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يادداشت- 1

يادداشت- 2

دارو و ارز 4200 توماني

ضعف دولت درمديريت بازارها

فعاالن صنع��ت دارو در طول 
سال هاي گذشته بارها به دولت 
هشدار داده اند كه تداوم شرايط 
فعلي و اص��رار به تخصيص ارز 
4200 توماني به ضرر اقتصاد 
كش��ور و به طور خاص به زيان 
بخش دارويي و بهداشتي كشور 
است. چند نرخي شدن ارز در 
ذات خود مشكالتي دارد كه قطعا ارز دولتي فعلي نيز از آن 
مستثني نيست. در دل اجراي اين سياست، فضايي براي 
رانت و سودجويي برخي افراد فراهم مي شود و در نتيجه 
به تعدادي از توليدكنندگان واقعي ارز كافي نمي رسد. از 
سوي ديگر با توجه به اينكه محدوديت هايي در منابع ارز 
4200 توماني وجود دارد، در بسياري از مواقع تمام نيازها 
در زمان مناسب پاسخ داده نمي شود و همين موضوع خود 
را در ذخاير و توزيع مواد اوليه و ...  ادامه در صفحه 8

نخس��ت( بررس��ي وضعيت 
بازارهاي 5گانه كشور )خودرو، 
مس��كن، طال، ارز و بورس( به 
نوع��ي گوياي اوض��اع اقتصاد 
كالن كشور نيز هست. چرا كه 
بر اساس اصل همگرايي بازارها، 
فعل و انفع��ال هر بازار در مدت 
زمان مش��خصي بر تحركات 
ساير بازارها اثر مي گذارد. به قول معروف ممكن است دير 
و زود داشته باشد، اما سوخت و سوز ندارد. زماني كه بازاري 
با نوسان و تكانه هاي قيمتي مواجه شود، اثرات آن سرانجام 
در ساير بازارها نمايان خواهد شد. در اين ميان تصميم سازان 
در كش��ورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه تالش 
مي كنند، نقدينگي جامعه را از سمت رويكردهاي سوداگرانه 
)خودرو، مس��كن، ارز، طال( به سمت بازارهاي مولد )بازار 
سرمايه( هدايت كنند.   ادامه در صفحه 2

محمود نجفي عرب

محسن عباسي

كاهش 32 درصدي پروانه هاي ساختماني در فصل دومحفظ ارز، حمايت نقدي يا احياي كوپن؟

سرنوشت  نامعلوم  
يارانه ها  در بودجه 1401

 افت سرمايه گذاري
 در توليد مسكن 

با وجود گذش��ت چند هفته از تحويل اليحه بودجه 
سال 1401 به مجلس شوراي اسالمي، هنوز در برخي 
حوزه هاي مهم، تصوير روشني از آينده اقتصادي ايران 
ارايه نشده، موضوعي كه نشان مي دهد در هفته هاي 
پيش رو تا پايان سال جاري، مجلس و دولت بايد روي 
اين اليحه چكش كاري هاي بزرگي انجام دهند. هرچند 
دولت اعالم كرده ك��ه با اصالحات برخي جزييات در 
بودجه، به سمت رسيدن به اهداف كالن اقتصادي ايران 
حركت خواهد كرد اما برخي گمانه زني ها در مجلس 
حاكي از آن اس��ت كه نمايندگان از ميزان اصالحات 
انجام شده در بودجه رضايت كامل ندارند. صرف نظر از 
آنكه دو طرف چه طرحي براي آينده اقتصادي كشور 
خواهند ريخت، به نظر مي رس��د توجه به برخي ابعاد 
اليحه بودجه براي وضعيت معيش��تي مردم اهميت 
فراواني دارد. يكي از موضوعات مهمي كه از س��ال ها 
قب��ل در اين حوزه مط��رح بوده، بح��ث هدفمندي 
يارانه ها و نحوه حمايت از مردم در اين چارچوب است. 
از سال 1389 كه دولت دهم گام نخست هدفمندي را 
برداشت تا امروز، تغييرات كالني در اجراي اين طرح 
انجام نشده و دولت روحاني تنها يك افزونه جديد را به 
آن اضافه كرده است. در سال 89، همزمان با افزايش 
قيمت بنزين از سوي دولت، اعالم شد كه به هر ايراني 
به شكل مس��اوي ماهانه 45 هزار و 500 تومان يارانه 
نقدي اعطا مي شود. اين تصميم از همان روز نخست 
نيز با انتقادهايي همراه بود زيرا هيچ يك از افراد جامعه 
از اين فهرست حذف نش��ده بودند و عمال ميان تمام 
طبقات اجتماعي، يارانه اي برابر تقس��يم مي ش��د. با 
اين وجود اج��راي اين طرح در دول��ت قبل نيز ادامه 
پيدا كرد و به همان ش��كل به دولت سيزدهم رسيد. 

در شرايطي كه در گام نخست، مبلغ 45 هزار توماني 
يارانه امكان تاثيرگذاري بر بخش��ي از زندگي مردم را 
داش��ت با گذشت حدود 11 سال، عمال اين رقم تاثير 
خود را از دست داده و بر اساس قيمت هاي روز، يارانه 
اشخاص حتي كفاف خريد يك مرغ يا يك كيلو برنج را 
نيز نمي دهد و به اين ترتيب از سويي بار مالي آن براي 
دولت حفظ شده و از سوي ديگر مردم نيز نفع چنداني 
از آن نمي برند. يارانه ها در دولت روحاني از آبان سال 
1398، تغيير ديگري را نيز تجربه كرد. دولت پس از 
سال ها ثبات، با تصميم شوراي سران سه قوه، قيمت 
بنزين را تغيير داد و دو نرخ آزاد و س��هميه اي را لحاظ 
كرد. به دنبال اين تصميم، طرحي به نام سبد معيشتي 
خانوار كليد خورد كه بر اساس آن ماهانه براي حدود 
60 ميليون نفر، يارانه اي حدودا 50 هزار توماني واريز 
مي ش��ود. به اين ترتيب دولت اعالم كرد كه از محل 
افزايش قيمت بنزين، پولي براي بودجه برنداش��ته و 
همه درآمد را به حساب مردم واريز مي كند. اين طرح 
نيز با توجه به باال رفتن نرخ تورم در سال هاي گذشته 
راه به جايي نبرده و مجموع يارانه نقدي و سبد معيشتي 
خانوار كه براي هر نفر در ماه كمتر از 100 هزار تومان 
مي شود، عمال در هزينه هاي جاري افراد تاثير چنداني 
ندارد. دولت سيزدهم نيز بر اساس تعهد خود در ماه هاي 
گذشته اين دو يارانه را همچنان به حساب مردم واريز 
كرده ام��ا در عين حال طرح هايي را ني��ز براي ايجاد 
تغيير در بستر فعلي يارانه ها ارايه كرده است. در دولت 
قبل طرح احياي كوپن مطرح شده بود كه با توجه به 
مقدمات پيچيده راه به جايي نبرد، در دولت جديد نيز 
چند بار بحث افزايش مبلغ يارانه ها مطرح شده كه هنوز 
ادامه در صفحه 2 هيچ يك راه به جايي نبرده اند.    

مجيد اعزازي| تازه ترين آمارهاي رسمي از كاهش 
٩,٦ درصدي پروانه هاي صادره براي ساخت واحدهاي 
مس��كوني در ته��ران و ٣١.٩ درصدي اين دس��ته از 
پروانه هاي ساختماني در كل كشور طي تابستان ١٤٠٠ 
نسبت به تابستان سال قبل حكايت دارد. مساله اي كه 
نشان مي دهد، تمايل به سرمايه گذاري در توليد مسكن 
تحت تاثير عوامل غيراقتصادي، همچون س��ال هاي 
اخير، روندي نزولي داشته است. اگرچه در تابستان سال 
جاري، شاهد تغيير دولت و شكل گيري كابينه جديد 
بوديم و به همين واسطه افت فعاليت هاي دستگاه هاي 
دولتي مش��هود بود، اما از آنجا كه توليد ساختمان و 
مسكن فعاليتي 18 تا 24 ماهه است، مي توان تداوم 
افت تمايل به سرمايه گذاري در ساخت مسكن از سوي 
بخش خصوصي را به تحوالت بنيادين اقتصاد كشور 
نسبت داد. به مكانيسم تورم زايي كه در فرآيندهاي آن، 
فعاليت هاي »غيرمولد« اصالت مي يابند و فعاليت هاي 
»مولد« به حاش��يه رانده مي شوند. اين افت تمايل به 
سرمايه گذاري البته در شرايطي رخ داده است كه در 
تابستان سال جاري، دو رخداد مهم در عرصه ساخت 
مسكن از سوي قواي مقننه و مجريه به وقوع پيوسته 
است. نخست اينكه در تابستان سال جاري، سرانجام 
پس از كش و قوس��ي يك س��اله، قانون جهش توليد 
مسكن در مجلس و شوراي نگهبان نهايي شد. قانوني 
كه دول��ت جديد را ملزم به س��اخت 4 ميليون واحد 
مسكوني در 4 سال كرده است و از سوي ديگر، شخص 
رييس دولت سيزدهم در جريان مناظرات و مبارزات 
انتخاباتي، چنين وعده اي را - س��اخت يك ميليون 
مسكن در هر سال از فعاليت دولت سيزدهم- به مردم 
داد. در عين ح��ال، از آنجا ك��ه در بزرگ ترين پروژه 

انبوه س��ازي دولتي موسوم به مسكن مهر طي حدود 
12 سال، صرفا حدود 2 ميليون آپارتمان ساخته شده 
اس��ت، نمي توان دليل افت تمايل به سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در مسكن را به طرح جديد انبوه سازي 
دولت نسبت داد. شايد در كنار بي ثباتي اقتصاد، رشد 
مداوم نقدينگي و افزايش پايه پولي؛ رش��د جهش وار 
قيمت مصالح ساختماني در تابستان سال جاري كه در 
پي تعطيلي اجباري كارخانجات توليد سيمان و فوالد 
به دليل ممانعت از خاموش��ي هاي مكرر برق صورت 
گرفت، مهم ترين مانع و عامل افت تمايل سرمايه گذاري 
در توليد مسكن به شمار مي رود. اگرچه سازندگان در 
بررسي تحوالت كالن اقتصادي و سياسي، به واسطه 
نوع و ماهيت كارشان، چش��م اندازي ميان مدت )دو 
ساله( را مدنظر قرار مي دهند، اما بي گمان، در صورت 
بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنين رشد و رونق بازار 
معامالت مسكن، سازندگان دوباره فعاليت هاي خود 
را از سرخواهند گرفت و تالش مي كنند، بر تورم هاي 
آشكار و پنهان نهاده هاي توليد فايق آيند. بررسي نتايج 
طرح گرد آوري اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر 
شده توسط ش��هرداري هاي كشور در فصل تابستان 
سال ١٤٠٠ نشان مي دهد: تعداد 12 هزار و 493 پروانه 
س��اخت براي واحدهاي مسكوني از سوي شهرداري  
تهران، پيش  بيني ش��ده اس��ت كه نس��بت به فصل 
گذشته ١٣درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال 
گذشته ٩.٦ درصد كاهش داشته است. اين تعداد واحد 
مس��كوني، 13,4 درصد از واحدهاي مسكوني پيش 
بيني شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادرشده 

از سوي شهرداري هاي كشور را تشكيل مي دهد.  
ادامه در صفحه 5

 پايان قرارداد كاري پرستاران ۸۹  روزه
 با فروكش كردن كرونا

 در بيست سال اخير
 قيمت دارايي هاي اصلي 2۸ تا 3۸2 برابر شد

  بيكاري در انتظار
 تعدادي از پرستاران

صفحه 8     صفحه 3    

قيمت دالر و خودرو در بيست سال 
اخيركمتر از تورم رشد كرده است

فعاالن حوزه فرش با انتقاد از انتقال 
مركز ملي فرش به وزارت ميراث 

فرهنگي بيانيه دادند

»تعادل« مزايا و معايب احياي 
بازارسوم فرابورس را بررسي مي كند

تعادل | صادرات فرش ايران در س��ال گذشته 
به 60 ميليون دالر كاهش يافته است. حال آنكه 
بررسي ها نشان مي دهد، صادرات فرش دستباف 
ايراني در س��ال هاي پيش از تحريم، 2 ميليارد و 
100 ميليون دالر بوده است. در شرايطي صادرات 
فرش اي��ران، كاهش يافته كه طي��ب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه رأس��ًا وارد شده و گفته كه 
صادرات ف��رش را به يك ميلي��ارد دالر افزايش 
خواهن��د داد و براي اي��ن كار برنامه هايي دارند؛ 
صفحه7 را بخوانيد به طوري كه ... 

