ارتفاعات، 
احتياط در جابه جايي عش��اير كوچ رو، آمادگي براي 
برف روبي در مناطق سرد س��ير توصيه شده است.بر 
اساس هشدار س��طح نارنجي هواشناسي كشاورزي، 
نوع مخاطره اعالمي خس��ارت به محصوالت و ادوات 
كشاورزي اعالم شده اس��ت . منطقه اثر اعالمي اين 
سامانه بارش��ي براي روز روز دوشنبه در نيمه شرقي 
هرمزگان، جنوب كرمان، سيس��تان و بلوچس��تان، 
خراسان جنوبي، خراس��ان رضوي و روز سه شنبه در 
جنوب سيستان و بلوچس��تان خواهدبود .بر اساس 
گزارش سازمان هواشناسي زهكشي و پاكسازي مسير 
آب باغات و مزارع با توجه به بارش ها، عدم انجام آبياري، 
محلول پاشي و سم پاش��ي با توجه به وقوع بارش ها، 
استحكام س��ازه هاي باغي در برابر بارش هاي شديد، 
انجام آبياري در خاك هاي شور بعد از وقوع باران يا برف 
به منظور آبش��ويي شوري از محيط ريشه، تسريع در 
انتقال محصوالت برداشت شده به مكان هاي مسقف، 
خودداري از انجام چالكود در باغات با توجه به رخداد 
بارش سنگين، تسريع در برداش��ت مركبات استان 

كرمان اقدام كنند.
به صاحبان س��الن هاي پرورش قارچ، گلخانه و انبار 
توصيه شده تهويه، تنظيم دما و تامين سوخت سالن ها 
با توجه ب��ه كاهش دما و وقوع بارش ها انجام ش��ود و 
استحكام و ترميم سقف گلخانه ها در برابر بارش شديد 
بررسي شود و همچنين كنترل دما و رطوبت انبارها با 
توجه به افزايش رطوبت، جهت جلوگيري از خسارت 
بيماري هاي قارچي، بس��ته نگه داشتن دريچه هاي 
گلخانه ها در هنگام كاهش دما و بارش كنترل شود. به 
سالن هاي مرغداري و دامداري نيز توصيه شده است 
از آب باران براي دام ها استفاده نشود همچنين از نفوذ 
هواي س��رد و روان آب به داخل س��الن ها جلوگيري 
و ك��ود از واحده��اي دام��داري قبل از وق��وع بارش 

جمع آوري شود.
استخر هاي پرورش ماهي نيزبه پاك سازي، تنظيم و 
كنترل دريچه هاي ورودي و خروجي آب اس��تخرها، 
جلوگيري از ورود آب گل آلود به اس��تخر ها با توجه 
به حجم باالي روان آب و س��يالبي شدن رودخانه ها، 
ع��دم كوددهي به اس��تخرهاي پ��رورش ماهي گرم 
آبي و كاهش غذا دهي به ميزان نصف نرمال به دليل 
ابرناكي توجه كنند. به عشاير و زنبورداران و دامداران 
نيز توصيه مي ش��ود از عبور در ارتفاع��ات، توقف در 
حاشيه رودخانه ها و مسيل  ها با توجه به وقوع بارش ها، 
عايق بن��دي و محافظت از كندوه��ا در مقابل بارش، 
كاهش دما و وزش باد و تغذيه كمكي كلني ها جهت 
زمستان گذراني، عدم چراي دام در مراتع و ارتفاعات و 
انتقال دام ها به مكان سرپوشيده در هنگام وقوع بارش 
خودداري كنند. همچنين در مورد استفاده از ماشين 
آالت و ادوات كشاورزي براي تخليه آب و جمع آوري 
لوله ها، اتصاالت و تجهيزات سيستم آبياري تحت فشار 
به دليل بارش هاي سنگين، توصيه مي شود ادوات و 

ماشين آالت از مزراع به مكان هاي امن منتقل شوند.

استخدام بستگان
مديران شهرداري ممنوع شد

اعضاي شوراي ش��هر با تصويب طرح تعارض منافع، با 
به كارگيري بستگان مديران شهري در بدنه مديريتي 
شهرداري مخالفت كردند.طرح »اصالح مصوبه مديريت 
تعارض منافع در شهرداري تهران« در جلسه امروز شوراي 
شهر بررسي شد. در ابتدا مهدي اقراريان درباره اين طرح 
گفت: اين طرح در صحن به تصويب رسيد و قرار بر اعمال 
برخي اصالحات بود. بحث عطف به ماسبق شدن موضوع 
اجرايي نيست اما باقي موارد اصالح شده است.سپس ناصر 
اماني گفت: بحث مهم در اين طرح از بين بردن احساس 
تبعيض است و حتي اگر قانون هم انتصاب يكي از اقوام 
ما را در شهرداري اجازه داده باشد، براي اخالق بايد از اين 
كار پرهيز كنيم و حق را رعايت كنيم.وي افزود: عطف به 
ماسبق شدن اين موضوع عين حق است. ما در سالگرد 
شهادت فردي هستيم كه حاضر نشد براي نزديكان خود 
قدمي بردارد. پيشنهاد بنده اين است كه يك تبصره اضافه 
كنيم تا شهرداري به اجراي آيين نامه استخدامي مصوب 
شورا و دستورالعمل مشاغل در مورد همه انتصابات بعد از 
15 مرداد ملزم شود.در نهايت كليات اين اليحه با موافقت 
اعضاي شورا راي آورد.اما پيشنهاد اماني مبني بر اجراي 
آن از تاريخ 15 مرداد رد شد و با تصويب اين طرح پس 
از موافقت فرمانداري، به كار گيري بستگان مديران 

شهري در بدنه شهري ممنوع خواهد شد.

هشدار به پايتخت از نسيم شهر
علي بيت اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي گفت: حفره ايجاد شده در نسيم 
ش��هر در فاصله 22 كيلومتري از ميدان آزادي تهران 
بود كه هش��داري براي پايتخت است.به گزارش مهر، 
پنجشنبه 9 دي ماه حفره 30 متر مربعي به عمق 2 متر در 
نسيم شهر به علت فرونشست زمين ايجاد كرد. گفته شده 
كه محل فروريزش، قنات قديمي اين شهر بوده است كه 
در نشست روز پنجشنبه به شكل ايجاد حفره در خيابان 
خودنمايي كرد.گزارش ها حاكي از وقوع فرونشست در 
فاصله 22 كيلومتري ميدان آزادي تهران رخ داده كه 
هشداري براي پايتخت محسوب مي شود.بيت اللهي با 
بيان اينكه عمق فرونشست آنگونه كه در فضاي مجازي 
مطرح شد نبوده و بزرگنمايي صورت گرفته است گفت: 
محدوده فرونشست زمين نس��يم شهر بين مسير دو 
رودخانه كرج در ش��رق محل فرونشست و شادچاي 
در غ��رب آن در فاصله 5 كيلومتري از هر كدام صورت 
گرفته است؛ اين دو رودخانه در شهر جديد انديشه به 
هم پيوس��ته و به درياچه نمك قم سرريز مي شود.وي 
با بيان اينكه بخشي از فرونشست به حياط ساختمان 
مسكوني مجاور محل اصلي ريزش زمين سرايت كرده، 
ادامه داد: عمق قنوات نسيم شهر 6 متر است كه عامل 
اصلي ريزش زمين در اين شهر استان تهران محسوب 
مي شود. اما خاك حفره ايجاد شده به طور كامل تا عمق 6 
متري ريزش نداشته و بعد از دو متر ريزش به علت ايجاد 

تونل، جلوي آن گرفته شده است.

تغيير نظر امارات 
درباره ترانزيت كاال از ايران

برخي شنيده ها حاكي از احتمال حذف ايران از كريدور 
ترانزيتي امارات - ايران - تركيه و جايگزيني مسير عراق 
براي ارسال كاالهاي اماراتي به تركيه است.محمدجواد 
هدايتي مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي سوم آذرماه 
امسال از راه اندازي كريدور امارات-تركيه-اروپا از خاك 
ايران به مهر خبر داد.وي گفت: حدود يك ماه پيش عبور 
آزمايشي از امارات به تركيه داشتيم و كاميوني از امارات 
با كشتي رو-رو به ايران آمد و از مرز بازرگان به تركيه 
رفت؛ اين عبور آزمايش��ي با دو كاميون انجام شد.اين 
مقام مسوول يادآور شد: اماراتي ها اين عبور آزمايشي 
از خاك ايران را براي بررسي اينكه آيا ترانزيت از خاك 
ايران به صرفه هس��ت يا نه، انجام دادند؛ به خصوص 
كه حمل دريايي افزايش 2 تا 3 برابري داش��ته است؛ 
لذا تجارت دوبي و امارات به تركيه كه قبل از مس��ير 
دريايي انجام مي شد، اين بار از مسير خشكي صورت 
گيرد.هدايتي تأكيد كرد: زمان عبور از خشكي بسيار 
كمتر از عبور دريايي بود و صرفه اقتصادي آن نيز تأييد 
شد؛ ضمن اينكه هزينه ها و توقف هاي عبور از كانال 
سوئز را ندارد. در حال حاضر كريدور جنوب به شمال 
ايران بسيار مورد استقبال كشورها قرار گرفته و بايد با 
توجه به شرايطي كه ايجاد شده، به دنبال تسهيل اين 
عبور ترانزيتي و همچنين كاهش فرآيندهاي ترانزيت 
از مسير ايران باشيم. همچنين بايد امنيت موجود در 
كشورمان و زيرساخت هاي حمل و نقلي آن را به ديگر 
كشورها بشناسانيم.محمدحسين رضاييان، كارشناس 
حوزه ترانزيت نيز 20 آبان ماه گفت: اين محموله از مبداء 
امارات وارد بندر شهيد رجايي شده و از مرز بازرگان به 
تركيه رسيد. زمان طي اين مس��ير كه پيش از اين از 
بندر شارجه امارات تا بندر مرسين تركيه طي مي شد 

به واسطه ايران به 8 روز كاهش يافته است. 

نتايج شامخ كل آذر 1400 حاكي از تداوم ركود در صنعت ساختمان است

تصوير بازار زمين، آپارتمان و اجاره در كشور طي بهار 1400 چگونه بود؟

سازندگان در تله تورم مصالح ساختماني

اختالف 32 برابري قيمت مسكن در شمال و جنوب تهران
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمارها حاكي از اختالف شديد قيمت زمين 
و مس��كن در ش��مال و جنوب پايتخت طي بهار سال 
جاري دارد، به گونه اي كه قيمت يك متر مس��كن در 
ش��مال تهران حدود 190 ميليون تومان )حدود 32 
برابر( بيشتر از كمترين قيمت در جنوب پايتخت است. 
قيمت زمين نيز داراي چنين اختالفي است. به گزارش 
»تعادل« به نقل از مركز آم��ار ايران، تغييرات قيمت 
فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي در تهران طي بهار 1400 بين حداقل 5 ميليون 
تومان در منطقه 20 و حداكث��ر 168 ميليون تومان 
در منطقه 2 بوده اس��ت كه نمايانگر اختالفي معادل 
163 ميليون تومان از جنوب تا شمال پايتخت است.
همچنين بر اساس اين گزارش رسمي، تغييرات قيمت 
فروش هر متر مربع زيربناي مس��كوني بين حداقل 4 
ميليون و 200 هزار تومان در منطقه 20 و حداكثر 193 
ميليون و 279 هزار تومان در منطقه 2 بوده است كه 
اختالفي در حدود 189 ميليون تومان را نشان مي دهد.

    تصوير كشوري زمين، مسكن و اجاره
گزارش مركز آمار همچنين حاكي است، متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در كل كشور 11 ميليون و 694 هزار تومان با ميانگين 
مساحت ٢٩١ مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 
٢٥.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤.٧ 
درصد افزايش داشته است.متوسط قيمت فروش هر متر 
مربع زيربناي مسكوني معامله شده در كل كشور نيز طي 
بهار سال جاري 11 ميليون و 503 هزار تومان با ميانگين 
مساحت 115 مترمربع و متوسط عمر بناي 13 سال بوده 
است كه نس��بت به فصل قبل 12.2 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 100.2 درصد افزايش داشته است.
در همين حال، متوس��ط مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه  3 
درصد وديعه  پرداختي براي اجاره  يك مترمربع زيربناي 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
در سطح كشور 28 هزار و 192 تومان با ميانگين مساحت 
١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بناي ١٤ سال بوده است كه 
نسبت به فصل قبل ٢٣ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ٦٣.٧ درصد افزايش داشته است.

    جزييات تحوالت بازار مسكن تهران
در بهار 1400

گزارش مركز آمار ايران حاكي اس��ت، متوس��ط قيمت 
فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي معامله شده در ش��هر تهران 45 ميليون و 961 
هزار تومان با ميانگين مساحت 445 متر مربع بوده است 
كه نسبت به زمستان س��ال قبل 3.1 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 80.2 درصد افزايش داشته است. 
همچنين تعداد معامالت ف��روش هر متر مربع زمين يا 
زمين ساختمان مسكوني كلنگي در شهر تهران نسبت 
به فصل قبل 17.9 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل 34.5 درصد كاهش داشته است.در ميان مناطق 
22گانه پايتخت، بيشترين متوسط قيمت فروش هر متر 
مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در حدود 
99 ميليون و 157 هزار تومان با ميانگين مساحت 309 
مترمربع در منطقه 3 و كمترين آن در حدود 9 ميليون 
و 783 هزار تومان با ميانگين مس��احت 743 مترمربع 
در منطقه 20 بوده اس��ت.اين گزارش همچنين نشان 
مي دهد، تغييرات قيمت فروش ه��ر متر مربع زمين يا 
زمين ساختمان مسكوني كلنگي در تهران طي بهار 1400 
بين حداقل 5 ميليون تومان در منطقه 20 و حداكثر 168 
ميليون تومان در منطقه 2 بوده است كه نمايانگر اختالفي 
معادل 163 ميليون تومان از جنوب تا شمال پايتخت است.

همچنين از كل معامالت انجام شده براي فروش زمين 
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در مناطق 22گانه 
تهران، منطقه 5 با 9.5 درصد، داراي بيش��ترين سهم و 

منطقه 8 با 1.8 درصد، داراي كمترين سهم هستند.