تقريبا 10 روز پيش بود كه معاون نظارت بر بازار 
فرابورس درخصوص احياي قوانين بازار س��وم و 
كاركردهاي آن براي عرضه اموال تمليكي صحبت 
كرد. طبق گفته سروش خواجه حق وردي پيش از 
اين بازار سوم براي واگذاري ها بسيار كمك كننده 
بوده و اكنون فرابورس پيگير احياي اين بازار است. 
در اين ميان كارشناسان و تحليلگران بازارسرمايه 
ش��فافيت را يك��ي از مهم تري��ن ويژگي ه��اي 
عرضه هاي بازار س��وم مي دانند، در همين حال 
مي گويند كه اين بازار مي تواند فضايي منصفانه 
براي ش��ركت هايي كه پذيرش در بازار سرمايه و 
صفحه 4 را بخوانيد عرضه از طريق...  

تركيه رقيب جدي 
فرش ايران 

معامالت بلوكي در 
انتظار سرمايه گذاران



ادامه از صفحه اول
محسن رضايي -  معاون اقتصادي رييس جمهوري 
- ك��ه خود به عن��وان يكي از نامزده��اي انتخابات 
رياس��ت جمهوري در صحنه حاضر ب��ود، از امكان 
افزايش يارانه نقدي ماهانه به 450 هزار تومان براي هر 
نفر صحبت كرده بود. طرحي كه رضايي از آن مي گفت 
به بحث مديري��ت يارانه هاي پنهان در اقتصاد ايران 
اختصاص داشت. براوردها در سال 98 نشان مي داد 
كه دولت در سال نزديك به 1000 هزار ميليارد تومان 
يارانه غير مستقيم مي دهد كه بخش مهمي از آن به 
انرژي اختصاص دارد. به اي��ن ترتيب براي افزايش 
قابل توجه رقم يارانه ها يكي از سياست هاي احتمالي 
افزايش قيمت انرژي هايي مانند برق يا گاز خواهد بود 
و بخش ديگر به سوخت هايي مانند گازوييل يا بنزين 
باز مي گردد. در شرايط فعلي و با توجه به فشار باالي 
اقتصادي بعيد به نظر مي رسد كه دولت قصد ورود به 
چنين عرصه اي را داشته باشد اما در عين حال معاون 
اقتصادي رييس جمهوري از امكان تغيير در يارانه ها 
سخن گفته است. آنطور كه از بودجه سال آينده بر 
مي آيد، دولت تا س��قف 172 هزار ميليارد تومان به 
يارانه ها اختصاص داده است. در اين چارچوب حدود 
42 هزار ميليارد تومان به يارانه نقدي 45 هزار و 500 
تومان و 30 هزار ميليارد تومان به س��بد معيشتي 
خانوار اختصاص دارد. اين 100 هزار ميليارد تومان 
ني��ز احتماال براي جبران ح��ذف ارز 4200 توماني 
اختصاص خواهد يافت. بر اساس قانون بودجه امسال، 
در صورتي كه دولت قصد حذف اين ارز را داشته باشد 
نيز بايد به ش��كل تدريجي عمل كند اما آن طور كه 
در برخي گمانه زني ها مطرح ش��ده به نظر مي رسد 
كه حذف كامل اين ارز در يك گام نيز وجود خواهد 
داش��ت. در هر صورت در رابطه ب��ا تصميم يارانه اي 
دول��ت اين خبر آمده بود كه دهك هاي يك تا چهار 
مبلغ 12۶ ه��زار تومان و پنج تا هفت مبلغ 90 هزار 
تومان دريافتي خواهند داشت. اين ۶0 ميليون نفر 
كه از بين جمعيت 78 ميليوني يارانه بگيران در سال 

1398 گزينش شده بودند، دريافت كننده كمك هاي 
معيشتي يعني منابع ناشي از افزايش قيمت بنزين 
هستند كه در دهم هر ماه براي آنها پرداخت صورت 
مي گيرد، حال اينكه يارانه جديد هم دهم ماه همراه 
با كمك معيش��تي پرداخت ش��ود يا اينكه در روز 
جداگانه اي انجام شود، به طور كامل مشخص نيست. 
البته اين تصميم كه بنا بود در دي ماه اجرايي شود 
هرگز به شكل نهايي اعالم نشد. موضوع ديگري كه 
در اين حوزه هنوز به شكل دقيق شفاف نشده بحث 
حمايت نقدي يا غيرنقدي از اين گروه هاست. اگر بنا 

باشد كه اين پول به شكل نقدي به حساب افراد واريز 
شود، بار ديگر نگراني هايي درباره افزايش نقدينگي 
و باال رفتن تورم مطرح خواهد بود و اگر بنا باش��د به 
شكل غيرنقدي مانند اعتبار براي خريد كاال يا احياي 
سيستم كوپني در دستور كار قرار گيرد، ابهام هايي 
درباره نحوه تامين كاال، چگونگي عرضه آن به مردم 
و خطراتي مانند فروش اين اعتبار در بازار سياه وجود 
خواهد داش��ت. از س��وي ديگر با حذف ارز 4200 
توماني براي كاالهاي اساسي، نگراني درباره امكان 
افزايش قيمت تمام ش��ده اين كاالها و ايجاد فشار 

تورمي جديد بر مردم نيز وجود دارد كه شايد همين 
موضوع فعال تصميم گيران اقتصادي دولت را دست 
به عصا كرده اس��ت. با توجه به صحبت هاي معاون 
اقتصادي رييس جمه��وري، احتماال يارانه ها ظرف 
ماه هاي آينده تغييرات جديدي را تجربه مي كنند اما 
هنوز نه محل اعتبارات جديد براي آنها مشخص شده 
و نه نحوه پرداخت آنها به مردم تعيين تكليف شده 
است، موضوعي كه شايد در مسير تصويب بودجه در 
مجلس مطرح شود و شايد دولت در طرحي جداگانه 

آن را نهايي كند.
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همكاري امريكا و روسيه 
براي احياي برجام

وزي��ر امورخارجه امريكا در اظهارات��ي درباره روابط 
كشورش با روسيه مدعي شد، با مسكو براي بازگرداندن 
ايران به پايبندي به برجام همكاري مي كنيم. آنتوني 
بلينكن وزي��ر امورخارجه امري��كا در يك كنفرانس 
خبري به بيان اظهاراتي درباره روابط مسكو و واشنگتن 
كه اين روزها به ويژه بر سر مساله اوكراين با تنش هاي 
زيادي روبرو است، پرداخت. بنابر گزارش وب سايت 
وزارت امورخارجه امريكا، بلينكن در بخش��ي از اين 
كنفرانس خبري اظهار داش��ت: روس��يه و امريكا در 
گذشته حتي در زمان تنش هاي بزرگ از ديپلماسي 
استفاده كرده اند. وي افزود: ما معاهدات هلسينكي را 
مذاكره كرديم. سازمان همكاري و امنيت اروپا را ايجاد 
كرديم، معاهده منع موشك هاي هسته اي ميان برد و 
ساير معاهده هاي كنترل تسليحاتي را امضا كرديم. 
وزير امورخارجه امريكا همچنين گفت: اين هفته ما 
به ساير اعضاي شوراي امنيت پيوستيم تا تاكيد كنيم 
يك جنگ اتمي پي��روز ندارد بنابراين نبايد هيچگاه 
اتفاق افتد. ما در مورد برنامه ايستگاه فضايي همكاري 
داريم. آنتوني بلينكن در ادامه بدون اش��اره به خروج 
يكجانبه امريكا از توافق هسته اي در سال ٢٠١٨ و نقض 
تعهداتش در اين توافق مدعي شد: اكنون نيز با روسيه 
براي بازگرداندن ايران به پايبندي به برجام همكاري 
مي كنيم. اين ادعا در حالي مطرح شده است كه دور 
هشتم مذاكرات ايران و گروه ١+٤ با حضور غيرمستقيم 
امريكا با ه��دف رفع تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه 
كشورمان و احياي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( 
اين روزها در وين، پايتخت اتريش در جريان اس��ت. 
علي باقري رييس هي��ات مذاكره كننده ايران روز 
چهارشنبه به خبرنگاران گفت كه » تالش ها براي 
دستيابي به نتيجه ادامه دارد. «  باقري تاكيد كرد 
كه رمز موفقيت مذاكرات وين دستيابي به توافق در 
زمينه لغو موثر تحريم هاي ظالمانه عليه ايران است.