    تورم فصلي بهار؛ 16 درصد
بر اساس گزارش مركز آمار ايران، متوسط قيمت فروش 
هر متر مربع زيربناي مسكوني در تهران طي بهار سال 
جاري 32 ميليون و 562 هزار و 900 تومان با ميانگين 
مساحت 98 متر مربع و متوسط عمر بناي 12 سال بوده 
است كه نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل 73 درصد افزايش داشته است. همچنين 
تعداد معامالت فروش زيربناي مسكوني انجام شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران نسبت به 
فصل قبل 16 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 48.8 درصد كاهش داشته است.در ميان مناطق 22 

گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت فروش 
يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده در حدود 
76 ميليون و 601 هزار تومان با ميانگين مساحت 169 
مترمربع و متوسط عمر بناي 11 سال در منطقه يك و 
كمتري��ن آن در حدود 13 ميليون و 458 هزار تومان با 
ميانگين 68 متر مربع و متوسط عمر بناي 12 سال در 
منطقه 18 بوده است.اين گزارش همچنين حاكي است، 
تغييرات قيمت فروش هر متر مربع زيربناي مسكوني 
بين حداقل 4 ميليون و 200 هزار تومان در منطقه 20 
و حداكثر 193 ميليون و 279 هزار تومان در منطقه 2 
بوده است كه اختالفي در حدود 189 ميليون تومان را 
نشان مي دهد.همچنين از كل معامالت انجام شده براي 
فروش زيربناي مسكوني در مناطق 22 تهران، منطقه 5 
با 13.9 درصد، داراي بيشترين سهم و منطقه 19 با 1.3 

درصد داراي كمترين سهم هستند.

     تورم 23درصدي اجاربها در بهار 
به گزارش مركز آمار ايران، متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه 
به عالوه 3 درص��د وديعه پرداختي براي اجاره يك متر 
مربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در شهر تهران 83 هزار و 463 تومان با 

ميانگين مساحت 82 مترمربع و متوسط عمر بناي 15 
سال بوده است كه نسبت به فصل قبل 23 درصد و نسبت 
به فصل مشابه س��ال قبل 49.8 درصد افزايش داشته 
است. همچنين تعداد معامالت اجاره زيربناي مسكوني 
در تهران طي بهار 1400 نسبت به فصل قبل 56.4 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل 125.8 درصد افزايش 
داشته است. در ميان مناطق 22گانه پايتخت، بيشترين 
متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به ع��الوه 3 درصد وديعه 
پرداختي براي اجاره يك متر مربع زيربناي مس��كوني 
معامله شده، 148 هزار و 340 تومان با ميانگين مساحت 
126 مترمربع و متوسط عمر بناي 14 سال در منطقه يك 
و كمترين آن 40 هزار و 980 تومان با ميانگين مساحت 
68 متر مربع و متوس��ط عمر بناي 15 سال در منطقه 
19 بوده است.بر اساس اين گزارش، تغييرات مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه 3 درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر 
مترمربع زيربناي مسكوني در معامالت انجام شده بين 
حداقل 5 هزار تومان در منطقه 18 و حداكثر 675 هزار 
و 131 تومان در منطقه 3 بوده اس��ت.همچنين از كل 
معامالت اجاره زيربناي مس��كوني در مناطق 22گانه 
تهران، منطقه 5 با 15.7 درصد، داراي بيشترين سهم 

و منطقه 16 با 1.3 درصد داراي كمترين سهم هستند.

 » آگهي دعوت به افرازدرخصوص شش دانگ پالک3164/173
اصلی واقع در بخش دو غرب ثبت بابل«

 از: اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل
 به افراد مشروحه ذیل خواندگان افراز

 نظر به اینکه آقاي ابوالفضل راشدي مالك مشاعی مالک 1۸ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی ۹۰سیر شش دانگ پالك ثبتی 3164/173- اصلي واقع در بخش در غرب 
ثبت بابل )شریك شما( طي درخواست وارده بشماره 14۰۰2171۰۰۰4۰23564 به تاریخ 14۰۰/۰7/۰2 تقاضاي افراز حصه مشاعی خود را از پالك مزبورنموده اندواز اعالم آدرس محل سکونت دیگر 
مالكین مشاعي بنامهاي 1- محمدرضا راشدی مالک 1۸ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی ۹۰سیر شش دانگ 2-رکسانا کرباسچی مالک 6سیرمشاع از 24۰سیر عرصه 
واعیان 3- - اسیه راشدی مالک۹ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی ۹۰ سیر شش دانگ 4 رقیه راشدی مالک و سیرمشاع از 26۰سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه 
اعیانی ۹۰ سیر شش دانگ 5- محمد راشدی مالک ۹۰ سیر مشاع از 24۰ سیرشش دانگ 6-رویا کرباسچی مالک 6سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان 7 - رزا کرباسچی مالک 6سیرمشاع از 
24۰ سیر عرصه و اعیان ششدانگ ۸- محمدرضا کرباسچی مالک 12 سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان ۹-نرجس راشدی مالک ۹ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی 
۹۰سیر شش دانگ 1۰- علیرضاراشدی مالک 1۸ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی ۹۰ سیر شش دانگ 11-علی اكبر طبیبیان مالک 2۰ سیرمشاع از 24۰سیر عرصه و 
اعیان 12-طاهره راشدی مالک۹ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان باستثنای ثمنیه اعیانی ۹۰ سیر شش دانگ 13- اسمعیل کرباسچی مالک 1۰ سیرمشاع از 24۰ سیر عرصه و اعیان و دیگر 
ذوی الحقوقین احتمالی اظهار عجزو بي اطالعي کردند لذا باستناد ماده 1۸ آیین نامه اجرایي مفاد اسناد رسمي به خواندگان افراز فوق االشاره اخطار و ابالغ قانوني مي شود که نماینده و نقشه بردار 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل راس ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه مورخ14۰۰/1۰/2۰جهت انجام عملیات افراز در محل وقوع ملك حاضر خواهند شد. لذا از شما در موعد مقرر در محل وقوع ملك 
دعوت بعمل می آید بدیهي است عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد چنانچه تشریفات قانونی افراز منجر به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر موافقت یا رد  درخواست افراز گردید 
متعاقبا از طریق روز نامه کثیراالنتشار به شما ابالغ خواهد شد درصورتیکه به نحوه افراز ویا میزان مالکیت اعتراض داشته باشید باستناد ماده دو قانون افراز وفروش امالک مشاع جهت تعیین و 

تکلیف به دادگستری محل وقوع ملک مراجعه نمائید .
تاریخ انتشار: 14۰۰/1۰/13

حسینی کریمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل م الف : 1243457



آن طور ك��ه داده هاي تازه نش��ان مي دهن��د، ميزان 
فروش سرمايه گذاران بلندمدت بيت كوين به نزديكي 
پايين ترين سطح تاريخ خود رسيده است. در واقع بيشتر 
كس��اني كه در روزهاي اخير اقدام به فروش كرده اند، 
سرمايه گذاراني هستند كه بين سه تا شش ماه گذشته 
وارد بازار شده اند. در عين حال، افزايش قوانين و مقررات، 
استانداردهايي را ايجاد مي كند كه ارتكاب جرم و امكان 
كالهبرداري را براي مجرمان دشوارتر كرده و در عين 
حال پذيرش ارزهاي ديجيتال در بين سرمايه گذاران 

نهادي را نيز تقويت مي كند.
با نگاهي به داده هاي جديد درمي يابيم با اينكه قيمت 
بيت كوين در سال ۲۰۲۱ به اوج ۶۹,۰۰۰ دالري رسيد، 
س��رمايه گذاران قديمي بيت كوين تا به حال اقدام به 
 »CDD« فروش نكرده اند. داد ه هاي مربوط به شاخص
شركت تحليلي گالسنود نشان مي دهد تعداد واحدهايي 
كه سرمايه گذاران قديمي آنها را مي فروشند، به نزديكي 
پايين ترين سطح تاريخ خود رسيده است. اين شاخص 
در واقع با محاسبه طول عمر و موجودي هر آدرس، ابزاري 
براي رصد رفتارهاي معامالتي سرمايه گذاران بلندمدت 
بيت كوين ارايه مي كن��د. در حال حاضر هم با توجه به 
سابقه س��رمايه گذاران بلندمدت بيت كوين، مي توان 
گفت كه اين شاخص در شرايطي كاماًل آرام قرار گرفته 
است. شاخص CDD درواقع نشان مي دهد هر بار كه 
يك بيت كوين بين دو كيف پول جابه جا مي شود، تا چه 
مدت دس��ت نخورده باقي مي ماند. از اين ابزار مي توان 
براي ساده سازي فرايند اندازه گيري حجم معامالت و 
بررسي روندهاي بازار استفاده كرد. واحدهاي قديمي 
در مقايسه با بيت كوين هايي كه مدام جابه جا شده اند، 
از اهميت بيشتري برخوردار هستند. حساب توييتري 
يو تي ايكس او منيجمنت گفته اس��ت با اينكه قيمت 
بيت كوين در چند ماه گذشته افزايش يافته، ارزش فعلي 
شاخص CDD همچنان در نزديكي پايين ترين سطح 
تاريخ خود قرار گرفته است. داده ها نشان مي دهد پس از 
ركوردشكني قيمت بيت كوين در سال ۲۰۱۷ كه باعث 
شد برخي از س��رمايه گذاران قديمي بيت كوين هاي 
خود را بفروشند، تاكنون سرمايه گذاران بزرگ چنين 
كاري نكرده اند. حتي نزديك شدن قيمت به ۷۰,۰۰۰ 
دالر هم نتوانس��ت تغييري در اين روند ايجاد كند و 
همچنان به نظر مي رسد اين سرمايه گذاران تازه وارد 

بازار هستند كه اقدام به فروش مي كنند.

    خريداران تابستان، فروشندگان زمستان
ش��اخص هودل ويوز، پلتفرم تحليلي آن چيِند كپيتال 
هم تأييد مي كند بيش��ترين ميزان ف��روش مربوط به 
بيت كوين هايي بوده اس��ت كه بين سه تا شش ماه قبل 
خريداري شده اند. اين نش��ان مي دهد كه فروشندگان 
فعلي بيت كوين هاي خود را بين ژوئن تا سپتامبر )خرداد 
تا شهريور( سال ۲۰۲۱ خريده اند؛ يعني زماني كه قيمت 
بيت كوين به ۳۰,۰۰۰ دالر رس��يده بود. مدت هاس��ت 
تفاوت هاي ميان هولدرهاي مختلف بيت كوين زير ذره بين 
تحليلگران است. سرمايه كساني كه بيت كوين هاي خود 
را در قيمت ۲۰,۰۰۰ دالر خريده بودند هم اكنون دو برابر 
شده است؛ چراكه قيمت هاي مربوط به پايان سال ۲۰۲۱ 
بيش از ۲۰,۰۰۰ دالر افزون تر از قيمت هاي ابتداي ژانويه 
)دي( است. ديالن لكلير، تحليلگر ارشد »UTXO« در 
۲۳ دسامبر )۲ دي( گفته بود بازار بيت كوين بار ديگر وارد 
فاز انباشت شده است. لكلير هفته گذشته هم گفته بود 
سرمايه گذاران بلندمدت به طور كلي در اين ماه موجودي 

خود را افزايش خواهند داد.

    آيا نهاد ها به پذيرش ارزهاي ديجيتال
 ادامه مي دهند؟ 

س��رمايه گذاران نهادي براي اطمينان از سرمايه گذاري 
خود در صنعت ارزهاي ديجيتال، به تضمين هاي نظارتي 
نياز دارند. مقامات مالي در سراسر جهان در حال تشديد 
مقررات مرب��وط به صنعت ارزهاي ديجيتال هس��تند. 
افزايش قوانين و مقررات، استانداردهايي را ايجاد مي كند 
كه ارتكاب جرم و امكان كالهب��رداري را براي مجرمان 
دشوارتر كرده و در عين حال پذيرش ارزهاي ديجيتال 
در بين سرمايه گذاران نهادي را نيز تقويت مي كند. در ۵ 
اكتبر سال ۲۰۲۱، بيت كوين از مرز ۵۰,۰۰۰ دالر عبور 
كرد. پس از آن بسياري به دنبال اين هستند كه با بررسي 
تحليل هاي تكنيكال ببينند كه اين ارز ديجيتال آمادگي 
عبور از س��قف قبلي خود يعني ۶۸,۰۰۰ دالر را دارد يا 
خير. اما مهم تر از اين موضوع، بررسي عوامل تأثيرگذار 
ديگري است كه تا پيش از اين در صنعت ارزهاي ديجيتال 
وجود نداشته است. قانون گذاران در واشنگتن و سراسر 
جهان در تالش هس��تند تا راهي براي ايج��اد قوانين و 
دستورالعمل هايي را براي ايمن تر كردن ارزهاي ديجيتال 
پي��دا كنند. اين قانون گ��ذاري، امنيت بيش��تري براي 
سرمايه گذاران و جذابيت كمتري براي مجرمان سايبري 
ايجاد خواهد كرد. چين در ماه سپتامبر اعالم كرد كه تمام 
تراكنش هاي ارزهاي ديجيتال در اين كشور غيرقانوني 
است. آنها اعالم كردند كه عماًل هرگونه فعاليت مرتبط 
با صنعت ارزهاي ديجيت��ال در مرزهاي چين را متوقف 
مي كند. در اي��االت متحده، قوانين منع كننده اي به اين 
صراحت وجود ندارد. اخيراً هم اظهارات اميدواركننده اي 
ازسوي مسووالن و قانون گذاران درباره اين حوزه به گوش 
مي رس��د. جروم پاول، رييس خزانه داري امريكا، اخيراً 
گفته اس��ت كه »هيچ قصدي« براي ممنوعيت ارزهاي 
ديجيتال در اياالت متحده ندارد. گري گنس��لر رييس 
كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، نيز به طور مداوم 
در مورد نقش آژانس خود و كميسيون معامالت آتي كاال 
در نظارت بر اين صنعت اظهارنظر مي كند. گنسلر اخيراً تا 
جايي پيش رفت كه گفت: »اگر مقررات سخت گيرانه تري 
وضع نشود، سرمايه گذاران احتمااًل آسيب خواهند ديد.« 
عالوه بر اين، IRS )س��ازمان خدمات درآمد داخلي( نيز 
عالقه آشكاري دارد كه سرمايه گذاران امكان ارايه گزارش 
موجودي ارز ديجيتال خود را هنگام ثبت ماليات داشته 
باشند. بنابراين، وجود قوانين مناسب مي تواند تشخيص 
موارد فرار مالياتي در اين حيطه را براي IRS آسان تر كند. 
عالوه بر اين، قواني��ن نظارتي مي تواند بر قيمت ارزهاي 
ديجيتال در اين بازار بي ثبات نيز تأثير بگذارد و تا حدي از 

نوسانات پيش بيني نشده آن بكاهد. به طور كلي، بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند قانون گذاري تصميم مناسبي 
براي اين صنعت اس��ت. بن واي��س، مديرعامل و يكي از 
 بنيان گذاران كوين فليپ، پلتفرم خريدوفروش و شبكه 
خودپرداز ارزه��اي ديجيتال، در اين خصوص مي گويد: 
»قانون گذاري اعتماد مردم نسبت به ارزهاي ديجيتال 
را بيشتر مي كند. اما من فكر مي كنم مساله  اين است كه 
بايد براي آن وقت بگذاريم و آن را به درستي انجام دهيم.«

    پذيرش تكنولوژي هاي مختلف
 از جمله بيت كوين

هم حاميان و ه��م مخالفان بيت كوين، اخي��راً آن را به 
اينترنت در سال ۱۹۹۷ تشبيه كرده اند. بيت كوين با نرخ 
رشد ساالنه ۱۱۳ درصدي، در مقايسه با رشد ۶۳ درصدي 
اينترنت در آن زمان، در جايگاه باالتري قرار گرفته است. 
حتي اگر نرخ پذيرش بيت كوين نس��بت به اينترنت نيز 
كند ش��ود، بازهم تعداد كارب��ران آن به يك ميليارد نفر 
تا س��ال ۲۰۲۴ و ۴ ميليارد تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد. 
در ۸ سپتامبر ۲۰۲۱، السالوادور به عنوان اولين كشور، 
بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني پذيرفت و همانطور 
كه اخبار و اطالعات نشان مي دهد، مطمئنًا آخرين آنها 
نخواهد بود. تخمين زده مي شود كه بيش از ۵۰ درصد از 
مردم السالوادور اكنون از كيف پول دولتي ارز ديجيتاِل 
چيوو استفاده مي كنند. اين در حالي است كه تنها حدود 
۳۰ درصد از مردم داراي حس��اب بانكي هستند. طبق 
گزارش اخي��ر بانك جهاني، تقريب��ًا ۱.۷ ميليارد نفر به 
حساب بانكي دسترسي ندارند، با اين حال ۱.۱ ميليارد نفر 
از آنها تلفن همراه دارند. از مدت ها پيش اين روايت مطرح 
شده است كه ارزهاي ديجيتال مي توانند راه حلي براي 
بانكداري بدون استفاده از بانك ارايه كنند. بانك جهاني در 
سال ۲۰۱۸ گزارش داد كه ارزش كل بازار جهاني حواله، 
به ۶۸۹ ميليارد دالر افزايش يافته است كه ۵۲۸ ميليارد 
دالر آن به كشورهاي در حال توسعه تعلق دارد. عالوه  بر 
دستگاه هاي خودپرداز چيوو كه در السالوادور نصب شده  
است و كارمزدي دريافت نمي كند، ۵۰ دستگاه خودپرداز 
چيوو ديگر نيز در حال حاضر در سراس��ر اياالت متحده 
امريكا نصب شده است. در حال حاضر حدود ۲.۳ ميليون 
نفر از اهالي الس��الوادور در امريكا زندگي و كار مي كنند. 
تخمين زده مي شود كه ساكنان اين كشور ساالنه حدود 
۴۰۰ ميليون دالر را صرف كارمزد حواله كنند. با وجود 
دس��تگاه هاي خودپرداز جديدي كه به اين افراد امكان 
مي دهد پرداخت هاي س��ريع و بدون كارم��زد را به آن 
سوي مرزها داشته باشند مي توان شاهد اولين مورد در 

بهبود وضعيت يك سيستم مالي قديمي و پرهزينه بود 
كه در آن از فناوري بالك چين استفاده شده است. عالوه  
بر السالوادور، اوكراين نيز برنامه هاي خود را براي قانوني 
كردن بيت كوين و ارزهاي ديجيتال اعالم كرده است. با 
توجه به اينكه كوبا، برزيل و پاراگوئه همگي در حال اقدام 
براي پذيرش اين فناوري هستند. بر اساس جديدترين 
نظرسنجي انجام شده با محوريت سرمايه گذاري نهادي، 
مشخص ش��د كه حدود ۴۰۰ ميليارد دالر از دارايي ها، 
تحت مديريت نهادي قرار دارد. اين اعداد، نشان گر نرخ رو 

به رشدي مشاركت نهاد ها در اين زمينه است.

    از نظر مفهومي، بيت كوين پوششي
 در برابر تورم است

با سخت تر شدن وضعيت اشتغال و در نتيجه افزايش 
دس��تمزدها به همراه افزايش قيمت  كاالها در سراسر 
جهان، اي��ن احتمال تقويت ش��ده ك��ه احتمااًل يك 
مشكل تورمي بزرگ در حال نمايان شدن است. در اين 
شرايط، سرمايه گذاران بر اساس چشم انداز تورم به دو 
مكتب فكري تقسيم مي شوند: دستِه اول، آنهايي كه 
معتقدند اثرات تورم ماهي��ت گذرايي دارد و گروه دوم 
سرمايه گذاراني كه افزايش تورم را تهديدي براي ثبات 
اقتصاد مي بينند. از نظر مفهومي، بيت كوين پوششي در 
برابر تورم اس��ت. اين همان چيزي است كه از نظر يك 
اقتصاددان »دارايي واقعي« ناميده مي شود؛ دارايي با 
عرضه محدود و مشخص كه به دالر امريكا قيمت گذاري 
مي شود. اگر عرضه دالر امريكا يا هر ارز فيات ديگري در 
حال افزايش باشد، اين موضوع محتمل است كه قيمت 
بيت كوين برخالف ساير ارزهاي فيات افزايش يابد، حتي 
اگر قدرت خريد آن راكد بماند. داده ها نشان مي دهد كه 
بيت كوين نقش خود را به عنوان يك س��د تورمي آغاز 
كرده است. همچنين داده ها نشان مي دهند كه رابطه 
بين بيت كوين و تورم در حال حاضر بهتر از رابطه طال 
و تورم است. افزايش قيمت انرژي، نرخ بازنشستگي و 
خطرات ناشي از افزايش بيشتر دستمزدها، موجب شده 
است تا تورم باالتر همچنان به عنوان يك خطر بالقوه 
باقي بماند. البته نمي ت��وان با قاطعيت گفت كه دقيقًا 
در پنج سال آينده چه اتفاقي براي تورم رخ خواهد داد. 
بنابراين افزودن بيت كوين و ساير »دارايي هاي واقعي« 
به منظور محافظت از س��بد س��رمايه گذاري در برابر 
خطرات ادامه داِر تورم افسار ُگسيخته، اقدامي محتاطانه 
محسوب مي شود. جريان  صندوق هاي سرمايه گذاري 
نشان مي دهد كه بيت  كوين ش��روع به بلعيدن سهم 
بازار طال كرده و در حال حاضر ۹.۱ درصد از سهم بازار 
طال را به خود اختصاص داده است. اخيراً شاهد بوديم 
كه گري گنسلر، رييس SEC گفته بود: »همانطور كه 
برخي در طال سرمايه گذاري مي كنند بيت كوين هم، 
اكنون ذخيره ارزشي است كه مردم تمايل دارند در آن 
سرمايه گذاري كنند.« اين امر ماهيت بيت كوين را به 
عنوان يك »دارايي واقع��ي« اثبات مي كند. از آنجايي 
كه خطرات تورم در كوتاه مدت احتمااًل تشديد خواهند 
شد، بنابراين ديدن افزايش بهاي بيت كوين و تصاحب 
جايگاه هاي باالتر بازار توس��ط طال در آينده، موضوع 
چندان عجيبي نخواهد بود. مجموعه اي از رويدادهاي 
بالقوِه حمايتي قيمت مانند بحث افزايش شفافيت هاي 
نظارتي، ريس��ك هاي تورمي، پذيرش و تمايل بيشتر 
سرمايه گذاران به ارزهاي ديجيتال مي تواند به بهبود 
اين روند كمك كند. اين عوامل در عين حال زمينه را 
براي مشاركت هرچه بيشتر سرمايه گذاران نهادي در 

اين نوع از دارايي ها نيز فراهم خواهد كرد.

دنياي فناوريدریچه دانش و فن6   Mon. Jan 3. 2022  2122   دوشنبه 13 دي 1400    29 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره 

ماموريت شبكه ملي اطالعات 
براي توسعه خدمات هوشمند

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي وزير ارتباطات گفت: 
در اين سال ها پوشش، كيفيت و ظرفيت شبكه ارتباطي 
افزايش يافته، اما خدم��ات و محتواي داخلي هم تراز با آن 
رشد نكرده اس��ت. ماموريت شبكه ملي اطالعات در دوره 
جديد هم زمان با توسعه زيرساخت ها، توسعه خدمات پايه  و 
خدمات كاربردي هوشمند است. علي اصغر انصاري، درباره 
شبكه ملي اطالعات و سياس��ت جديدي كه در معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي بر عهده گرفته  است به ايرنا 
گفت: به جاي تشريح اليه هاي فني شبكه ملي اطالعات براي 
مردم، در وهله نخست بايد با آنان راجع به خدمات جديد 
هوشمند و ارزش افزوده هاي آن صحبت كرد، زيرا مسائل 
فني دغدغه اصلي مردم نيست. دبير شوراي راهبردي توسعه 
شبكه ملي اطالعات افزود: در دوره جديد توسعه متوازن 
زيرساخت ها و خدمات پايه و كاربردي بر بستر شبكه ملي 
اطالع��ات را به صورت هم زمان در اولويت قرار داديم. همه 
بخش ها بر اساس سند معماري و طرح كالن وظايف خود 
را در  توسعه ش��بكه ملي انجام خواهند داد. اما بايد به اين 
نكته توجه داشت كه به لحاظ تجهيز، توسعه و پياده سازي 
اين طرح كالن، سهم دولت حدود ۱۰ درصد و ۹۰ درصد 
باقي مانده بر عهده بخش خصوصي است. بنابراين براي ارايه 
خدمات متنوع به مردم بايد ش��رايط براي سرمايه گذاري 

بخش خصوصي براساس يك مدل اقتصادي فراهم شود.
    امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي 

با حداقل ريسك
انصاري با تأكيد بر اينكه در رويكرد جديد وزارت ارتباطات 
براي توسعه شبكه ملي اطالعات، منابع خوبي پيش بيني 
شده است، ادامه داد: توسعه شبكه ملي اطالعات، نياز به 
سرمايه گذاري زيادي دارد و يكي از برنامه هاي اولويت دار 
ما اين است كه زمينه الزم براي سرمايه گذاري در بخش 
خصوصي را مهيا كنيم. براي تحقق شبكه ملي اطالت 
منابع دولتي الزم اس��ت اما كافي نيس��ت. به اين دليل 
كه اگر بخواهيم به قول هايي ك��ه در اين زمينه داده ايم 
عمل و اهدافي كه در شبكه ملي است را محقق كنيم، به 
سرمايه گذاري بيشتري نيازمنديم. براي توسعه شبكه 
ملي، از ظرفيت س��ازمان توس��عه اي س��ازمان فناوري 
اطالعات ايران نيز استفاده خواهد شد. ضمن اينكه وزارت 
ارتباطات نيز منابع و اعتباراتي را براي مشاركت با بخش 
خصوصي در نظر گرفته است تا آنها براي سرمايه گذاري 
در تحقق شبكه ملي اطالعات ترغيب شوند. انصاري اظهار 
داشت: براي موفقيت در اين مسير، بايد تضمين كنيم كه 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در اين پروژه كمترين 
آسيب را دارد و ريسك را پايين بياوريم. يكي از زمينه هايي 
كه اكنون براي سرمايه گذاري مهيا شده، توسعه زيرساخت 
براي دسترسي، تسريع اتصال و ارتباط ُپرسرعت فيبر نوري 
تا در منازل و اماكن مختلف است كه براي دستيابي به اين 

هدف حداكثر سه تا چهار سال زمان نياز است.
    ايجاد مراكز داده بزرگ در كشور

به گفته انصاري، مورد بعدي براي سرمايه گذاري بخش 
خصوصي، ايجاد »مراكز داده بزرگ« در كشور است كه 
در اين رابطه زمينه الزم براي ارايه تسهيالت، زمين، برق 
و اتصال به شبكه ارتباطي اصلي كشور وجود دارد. در اين 
مناطق مي ت��وان مراكز داده بزرگ را با حداقل ريس��ك 
راه اندازي كرد. معاون وزير ارتباطات درباره فعاليت هايي 
كه در چند ماه اخير براي تحقق شبكه ملي اطالعات انجام 
شده اس��ت، گفت: در ۲ ماه گذشته بر اساس توانمندي 
صنايع داخلي براي توليد تجهيزات شبكه و بر اساس قانون 
استفاده حداكثري از توان داخلي، هماهنگي هاي الزم 
انجام شده تا اپراتورها به جاي واردات تجهيزات خارجي تا 
جاي ممكن از نمونه هاي داخلي با عمق مناسب استفاده 
كنند. وي تصريح كرد: به همين دليل و با توجه به تضمين 
بازار تجهيزات داخلي پيش بيني مي شود سرمايه گذاري 
براي بخش هاي تحقيق، توسعه و خطوط توليد تجهيزات 
در كوتاه مدت با رشد بيشتري روبرو شود. البته با توجه به 
باال بودن فناوري هاي اين تجهيزات وابستگي به برخي 
قطعات همچنان باقي است كه نيازمند واردات است و در 

اين زمينه حمايت هاي الزم در حال انجام است. 