تغييري در شوراي نگهبان 
مطرح نيست

سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاس��خ به سوالي راجع 
به اس��تعفاي آيت اهلل جنتي گفت: تغييري در شوراي 
نگهبان مطرح نيست و اين شايعات غلط است. هادي 
طحان نظيف در نشست خبري خود با عرض تسليت 
شهادت حضرت زهرا )س( گفت: در فاصله بين نشست 
خبري پيشين تا امروز، 10 طرح و اليحه و 2 اساسنامه 
بررسي شده است. وي با اشاره به برخي از مصوبات شوراي 
نگهبان گفت: اليحه »موافقت نامه بين دولت جمهوري 
اسالمي ايران و افغانستان در خصوص ارتباط بين المللي 
راه آهن« اخيرا تاييد شد همچنين طرح »تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار« كه در مرحله قبل با اشكاالت و 
ابهاماتي مواجه شده بود هنوز دو ابهام و يك ايراد آن باقي 
مانده است و به مجلس بازگشت داده مي شود. اليحه 
»اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز« نيز با چند اشكال 
روبرو است كه اگر اشكاالت آن از سوي مجلس مرتفع 
شود، تاييد خواهد ش��د. طحان نظيف ادامه داد: طرح 
»اصالح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي 
مربوط به جرايم ش��رط بندي و قمار ب��ازي در فضاي 
مجازي« حدود 4-5 جلسه بحث كارشناسي را به خود 
اختصاص داد و موارد اشكال و ابهام آن به مجلس منعكس 
شد. يكي از ابهامات شوراي نگهبان در خصوص تعريف 
قماربازي و شرط بندي بود كه نظر خود را به مجلس در 
اين رابطه گفتيم. همچنين برخي از اشكاالت طرح »الزام 
به ثبت رسمي معامالت اموال غيرمنقول« رفع شده است 
اما برخي هنوز باقي مانده است كه به مجلس بازگشت 
داده شده است. سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طرح 
بعدي، طرح »نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس« 
است كه چند سال قبل به شوراي نگهبان ارسال شده بود 
و با اشكاالتي مواجه شد و در نهايت در اين مجلس دوباره 
بررسي شد كه هنوز با اشكاالتي مواجه است. طرح بعدي، 
طرح »ساماندهي صنعت خودرو« است كه با اصالحات 
مجلس، ابهامات شوراي نگهبان از بين رفت اما هيات 
عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه اي را 
براي ما ارسال كردند و ما موضوع را به مجلس منعكس 
كرديم. وي در پاسخ به سوالي درباره درخواست برخي 
نامزدهاي رياست جمهوري درباره داليل رد صالحيت 
و امكان اصالح قانون گفت: ما هميشه از اصالح قانون 
انتخابات استقبال كرديم و در يك ماه گذشته چند عضو 
شوراي نگهبان اين موضوع را گفتند، طبيعتاً اگر قانون 
تغيير كند ما پايبند هستيم. طحان نظيف در خصوص 
آخرين وضعيت مصوبه طرح رتبه بندي معلمان گفت: 
اين طرح به ش��وراي نگهبان ارس��ال ش��ده و درحال 
رسيدگي به آن هستيم. اين مصوبه ماهيتش اليحه است 
و بخش��ي از بار مالي آن را دولت تقبل كرده است اما در 
خصوص بخش ديگر آن نيز خودمان ابهام داريم ان شاءاهلل 
پس از بررسي هاي نهايي، نتيجه را اعالم مي كنيم. وي 
در پاسخ به سوالي درباره اصل 50 قانون اساسي و تذكر 
رييس سازمان محيط زيس��ت درباره بودجه گفت: ما 
درباره محيط  زيست حساسيت داريم. اگر اليحه بودجه 
از طرف دولت اعالم مي ش��ود قاعده اش اين است كه 
نظرات كارشناسي راجع به محيط زيست شنيده شده 
ولي اگر در شوراي نگهبان مفاد مصوبه موجب آلودگي 
يا تخريب غيرقابل جبران محيط زيست شود با اشكال از 
طرف شوراي نگهبان مواجه مي شود. سخنگوي شوراي 
نگهبان درباره ايراد وارد شده به هيات عالي نظارت بر 
مجمع كه آن را شوراي نگهبان دوم مي خوانند گفت: 
هيات عالي نظارت يك ساختار قانوني در كشور است. 
در مجمع آقايان مي گويند قان��ون نظارت در حال 
اصالح است اما ذيل همين قانون فعلي نيز مشكلي 
وجود ندارد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه صحبت هايي راجع به استعفاي 
آيت اهلل جنتي از ش��وراي نگهبان شنيده شده، آيا 
استعفاي ايش��ان بين اعضاي شورا هم مطرح شده 
است؟ و همچنين گمانه زني هايي درباره جايگزيني 
آيت اهلل اعرافي، گفت: تغييري در ش��وراي نگهبان 

مطرح نيست و اين شايعات غلط است.

ديوان محاسبات عملياتي بودن 
بودجه را بررسي كند

حجت االس��الم س��يدمحمدرضا ميرتاج الدين��ي 
نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره 
ضرورت توجه به بودجه ري��زي بر مبناي عملكرد در 
لوايح بودجه و همچنين در جريان بررسي و تصويب آن 
گفت: بودجه عملياتي از ويژگي هاي يك بودجه ايده آل 
اس��ت كه همه دولت ها اين ش��عار را دادند و هميشه 
گفتند كه ما مي خواهيم بودجه را عملياتي ببنديم ولي 
اينكه چقدر توفيق حاصل شده تا به حال ارزيابي نشده 
اس��ت. وي افزود: من معتقدم ديوان محاسبات بايد 
شاخصه هايي را در اصالح ساختار بودجه براي اين كار 
در نظر بگيرد و بر اساس اين شاخص ها، عملياتي بودن 
بودجه را بسنجد و ارزيابي كند و در تفريغ بودجه يكي از 
آيتم هايي كه اعالم مي كند همين ميزان عملياتي بودن 
بودجه باش��د. در مرحله اول عملياتي بودن عملياتي 
بودن بودجه به اين نحو است كه بودجه به صورت گلوبال 
در اختيار برنامه ها قرار نگيرد بلكه برنامه ها را ارايه كنند و 
در تبصره ها و جداول مشخص شود و تخصيص بودجه 
بر اساس ارايه برنامه ها باشد و نظارت شود كه چه مقدار 
تحقق پيدا كرده است. اين در صورتي است كه نظارت 
مستقيم تر و قوي تري وجود داش��ته باشد. نماينده 
مردم تبريز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر اليحه 
بودجه 1401 ويژگي عملياتي ب��ودن را دارد لكن 
عمده عملياتي بودن بودجه در نظام تخصيص و اجرا 
و نظارت بر آن است وگرنه تكليف خيلي از دستگاه ها 
در بودجه مشخص مي شود و مي گويند بايد به اين 
برنامه ها عمل كنن��د؛ اين يعني عملياتي بودن، اما 
اينكه چقدر تحقق پيدا كن��د در نظام تخصيص و 
تفريغ بودجه است. ما بايد شاخص ها و آيتم هايي را 
به صورت دقيق تعريف كنيم و بر اساس آن بسنجيم. 
ميرتاج الديني همچنين گف��ت: موضوع عملياتي 
بودن بودجه در دو مرحله است؛ يكي در بودجه ريزي 
و يكي در مرحله تخصيص بودجه. ما بايد اين نگاه را 
در كليات بودجه دنبال كنيم و ببينيم كه دولت چقدر 
بودجه را عملياتي بسته و مالك هاي عملياتي بودن 
هم براي ما مشخص شود. در بررسي كليات هميشه 
تاكيد وجود داش��ته و گفته اند كه بودجه به صورت 
عملياتي بسته شده اما بايد بررسي بيشتري در اين 

باره صورت گيرد تا اين موضوع براي ما روشن شود.

    به دنبال اصالحاتي در بودجه هستيم
س��يد كاظم دلخوش عضو كميسيون تلفيق اليحه 
بودج��ه 1401 در اين باره گفت: بودجه ريزي ما بعد 
از انقالب عملياتي نبوده و حاال حاالها هم عملياتي 
نمي ش��ود به دليل اينكه بودجه پيش بيني درآمد و 
هزينه اس��ت و اين يعني اينكه ش��ما مواردي كه در 
بودجه ساالنه مي بينيد بايد تحقق پيدا كند؛ نفت كه 
هر سال باال و پايين مي شود، در حوزه ماليات هم كه 
فرار مالياتي تا 45 درصد داريم و عوارض ديگر مثل 
خصوصي سازي و امثال آن هم وضعش معلوم نيست. 
پس بودجه ساالنه ما عملياتي نيست و سنتي است. 
دوم اينكه جداولي كه تهيه مي شود از قبل بوده و تنها 
عدد و رقم آن فقط باال و پايين مي ش��ود زيرا همان 
كارشناسي هايي كه در بودجه سنوات گذشته شده 
امسال هم انجام شده اس��ت. وي افزود: مثال امسال 
دالر 23 هزار تومان را در بودجه ديده اند كه منشأ آن 
مشخص نيست چيست. اگر تحريم ادامه پيدا كند 
كه منشأ دالر بايد باالتر باشد و اگر تحريم از بين برود 
بايد پايين تر ديده شود. ما نفهميديم منشأ ارز 23 هزار 
توماني چيست. از سويي مي گويند مي خواهيم دالر 
4200 توماني را حذف كنيم كه ما ش��ديدا مخالف 
اين هس��تيم. مي گويند رانت مي آورد آيا اين رانت 
را نمي شود كنترل كرد؟ نبايد صورت مساله را پاك 
كنيم. االن صورت مس��اله را مي خواهند پاك كنند 
كه مش��كلي را حل نمي كند. اي��ن نماينده مجلس 
در پايان يادآور ش��د: در بحث ماليات س��ازمان امور 
مالياتي و سازمان برنامه به جاي اينكه نرخ ماليات را 
افزايش دهند از كساني كه فرار مالياتي كنند و اقتصاد 
زيرزميني دارند ماليات بگيرند و اينها را در س��امانه 
وارد كنند. ما نبايد ماليات را 70 درصد افزايش دهيم، 
اين به قشر ضعيف و كارمند فشار وارد مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه افزايش حقوق كارمندان زير 10 
درصد ديده شده و با اين افزايش همخواني ندارد. وي 
در پايان تاكيد كرد: ما به دنبال اين هستيم كه يكسري 
اصالحاتي را در كميسيون تلفيق با كمك دولت انجام 
دهيم و تا جايي كه بتوانيم به دنبال اين هستيم كه 
اصالحات را به گونه اي اعمال كنيم كه به ضرر دولت 
نباشد چرا كه به هر حال دولت هم مي خواهد كار كند.

    بخش عمده بودجه
 صرف حقوق كارمندان مي شود

سيدمصطفي ميرسليم نماينده تهران در مجلس 
با اش��اره به انتظارات از مجلس و دولت و چگونگي 
دس��تيابي به بودجه مطلوب گف��ت: اصالح وضع 
بودجه به ويژه در ش��رايط كنوني، نيازمند درايت 
و جرأت اس��ت و با محافظ��ه كاري و اتالف فرصت 
س��ازگار نيس��ت. برخي از رويه هاي جاري ادامه 
اقدامات دولت هاي گذش��ته است؛ مانند پرداخت 
يارانه نقدي ماهانه ب��دون حذف دهك هايي كه از 
آن مستغني اند و با توجه به ضرورت كمك بيشتر به 
دهك هاي آسيب پذير. اميد است در قانون بودجه 
اين قبيل موارد اصالح شود و دولت نيز براي اجراي 
دقيق و س��ريع آن خود را آماده كند. اين نماينده 
مجلس با بيان اينكه امكان كارشكني در اين مسير 
يا ايجاد مزاحمت براي جلوگيري از موفقيت دولت 
وجود دارد، يادآور شد: ما همگي بايد هوشيار باشيم. 
دفع اقدامات زيانبار دشمنان و سوءاستفاده كنندگان 
از ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي موجود الزم 
است. عده اي ممكن است بخواهند از فشارهايي كه 
مردم تحمل مي كنند براي ايجاد بي ثباتي اجتماعي 
و به تأخير انداختن اقدامات اصالحي كه بي شباهت 
به نوعي جراحي اقتصادي نيست، به نفع خود و بر 

ضد مصالح كشور و عامه مردم، بهره برداري كنند.

حفظ ارز، حمايت نقدي يا احياي كوپن؟

سيد ابراهيم رييسي در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا: 

وزارت خارجه منتشر كرد

سرنوشت  نامعلوم  يارانه ها  در بودجه 1401

آموزش حضوري  مدارس  و  دانشگاه ها پيگيري  شود

به روزرساني فهرست تحريم هاي ترور سردار سليماني

ضعف دولت درمديريت بازارها

رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه تعطيلي م��دارس و 
دانشگاه ها و آموزش غيرحضوري اقتضاي وضعيت زمان 
ش��دت يافتن ش��يوع كرونا بود، اما باعث افت تحصيلي 
دانش آموزان و دانشجويان شد، اظهار داشت: در وضعيت 
فعلي با توجه به كاهش چش��مگير م��وارد ابتال و فوتي، 
س��تاد ملي مقابله با كرونا تصميم گرفت كه كالس هاي 
درس و امتحانات مدارس و دانشگاه ها به شكل حضوري 
برگزار شود كه بايد دستگاه هاي مس��وول اجراي آن را 
پيگيري نمايند. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
س��تاد ملي مقابله با كرونا با قدرداني از تالش هاي همه 
دست اندركاران بخش بهداشت و سالمت كشور گفت: با 
وجود كاهش موارد بيماري و فوتي همه بايد شيوه نامه ها 
و اصول بهداشتي را به دقت رعايت كنند تا زنجيره سويه 
جديد بيماري كرونا نيز قطع شود. رييس جمهور با بيان 

اينكه كاركنان ادارات و دس��تگاه هاي دولتي بايد بيش 
از ديگران در رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي كوشا 
باشند، افزود: طبق گزارش هاي ارايه شده در كشور هيچ 
كمبودي در زمينه واكسن، چه واكسن هاي ساخت داخل 
و چه واكس��ن هاي وارداتي وجود ندارد و از همه دعوت 
مي كنم نسبت به تزريق دز سوم واكسن اقدام كنند تا به 

شكل موثرتري از سالمت جامعه صيانت كنيم.
 رييسي از اقدامات انجام شده براي كنترل تردد از مرزهاي 
كشور تشكر كرد و اظهار داشت: از همه مسووالن مربوطه 
و از جمله استانداران مي خواهم كه همچنان با حساسيت 
از تردد در مرزهاي كش��ور مراقبت كنند و به ويژه ورود 
افراد را به طور دقيق كنترل كنند ت��ا با ورود افراد مبتال 
به كرونا دچار مشكل نش��ويم. رييس جمهور ادامه داد: 
تصميم گيري درباره محدوديت هاي وضع ش��ده براي 

ورود اتباع برخي كش��ورهايي كه سويه اُميكرون در آنها 
فراگير ش��ده به ايران به وزارت كشور و قرارگاه مربوطه 
واگذار مي ش��ود تا حسب وضعيت نسبت به ادامه يا رفع 
اين محدوديت ها تصميم گيري هاي مقتضي انجام شود.

 رييسي همچنين از بررسي هاي علمي انجام شده درباره 
واكسيناسيون كودكان در برابر ويروس كرونا قدرداني و 
تصريح كرد: گزارش خوبي ارايه شد اما با توجه به سواالت 
و مخالفت هايي كه همچنان نسبت به اين موضوع مطرح 

است، الزم است كار كارشناسي در اين زمينه ادامه يابد.
رييس جمهور با اشاره تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا 
براي بازگشايي مدارس و دانشگاه ها با توجه به وضعيت 
فعلي ش��يوع بيماري كرونا خاطرنش��ان ك��رد: با توجه 
به كاهش آمار ابتال و فوتي با واكسيناس��يون گسترده، 
ستاد ملي مقابله با كرونا به عنوان مرجع تصميم گيري، 

بازگش��ايي مدارس و دانشگاه ها را بالمانع دانسته است. 
رييسي افزود: هر زمان كه وضعيت شيوع بيماري تغييري 
كند ستاد ملي مقابله با كرونا با حساسيت و دقت نسبت به 

وضعيت جديد تصميم گيري و اقدام خواهد كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش درباره اجراي قانون 
نسخه نويسي الكترونيكي اظهار داشت: خوشبختانه 
امروز در قريب به 95 درصد موارد و در برخي استان ها 
تا 100 درصد، اين قانون با موفقيت اجرا مي شود، اما 
براي برخي از مناطق كشور كه با مشكالتي در زمينه 
پايداري اينترنت مواجه هستند، اين اجازه داده شده 
است كه تا زمان تكميل زيرساخت ها و رفع مشكل در 
دوره زماني تعيين شده، براي جلوگيري از ايجاد مشكل 
براي مردم و جلوگيري از ابتالي به كرونا نسخه هاي 

دستي موقتًا تا اول ارديبهشت  ارايه شود.

وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران در خصوص به 
روزرساني فهرست تحريمي اشخاص امريكايي دخيل در 
ترور سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني و همراهان 

وي بيانيه اي منتشر كرد.
متن اين بيانيه بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وزارت امورخارجه جمهوري اس��المي اي��ران در اجراي 
قانون »مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه 
و تروريس��تي امريكا در منطقه«، به ويژه مواد 4 و 5 قانون 
مذكور، عالوه بر تحريم مقامات ارشد دولت پيشين امريكا 
نظير دونالد ترامپ )رييس جمهور س��ابق(، مايك پمپئو 
)وزير امور خارجه سابق(، جان بولتن )مشاور امنيت ملي 
سابق(، مارك اسپر )وزير دفاع سابق(، جينا هاسپل )رييس 

سابق سازمان سيا(، كريستوفر ميلر )سرپرست سابق وزارت 
دفاع( و استيون منوچين )وزير سابق خزانه داري( و نيز متيو 
تالر )سفير امريكا در بغداد(، استيو فاگين )معاون پيشين 
سفارت امريكا در بغداد( و راب والر )سركنسول سابق امريكا 
در اربيل عراق( كه به ترتيب مورخ 30 دي ماه و 2 آبان ماه 
1399 در فهرست تحريمي جمهوري اسالمي ايران قرار 
گرفتند، اشخاص ذيل الذكر را به دليل ايفاي نقش در جنايت 
تروريستي اياالت متحده امريكا عليه سردار شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني و همراهان ايشان و ترويج تروريسم و 

نقض حقوق بنيادين بشر، تحت تحريم قرار مي دهد.
اشخاص مورد اش��اره، حس��ب مورد، در تصميم گيري، 
برنامه ريزي، سازماندهي، تامين مالي، پشتيباني، راهبري 
يا اجراي اقدام تروريستي فوق مشاركت داشته يا از طريق 

حمايت از اين جنايت ددمنشانه، تروريسم را كه تهديدي 
عليه صلح و امنيت بين المللي است، ترويج نموده اند.

يادآوري مي نمايد كه دولت اياالت متحده امريكا با اقدام 
تروريستي خود، به نحو آشكاري تعهدات بين المللي در 
حوزه مبارزه با تروريس��م و تامين مالي تروريسم به ويژه 
خودداري از س��ازماندهي اقدامات تروريستي و نيز تعهد 
به احترام، صيانت و حفاظت از حقوق بشر را نقض نموده و 

مرتكب اعمال متخلفانه بين المللي گرديده است.
ضمن تاكيد مجدد بر مس��ووليت بين المللي اياالت 
متحده امريكا در قبال اعمال متخلفانه مورد اش��اره، 
يادآور مي گردد كه جمهوري اسالمي ايران در راستاي 
تعهدات بين المللي خود در حوزه حقوق بشر و نيز در 
مبارزه با تروريسم و تامين مالي تروريسم، به ويژه مبارزه 

با تروريس��م دولتي اياالت متحده امريكا و به منظور 
حفظ صلح و امنيت بين المللي و نيز در چارچوب عمل 
متقابل، تحريم هاي يادش��ده را عليه اش��خاص فوق 

اعمال مي نمايد.
بديهي است، اقدام تروريستي امريكا، خدشه اي به عزم جدي 
و قاطع جمهوري اسالمي ايران در تداوم مسير پرافتخار 
سردار شهيد س��ليماني در مبارزه با تروريسم و مقابله با 
گروه هاي تروريس��تي به ويژه گروه هاي تروريستي مورد 

حمايت امريكا، وارد نخواهد ساخت.
با عنايت به موارد فوق و مفاد قانون »مقابله با نقض حقوق 
بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا در منطقه«، 
كليه نهادهاي ذيربط، اقدامات الزم را در اجراي تحريم هاي 

مندرج در قانون فوق معمول خواهند داشت.

اما در اقتصاد ايران هرگز به اين ضرورت ها آنگونه كه بايد و 
شايد توجه نشده است و متاسفانه نمي شود.

دوم( طي هفته ها و ماه هاي اخير خودروهاي بي كيفيت 
داخلي در حال ثبت ركوردهاي جديد هستند و به پيشواز 
ت��ورم احتمالي رفته اند. از طرفي در ركود بازار مس��كن و 
وضعيت نامشخص سياست گذاران در خصوص بورس، 
نقدينگ��ي اصطالحا قصد دارد ي��ك دور كوچك در بازار 
خودرو بزند. همين ورود و خروج نقدينگي تا مدت ها بازار 
را دچ��ار التهاب خواهد كرد. در اي��ن ميان دولت به جاي 
هدايت نقدينگي به بازار سرمايه )به عنوان بازاري كه باعث 
رش��د پروژه هاي مولد در اقتصاد مي شود( با سياست ها و 
محافظه كاري بي مورد خود مشغول هدايت سرمايه هاي 
ملت به ناكجا آبادي است كه كسي از انتهاي آن خبر ندارد. 
در واقع نقدينگي و پول همه جا مي رود به غير از بورس كه 
بهترين ميزبان براي نقدينگي هاي سرگردان جامعه است. 
در حالي كه بازارهاي مالي نوظهور و ارز ديجيتال و متاورس 
و... در حال جذب س��رمايه هاي خ��رد و كالن از تمام دنيا 
هستند، در ايران فعاالن اقتصادي بايد بر سر خود بكوبند 

و جامه بدرانند تا مسووالن متوجه شوند كه بازار سرمايه 
خوب است، چنين است و چنان است و آقايان مسوول بايد 
اين بازار را جدي بگيرند. هنوز در حال جنگ با يك سري 
جوجه اقتصاددان تازه از تخم درآمده هستيم كه از خطرات 
بازار سرمايه )ترند اول مباحث اقتصاد جهاني( مي گويند و 

مسكن حبابي را ستايش مي كنند.
سوم( واقع آن اس��ت كه در عصر يخ زدگي و انجماد تفكر 
سيس��تمي به س��ر مي  بريم كه در حال نابودي صنايع و 
زيرس��اخت هاي اين كشور اس��ت. كم كم داريم تبديل 
مي شويم به يك اقتصاد شبه كمونيستي، هر جا شركتي يا 
صنعتي سودده بود چند عربده كش اقتصادخوانده به قصد 
نابودي اش ش��روع به جنجال مي كنند. اين نگاهي كه در 
كشور به وجود آمده است خطرناك است، سيستم توليد 
ثروت متوقف شده و هر ثروت و سرمايه  اي كه وجود دارد به 
مصرف شدن در زمان حال ترجيح داده مي شود. پول را از 
شركت  هاي سودده بگيريد و صرف بودجه  جاري بكنيد. اين 
تفكر باعث توقف سرمايه گذاري جديد در زيرساخت هاي 
كشور شده و كمبود ظرفيت در زيرساخت ها از جمله آب 

و نفت و گاز و انرژي و پااليشگاه و... مشهود است. افسوس 
كه بورس و بازار سرمايه مي توانست بزرگ ترين بازار كشور 
در جذب و هدايت نقدينگي به شركت ها و پروژه ها باشد 
اما شد مسير راهزني ملت در سال 99 و محل بي مهري در 