توليد قدرتمندترين تبلت 
جهان براي بازي هاي ويدئويي

در آس��تانه آغاز نمايش��گاه فناوري سي اي اس 
اخباري در مورد عرضه يك تبلت جديد قدرتمند 
توسط ايس��وس براي اجراي بازي هاي ويدئويي 
 شنيده مي شود. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، 
تبلت يادش��ده فل��و زد ۱۳ ن��ام دارد و مجهز به 
پردازنده گرافيك��ي قدرتمند ايكس جي موبايل 
اس��ت. برخي منابع نزديك به ايس��وس مدعي 
ش��ده اند ك��ه اين تبل��ت قدرتمندتري��ن تبلت 
بازي هاي ويدئويي در جهان محسوب مي شود. 
قرار است رونمايي از اين تبلت در تاريخ ۴ ژانويه 
در نمايشگاه سي اي اس صورت بگيرد و احتمال 
م��ي رود اين تبلت هم��راه با ي��ك صفحه كليد 
جداشونده عرضه شود. اين تبلت داراي پرت هاي 
يو اس بي از دو نوع اي و س��ي است. جك هدفون 
۳.۵ ميلي متري نيز براي اين تبلت در نظر گرفته 
ش��ده و انتظار م��ي رود مدلي از آن ب��ا پردازنده 
گرافيكي جي فورس RTX ۳۰۸۰ به بازار بيايد. 
هنوز ايسوس به طور رسمي اطالعاتي در مورد اين 
تبلت و به خصوص ويژگي هاي نمايشگر و قيمت 

آن منتشر نكرده است.

ویژه

سرويس هاي ويژه عزاداري 
حضرت فاطمه زهرا )س(

 در آيگپ راه اندازي شد
به گزارش روابط عمومي آيگپ، به دنبال برنامه هاي 
ويژه ع��زاداري محرم و اربعين حس��يني و در پي 
اس��تقبال كاربران و عاشقان واليت و امامت از اين 
سرويس ها، آيگپ برنامه ويژه عزاداري ايام شهادت 
بانوي دو عالم حضرت فاطم��ه صديقه )س( را به 
مناسبت دهه دوم فاطميه آغاز كرد. اين برنامه هاي 
وي��ژه با عنوان اصلي »ياق��وت« در حال حاضر در 
آيگپ در دسترس دوستداران اهل بيت قرار گرفته 
است. ياقوت در آيگپ شامل قسمت ها و آيتم هاي 
مختلفي است كه كاربران مي توانند با توجه به حس 
و حال و عالقه مندي هاي خود از آنها استفاده كنند.

ويژه برنامه باب القبله، برنامه اي گفت وگو محور و 
از برنامه هاي توليدي همراه اول است كه از ۱۲ الي 
۱۶ دي ماه هر شب حوالي ساعت ۲۲ از بستر آيگپ 
پخش خواهد شد. در قس��مت پر طرفدار نواهاي 
ماندگار عاش��قان اهل بيت مي توانند گوش جان 
بس��پارند به صداي مداحان مطرح كشور، حسن 
عطايي، محمد حس��ين حداديان، محمد حسين 
پويانفر، محمود كريمي، مجيد بني فاطمه و مهدي 
رسولي. ضمن اينكه امكان عزاداري با مداحي هاي 
آذري و عربي نيز در س��رويس ياقوت مهيا است.  
كارب��ران آيگ��پ مي توانند داس��تان ها و كرامات 
عزاداري را در بخش كالم بزرگان ببينند و بشنوند. 
گلچين بهترين سبك هاي مداحي، پادكست هاي 
مذهب��ي، آش��نايي با س��بك زندگ��ي فاطمي، 
كانال هاي رسمي فعاالن مذهبي و علي الخصوص 
بات هوش��مند قرآن از ديگر بخش هاي كاربردي 
س��رويس ياقوت براي ايام فاطميه است. كاربران 
مي توانن��د ب��ا ورود به قس��مت معرف��ي محافل 
حس��يني جلس��ات عزاداري فاطم��ي را در كل 
كشور شناس��ايي كرده و با توجه به شرايط مكاني 
 و زمان��ي از اين محافل مذهبي و عرفاني بهره مند 
شوند. براي استفاده از امكانات »سرويس ياقوت« 
و همچنين ساير خدمات آيگپ، كافيست عدد ۱ را 
به ۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال كرده يا از طريق استورهاي 

داخلي براي دانلود و نصب اقدام كنيد.

سرمايه گذاران قديمي بيت كوين هاي خود را نمي فروشند
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سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

برگ سبز خودرو س�واری دنا پالس مدل1400 شماره 
شاسیNAAW61HU2ME403258 شماره موتور 
 153H0038179با ش�ماره پ�الک19  834و64 به نام
 علی زنگنه مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مفقودی

شهرداري پرند به استناد مجوز شماره 001943 مورخ 1400/09/18صادره از شورای اسالمی شهر پرند؛ در نظر 
دارد احداث زمین چمن مصنوعی در سه نقطه از شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل 

سه مورد کار مشابه با شهرداری ها با شرایط ذیل واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: احداث زمین چمن مصنوعی در س�ه نقطه از شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اساس 

فهرست بهای راه و باند و ابنیه 1400
2- محل اجراء پروژه : شهر پرند

3- مدت زمان اجرا: سه ماه 
4- مبلغ اعتبار:40/000/000/000  ریال )چهل میلیارد ریال(

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمان های شهرداری پرند می باشد. مهلت 
فروش و توزیع اسناد از روز دوشنبه مورخ  1400/10/20لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ1400/10/25  
می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 می باشد.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:2/000/000/000    )دو میلیارد( ریال
7- محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  1400/11/2در شهرداری پرند می باشد.

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است. 
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال می باشد.
11- ارائه معرفی نامه و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است. 

الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران - ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت ساختمان 

شهرداری مراجعه نمایند.
نوبت چاپ اول: 1400/10/13
حمیدرضا اله یاری-  شهردار پرندنوبت چاپ دوم:  1400/10/20

نوبت اولآگهي مناقصه عمومي



تعادل| 
دولت سيزدهم قصد دارد دالر 4200 را را از ادبيات 
اقتصادي حذف كند. اين تصميم در پي انتقادهاي 
فراواني كه به تخصيص ارز ارزان براي واردات كاالها 
اختصاص يافته بود، اما اثري برسفره مردم نداشت 
و تنها منجر به ايجاد رانت و فس��اد شده بود، گرفته 

شده است.
 اما برخ��ي در برابر حذف ياران��ه ارزي برخي اقالم 
اساس��ي مثل دارو مخالفت مي كنن��د و معتقدند 
يارانه اي ك��ه براي دارو پرداخت مي ش��ود عادالنه 
توزيع نمي شود وتنها باعث فساد و رانت شده است. 
نظر نايب رييس كميس��يون اقتصاد س��المت اتاق 
تهران در اين باره قابل توجه اس��ت. او با اش��اره به 
اينكه تخصي��ص ارز 4200 توماني به صنعت دارو 
قاچاق معك��وس را ايجاد كرده، مي گويد: »در حال 
حاضر به دليل روش اشتباه تخصيص ارز ترجيحي 
دارو، بخشي از سوبسيدي كه ما مي خواهيم به مردم 
خودمان تعلق بگيرد از طريق قاچاق معكوس شامل 

حال مردم كشورهاي همسايه شده است.« 
در همين حال، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران معتقد است كه پرداخت ارز 4200 توماني در 
س��ال هاي گذش��ته با انحراف زياد در اهداف خود، 
منجر به ايجاد رانت براي عده اي خاص شده و براي 

اقشار آسيب پذير كارايي چنداني نداشته است.
 اما مش��اور ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران معتقد 
اس��ت كه حذف ناگهاني آن مي تواند براي بخشي 
از جامعه ش��وك منفي ايجاد كن��د، بنابراين براي 
عبور از اين ش��وك، پيش ش��رط آن اين است كه 
دولت سياس��ت هاي حمايتي را گام به گام اجرايي 
كند و همزمان ب��ا حذف تدريج��ي ارز ترجيحي، 
محدوديت هاي ورود ارز به چرخه اقتصاد كش��ور و 

تعامالت پولي بين المللي را تسهيل كند. 

   پيش شرط هاي حذف يارانه ارزي 
ايران در سال هاي گذشته با معضل ارز چند نرخي 
مواجه بوده اس��ت. هرچه بخش خصوصي اصرار و 
تاكيد كرد كه نبايد ارز چند نرخي شده و فضايي غير 
شفاف و رانتي ايجاد شود، متاسفانه تصميم گيران 
به شكل ديگري كار را جلو بردند كه امروز نتايج اين 
تصميم��ات غلط خود را نش��ان مي دهد. در همين 
رابطه، مش��اور رييس اتاق بازرگاني اي��ران با بيان 
اينكه جلوگيري از ايجاد شوك هاي منفي در اقتصاد 
ايران اهميت فراواني دارد، توضيح داد: حال كه پس 
از چند س��ال دولت به اين نتيجه رسيده كه بايد به 
سمت ارز تك نرخي حركت كند و الاقل ارز دولتي 
را حذف كند بايد توجه داشت كه اگر تصميمات در 
اين زمينه به ايجاد شوك جديد اقتصاد منجر شود، 
نه تنها اثرات مثبت را تحت الشعاع قرار مي دهد كه 

مي تواند تبعات منفي نيز داشته باشد.
احمد پورفالح با اشاره به تاثير مستقيم ارز 4200 
توماني بر زندگي مردم، بيان كرد: با توجه به اينكه 
ارز دولتي در حوزه هاي��ي مانند دارو يا مواد غذايي 
س��فره مردم پرداخت ش��ده، ح��ذف ناگهاني آن 
مي تواند براي بخش��ي از جامعه شوك منفي ايجاد 
كند، براي عبور از اين ش��وك نياز به آن وجود دارد 
كه دولت سياس��ت هايي گام به گام را در اين بخش 
اجرايي كرده و حمايت هاي��ي تاثيرگذار را از مردم 
ب��ه عمل آورد. اين جداي از تبعاتي اس��ت كه براي 
توليدكنندگان به وجود خواهد آمد. پور فالح افزود: 
براي انجام حمايت هاي الزم بايد منابع اعتباري الزم 
وجود داشته باشد و اين موضوع با به نتيجه رسيدن 
مذاكرات هسته اي و دست يابي به منابع ارزي جديد 
ممكن خواهد بود. وي خاطرنش��ان كرد: ما همواره 
اين را گفته ايم كه اگر ارز تك نرخي باشد حتي اگر 
در رقم باال اين نرخ ثابت شود خيلي بهتر از ارز چند 
نرخي خواه��د بود اما با توجه ب��ه اينكه ارز 4200 
توماني بر زندگي مردم تاثير دارد، نحوه برنامه ريزي 

براي حذف آن و البت��ه فراهم كردن مقدمات مانند 
كنار زدن تحريم ها اهميت زيادي خواهد داشت.

    قاچاق معكوس يارانه
از آن سو، نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق 
تهران مي گويد دولت براي مبارزه با رانت و فس��اد 
در صنعت دارو باي��د ارز 4200 توماني را از ابتداي 
زنجيره اين صنعت حذف كن��د و از طريق بيمه ها 
و كانال ه��اي درس��ت به دس��ت مصرف كنندگان 
برس��اند. هاله حامدي فر كه خود از فعاالن صنعت 
دارو و از صادركنندگان نمونه در اين حوزه اس��ت، 
مي گويد: » فعاالن واقعي صنعت دارو اميد داشتند 
كه ارز ترجيحي براي دارو هم از ابتداي زنجيره اين 
صنعت حذف ش��ود و از طريق كانال درس��ت خود 
به دس��ت بيماران برسد اما خبرهايي كه اين روزها 
منتشر مي شود همه بر اين تاكيد دارد كه ارز 4200 
تومان براي دارو به روش كنوني باقي خواهد ماند، 
اين ارز از نظر ما كه فعاالن صنعت دارو هس��تيم و 
س��نديكاي توليد كنندگان دارو تنها باعث فساد و 

رانت شده است.«
او با اشاره به اينكه تخصيص ارز 4200 توماني به صنعت 
دارو قاچاق معكوس را ايجاد كرده است، مي گويد: » در 
حال حاضر به دليل روش اشتباه تخصيص ارز ترجيحي 
دارو، بخشي از سوبسيدي كه ما مي خواهيم به مردم 
خودمان تعلق بگيرد از طريق قاچاق معكوس شامل 

حال مردم كشورهاي همسايه شده است.«
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه مي گويد: 
» اگر دولت به دنبال اين است كه با تخصيص سوبسيد 
دارو به بيماران نيازمند يعني آنهايي كه در تهيه داروي 
خود و پرداخت هزينه هاي آن با مشكالت جدي رو به 
رو هستند كمك كند روش كنوني بدترين راهي است 
كه مي شود انتخاب كرد زيرا در مدل كنوني عدالت در 
توزيع يارانه دارو اصال رعايت نمي شود. در حال حاضر 
يارانه اي كه به دارو از طريق ارز 4200 توماني تخصيص 
داده مي شود بين دهك هاي مختلف جامعه به درستي 

و به صورت عادالنه تقسيم نمي شود.«
نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران در 
پاسخ به اين سوال كه منتقدان حذف ارز ترجيحي دارو 
اعالم مي كنند در صورت برداشته شدن اين ارز قيمت 
دارو چندين و چند برابر مي ش��ود؛ مي گويد: » اينها 
افرادي هستند كه يا كاسبان ارز 4200 توماني هستند 

يا متاسفانه تحت تاثير اين كاس��بان قرار گرفته اند و 
ذهنشان منحرف شده است. ما نمي گوييم كه يارانه 
و سوبس��يد دارو حذف ش��ود؛ ما مي گوييم دادن ارز 
4200 توماني به ابتداي زنجيره دارو يعني توليدكننده 
و واردكننده غلط اس��ت، ما مي گويي��م اعتبارات ارز 
ترجيحي كه قرار است به دارو تخصيص داده شود وارد 
كانال هاي اصولي خود يعني بيمه ها شود و مستقيم به 
دست مصرف كننده برسد. اتفاقا اگر ما در مورد كاالهاي 
ديگر كانال هاي درست براي رساندن مستقيم سوبسيد 
دست مصرف كننده نداشته باشيم در خصوص دارو 
اين مس��ير وجود دارد؛ چون دارو هم نسخه مي شود، 
هم روي آن نظارت صورت مي گيرد و هم بيمه وجود 
دارد. پزش��ك دارو را تجويز مي كند، داروخانه نظارت 
دارد و يك سيستم گس��ترده بيمه هست كه همگي 
اين امكان را مي دهند كه يارانه دارو به درستي به دست 

مصرف كننده واقعي برسد.«
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه مي دهد: 
» يكي از ويژگي هاي مهم تخصيص ارز دارو از طريق 
بيمه ها به بيماران اين است كه بيمه مي تواند اين منابع 
را بي��ن بيماران در دهك ه��اي مختلف هدايت كند. 
درحال حاضر بيماران در برخي دهك ها اصال به يارانه 
دارو نياز ندارند و پول دارو در سبد زندگي آنها عددي 
محسوب نمي شود اما از اين سوبسيد استفاده مي كنند 
و در مقابل بيماراني از دهك هايي وجود دارند كه واقعا 
باوجود فرانشيز فعلي دارو هم از پس خريد داروهايشان 
برنمي آيند و اين نشان دهنده اين است كه توزيع يارانه 

دارو در شرايط كنوني عادالنه نيست.«
اين توليد كننده دارو همچنين مي گويد: » درست است 
كه با تخصيص پيدا نكردن يارانه دارو به توليدكنندگان 
و واردكنندگان يعني ابتداي زنجيره صنعت، قيمت 
توليد و واردات دارو باال خواهد رفت اما اين به معني اين 
نيست كه دارو گران تر به دست مصرف كننده مي رسد 
زيرا منابع يارانه و سوبسيد دارو را مي توان به درستي 
از طريق بيمه ها مديريت كرد و قيمت دارو را در بازار 
متعادل نگهداشت؛ اين اتفاق هم به رقابتي شدن توليد 
دارو و افزايش كيفيت توليد دارو منجر خواهد ش��د و 

هم جلوي فساد و رانت را مي گيرد.«

   ارز بايد تك نرخي شود
در همين حال، يكي از فعاالن حوزه لوازم خانگي هم 
كه منتقد اختصاص ارز 4200 توماني است، مي گويد: 

بررسي پرداخت ارز ترجيحي به كاالهايي همچون مرغ، 
گوشت، روغن و حتي دارو در سال هاي گذشته، بيش از 
آنكه به حمايت از مصرف كننده انجاميده باشد، منجر 
به تضييع منافع افراد جامعه شده است. عباس هاشمي 
با حمايت از يكسان سازي نرخ ارز، تصريح كرد: نرخ ارز 
بايد روشن و شفاف باشد تا همه فعاليت هاي اقتصادي 
و صنعتي بر اساس آن شكل بگيرد و برنامه ريزي شود، 
زيرا ارز چند نرخي در س��ال هاي گذش��ته اشكاالتي 
در فعاليت هاي اقتصادي و صنعت��ي و تجاري ايجاد 

كرده است.
اين مقام صنفي در ادامه به »ايرنا« مي گويد: پرداخت 
اين ارز در عين حال نيازمند نظارت هاي خاص خود بود 
كه انرژي بر و زمان بر و احتمال اتفاق افتادن فساد در آن 
زياد بود. او در عين حال تاكيد مي كند: دولت به دنبال 
محدود كردن هرچه بيش��تر استفاده از ارز ترجيحي 
است، اما پيشنهاد مي شود در جاهايي كه به معيشت 
افراد مرتبط است، در قالب كارت هاي يارانه اي و ساير 

روش ها از اقشار آسيب پذير حمايت شود.
او در ادامه به محاسبه حقوق ورودي گمركات بر اساس 
نرخ ارز 4200 توماني اش��اره مي كند كه در اين طرح 
مغفول مانده و مي گويد: مطابق ظواهر و شواهد موجود 
از سال ۱40۱ حقوق ورودي گمركات با ارز سنايي يا 
نيمايي )باالي 24 هزار تومان در حال حاضر( محاسبه 
خواهد شد و با افزايش ۶ برابري مي تواند زمينه ساز بروز 

شوك قيمتي باشد. 
به گفته او، با اين اتفاق، كاالهاي��ي كه ارزبري بااليي 
دارند دچار ش��وك قيمتي ش��ديدتري خواهند شد. 
بنابه اظهارات هاش��مي، به طور نمونه، پنل تلويزيون 
۶0 درص��د ارزش اين محصول را تش��كيل مي دهد 
كه س��اخت داخل ندارد و فقط از منبع واردات تامين 
مي شود. به طور قطع تغيير نرخ حقوق ورودي گمركي 
به ميزان ۶ برابر، قيمت تمام شده تلويزيون را با افزايش 
چشمگيري مواجه خواهد كرد. هاشمي پيشنهاد كرد 
درخصوص اقالمي كه س��هم واردات شان باالي ۵0 
درصد اس��ت، فرمولي در محاسبه نرخ حقوق ورودي 
گمرك وضع ش��ود و از توليدكننده و مصرف كننده 
نهايي حمايت شود. اين مقام صنفي تصريح كرد: وارد 
شدن شوك قيمتي در شرايط حذف ارز 4200 توماني 
طبيعي است و به مثابه جراحي، با درد همراه خواهد 
بود، با اين حال انديشيدن تمهيداتي به منظور حمايت 

از اقشار آسيب پذير پيشنهاد مي شود.
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در آستانه اجرايي شدن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده و لزوم 
اجراي صحيح و با كيفيت آن

قان��ون مالي��ات ب��رارزش 
افزوده يك��ي از قوانين مهم 
اقتص��ادي اس��ت. تجرب��ه 
موفق كشورهاي اجرا كننده 
اين قانون نش��ان دهنده آن 
اس��ت كه اجراي كامل اين 
قانون مي تواند بس��ياري از 
اهداف سه گانه نظام مالياتي 
)تخصي��ص، ب��از توزيعي و 
تأمين منابع مالي مورد نياز 
دولت( در ماليات هاي غير مس��تقيم را پوش��ش دهد. 
گس��ترده بودن پايه مالياتي، پايين ب��ودن هزينه هاي 
شناس��ايي و وص��ول ماليات ها و انتقال ب��ار مالياتي به 
مصرف كننده نهايي در اغلب موارد از ويژگي هاي برجسته 
اين نوع از ماليات هاس��ت. در ايران براي اولين بار قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۷ تصويب به مدت 
۵ سال به صورت آزمايشي در تاريخ 8۶/۱۱/9 در جلسه 
علني مجلس موافقت و اجراي آن از اول مهر ماه ۱۳8۷ 
آغاز ش��د. در ابتداي اين قان��ون و انعكاس فعاليت هاي 
مالياتي موديان و لزوم فرهنگ س��ازي و اجراي دقيق و 
رفع چالش ها و تفاسير در اجراي آن مستلزم بازنگري و 
به روزرساني بسياري از اهداف و سياست ها و رفع مشكالت 
قبلي قانون بوده كه اين مهم در كميسيون هاي مجلس 
بررسي و تصويب شد و زمان اجراي آن را از تاريخ ۱۳ دي 
ماه سال جاري تعيين نموده اند از آنجايي كه در سال 98 
تصويب قانون پايانه هاي فروش��گاهي و سامانه موديان 
صورت پذيرفت لزوم اجرايي ش��دن قانون مي بايستي 
در يك س��ال گذش��ته به مرحله اجرايي درمي آمد كه 
متاس��فانه اين امر محقق نگرديد و در ارديبهش��ت ماه 
۱400 قانون مصوب ش��د. اما ابهاماتي كه در اين قانون 
به چشم مي خورد مس��تلزم اجراي صحيح و شفاف و با 
كيفيت قانون مي باش��د كه از حقوق موديان باالخص 
توليدكنندگان و در نهايت مصرف كنندگان حقي ضايع 
نگردد و فشار مضاعف و ماليات هاي چندباره اخذ نشود. 
با اجراي اين قانون عماًل قانون سال ۱۳۷۷ و اصالحات و 
الحاقات بعدي و آيين نامه ها، بخشنامه ها و… از سيزدهم 
دي ماه از درجه اعتبار ساقط مي شود كه يقيناً به موجب 
قانون بايستي قبل از اجرايي شدن قانون نسبت به تصويب 
و ابالغ كليه آيين نامه ها وبخشنامه ها اقدامات لزوم صورت 
پذيرد. مع الوصف تا بيش از تعيين تكليف و عدم تدوين 
آيين نامه ها و فهرست ها كه در واقع بنيان اصلي و مفسر 
روش هاي اجرايي قانون مي باش��د اجرايي شدن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده با ابهامات و تفاسير و چالش هاي 
فراواني روبه رو خواهد بود كه انتظار مي رود دولت محترم 
با همكاري مجلس نسبت به رفع اين مشكالت اقدامات 
اساسي و عاجلي مبذول فرمايند تا روش اجرايي شدن 

قانون با كيفيت و اجراي بهتري صورت پذيرد.

 110 مركز غيرمجاز استخراج 
رمز ارز در حوزه توزيع برق 

مازندران كشف و ضبط شده است
سرپرست شركت توزيع برق مازندران گفت: در 9 ماهه 
نخست سال ۱400، ۱۱0 مركز با تعداد 9۵0 دستگاه 
رمز ارز غيرمجاز در حوزه توزيع برق مازندران كشف 
و ضبط شده است. س��يد كاظم حسيني كارنامي با 
بيان اينكه از ابتداي طرح مقابله با دستگاه هاي رمزارز 
غيرمجاز، ۱8۶ مركز غيرمجاز كه شامل ۳۵00 دستگاه 
بوده در حوزه توزيع برق مازندران كش��ف شده است 
اظهار داشت: ميزان انرژي مصرفي اين تعداد دستگاه 
۱۳.۵ ميليون كيلووات ساعت و بهاي برق مصرفي آن 
۱۱2 ميليارد ريال محاسبه شده است . وي همچنين 
با اشاره به كش��ف يك مزرعه بزرگ رمزارز ديجيتال 
در امور آمل غرب گفت: اي��ن مزرعه به صورت كاماًل 
حرفه اي و با نهايت دقت در مخفي كاري تجهيزات در 
يك دامداري متروكه راه اندازي شده بود كه همكاران 
دفتر لوازم اندازه گيري ستاد و امور پس از اخذ مجوزات 
الزم و هماهنگي با نيروهاي انتظامي براي ورود به ملك 
مورد نظر، ۷۵ دستگاه غيرمجاز استخراج رمزارز از اين 
مكان ضبط و جمع آوري كردند كه انجام اقدامات قانوني 
بعدي و برخورد با مشترك متخلف مطابق دستورالعمل 

ابالغي شركت توانير در دست اقدام مي باشد .

توسعه خطوط ريلي، آاليندگي 
كالن شهرها را كاهش مي دهد

معاون برنامه ريزي و توس��عه ذوب آهن اصفهان، با 
اش��اره به اجراي پروژه هاي متعدد زيست محيطي 
در اين شركت و همچنين پروژه هاي در دست اجرا 
گفت: اين شركت نه تنها با نظارت سازمان محيط 
زيست در مسير صنعت سبز قرار دارد بلكه با توليد 
ريل، امكان توسعه حمل و نقل ريلي و خطوط مترو 
را فراهم نموده تا بزرگ ترين عامل آاليندگي شهرها 
يعني تردد خودروها كاهش يابد. عليرضا رضوانيان 
اظهار داشت: كسي نمي تواند ادعا كند كه صنعت 
از جمل��ه صنعت فوالد آالينده نيس��ت. اما كاهش 
آاليندگي راه هاي مختلف��ي دارد هم چنان كه در 
بس��ياري كش��ورهاي دنيا كارخانه ه��اي فوالدي 
نزديك مناطق مسكوني هستند و مشكلي هم ايجاد 
نمي شود. در واقع صنايع فوالدي بايد براي كنترل 
آاليندگي، نهايت تالش خود را بكنند اما امكان توقف 
فعاليت اين صنايع وجود ندارد چرا كه نمي توان به 
مردم گفت كه خانه نسازند، از لوازم خانگي استفاده 
نكنند و... چرا ك��ه همه اينها نيازمند صنعت فوالد 
هس��تند .  وي افزود: در اين بين، آاليندگي حاصل 
ت��ردد خودروها و مناس��ب نب��ودن و كامل نبودن 
خدمات حمل و نقل شهري نسبت به صنايع فوالدي 
 بسيار بيشتر است اما كمتر مورد توجه قرار مي گيرد . 
براي افزايش خدمات حمل و نقل ش��هري، توسعه 
حمل و نق��ل ريلي اهميت بس��ياري دارد كه طي 
ساليان گذشته به دليل نبود ريل و مشكالت ناشي از 
تحريم، توسعه مناسب در اين بخش را شاهد نبوديم. 
اما ذوب آهن اصفهان با توليد ريل، اين مشكل را حل 
كرد و هم اكنون با توليد انواع ريل مورد نياز كشور، 
توسعه خطوط ريلي را شاهد هستيم و سال گذشته 
در اين خصوص ركورد توسعه اين زيرساخت مهم 

در كشور با بهره گيري از ريل ملي، شكسته شد . 

پخش ويژه برنامه باب القبله
از امشب در روبيكا و آي گپ 

از امشب ويژه برنامه باب القبله به مناسبت فرارسيدن 
سالروز ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( از روبيكا و 
آي گپ پخش مي شود. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، امس��ال نيز همزمان 
با نزديك ش��دن به سالروز ش��هادت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، همراه اول توليد ويژه برنامه »باب القبله« را با 
هدف ترويج شعائر مذهبي و تشريح مصداقي و عيني 
نقش حضرت در زندگي بانوان جامعه امروز در دستور 
كار قرار داد. اين ويژه برنامه كه از امشب يكشنبه ۱2 دي 
ماه به مدت پنج شب با اجراي نازنين پيركاري از ساعت 
22 و از طريق پلتفرم هاي روبيكا و اي گپ پخش مي شود، 
در هر نوبت ميزبان مهمانان ويژه اي از اقش��ار مختلف 
جامعه به خصوص هنرمندان اس��ت. حجت االسالم 
محم��د برمايي، كارش��ناس مذهبي ط��ي اين پنج 
 ش��ب به واكاوي ابعاد ش��خصيتي حضرت زهرا )س( 
مي پردازد؛ ضم��ن اينك��ه در متن اين وي��ژه برنامه 

موضوعات مختلف زنان مورد بررسي قرار مي گيرد.