سال 1400.
چهارم( اقتصاد كشور نيازمند يك تفكر جديد و نگرش 
نوين اس��ت. اين محافظه كاري بيجا از كجا مي آيد؟ 
قيمت ي��ك خانه كلنگي در منطقه 1 بيش از دو برابر 
ارزش يك ش��ركت فعال در گروه رايانه  بورس است. 
اندازه  خيلي از ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط بازار 
است. چرا كسي نمي گويد كه حباب مسكن آنقدر زياد 
شده كه ارزش يك خانه بيش از ارزش شركت سهامي 
عام بورسي است؟ چرا به جاي پرداختن به اصل هويت 
و كاركرد بازار سرمايه، درگير هزينه 10 هزار توماني 
سجام و مجوز آموزش بورس و قطعي و وصلي سيستم 
معامالت و مسائلي از اين دست  هستيم. چرا مردم را به 
سمت خودرو سوق داديم؟ چرا كاالي مصرفي را تبديل 
به كاالي س��رمايه  اي كرديم كه حاال خريدش براي 

اكثر جامعه آرزو و هدف اصلي ش��ده است؟ مشخص 
است كه چرا توليد به قهقرا رفته است. معلوم است كه 
مافياي مسكن كه رسانه و دكتر سفارشي و اقتصاددان 
ميرزابنويس دارد چرا مخالف بورس است. جذاب تر از 
اين چه مي خواهند؟ يك برج را چند ساله مي سازند و 

بيش از ارزش چند شركت بورسي مي فروشند.
پنجم( دالل ها در مس��كن و خودرو ج��والن مي دهند و 
دولت مشغول اوراق فروشي است و ملت مشغول خريد ارز 
ديجيتال و خريد خانه در خارج از كشور و مقدمات مهاجرت 
به تركيه و.... واقعا در كجاي دنيا با سود 25 درصدي بدون 
ريسك و خلق پول بي پشتوانه با سود بانكي، اقتصاد رشد 
كرده است؟ كجاي دنيا دولت با اوراق فروشي، اقتصاد كشور 
را به سمت رشد هدايت كرده است؟ چرا هر كسي مشغول 
سوراخ كردن يك بخشي از اين كشتي است؟ چرا كسي به 
فكر پيشرفت ايران نيست؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از 
اين دست اين روزها به گرو ه هاي فكري بسياري از فعاالن 
اقتصادي و تحليلگران دلسوز بدل شده است، بدون اينكه 

پاسخي براي آنها يافت شود.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
س��طح عمومي كاالهاي مصرفي يا شاخص تورم در 
بيست سال اخير 40 برابر شده و از عدد 9 به عدد 379 
رسيده است اما 35 برابر ش��دن قيمت دالر، بازدهي 
38 برابري سپرده بانكي و 28 برابرشدن قيمت خودرو 
پرايد كمتر از ش��اخص تورم بوده است و اين موضوع 
نشان مي دهد كه به دليل سياست هاي كنترلي و داليل 
ديگر، قيمت دالر و خودرو كمتر از تورم رش��د كرده 
است. تحوالت 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله اخير در بازار 
دارايي هاي مختلف و براساس آمارهاي بانك مركزي در 
بيست سال گذشته نشان مي دهد كه بازارهاي مختلف 
از سكه طال و دالر تا ساختمان و ملك و آپارتمان، سهام، 
قيمت خودرو و س��پرده بانكي با تحوالت و رشدهاي 
بسيار بااليي مواجه بوده اند و تحت تاثير رشد شديد 
نقدينگي و ت��ورم، تحريم و خروج امري��كا از برجام، 
رش��د هزينه هاي مبادله، افزايش ش��ديد قيمت ها، 
سياس��ت هاي غلط اقتصادي و بي تدبي��ري در نظام 
اقتصادي، عمال قيمت دارايي در 20 سال اخير يعني 
از 1380 تا 1400 بين 28 تا 382 برابر رشد كرده است.  
بازار دارايي هاي مختلف نيز در دوره 10 ساله 1390 تا 
1400 بين 6 تا 55 برابر افزايش بازدهي داشته است. 
همچنين در دوره 5 ساله 1395 تا 1400 نيز قيمت يا 
بازدهي دارايي هاي مختلف بين 2 تا 18 برابر افزايش 
داشته است. اين درحالي است كه شاخص تورم نيز از 
عدد 9.427 در سال 1380 به 40.321 در سال 1390 
و 379.2 در آذر 1400 رسيده است و به عبارتي سطح 
عمومي قيمت كاالهاي مصرفي مورد نياز خانوار نيز 
در اين بيست س��ال 40 برابر شده است يعني مخارج 
خانواري كه با 200 هزار تومان تامين مي شده حاال بايد 
با 8 ميليون تومان تامين شود. آخرين شاخص تورم 
برپايه سال 1395 در آذرماه 1400 معادل 379.2 بوده 
است. اين شاخص در سال 1380 معادل 9.427 اعالم 
شده است در س��ال 1390 به عدد 40.321 رسيده و 
در سال 1395 نيز معادل 100 بوده است.  در نتيجه 
سطح عمومي كاالهاي مصرفي در بيست سال اخير 
معادل 40 برابر شده است اما بازدهي 35 برابري دالر، 
38 برابري سپرده و 28 برابري خودرو پرايد به خاطر 
سياست هاي كنترلي، و داليل ديگر رشد كمتري از 40 

برابر شدن شاخص تورم داشته است.

    بازار طال و سكه
وضعيت بازارها به تفصيل و براس��اس آمارهاي بانك 
مركزي نش��ان مي دهد كه بازار طال و ازجمله قيمت 
سكه طال با درجه نقد شوندگي بسيار باال و فوري، در 
طول بيست س��ال اخير 190 برابر شده است. قيمت 
سكه در طول ده س��ال اخير نيز بيش از 19 برابر و در 
طول پنج سال اخير بيش از 10 برابر شده است. يكي از 
داليل عمده رشد قيمت اونس جهاني طال است كه از 
حدود 400 دالر به بيش از 1800 دالر رسيده است. اما 
قيمت دالر تحت تاثير سياست هاي كنترلي و فراواني 
درآمد نفت در دهه 1380، عمال رشد كمتري نسبت به 

طال داشته است. به عبارت ديگر، قيمت طال هم تحت 
تاثير رشد قيمت دالر در اين سال ها و هم تحت تاثير 
رشد قيمت اونس جهاني طال رشد بااليي داشته است.

    قيمت دالر 
بازار ارز و ازجمله قيمت دالر نيز كه درجه نقد شوندگي 
نسبي باال دارد در طول بيست سال اخير 35 برابر شده 
است در طول ده سال اخير نيز بيش از23 برابر و در طول 
پنج سال اخير بيش از7 برابر شده است. اين رشد نسبت 
به 40 برابر شدن شاخص تورم در اين سال ها كمتر بوده 
اس��ت و ش��ايد همين نوع آمارها و مشاهدات است كه 
كارشناس��ان را به ارايه اين تحليل واداشته كه قيمت 
واقعي دالر در مقايس��ه با تورم و رشد نقدينگي باالتر از 
30 هزار تومان فعلي است زيرا حمايت سياسي و كنترل 
شديد قيمت دالر، عمال باعث شده كه رشد آن كمتر از 

تورم و ساير دارايي ها مانند سهام، مسكن و طال باشد. 

    بازار خودرو 
بازار خودرو و ازجمله قيمت پرايد نيز كه بازهم درجه 
نقدشوندگي نسبي خوبي دارد اما از طال و دالر درجه 
نقد شوندگي كمتري دارد، در طول بيست سال اخير28 
برابر شده اس��ت در طول ده سال اخير نيز بيش از 16 
برابر و در طول پنج سال اخير بيش از 6 برابر شده است. 
اين نكته نش��ان مي دهد كه بازار خودرو تحت كنترل 
قيمتي بيشتر، عرضه باالتر خودرو و همچنين متاثر از 
استهالك خودرو و داليل ديگر بوده و به همين دليل 

كمترين رشد قيمت را در 20 سال اخير داشته است.

    شاخص بورس
بازار سهام و شاخص كل بورس نيز كه درجه نقد شوندگي 
نسبي كمتري نس��بت به خودرو، طال و ارز دارد در طول 
بيست س��ال اخير 382 برابر شده است در طول ده سال 
اخير نيز بيش از 55 برابر و در طول پنج سال اخير بيش 
از 18 برابر ش��ده است. دليل رشد باالي قيمت سهام در 
اين سال ها به ريسك پذير بودن اين بازار مرتبط است و 

اين بازار تحت تاثير رشد قيمت دالر، تورم، رشد قيمت 
كاالها و خدمات، افزايش صادرات در اين سال ها، افزايش 
ظرفيت توليد و سرمايه گذاري هاي جديد و... موجب شده 
كه از تمام ظرفيت هاي رشد قيمت و نرخ ها در همه بازارها 
بهره ببرد و در نتيجه قيمت سهام شركت ها كه متاثر از 
رشد همه قيمت ها و نرخ ها و تورم و نرخ ارز و دارايي هايي 
مانند دالر، س��اختمان، خودرو، است و قيمت كاالهاي 
مختلف، شاخص تورم، رشد نقدينگي، رشد صادرات و... 
نيز روي هزينه توليد، درآمد و فروش و سود تاثيرگذار بوده 
است موجب شده كه قيمت سهام نيز رشد بااليي داشته 
باش��د. به عبارت ديگر، هر نوع رش��د قيمت و تورمي در 
ايران، عمال موجب افزايش قيمت سهام شده است. نكته 
ديگر، جو هيجاني، حباب گونه و افزايش زياد قيمت 
سهام تحت تاثير فضاي سال هاي اخير است كه موجب 
شده نسبت قيمت به سود هر سهم به باالتر از 30 برسد 

درحالي كه طبق قاعده بايد 4 تا 10 باشد.

    مسكن و ساختمان 
بازار ملك و مسكن و ساختمان كه يكي از مهم ترين 
بازارها در جذب نقدينگي اس��ت و معموال نگهداري 
ملك و ساختمان بيش از چندماه و چند سال متداول 
است تحت تاثير رشد نقدينگي و قيمت دالر رشد قابل 
توجهي داشته و به حدي رس��يده كه نه مردم توان و 
قدرت خريد كافي براي خريد دارند و نه وام هاي بانكي 

مي تواند به قدرت خريد مردم براي خريد ملك و مسكن 
ساختمان كمك كند.  قيمت هر متر مربع ساختمان در 
تهران نيز كه درجه نقد شوندگي نسبي پاييني دارد و در 
شرايط ركود بازار مسكن، بايد مدتي در انتظار مشتري 
باشد، در طول بيست سال اخير 96 برابر شده است در 
طول ده سال اخير نيز بيش از14 برابر و در طول پنج 

سال اخير بيش از7 برابر شده است.

    سپرده بانكي
بدترين بازار از نظر بازدهي در 10 سال و 5 سال اخير بازار 
پول يا سپرده بانكي است كه عمال تحت تاثير سياست هاي 
دس��توري، نرخ دستوري ش��وراي پول و اعتبار، كنترل 
بانك ها، خلق پول ش��ديد و تورم باال و رشد نقدينگي و 
پايه پولي و درنتيجه گردش و عرضه بيشتر پول و كاهش 
ارزش ريال بوده است. خلق پول فزاينده در بازار معامالت 
بين بانكي، مهم ترين عامل رشد نقدينگي و تورم و كاهش 
ارزش پول بوده است و در نتيجه نرخ سود سپرده بانكي 
نيز پايين تر از نرخ تورم حركت كرده است.  سپرده بانكي 
در مدت بيست س��ال 38 برابر در مدت ده سال6 برابر و 
در مدت پنج سال 2 برابر بازدهي داشته است. به عبارت 
ديگر در طول بيست سال اخير با توجه به 40 برابر شدن 
سطح عمومي قيمت كاالهاي مصرفي يا شاخص تورم، 
ش��اخص بورس 382 برابر، مسكن 96 برابر، و سكه طال 
190 برابر شده و باالتر از تورم رشد كرده اند اما قيمت دالر 
35 برابر، س��پرده بانكي 38 برابر و قيمت پرايد 28 برابر 
شده و كمتر از تورم رشد كرده اند.  اين نتيجه بسيار مهم 
نشان مي دهد كه در بلندمدت و دوره بيست ساله، عامل 
رشد قيمت ها افزايش قيمت دالر و نرخ بهره بانكي و رشد 
قيمت خودرو نبوده است و اتفاقا اين سه قلم كمتر از تورم 
رشد كرده اند. اما قيمت مسكن، سهام، طال رشد بسيار 
داشته اند. به عبارت ديگر، فساد اقتصادي، سياست هاي 
غلط اقتصادي، عدم تدبير در نظام اقتصادي، سفته بازي، 
رشد نقدينگي، گردش باالي پول و معامالت بين بانكي، 
داللي و سوداگري، حضور بسياري از مردم در بازارهاي 
مسكن و خريد و فروش طال و ملك و سهام، عامل عمده 
رشد قيمت هاست و همه اينها اثرات عجيب خود را در بازار 
سهام، مسكن و ساير مايحتاج اساسي مردم گذاشته است. 
اما بازارهايي كه دسترسي و حضور مردم كمتر بوده يا به 
نوعي كنترل شده است مانند بازار خودرو، بازار ارز، سپرده 

بانكي عمال كمتر از تورم رشد داشته اند. 

    قيمت واقعي دالر چند است؟
يك اس��تاد دانش��گاه با بيان اينكه نرخ 30 هزار توماني 
ارز واقعيت اقتصاد ماس��ت و نرخ بااليي نيس��ت، گفت: 
ساده ترين راه براي محاسبه نرخ واقعي ارز اين است كه 
نرخ تورم 2 پول ريال و دالر را محاسبه كنيم براي اين كار 
نرخ برابري اين 2 پول را در 20 سال گذشته پيدا كرده و 
طي اين سال ها تورم هر پول را احصا كنيم. آرش هادي زاده 
در خص��وص تأثير گرفتن بازار ارز از عده اي خاص اظهار 
كرد: اگر علمي بخواهيم پاسخ دهيم ممكن است عده اي 
در بازار ارز دخالت داشته باش��ند و قيمت آن را افزايش 
دهند؛ با توجه به اينكه دست بانك مركزي براي تزريق 
منابع بسته است و صندوق ارزي هم منابع چنداني ندارد 
كه بانك مركزي را در تأمين ارز مورد نياز بازار حمايت كند 
ممكن است عده اي منافعشان در افزايش نرخ ارز باشد و 
با منابعي كه در اختيار دارند بخواهند در بازار اخالل ايجاد 
كنند. نمونه اخالل در بازار ارز در تاريخ اقتصاد زياد است، 
براي مثال خانواده »روچليد« پوند انگلستان را به نحوي 
كه مي خواستند افزايش دادند و موجب ورشكستگي بانك 
مركزي انگلستان شدند. اگر كسي منابعي داشته باشد و 
روي كاغذ منابعش از بانك مركزي بيشتر باشد مي تواند ارز 
را در هر نرخي كه مي خواهد قرار دهد؛ در شرايطي كه توان 
تأثيرگذاري بانك مركزي به دليل تحريم ها كاهش پيدا 
كرده است عده اي هستند كه منافعشان در افزايش نرخ ارز 
است و اين روي كاغذ معنا دارد ولي نرخ 30 هزار توماني ارز 
واقعيت اقتصاد ماست و نرخ بااليي نيست. ساده ترين راه 
براي محاسبه نرخ واقعي ارز اين است كه نرخ تورم 2 پول 
ريال و دالر را محاسبه كنيم براي اين كار نرخ برابري اين 
2 پول را در 20 سال گذشته پيدا كرده و طي اين سال ها 
تورم هر پول را احصا كنيم اينگونه نرخ واقعي ارز محاسبه 
خواهد شد. اين حساب هاي سرانگشتي يا تغييرات قيمت 
ط��ال در دنيا و قيمت طال در داخل كش��ور هم مي تواند 
مالكي براي سنجش نرخ واقعي دالر باشد. نبايد فراموش 
كنيم عده اي صاحب نفوذ هستند و مي توانند در حد 5 
تا 10 درص��د در بازار تأثير بگذارند و نرخ ارز را افزايش 
دهند اما با توجه به شرايط تحريم فعلي و كاهش قدرت 
ارز بانك مرك��زي، اين نرخ دالر چي��زي خالف واقع 
نيس��ت؛ اگر بخواهيم با نرخ تورم جاري حركت كنيم 
رشد نقدينگي تا پايان سال را محاسبه و تورم 50 درصد 
داشته باشيم طبيعتًا دالر هم مانند هر كااليي افزايش 

قيمت پيدا خواهد كرد و اين امر دور از انتظار نيست.

يادداشت

خبر
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در بيست سال اخير قيمت دارايي هاي اصلي 28 تا 382 برابر شد

   بازدهي سهام، مسكن، طال، دالر، سپرده و خودرو در مقايسه با تورم              بازدهي دالر، سپرده و خودرو در طول بيست سال كمتر از تورم بوده است

قيمت دالر و خودرو در بيست سال اخيركمتر از تورم رشد كرده است

حج�اب از ارزنده تري�ن نمودهاي فرهنگي، 
اجتماعي در تمدن ايراني اس�امي است كه 
پيشينه آن به قبل از ورود اسام برمي گردد. 
گس�ترش فرهنگ حج�اب و عف�اف آثار و 
نتاي�ج مهمي چون ايجاد س�امت و آرامش 
رواني در آحاد افراد جامع�ه را در بر دارد. در 
اين باب مصادف با ش�هادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در اتحاديه پوش�اك نشس�تي به 
رياست اتحاديه پوشاك ابوالقاسم شيرازي و 
با حضور علي شيرازيان » معاونت اجتماعي و 
مطالبه گري ستاد امر به معروف و نهي از منكر 
استان تهران «، حاج محمد توكلي عضو هيأت 
امناء بازار تهران و اعضاي اتحاديه پوشاك با 
شعار حجاب راه بندگي و تقرب به پروردگار 

تشكيل شد.
در اين نشس�ت ابتدا ابوالقاس�م ش�يرازي 
رييس اتحاديه پوشاك از ادغام دو كارگروه 
» مد و لباس« و» حجاب و عفاف«خبر داد و 
گفت: اول بهمن ماه نمايشگاه دايمي با عنوان 
عف�اف و حج�اب در مصاي تهران توس�ط 
اس�تانداري و اتاق اصناف ايجاد و با حضور 
انس�يه خزعلي معاون امور زن�ان و خانواده 
رييس جمه�ور افتتاح خواهد ش�د. در اين 
نمايش�گاه چادر و مانتو با قيم�ت ارزان در 
اختيار توليدكنندگان محصوالت فرهنگي 
قرار خواهد گرفت و البته نمايش�گاه لوازم 

آش�پزخانه در كنار كارگروه عفاف و حجاب 
تدارك ديده شده است. 

علي شيرازيان معاون اجتماعي ستاد امر به 
معروف و نهي از منكر اين وع�ده را داد كه با 
حمايت از اتحاديه پوشاك و مجموعه توليدي 
بزرگ شهركرد ش�رايط را براي توليد چادر 
مشكي در چند ماه باقي مانده به پايان سال، 
باال برده تا چادر با قيمت مناس�ب در اختيار 

خانواده ها قرار بگيرد.
وي افزود: ما هميشه به دنبال برخورد با معلول 
هستيم مانند تحميل گشت ارشاد كه اين نوع 
برخورد كاما اش�تباه اس�ت ما بايد ريشه را 
ترميم كنيم. امروز ستاد امر به معروف برنامه 

دارد و شما بايد از ستاد مطالبه گري كنيد.
وي خط�اب به اعضاي جلس�ه گف�ت: ما در 
فرهنگ عف�اف و حجاب چه كردي�م؟ بايد 
طرح هاي جديدي ارايه كنيم به طور مثال، در 
مدارس به دانش آموزان چادر هديه بدهيم. 
باي�د زمينه فرهنگ س�ازي را از م�دارس و 

خانواده مهيا و شروع كرد.
مدير كارخانه توليد چادر شهركرد از آمادگي 
تامين چادر مشكي كل كشور خبر داد كه با 
حمايت ستاد امر به معروف و رييس اتحاديه 
پوشاك روبرو شد. وي ابراز گلگي كرد و گفت: 
ما طرح هاي بسيار و چند كارخانه  نيمه فعال 
در كش�ور داريم اگر حماي�ت صورت بگيرد 

ديگر احتياج به واردات چادر و يا ماشين آالت 
نس�اجي نداريم كه علي شيرازيان در پاسخ 
گفت: ب�ه اتحاديه بن�ك داران پارچه اعام 
مي كنيم كه ديگر چادر خارجي وارد و عرضه 
نشود در حالي كه ما مي توانيم در داخل جنسي 

بهتر توليد كنيم، ما نيازي به واردات نداريم.
در ادامه يكي از اعضاي اتحاديه پوشاگ گفت: 
ريشه فرهنگ سازي عفاف و حجاب در مهد 
كودك اس�ت. آيا ما آم�وزش داده ايم؟ ما در 
قبال اين فرهنگ س�ازي حتي يك سي دي 
هم هزينه نكرده ايم، در واقع تا امروز هيچ قدم 

مثبتي و نويي برنداشته ايم.
و در پايان جلسه يكي از توليد كنندگان مانتو 
گفت: ما راهكار بسياري به صدا و سيما ارايه 
كرديم اما آنها اس�تقبال و همكاري نكردند. 
امروز ب�راي فرهنگ مد و لب�اس بايد هزينه 
كرد با برخورد همچون ماش�ين هاي ارش�اد 
نمي توان فرهنگ سازي كرد ما با سياه نمايي 

رشد نخواهيم كرد.
مي توانيم با طرح و ايده هايي نو در زمينه عفاف 
و حجاب بانوان در عين حال با خوش پوش�ي 
مردم را تشويق به خريد توليد داخل كنيم كه 
اين نياز به حمايت فعاالن در اين حوزه دارد و 
در اين نشس�ت كارگروه اعام و زمينه مهيا 
شد تا بتوان قدمي مثبت در زمينه فرهنگ و 

حجاب برداشت.

 برگزاري سلسله نشست هاي 
كارگروه صيانت از عفاف و حجاب

س�رکار خانم صبا مرادی فرزند علی ، کارش�ناس هوشبری 
رسمی بيمارستان شهيد رحيمی شهرستان خرم آباد  استان 
لرستان باتوجه به اينكه پرونده تخلفاتي شما به اتهام غيبت 
غير موجه بيش از دوماه ، در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات 
اداري دانشگاه علوم پزشکی لرستان تحت بررسي مي باشد 
و هيچگونه آدرسی جهت اباغ اوراق اتهامي در دسترس اين 
هيأت نمی باشد ، لذا به شما اباغ مي گردد ظرف مدت يكماه 
از تاريخ انتشار آگهي وفق ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني 
، نسبت به حضور در هيأت فوق و ارائه دفاعيات كتبي و شفاهي 
خود اقدام نمائيد در غير اينصورت به اتهام شما بصورت غيابی 

رسيدگي خواهد شد .