آخرين خبر از طرح بنزين
در كيش و قشم

ايسنا |رييس سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم اينكه طرح 
جديد يارانه بنزين ابتدا در كيش آغاز و در ادامه در قشم 
در يك دوره يك ماهه اجرايي خواهد شد گفت كه بعد از 
ارزيابي و انجام بررسي ها در كل كشور اجرايي مي شود و 
سهميه ۱۵ ليتري واريزي هم امكان استفاده دارد و هم 
قابليت فروش به نرخ آزاد. طي روزهاي اخير اعالم ش��د 
كه دولت جهت اجراي طرح يارانه بنزين قرار است ابتدا 
در كيش و قش��م به عنوان طرح آزمايشي اقدام كند كه 
طي آن س��هميه بنزين در اختيار تمامي افراد با كد ملي 
قرار بگيرد و ديگر بنزين سهميه اي مختص افراد داراي 
خودرو نيس��ت. آنچه كه فتح الهي - رييس منطقه آزاد 
قشم- امروز در نشستي خبري اعالم كرد از اين حكايت 
دارد كه مقرر شده به هر كد ملي ۱۵ ليتر بنزين اختصاص 
پيدا كند ك��ه مثال براي يك خانوار چهار نفره به ۶0 ليتر 
خواهد رس��يد كه مي توانند از اين ۱۵ ليتر با نرخ ۱۵00 
ليتر براي خودرو اس��تفاده كند يا اينكه آن را با نرخ آزاد 
۳000 تومان بفروشد. وي با بيان اينكه در اين طرح قيمت 
بين ۱۵00 تا ۳000 تومان خواهد بود گفت كه بنابراين 
بنزين در اين طرح گران نمي شود و در همين سقف قيمت 
متغير خواهد بود.فتح الهي در مورد نحوه فروش سهميه نيز 
گفت كه اطالع دقيقي در اين رابطه در اختيار وي نيست و 
دستگاه هاي مربوطه از جمله بانك مركزي و وزارت نفت 
مي توانند در مورد آن توضيح دهند. به گفته وي در حال 
حاضر حدود ۱۶۷ هزار نفر ساكن جزيره قشم هستند كه 
به ازاي كد ملي واريز سهميه به حساب سرپرست خانوار 
انجام خواهد ش��د. رييس منطقه آزاد قش��م در ادامه در 
رابطه با جريان تبادل كاال و حواشي كه براي قاچاق كاال 
به مناطق آزاد وجود دارد، تاكيد كرد كه به طور حتم طي 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته قاچاق در اين منطقه آزاد 
به صفر خواهد رسيد. وي همچنين با اشاره به اينكه مناطق 
آزاد از قوانين خاص خود تبعيت مي كنند و نبايد هيچگونه 
ممنوعيت ورود كاال در آن وجود داش��ته باشد، گفت: به 
غير از يك سري از كاالها كه ممنوع هستند ما شاهديم 
كه در تصميم گيري هاي مقطعي وقتي ورود كاال به كشور 
ممنوع مي شود، مناطق آزاد را نيز دربرمي گيرد. در حالي 
كه بايد اين مساله مورد بررسي قرار گرفته و حل شود تا 
 كمترين آسيب را براي جذب سرمايه گذاري داشته باشد. 
فتح اله��ي در ادامه با اش��اره به اينكه توس��عه هايي كه 
در س��ال هاي قبل در قش��م اتفاق افتاده بدون برنامه و 
نامتوازن بوده و داراي نقص است، گفت: ما در مدت اخير 
برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي 
آينده جزيره قشم داشته ايم كه طي آن هدفگذاري هايي 
صورت گرفته اس��ت، از جمله كسب جايگاه صادراتي با 
عنوان اصلي ترين سكوي صادراتي محصوالت پتروشيمي، 
افزايش جذب سرمايه خارجي و داخلي و همچنين تبديل 

به قطب گردشگري داخلي و خارجي است. 

حذف معافيت مالياتي شكر
بن��ا بر اعالم انجم��ن صنفي كارخانه ه��اي قند و 
ش��كر ايران، طبق قانون جديد معافيت ماليات بر 
ارزش افزوده ش��كر از بخش معافيت هاي مالياتي 
حذف ش��ده، بنابراين از تاري��خ ۱۳ ديماه ۱400 
توليدكنندگان بايستي نسبت به وصول 9 درصد 
بهاي ش��كر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به 
حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند. به گزارش 
انجمن صنفي كارخانه هاي قند و ش��كر ايران در 
قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، شكر از بخش 
معافيت ها حذف ش��ده و در دو ماه گذشته به رغم 
تالش ها و مكاتبات متعدد صورت گرفته با مسووالن 
ارشد كشور جهت برگشت اين محصول به بخش 
كاالهاي معاف اما متاسفانه نتيجه اي حاصل نشده 
اس��ت. همچنين با عناي��ت به الزم االج��را بودن 
قانون از تاريخ ۱۳ دي ماه ۱400 ضرورت دارد كه 
همكاران گرامي از تاريخ مذكور نسبت به وصول 9 
درصد بهاي شكر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر 

به حساب سازمان امور مالياتي واريزكنند.

انحراف شديد در اهداف تخصيص ارز ۴۲۰۰  توماني 

دبير كميته اقتصاد فرهنگ اتاق بازرگاني تهران: 

قاچاق معكوس يارانه ارزي به همسايگان

صادرات فرهنگي تركيه 18 ميليارد دالر است! 
دبير كميته اقتصاد فرهنگ ات��اق بازرگاني تهران 
مي گوي��د در حالي ك��ه ايران حض��ور در بازارهاي 
صادراتي فرهنگي را فراموش كرده، تركيه در سال 
20۱9 صادرات فرهنگي خود با محوريت سريال و 

فيلم را به ۱8 ميليارد دالر رسانده است.
در جريان نشس��ت اعضاي كميته اقتصاد هنر اتاق 
بازرگاني تهران با رييس س��ازمان توسعه تجارت، 
دو طرف بخش هاي��ي از دغدغه هاي خود در حوزه 
مسائل هنري و امكان حضور صادراتي ايران در بازار 

اين محصوالت را مطرح كردند.
در ابت��داي اين جلس��ه، دبيركل ات��اق تهران طي 
س��خناني، بخش هنر را يكي از بخش هاي مغفول 
در اقتص��اد ايران توصي��ف كرد و گف��ت: به دليل 
اهميت اقتصاد فرهنگ و هنر، در دوره اخير هيات 
نماين��دگان اتاق تهران، كميته اي براي بررس��ي و 
رسيدگي به مس��ائل فعاالن اين حوزه تشكيل شد 
كه قوام آن چيزي از كميسيون هاي تخصصي اتاق 

كم ندارد.
بهمن عشقي ابراز اميدواري كرد كه در دوره آينده 
فعاليت ات��اق بازرگان��ي تهران، فعاالن��ي از حوزه 
فرهنگ و هنر به تركيب هيات نمايندگان راه پيدا 
كنند و فضاي اقتصادي بهت��ري را براي حوزه هنر 
ترس��يم كنند. او در ادامه با بيان اينكه در ش��رايط 

تحريم، فرصت هاي اقتصادي محدود مي شود، اين 
تعبير را به كار برد كه »باي��د از آب كره گرفت«. او 
گفت: در دوره تحريم، اقتص��اد هنر مي تواند براي 
كش��ور موثر واقع ش��ود و اميدواريم اتاق بازرگاني 
تهران بتواند تس��هيل كننده فضاي كسب وكار در 
حوزه هنر باش��د و در عين حال انتظارات اصحاب 

هنر را برآورده سازد.
در ادامه اين جلس��ه، هادي ح��دادي، دبير كميته 
اقتص��اد فرهنگ اتاق تهران، گزارش��ي از وضعيت 
اقتصاد محصوالت خالق در سال 20۱9 ارايه كرد 
و گفت: س��هم اقتصاد خالق در اقتصاد كشورهاي 
در حال توس��عه و توس��عه يافته از زي��ر يك درصد 
به حدود ۳۷ درصد رس��يده اس��ت؛ براي مثال در 
كشوري مانند تركيه، سهم اقتصاد خالق در توليد 
ناخالص داخلي اين كشور به بيش از ۱8 ميليارد دالر 
رسيده كه نمود آن در توليد و صادرات محصوالت 
فرهنگي مانند فيلم ها و س��ريال هاي توليد تركيه 

قابل مشاهده است.
او با بيان اينكه سهم اقتصاد هنر در اشتغال نيروي 
كار كشورها به ش��دت رو به توسعه است، ادامه داد: 
متاسفانه سهم اقتصاد هنر در اقتصاد ايران همچنان 
كمتر از يك درصد است. مساله اين است كه ايران 
به رغم برخورداري از جايگاه فرهنگي و بعد تمدني 

نسبت به رقباي منطقه اي، فاقد برنامه منسجم براي 
رونق بخشيدن به اقتصاد خالق بوده و در اين حوزه 

كم كاري صورت گرفته است.
حدادي در ادامه از ضرورت ترسيم يك چشم انداز 
با محوريت س��هم صادرات، سهم اشتغال و افزايش 
مخاطبان آثار فرهنگي و هنري سخن گفت و نسبت 
ب��ه تثبيت جاي��گاه فرهنگ و هنر در ديپلماس��ي 
تاكيد كرد. او همچنين با اش��اره ب��ه اينكه تمركز 
روي برخي ش��ركاي منطقه اي مانند روسيه، هند، 
چين و منطقه اوراس��يا و قفقاز مي تواند در توسعه 
تجارت اقتصاد خالق در كوتاه مدت موثر واقع شود، 
پيش��نهاد كرد كه در سازمان توس��عه تجارت، ميز 
تجارت محصوالت فرهنگي و هنري راه اندازي شود. 
پيش��نهاد ديگر حدادي ايجاد كارگروهي مشترك 
ميان اصحاب هنر، سازمان توس��عه تجارت و اتاق 
بازرگاني تهران بود كه اين پيشنهاد با اقبال حاضران 
اين نشست مواجه شد. در ادامه اين جلسه، رييس 
سازمان توسعه تجارت پشت تريبون قرار گرفت تا 
از امكانات نهاد تحت مديريت خود براي حمايت از 

اقتصاد خالق سخن بگويد.
عليرضا پيمان پاك با اش��اره ب��ه اينكه دفتر صنايع 
خالق به عنوان زيرمجموعه اداره كل خدمات فني 
و مهندسي س��ازمان توس��عه تجارت در حدود دو 

ماه اخير فعال شده اس��ت، گفت: طي اين مدت به 
مسائلي چون بازگشت ارز صادرات اين محصوالت، 
بالكچين و رمزارز، انيميشن و ... ورود پيدا كرده ايم. 
ضمن آنكه، به دنبال تغيير س��اختار وزارت صمت، 
ميزهاي كااليي در سازمان توسعه تجارت برچيده 
شده و ما بيش��تر روي مس��ائل بين الملل متمركز 
ش��ده ايم. در واق��ع مس��ائل مرب��وط ب��ه كاالها را 
وزارتخانه دنبال مي كند و اتفاقا وزير محترم صنعت، 
معدن و تجارت نيز از گذشته توجه ويژه اي به بخش 

اقتصاد خالق داشته است.
او ب��ا بيان اينكه صادرات آثار خالق به عنوان مزيت 
رقابتي ايران محسوب مي شود، توضيح داد: ادارات 
كل س��ازمان توس��عه تجارت آمادگ��ي دارند كه 
به صادركنن��دگان اين محص��والت خدمات ارايه 
كنند. در اين زمينه مي توان در قالب نشس��ت هاي 

تخصصي تصميم گيري كرد.
پيمان پ��اك در ادامه، اس��تفاده از ظرفيت رايزنان 
بازرگاني و فرهنگي براي توسعه تجارت محصوالت 
خ��الق را نيز مورد تاكيد قرار داد. رييس س��ازمان 
توس��عه تجارت همچنين با اش��اره به فرصت هاي 
اش��تغال و ارزآوري ص��ادرات آثار هنري، نس��بت 
به همراه��ي در برگزاري نمايش��گاه هاي داخلي و 

خارجي اعالم آمادگي كرد.

علي مطيع جهاني
عضو هيات رييسه 
و معاون پشتيباني و 

برنامه ريزي اتاق تعاون ايران
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خبرروز

آخرين وضعيت انتشار »ُاميكرون« در ايران 
دبير كميته علمي كشوري مبارزه با كرونا با بيان اينكه با توجه به درصد باالي واكسيناسيون جامعه و تزريق دز سوم، انتظار نداريم اميكرون مثل 
ساير كشورها در ايران به سرعت درگيري ايجاد كند، گفت: اين به علت مدت زمان كوتاهي است كه از تزريق دز دوم گذشته است. دكتر حميدرضا 
جماعتي افزود: با توجه به بررسي ها حدود ۱۵۰ مورد ابتال به اميكرون در استان هاي كشور داريم ولي به دليل واكسيناسيون صورت گرفته 
جاي خوشبختي است كه نسبت به كشورهاي ديگر از نظر واكسيناسيون به زمان فعلي نزديك تر بوديم. با توجه به درصد باالي واكسيناسيون 
جامعه و تزريق دز سوم انتظار نداريم اميكرون مثل ساير كشورها در ايران به سرعت درگيري ايجاد كند. اين به علت واكسيناسيون و مدت زمان 

كوتاهي است كه از تزريق دز دوم گذشته است؛ بنابراين سرعت گسترش اميكرون در ايران مانند ساير كشورها نبوده است.