آگهي ابالغ اتهام

هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری
    دانشگاه علوم پزشکی لرستان

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

اعتبارسنجي، مهم ترين بخش از 
طرح تامين مالي زنجيره  اي

مهم ترين نكته براي درست 
اجرا شدن طرح تامين مالي 
زنجيره  اي، اعتبارس��نجي 
و شناس��ايي توليدكننده 
واقعي اس��ت.طرح تامين 
مالي زنجي��ره اي حركت 
خ��وب و مثبتي اس��ت و 
چنين به نظر مي  رسد كه 
بيش از هر موضوع ديگري 
تعهدي بين بانك هاي عامل و بانك مركزي باشد، اما 
مساله  اي كه در اين خصوص بسيار بايد مورد توجه 
قرار گيرد ميزان توانايي بانك ها براي همكاري مورد 
نظر است.  نظام بانكداري دركشور داراي مشكالتي 
است كه بهينه اجرا ش��دن چنين طرح هايي نياز به 
رفع آنها دارد. وقتي پولي به بدنه جامعه تزريق شود، 
چنانچه سمت و سوي توليد مورد توجه قرار نگيرد، 
حتما تورم  زا خواهد بود. برهمين اساس بزرگ ترين 
قسمت درست اجرا شدن طرح تامين مالي زنجيره اي، 
شناسايي توليدكننده واقعي و نيازمند است.  بانك ها 
جهت درست اجرا كردن اين طرح بايد در ابتدا نحوه 
اعتبارس��نجي هاي خود را تغيير دهند، زيرا در غير 
اين صورت چرخه معيوب موجود در اين زمينه به كار 
خود ادامه خواهد داد و توليد كننده واقعي بي نصيب 
باقي مي ماند، البته بنا است تا برات الكترونيكي مورد 
توجه ق��رار گيرد و پول نق��د دراين خصوص خيلي 
اساسي نيست، ولي در هر صورت اين مساله از اهميت 
اعتبارسنجي كم نمي كند زيرا در نهايت پول اين برات 
الكترونيكي بايد از بانك دريافت شود.  براي موثر واقع 
شدن اعتباري كه در نتيجه اجرايي شدن طرح مورد 
اشاره به سمت زنجيره تامين مي  آيد، كفايت سرمايه 
بانك  ها بايد در نزد بانك مركزي تقويت شود و در واقع 
انجام بهينه اين كار به يكسري فاكتورهاي معيني نياز 
دارد كه در ابتدا بايد مورد توجه قرار گيرد. چنانچه اين 
موارد دور از نظر باقي نماند طرح فوق عالي خواهد بود 
وبه درستي داخل برنامه نظام بانكي قرار مي  گيرد. 
چنانچه اين اتفاق به خودي خود روي دهد و خدمات 
به دست اهل آن برسد، اين حركت درست خواهد 
شد. بحث اصلي طرح اصالح ساختار نظام بانكي هم 
كه در مجلس دهم مطرح شد و هنوز هم به نتيجه 

نرسيده برپايه همين موارد استوار بود.

سعيد باستاني
كارشناس اقتصادي

چگونگي اتصال كارتخوان ها
به پرونده مالياتي

در راس��تاي اجراي قانون پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه موديان و با اقدامات صورت گرفته، دارندگان 
كارتخ��وان مي توانند با مراجعه به س��امانه مربوطه 
نسبت به مشاهده كارتخوان هاي خود و تعيين تكليف 
آنها مبني بر اتصال پرونده مالياتي يا غيرفعال سازي 
آنها اقدام كنند. به گزارش ايس��نا، در راستاي اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بانك 
مركزي بايد با همكاري سازمان مالياتي ظرف مدت 
يك سال پس از ابالغ اين قانون، نسبت به ساماندهي 
دستگاه هاي كارتخوان بانكي يا درگاه هاي پرداخت 
الكترونيك��ي اقدام كند كه براس��اس اع��الم معاون 
فناوري هاي اي��ن بانك، همه اطالع��ات درگاه هاي 
اينترنتي پرداخت و كارتخوان ها از دي ماه سال 1398 
براي سازمان امور مالياتي ارسال شد تا نحوه تشكيل 
پرونده مالياتي براي كسب وكارهاي مختلف بررسي 
شود. از دي ماه سال گذش��ته نيز همه دستگاه هاي 
كارتخوان جديد و ه��ر درگاه اينترنتي پرداخت كه 
راه اندازي شده، به س��امانه موديان وصل و براي آنها 
پرونده مالياتي تش��كيل شده است. همچنين طبق 
گفته وي، در گام نخس��ت براي 100 هزار كارتخوان 
كه تراكنش هاي بااليي داشتند، پيامك ارسال شده 
است تا نس��بت به تشكيل پرونده اقدام كنند. در اين 
زمينه، تازه ترين اعالم مسووالن حاكي از آن است كه 
حدود يك ميليون و 800 دستگاه  كارتخوان بانكي به 
پرونده مالياتي متصل ش��ده اند و بانك مركزي براي 
دو ميليون و 200 كارتخ��وان پيامك فوري ثبت نام 
در سامانه موديان و تش��كيل پرونده مالياتي ارسال 
كرده است. البته، وضعيت پنج ميليون كارتخوان در 
زمينه اتصال ب��ه پرونده مالياتي همچنان بالتكليف 
اس��ت. در اين بين، با اقدامات صورت گرفته از سوي 
س��ازمان امور مالياتي و بانك مركزي كليه اشخاص 
داراي ابزار پرداخت هاي بانك��ي مي توانند با ورود به 
 درگاه مل��ي خدمات الكترونيك مالياتي به نش��اني

 my.tax.gov.ir فهرس��ت تمامي دس��تگاه هاي 
كارتخوان بانكي يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي 
خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده هاي 
مالياتي قبلي يا تشكيل پرونده مالياتي جديد اقدام 
كنند. از آنجا كه تمامي دستگاه هاي كارتخوان بانكي 
يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي كه متناظر با پرونده 
مالياتي نباشند، غيرفعال مي ش��وند، ضرورت دارد 
تا موديان با ورود ب��ه درگاه ملي خدمات الكترونيك 
س��ازمان امور مالياتي كشور به نش��اني فوق، بخش 
پايانه هاي فروش، اطالعات مذكور را مشاهده كرده 
و نسبت به الصاق دس��تگاه هاي كارتخوان بانكي يا 
درگاه هاي پرداخت الكترونيكي خود به پرونده هاي 
موجود ي��ا ايجاد پرون��ده جديد يا درخواس��ت غير 
فعال س��ازي دس��تگاه هاي مطروحه اقدام كنند. در 
اين زمينه، كس��اني كه نس��بت به غيرفعال س��ازي 
كارتخوان هاي خود كه پرونده مالياتي ندارند، اقدام 
نكنند، بانك مركزي يا سازمان امور مالياتي اقدام الزم 
در اين زمينه را انجام مي دهند و در صورتي كه مشاغل 
با جمع كردن كارتخوان از محل فعاليت خود براي ارايه 
خدمات و كاالها از مشتريان وجه نقد دريافت كنند، 
اين امر نزد سازمان مالياتي كتمان درآمد محسوب 

مي شود و جريمه  مالياتي را در بر خواهد داشت.

افزايش قيمت دارايي هاي مختلف در بيست سال اخير
 و چند برابر شدن قيمت ها در مقايسه با شاخص تورم

بيست ساله شاخص 
 1380 -1400
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38255.518.5شاخص سهام بورس
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سپرده بانكيسپرده بانكيخودرو بدترين بازدهي 
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تقريب��ا 10 روز پيش ب��ود كه معاون نظ��ارت بر بازار 
فراب��ورس درخصوص احي��اي قوانين بازار س��وم و 
كاركردهاي آن براي عرضه اموال تمليكي صحبت كرد. 
طبق گفته سروش خواجه حق وردي پيش از اين بازار 
سوم براي واگذاري ها بسيار كمك كننده بوده و اكنون 

فرابورس پيگير احياي اين بازار است. 
در اين ميان كارشناس��ان و تحليلگران بازارسرمايه 
شفافيت را يكي از مهم ترين ويژگي هاي عرضه هاي 
بازار سوم مي دانند، در همين حال مي گويند كه اين 
بازار مي تواند فضايي منصفانه براي شركت هايي كه 
پذيرش در بازار سرمايه و عرضه از طريق ساز و كارهاي 

بورس و فرابورس را نداشته اند فراهم كند.
سروش خواجه حق وردي معاون نظارت بازار فرابورس 
ايران با اش��اره به لزوم احياي مجدد قوانين بازار سوم 
اظهار كرد: در حال حاضر صنايع مختلفي وجود دارند 
كه با تغيير مالكيت كنترلي ي��ا مديريتي مي توانند 
ارتقاي چشمگيري داشته باشند. زماني در فرابورس، 
بازار س��وم فعال بود و شركت هاي سهامي خاص هم 
مي توانستند وارد شوند تا در قالب يك حراج كنترلي 
و مديريتي بخش��ي از س��هام را به افراد ديگر واگذار 
كنند و در مس��ير اين واگذاري افزايش شفافيت هم 

داشته باشند.
 وي با تأكيد بر اينك��ه در حال حاضر اين امكان فقط 
براي خصوصي س��ازي فراهم است، بيان كرد كه قبال 
اين بازار فعال و براي واگذاري هاي گذشته كمك كننده 
بود، به خصوص در صنعت بانكي براي واگذاري اموال 
تمليكي و شركت هاي زيرمجموعه كه مشمول قانون 
رفع موانع توليد مي ش��دند، بسيار راهگشا بود و همه 

حرف وحديث ها و شايعه ها را از بانك ها دور مي كرد. 
خواجه ح��ق وردي تاكي��د كرده ك��ه در حال حاضر 
فرابورس پيگير است تا قوانين بازار سوم مجددا احيا 
شود. يكي از اهداف بازار سوم را مي توان انجام معامالت 
عم��ده اوراق بهاداري دانس��ت كه امكان يا ش��رايط 
پذيرش در فرابورس را ندارد. انجام پذيره نويسي انواع 
اوراق بهادار از جمله شركت هاي سهامي عام در شرف 
تاسيس، ديگر ويژگي مهم اين بازار به شمار مي رفت. 
از آنجا كه انجام عرضه در اين بازار مس��تلزم  گذراندن 
فرآين��د پذيرش نبوده و با انجام تش��ريفات اداري در 
فرابورس، امكان پذير بود از همي��ن رو در بازار عرضه 
فرابورس بلوك هاي سهام شركت هاي سهامي )عام، 
خاص، تعاوني و…(، حق تقدم خريد سهام شركت هاي 
سهامي عام، سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت هاي 
سهامي عام، پذيره نويسي س��هام و اوراق مشاركت، 
پذيره نويسي گواهي سپرده سرمايه گذاري بانك ها، 
امالك و مس��تغالت، امتياز بهره ب��رداري و حق ثبت 
اختراعات در قالب سهام شركت هاي سهامي خاص 