ادامهازصفحهاول

 شروط 5گانه حذف 
ارز 4200توماني

ش��رط چهارم كفايت منابع ارزي دولت است تا 
بتواند در ه��ر لحظه عرضه و تقاضا در بازار ارزي 
را كنترل كند. ش��رط پنجم و نهايي نيز روشن 
شدن س��رانجام مذاكرات اس��ت. در واقع بايد 
مشخص شود كه ايران توانسته با كشورهاي 4+۱ 
و امريكا به يك توافق دس��ت پيدا كند. اگر اين 
شروط ۵گانه در اقتصاد ايران محقق شد، دولت 
مي تواند ارز 42۰۰ توماني را از 7قلم كاالي باقي 
مانده نيز حذف كند. اما تا زماني كه يك چنين 
بستري فراهم و اين شروط محقق نشده باشد، 
نبايد دست به حذف ارز 42۰۰ توماني زد. ضمن 
اينكه بعد از حصول پيش ش��رط هاي الزم نيز، 
اين روند ح��ذف بايد به صورت تدريجي در يك 
بازه زماني مشخص عملياتي شود. يعني دولت 
به طور ناگهاني اعالم نكند كه توزيع ارز ترجيحي 
از همه اق��الم توزيعي پايان يافته، بلكه در مدت 
زمان يك الي 2ساله و در يك شرايط مناسب اين 
ضرورت را محقق كن��د. مثال عيني يك چنين 
رويكردي را در جريان جراحي هاي تخصصي در 
بيمارس��تان ها مي توان رديابي كرد. زماني كه 
فردي به هر دليلي بيمار مي شود و به تيم پزشكي 
مراجعه مي كند تا او را جراحي كند. پزش��كان 
قبل از هر اقدامي عاليم حياتي و پزشكي بيمار 
را تحت نظارت قرار مي دهند. موضوعاتي مانند 
فش��ار خون، قند خون، ميزان كلسترول و... به 
صورت دقيق كنترل مي شوند. اگر عاليم حياتي 
بيمار به هر دليلي مش��كلي داش��ته يا شرايط 
عادي را نداشته باش��د، تيم پزشكي جراحي را 
متوقف و توصيه مي كند، بيمار به ساير پزشكان 
متخصص مانند پزش��ك قلب و عروق، غدد و... 
مراجعه كرده و عاليم حياتي خود را بررسي كند 
تا زمينه الزم براي انج��ام جراحي اصلي فراهم 
ش��ود. در اقتصاد نيز دقيقا يك چنين پروتكلي 
حاكم است. يعني ابتدا عاليم حياتي اقتصاد بيمار 
ايران بايد در وضعيت نرمال قرار داشته باشد تا 
بتواند دس��ت به جراحي هاي ب��زرگ اقتصادي 
زد. عاليم حياتي ش��روطي است كه در باال ذكر 
شد، اگر اين شروط فراهم شد، مي توان دست به 
جراحي بزرگ حذف ارز 42۰۰توماني زد، اما اگر 
اين پيش شرط ها فراهم نباشند، هر اقدامي منجر 
به وخيم تر ش��دن اوضاع اقتصادي و معيشتي 
مردم خواهد ش��د و تبعاتي به مراتب مخرب تر 
از توزي��ع ارز 42۰۰ توماني به ب��ار خواهد آورد. 
با اين توضيح��ات به نظرم ديگر براي مخاطبان 
روش��ن ش��ده كه ح��ذف ارز 42۰۰ توماني در 
شرايط فعلي اقتصاد كه كشور دچار تحريم هاي 
گسترده اقتصادي، كمبود ارز، انتظارات تورمي 
باال و... است چه تبعات مخربي مي تواند به دنبال 

داشته باشد.

رويداد

دولت بايد با بهبود تعرفه هاي پزشكي و اقتصاد سالمت 
از يك سو و بهبود شرايط كاري پزشكان و استخدام آنان 
در دانشگاه هاي استان هاي محروم، مانع از مهاجرت آنان 
شود. سيدعلي اكبر پيروي حسيني، متخصص جراحي 
عمومي با اش��اره به وضعيت پزشكان و اقتصاد سالمت 
گفت: تبليغات و آنچه درباره درآمد پزش��كان و زندگي 
آنها مطرح مي شود فراتر از واقعيات موجود است، امروز 
بس��ياري از مجموعه هاي درماني ما دچار كمبودهاي 
اساسي هستند و اين كمبودها شامل نبود پزشك، پرستار 
و كادر درمان مي شود. او با اشاره به استانداردهاي جهاني 
در خصوص تعداد پزشكان به نسبت ميزان جمعيت، گفت: 
اگر بخواهيم استانداردهاي جهاني را در نظر بگيريم، بله 
ما كمبود پزشك داريم اما اگر استانداردهاي منطقه اي و 
ايران را در نظر بگيريم كمبود پزشك ما به دليل توزيع بد 

است، كه دليل آن اقتصاد سالمت ناكارآمد است.

    كمبود مراكز آموزشي و بيمارستان ها
اين متخصص جراحي عمومي با اشاره به مباحث مطرح 
ش��ده در روزهاي اخير پيرامون افزايش سهميه هاي 
دانشگاه ها براي پذيرش دانشجو در رشته هاي پزشكي 
گفت: قطعا افزايش تعداد دانشجويان در رشته پزشكي 
اگر همراه با ارتقاي كيفيت آموزش و بدون افت كيفيت 
آموزش باشد بسيار اقدام خوبي است، و در تمام دنيا نيز 
بر روي اين مساله تمركز دارند. سوال مهم امروز اين است 
كه آيا ما اگر تعداد دانشجويان را افزايش دهيم مي توانيم 
كيفيت آموزش را حفظ كنيم يا خير؟ زيرا ما با كمبود 
مراكز آموزشي و بيمارس��تان ها و تعداد اساتيد مواجه 
هستيم و به دليل اين محدوديت ها نمي توانيم آن كيفيت 
مطلوب را حفظ كنيم. نكته مهم تري كه در حوزه آموزش 
بايد توسط مديران دولتي و سياست گذاران مدنظر قرار 

بگيرد ميزان باالي مهاجرت پزشكان، پرستاران و كادر 
درمان به كشورهاي اروپايي و حتي كشورهاي همسايه 
است. پيروي با اشاره به مهاجرت قابل توجه پزشكان و 
پرستاران به ساير كشورها گفت: دليل اصلي مهاجرت اين 
پزشكان تفاوت بسيار زياد تعرفه ها و ميزان دريافتي آنها 
در خارج از كشور نسبت به داخل كشور است به طوري كه 
حتي كشوري مانند افغانستان كه با بحران هاي مختلف 
روبروست تعرفه هاي پزشكي باالتر از ما دارد و دريافتي 

پزشكان بسيار بيشتر از ايران است.

    بهداشت و درمان
 اولويت اصلي بسياري از دولت هاست

او ادامه داد: امروز در بسياري از كشورهاي پيشرفته در 
اروپا و امريكا بهداشت، درمان و مقوله سالمت و بيمه ها، 
اولويت اصلي دولت ها هستند و بيشترين سهم بودجه 
كش��ور در اكثر موارد ب��ه اين موض��وع اختصاص پيدا 
مي كند و با اين حال شاهديم كه در كشوري مانند امريكا 
هنوز ۵۰ ميليون نفر از مردم تحت پوشش هيچ بيمه اي 
نيستند و براي درمان مشكل دارند در حالي كه ساالنه 
براي مقوله سالمت و بيمه ها بيش از ۳۵۰۰ ميليارد دالر 
هزينه مي شود و در زمان اوباما براي پوشش ۵۰ ميليون 
نفري كه هيچ بيمه اي نداشتند وي طرح بيمه »اوباما كر« 
را به مجلس برد كه بر اساس آن دولت ۱۰۰۰ ميليارد دالر 
اضافي براي افراد بي خانمان و فاقد بيمه هزينه كند كه با 
مخالفت كنگره و اكثريت جمهوري خواهان روبرو شد و 
از دستور كار دولت امريكا خارج گرديد. پيروي حسيني 
افزود: امروز در كشورما اعالم مي شود كه كمبود پزشك 
داريم بر اس��اس آمار جهاني و اس��تانداردها اين حرف 
درست است. اما متاسفانه سيستم و نظام سالمت همين 
تعداد پزش��ك را نيز به درستي به كارگيري نمي كند و 

بازدهي ما بسيار پايين است و بيشترين تجمع پزشكان 
ما در شهرهاي بزرگ است و پرداختي ها به پزشكان در 
شهرهاي كوچك اصال خوب نيست. چرا كه در شهرهاي 
كوچك، به تعدادي كه در شهرهاي بزرگ بيمار وجود 
دارد بيمار نيست، لذا بايد يارانه اي از سوي وزارت بهداشت 
و درمان به پزشكان داده شود تا پزشكان تمايل بيشتري 
براي حضور در مناطق محروم داش��ته باش��ند. چرا كه 
االن در بسياري از ش��هرهاي كوچك حتي درمانگاه و 
بيمارستان نيز ساخته شده است اما به دليل نبود پزشك 

و پرستار و كادر درمان قابل استفاده نيستند. 

    نظام »پركيس« به نفع بيماران نيست
پيروي حس��يني افزود: امروز تمام پزش��كاني كه در 
سيستم دولتي فعاليت مي كنند و خدمات مي دهند 
مجبور هستند تا از نظام»پركيس« استفاده كنند چرا 
كه حقوق آنها بس��يار كم تعريف شده است و پزشك 
براي آنكه دريافتي باالتري داش��ته باشد، بايد در نظام 
كلينيك ويژه يا پركيس فعاليت اضافي داشته باشد و 
لذا اين روش نه به نفع مردم است و نه به نفع پزشكان، 
بلكه فقط به نفع دولت است زيرا دولت مجبور نيست 
براي تربيت كادر درمان و پزشكان به تعداد كافي، هزينه 
كند و با اجراي اين طرح به نوعي صورت مساله را پاك 
مي كند و به عالوه از استخدام تعداد كافي پزشكان نيز 
خود را رهايي مي بخشد.  او ادامه داد: حال و روز پزشكان 
ما به دليل آنكه رابطه استخدامي مناسبي با دانشگاه هاي 
علوم پزشكي ندارند و اكثرا اين رابطه محدود به دوران 
طرح نيروي انساني آنان در مناطق محروم مي شود خوب 
نيست و آنان امنيت شغلي بسيار پاييني دارند، همچنين 
حقوق ومزاياي آنان به نسبت ساير مشاغل اندك و اصوال 

جوابگوي زندگي آبرومندانه و در شأن آنان نيست. 

لزوم استخدام پزشكان در دانشگاه هاي استان هاي محروم
رويخطخبر

دانش آموزان استثنايي در اولويت اختصاص بودجه قرار گيرند
رييس انجمن مددكاري اجتماعي كشور تاكيد كرد، 
دانش آموزان استثنايي به دليل شرايط خاصي كه دارند 
بايد در اولويت اختصاص بودجه قرار گيرند. سيدحسن 
موسوي چلك افزود: يكي از حوزه هاي مهم در مجموعه 
وزارت آم��وزش و پرورش، س��ازمان آموزش و پرورش 
استثنايي است. اين سازمان با افراد و گروه هاي خاصي 
سر و كار دارد؛ افرادي كه در شرايط خاصي به سر مي برند.

 او ادامه داد: طبق قانون حماي��ت از حقوق افراد داراي 
معلوليت و وظايف قانوني س��ازمان آموزش و پرورش 
استثنايي، برنامه ريزي براي دسترسي آنها به آموزش 
به ش��كل هاي مختلف يكي از اولويت هاي مهم است. 
رييس انجمن مددكاري ايران با بيان اينكه جمعيت تحت 
پوشش دانش آموزان استثنايي با جمعيت دانش آموزان 
عادي فاصله زيادي دارد، افزود: نبايد فراموش كنيم كه 
دسترسي و حق آموزش براي همه گروه ها است. وقتي 
نيم نگاهي به بودجه آموزش و پرورش مي كنيم متوجه 

مي ش��ويم كمتر از 24۳ ميليارد تومان براي آموزش 
و پرورش استثنايي در كشور اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: نيم نگاهي به اليحه بودجه كل كش��ور در س��ال 
۱4۰۱ داريم. اين اليحه را دولت به مجلس فرستاد. در 
سال ۱4۰۱ اين بودجه به كمتر از 2۸4 ميليارد تومان 
مي رسد. معناي ساده اين است كه رشد بودجه آموزش 
و پرورش استثنايي از رشد بودجه كشور كمتر است و 

7.4 درصد رشد در اين بودجه وجود دارد. 

تزريق واكسن كرونا در ايران فراتر از ۱۲۰ ميليون ُدز رفت
مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت 
آخرين آمارهاي كرونا در كش��ور را منتش��ر كرد. به 
گ��زارش مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداش��ت آخرين آمارهاي كرونا در كش��ور به شرح 

زير است:  
تاكن��ون ۵۹ ميليون و ۸۶۹ ه��زار و ۵۵2 نفر ُدز اول، 
۵2 ميليون و 42 ه��زار و 72۱ نفر ُدز دوم و ۸ ميليون 
و ۹۱ هزار و ۱۶4 نفر، ُدز س��وم واكسن كرونا را تزريق 
كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 
ب��ه ۱2۰ ميليون و ۳ هزار و 4۳7 ُدز رس��يد. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۹۶ هزار و 
۹۱۳ نفر رسيد. همچنين دو هزار و ۶۵۸ نفر از بيماران 

مبتال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 42 
ميليون و ۱۸۰ هزار و 24۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 

در كشور انجام شده است.

پيگيري غيرحضوري پرونده ها بدون مراجعه به كالنتري 
 رييس پليس پيش��گيري انتظامي كشور با بيان اينكه 
نرم افزار»پليس من« يكي از ابزارهاي هوشمندسازي 
پليس اس��ت، گف��ت: فراهم ش��دن ام��كان پيگيري 
غيرحضوري پرونده هاي تشكيل شده در كالنتري ها، 
موجب افزايش رضايتمندي شهروندان شده است. سردار 
مهدي معصوم بيگي در خصوص خدمات الكترونيك 
انتظامي در بستر نرم افزار تلفن همراه »پليس من« اظهار 
داشت: پليس پيشگيري در ارايه خدمات الكترونيكي به 
شهروندان پيشتاز است. اين مقام ارشد انتظامي با بيان 
اينكه اين نرم افزار با هدف س��هولت دسترسي مردم به 
خدمات انتظامي پليس در بستر اينترنت تهيه و توليد 
شده اس��ت، افزود: پليس پيش��گيري همگام با ساير 
پليس هاي تخصصي بسترهاي الزم براي ارايه خدمات 
غير حضوري و الكترونيكي به شهروندان نيازمند دريافت 
خدمات انتظامي را فراهم كرده اس��ت كه »اس��تعالم 
آنالين وضعيت پرونده ب��دون مراجعه به كالنتري ها« 
از جمله اين خدمات اس��ت. به گ��زارش پايگاه خبري 

پليس، اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينكه پليس 
پيشگيري فرماندهي انتظامي كشور در راستاي نهضت 
هوشمند س��ازي عالوه بر فراهم سازي امكان پيگيري 
غيرحضوري وضعي��ت پرونده ها، طرح ه��ا و خدمات 
اينترنتي ديگري را نيز در دستور كار خود قرار داده است 
كه متعاقبا براي آگاهي شهروندان اطالع رساني خواهد 
شد، خاطرنشان كرد: شهروندان گرامي مي توانند نرم افزار 
epolice. پليس من« را از منابع معتبر از جمله از سايت«

ir  دريافت و بهره برداري كنند.

تعادل| 
تامين حق آبه، از آن دس��ت مسائلي است 
كه طي سال هاي گذشته تبديل به چالشي 
براي مردم و مسووالن شده است. خشكسالي كه در ايران 
به راه افتاده نه تنها حاصل كم بارشي كه حاصل سال ها 
بي توجهي و بي تدبيري مسووالني بوده كه هيچ تالشي 
براي حفظ آب هاي زير زميني و البته تاالب ها و ... نكرده اند. 
مساله اي كه طي چند سال اخير باعث بروز مشكالتي هم 
در شهرهاي مختلف شده است. چه رودها و تاالب هايي 
كه خشك شدند و تعداد باقي مانده هم در آستانه خشك 
شدن هستند. همين شرايط باعث شده تا يك روز طرح 
انتقال آب از درياي خزر مطرح شود و روز ديگر انتقال آب 
از خليج فارس و حاال هم به گفته مقامات سازمان محيط 
زيست انتقال آب از درياي عمان مي تواند بهترين راه حل 
باشد. اما بايد ديد كارشناسان در اين رابطه چه نظري دارند 
و چه واكنشي نشان خواهند داد. البته معاون محيط زيست 
دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط زيست در 
اولين نشست خبري خود ضمن اعالم انتقال آب از درياي 
عمان از ابالغ دس��تورالعمل هاي تامين حق آبه تاالب ها 
به وزارت ني��رو خبر داد. ابالغي كه تا اجرايي ش��دن آن 
معلوم نيست چند زمستان ديگر بايد طي شود. احمدرضا 
الهيجان زاده خاطرنشان كرد: فعاليت هاي ما در بخش 
تاالب ها با چهار هدف دنبال مي شود. اين اقدامات شامل 
تامين آب و نظارت بر آب تاالب ها، برنامه حفاظت و احياي 
تاالب ها با رويكرد زيست بومي  و پايش تاالب ها مي شود. 
ما بر اساس ماده 2 قانون حفاظت و احياي تاالب ها مكلفيم 
تا دستورالعمل هاي تامين حق آبه  تاالب ها را به وزارت نيرو 
اعالم كنيم و وزارت نيرو مكلف است تا اين دستورالعمل را 
اجرا كند. ما نياز آبي تاالب ها را در ابتدا و نيمه سال ۱4۰۰ 
دوب��اره به وزارت نيرو ابالغ كرديم. او با اش��اره به اهميت 
سيالب ها براي احياي تاالب ها اظهاركرد: نياز آبي تاالب ها 
پايه علمي دارد و ما در رايزني با نهادهاي ذي ربط نياز به ادله 
علمي و اطالعات مستند براي تامين اين حق آبه داريم. در 
سال آبي مهم ترين عامل تامين حق آبه »سيالب« است 
و مديريت آنها كمك زيادي به س��يراب شدن تاالب ها 
مي كند. الهيجان زاده با اش��اره به مطالع��ات مربوط به 
مديريت زيست بومي در تاالب ها گفت: اين مطالعات در 

2۰ تاالب تكميل شده است و ۱2 يا ۱۳ تاالب باقي مانده 
نيز در آينده به اين ليست اضافه خواهند شد همچنين 22 

تاالب نيز براي انجام فعاليت هاي اجرايي آماده هستند.

    كنوانسيون بين المللي تهران
او ضمن اشاره به كنوانسيون بين المللي تهران اضافه كرد: 
بر اساس كنوانسيون تهران در سال ۱۳۸2، پنج پروتكل 
در زمينه تنوع زيستي، ارزيابي آلودگي نفتي و ... به تصويب 
رسيد. سه پروتكل اين كنوانس��يون در مجلس شوراي 
اس��المي به تصويب رسيده است و بزودي اين روند براي 
پروتكل چهارم نيز طي خواهد شد. پروتكل پنجم نيز هنوز 
در دست پايش است. در ديگر كشورهاي ذي نفع حوزه 
درياي خزر نيز شرايط مشابه است و برخي سه پروتكل، 
برخي چهار و برخي همه پروتكل ها را به تصويب رسانده اند 
و اين قدم بلندي براي اجراي فعاليت هاي مشترك در اين 
منطقه است همچنين براي تحقق اهداف اين كنوانسيون 
نشست هاي آنالين با حضور كشورهاي اين حوزه برگزار 
مي شود. معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست درباره تغيير اقليم در حوزه درياي 
خزر گفت: محور اين صحبت ها به جز آلودگي، گردشگري 
نيز هس��ت همچنين تغيير اقليم در هر پنج كشور اين 
حوزه مشاهده مي شود و براي اتخاذ سياست هاي مناسب 
جلساتي به ميزباني س��ازمان هواشناسي طي يك سال 
گذشته برگزار شده است. درياي خزر به دليل تغيير اقليم 
و مشكالت انسان ساخت تحت تاثير است وعقب نشيني و 
پسروي آن تا سال 2۰۵۰ ادامه خواهد داشت كه از سمت 
شمال خواهد بود و كاهش حجم آب و افزايش دما كاهش 
تنوع زيستي را در پي خواهد داشت. الهيجان زاده ضمن 
اشاره به افزايش حساسيت  و اهميت دستگاه ها نسبت به 
محيط زيست گفت: يكي از خطوط قرمز بودجه امسال، 

محيط زيست است. 

    كشور آذربايجان 
فعاليت هاي نفتي خود را كنترل كند

معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن اش��اره به فعاليت هاي نفتي كشور 
آذربايجان در حوزه خزر اظهار كرد: كشور آذربايجان بايد 

فعاليت نفتي خود را كنت��رل كند چراكه اين فعاليت ها 
آسيب به محيط زيست خزر را در پي خواهد داشت. اين 

اقدامات بايد در نشست بين كشورها مطرح شود.
او با تاكيد بر اهميت مطالعه تاالب ها گفت: قبال قانوني براي 
تامين نياز آبي تاالب ها و ارزش گذاري مشخصي براي آنها 
وجود نداشت. به دليل نبود مواد قانوني مشخص درباره 
اين موضوع ما نمي توانستيم به طور صحيح با دستگاه هاي 
ذي ربط هم��كاري كنيم.ما وقتي ب��ا وزارت نيرو و بقيه 
نهادهاي مربوطه جلسه مي گذاريم بايد اصطالحا با دست 
پر برويم و بر پايه مطالعاتي كه روي تاالب ها انجام داده ايم، 
برنامه هاي اجرايي را مطرح كنيم. الهيجان زاده با اشاره به 
اهميت اليروبي تاالب ها اضافه كرد: در سال هاي گذشته 
چون اليروبي مناسبي در تاالب ها صورت نگرفته بود، آب 
به صورت مناسب وارد تاالب ها نمي شد. ما در سال هاي 
گذشته مسافت زيادي را اليروبي كرديم. براي حفظ ارتباط 

با دريا، بايد اليروبي انجام بگيرد.

    طرح انتقال آب درياي عمان 
يكي از كامل ترين طرح ها است

مع��اون محيط زيس��ت دريايي و تاالب هاي س��ازمان 
محيط زيست تاكيدكرد: طرح انتقال آب درياي عمان از 
دقيق ترين ارزيابي هاي زيست محيطي بهره برده است. 
الهيجان زاده با اش��اره به موضوع ديپلماسي آب اظهار 
كرد: مسووليت ديپلماس��ي آب در زمينه افغانستان با 
وزارت امور خارجه و وزارت نيرو اس��ت. بعد از روي كار 
آمدن طالبان مذاكرات قبلي متوقف ش��د ولي به نظر 
مي رسد در حال ازسرگيري است. دولت اشرف غني در 
اين مساله مقاومت زيادي داشت و ممكن است مذاكرات 
آب با دولت جديد افغانس��تان راحت تر باشد. او با اشاره 
به طرح احياي تاالب هامون ادامه داد: پروژه بين المللي 
هامون با همكاري سازمان ملل و اتحاديه اروپا در حال 
اجراست و سازمان ملل بايد اين طرح را گسترده تر كند و 
افغانستان را نيز وارد اين طرح كند. معاون محيط زيست 
دريايي و تاالب هاي س��ازمان محيط زيست با اشاره به 
معضل شوري آب در س��واحل جنوبي كشور گفت: ما 
بايد از ظرفيت روان آب و سيل ها استفاده كنيم. خليج 
ف��ارس تحت تاثير افزايش دما، تغيي��ر اقليم و افزايش 

ش��وري قرار گرفته است. يكي از علل ش��وري آب كم 
شدن حجم آب ش��يرين ورودي به خليج فارس است. 
چهل سال پيش ۱2۰ ميليارد متر مكعب آب شيرين از 
بهمنشير و اروندرود وارد خليج فارس مي شد اما امروز 
به دليل سدسازي در عراق، سوريه و تركيه حداقل آب 
وارد خليج فارس مي شود همچنين افزايش دما تبخير 
را افزايش مي ده��د و EC )هدايت الكتريكي آب كه به 
مقدار امالح موجود در آن بستگي دارد( آب باال مي رود 
عالوه ب��ر آن ۵۵ درص��د آب ش��يرين كن هاي دنيا در 
خليج فارس است. او درباره برنامه ايران براي استفاده از 
آب شيرين كن ها ادامه داد: ايران نيز به سرعت به سمت 
استفاده از آب شيرين كن ها رفته و مطالعات مربوط به 
استقرار آنها در استان هاي بوشهر، هرمزگان و سيستان 
و بلوچستان انجام شده است البته مطالعه جداگانه اي 
براي سيستان و بلوچستان و خوزستان در دست انجام 
است تا مناسبترين محل انتخاب شود و كمترين آسيب 
به محيط زيست وارد شود. بخش اقيانوسي شرق درياي 
عمان 4۰ تا ۵۰ كيلومتر عمق مناسب دارد و جانمايي 
براي اس��تقرار اين دستگاه ها در اين منطقه انجام شده 
است. همچنين ما اجازه نخواهيم داد شورآبه ها در مقياس 
ملي وارد خليج فارس ش��وند. در كنوانس��يون كويت 
)راپمي( نيز چندين جلسه كارشناسي درباره آلودگي 

خليج فارس برگزار شد.
    زندگي تاالب ها در گرو وضعيت بارش است

معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي سازمان محيط 
زيس��ت در نشس��ت خبري برخط ديروز گف��ت: تعداد 
تاالب هاي خشك شده به صورت دقيق قابل تشخيص 

نيست و حيات تاالب ها وابسته به شرايط بارش است.

    اليروبي شاه كليد حل مشكل تاالب انزلي
الهيجان زاده با اشاره به مس��اله رسوب گذاري در تاالب 
انزلي خاطرنش��ان كرد: تاالب انزلي - كه در چند متري 
درياست - در حال خشك شدن است و اصلي ترين مشكل 
آن رسوب گذاري است. اين رس��وبات از شهرها و روستا 
نش��ات مي گيرد. مواد معدني اين رسوبات سبب شده تا 
تبادل آب از زير بستر انجام نشود و تاالب پر شود. درباره 
همين مشكل جلسه احياي تاالب انزلي با حضور رياست 
استان برگزار شد و راهكارها براي اليروبي تاالب ارايه شد. 
يكي از اين روش ها اليروبي فيزيكي است كه مجموعه اي 
تحت عنوان مس��ووليت اجتماعي اجراي آن را به عهده 
گرفته است. اليروبي فرايند پيچيده اي است و شاه كليد 

حل اين مشكل است.

    احتمال بازنگري در اليحه بودجه 
براي اعتبار انتقال آب درياي خزر به سمنان

او درب��اره پروژه انتق��ال آب خزر به س��منان گفت: 
پروژه انتقال آب خزر به سمنان داراي مجوز است كه 
معاونت انساني آن را صادر مي كند. اين مجور پس از 

پشت سر گذاشتن چالش هاي مداوم ۹ ساله، باالخره 
سال گذشته صادر ش��د. اين طرح در اليحه بودجه 
داراي مجوز است اما بايد به كميسيون تلفيق برود و 
آنجا ممكن است مورد بازنگري قرار گيرد. با توجه به 
سرمايه گذاري در جنوب اين طرح مي تواند سمنان 
را هم پوش��ش ده��د. الهيجان زاده ضمن تش��ريح 
وضعيت تاالب هاي خش��ك ش��ده در كشور اضافه 
كرد: تاالب هاي ما در فالت مركزي فصلي هستند و 
بر اساس بارش آبگيري مي كنند چرا كه رود دايمي 
ندارند و تابع دوران بارش هس��تند. اين تاالب ها در 
ماه هاي آبان و آذر آبگيري مي كنند و در ارديبهشت 
و خرداد از بي��ن مي روند. او افزود: برخي تاالب ها نيز 
در انتهاي رودها قرار دارند. براي مثال تاالب شادگان 
در انتهاي مارون و تاالب هورالعظيم در انتهاي كرخه 
قرار دارد. اين تاالب ها در بيشتر ماه ها آب دارند ولي 
در برخي ماه ها دچار كمبود مي شوند. لذا نمي توان 
به صورت دقيق خش��كي تاالب ها را مشخص كرد. 
در س��ال هاي ۹۶ و ۹7، 7۰ درصد تاالب ها خش��ك 
شدند اما در دو سال بعدي به دليل سيل ها تنها تاالب 
گاوخوني آبگيري نش��د. در س��ال هاي ۹۹ و ۱4۰۰ 
خشكسالي داشته ايم. حيات تاالب به بارش ها وابسته 
اس��ت و اثرات انسان ساخت و مديريت ناصحيح آب 
باعث شده تا بازه آبگيري كوتاه شود چون مصرف آب 

بيش از توان اكولوژيك تاالب هاست.

گزارش

معاون محيط زيست دريايي سازمان محيط زيست: 

اليروبيومديريتآببارانعاملاصلياحيايتاالبهاست
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