مي توانستند مورد معامله قرار گيرند.
 بازار س��وم در واقع، بازار عرض��ه اوراق بهاداري بود كه 
در بورس يا بازار خ��ارج از بورس داراي مجوز پذيرفته 
نشده باشد. بر اين اساس در اين بازار، اوراق بهادار مورد 
پذيرش قرار نگرفته و صرفا عرضه اين اوراق مد نظر بوده 
اس��ت؛ به عبارت ديگر اين بازار شامل معامالت دست 
دوم اوراق نيست. از جمله مهم ترين مزاياي عرضه در 
بازار س��وم فرابورس ايران، بهره مندي از معافيت هاي 

مالياتي براي متقاضيان عرضه ب��ود. با تصويب و ابالغ 
قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، از هر نقل و 
انتقال سهام و حق تقدم شركت ها در بورس يا بازار خارج 
از بورس داراي مجوز )فرابورس ايران(، ماليات مقطوعي 
به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام 
وصول مي شد. از ديگر مزاياي بازار سوم فرابورس ايران، 
شناسايي شركت توس��ط فعاالن بازار سرمايه، ايجاد 
فضاي رقابت جهت تعيين قيمت عادالنه اوراق بهادار 
مورد عرضه از طريق سيس��تم عرضه و تقاضا، سهولت 
فرآيند نقل و انتقاالت سهام و تسويه وجوه را مي توان نام 
برد. در همين حال پذيرش آتي شركت در فرابورس يا 
بورس )در صورت تمايل مالكان آن(، با توجه به شناخت 
به وجود آمده، آسان تر بود. با اين حال اما در حال حاضر 
اين دست از معامالت متوقف شده اند و به گفته معاون 
نظارت بازار فرابورس، تنها به خصوصي سازي محدود 
شده است. اين در حالي است كه گفته مي شود مي توان 
از مسير احياي اين بازار، فضايي عادالنه را براي خريداران 
و فروشندگان در اتاق شيشه اي بازار سرمايه ايجاد كرد.

براي عرضه در بازار س��وم فرابورس متقاضي عرضه در 
بازار سوم مي بايس��ت از طريق كارگزار عضو فرابورس 
ايران، فرم درخواست عرضه اوراق بهادار خود را حسب 
مورد به انضمام مدارك، مستندات و اطالعات مورد نياز 
)موارد ارايه شده در ضميمه فرم مذكور(، به مديريت بازار 
فرابورس ايران تسليم نمايد. مديريت بازار پس از دريافت 
درخواست عرضه و مدارك مورد نياز و پس بررسي اوليه 
آنها، اقدام به تش��كيل جلسه كميته عرضه مي نمايد. 
درخواست هاي تكميل ش��ده عرضه به همراه مدارك 
و اطالعات در كميته عرضه مورد بررسي قرار گرفته و 
درصورت تاييد عرضه اوراق توسط كميته عرضه، مجوز 

عرضه به كارگزار عرضه كننده ارسال مي گردد. در متن 
مجوز عرضه، شرايط عرضه و مدت اعتبار آن ذكر شده 
است. پس از احراز تمامي موارد خواسته شده از طرف 
كميته عرضه، نام اوراق در فهرست عرضه در بازار سوم 
درج مي گردد.عرضه اوراق بهادار در بازار سوم مي بايست 
حداقل پنج روز و حداكثر يك ماه پس از تاريخ درج در 
فهرس��ت عرضه اوراق بهادار، صورت پذيرد. درصورت 
عدم عرضه اوراق بهادار ظرف مدت تعيين شده، مجوز 
عرض��ه لغو و عرض��ه مجدد آن منوط ب��ه طي فرآيند 
مربوطه خواهد بود. در صورت لغو مجوز عرضه اوراق در 
فرابورس در مرحله درج، متقاضي عرضه مي تواند مجدداً 
تقاضاي عرضه را با پرداخت كارمزد عرضه اوراق بهادار 
به فرابورس ارايه ده��د. همچنين درصورت لغو مجوز 
پس از درج نام اوراق بهادار در فهرست عرضه، متقاضي 
مي تواند پس از گذشت ۲ ماه مجدداً تقاضاي عرضه را 

به فرابورس ارايه نمايد.

    توجه بيش از پيش به بازارسرمايه
احمد اشتياقي، تحليلگر بازار سرمايه در اين خصوص 
مي گويد: يكي از مزيت هاي مهم عرضه ها در بازار سوم، 
اعالم جزييات عرضه بود؛ اينكه چه عرضه اي و با چه 
ش��رايطي قرار اس��ت در چه تاريخي صورت گيرد در 
قالب آگهي اعالم مي شود. در نتيجه كليه فعاالن بازار 
در جريان اين عرضه ها ق��رار مي گيرند. اين در حالي 
اس��ت كه معامالت بلوكي كه اكنون در بازار سرمايه 
انجام مي شود، خارج از تابلوي اصلي به عنوان نماد دوم 
و بر اساس توافق طرفين صورت گرفته و بازار سرمايه 
تنها بستري براي انجام اين داد و ستد و ثبت اطالعات 
آن است. اين كارشناس بازارسرمايه ادامه مي دهد: بر 

همين اساس بازار سوم را مي توان از اين منظر شفاف تر 
دانست زيرا عرضه ها اعالم عمومي مي شود و خريدار 
و فروشنده مي توانند درخواست هاي خود را آنجا وارد 
كنند. بر اين اساس مي توان اميدوار بود كه شفافيت 
اطالعاتي و كشف قيمت به درستي در بازار سوم نمود 

پيدا كند و روند بازار را به درستي تشخيص دهد.
وي اظهار مي كند: در بازار س��وم شركت هايي كه در 
بازار سرمايه نيز پذيرش نش��ده اند، مورد معامله قرار 
مي گيرند. يعني در بازار س��وم مي توان شركت هاي 
سهامي خاص را هم مورد معامله قرار داد. به اين معنا 
شركتي كه امكان پذيرش در بازار سرمايه را ندارد اما 
مي خواهد مورد معامله ق��رار بگيرد، مي تواند در بازار 
س��وم عرضه شود. اين كارش��ناس بازار سرمايه بيان 
مي كند: بازار سوم فرابورس آيين نامه اي داشت و قرار 
بود برخي اهداف را محقق كند. بر همين اساس حتي 
شركت هاي بدون نماد در بازار سرمايه هم مي توانستند 
مورد معامله قرار گيرند. اين نكته از فوايد بازار سوم بود. 
اما اكنون بايد براي احياي بازار سوم به وضعيت كنوني 
بازار سرمايه نيز توجه كرد.اين مدير بورسي در نهايت 
مي گويد: اگر قرار اس��ت كاركرد بازار سوم بحث هاي 
مرتبط با معامالت بلوكي باشد و عرضه ها اعالم عمومي 
شوند، نكته مفيدي اس��ت و شفافيت معامالت را باال 
مي برد. اما اگر اين امر بدون مطالعه در شرايط كنوني 
بازار كه از نبود نقدينگي رن��ج مي برد صورت بگيرد، 
ممكن است ريسك هايي را به دنبال داشته باشد. بايد 
پرسيد احياي بازار سوم اكنون چه باري را از دوش بازار 
سرمايه برمي دارد؟ بر همين اساس براي احياي بازار 
سوم الزم است شرايط كلي بازار سرمايه مد نظر قرار 

گيرد و بررسي بيشتري روي آن انجام شود.
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ابالغ دستورالعمل معامالت آتي 
به بورس انرژي ايران

محسن خدابخش معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اع��الم »هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار دس��تورالعمل اجرايي 
معامالت بازار آتي در بورس انرژي ايران را تصويب كرد تا 
از اين رهگذر سرمايه گذاران امكان معامله روي ابزارهاي 
مالي در حوزه حامل هاي انرژي را داشته  باشند.« گفت: 
ابالغ دستورالعمل معامالت آتي در بورس انرژي منجر به 
افزايش سطح پيش بيني پذيري در خصوص فرآورده هاي 
هيدروكربوري و به دنبال آن افزايش سوددهي و شفافيت 
بيش��تر ش��ركت هاي توليدكننده حامل هاي انرژي 
مي شود.وي اضافه كرد: زيرساخت هاي مقرراتي بورس 
انرژي براي اين معامالت فراهم ش��ده  و هم اكنون اين 
شركت در حال تجهيز زيرساخت هاي فني خود براي 
اجرايي كردن بازار آتي است.خدابخش درباره  مزاياي اين 
امكان در معامالت بورس انرژي گفت: يكي از برنامه هاي 
بورس انرژي ايران در راستاي پاسخگويي به نيازهاي 
س��رمايه گذاران راه اندازي بازار معامالت قراردادهاي 
آتي بود كه پيشنهادات بورس انرژي بررسي و تصويب 
شد.به گفته وي اكنون با ابالغ اين دستورالعمل و آغاز 
به كار معامالت آتي در بورس انرژي امكان بهره مندي 
عرضه كنندگان، خريداران و سرمايه گذاران از اين بازار 
فراهم مي ش��ود و متقاضيان مي توانند از منافع ناشي 
از كشف قيمت در بورس انرژي بهره مند شوند.معاون 
نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس با اشاره به 
كاركردهاي بسياري كه بازار آتي براي عرضه كنندگان 
و خريداران دارد، اضافه كرد: پوشش ريسك نوسانات 
قيمت كاالها با نوسانات باالي قيمتي، تضمين معامالت 
توس��ط اتاق پاياپاي و درنتيجه كاهش ريسك نكول، 
دوسويه  بودن بازار و وجود اهرم از مهم ترين نكات اين 
بازار است.نايب رييس هيات مديره سازمان عنوان كرد 
بورس انرژي ايران همواره به دنبال گسترش ابزارهاي 
مرتبط با حوزه هاي فعاليتي خود بوده و پيشنهادهايش 
را به س��ازمان ارايه مي كند و س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار نيز در راس��تاي توس��عه ابزارهاي جديد پس از 
بررسي، ابزارهاي مناس��ب را به تصويب رسانده است.

خدابخش گفت: معامالت آت��ي، معامالتي پيچيده و 
همراه با ريسك هايي باالتر از خريد و فروش سهام است 
كه الزم است سرمايه گذاران به آن توجه داشته باشند.

وي در پاي��ان راه اندازي ب��ازار آتي در ب��ورس انرژي را 
فرصتي تاريخي براي وزارت نفت، شركت هاي تابعه آن 
و صاحبان صنايع پااليشي و پتروشيمي دانست تا بتوانند 
از ظرفيت هاي اين بازار براي مديريت و پوشش ريسك، 

شفافيت و افزايش سودآوري استفاده كنند.

رشد ۷۷  درصدي
ارزش معامالت بورس كاال

بورس كاال اعالم كرد: در هفته منتهي به جمعه گذشته 
)1۷ دي م��اه( ۲ ميليون و 11۵ هزار ت��ن انواع كاال به 
ارزش ۲0۲ ه��زار ميليارد ريال در بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران مورد داد و س��تد قرار گرفت كه نسبت به 
هفته نخست زمس��تان به ترتيب رشد ۳۳ درصدي و 

۷۷ درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد.
بيشترين حجم معامالت در هفته گذشته متعلق به 
سيمان، فوالد و سنگ آهن در تاالر محصوالت صنعتي 
و معدن��ي و قير، وكيوم باتوم و م��واد پليمري در تاالر 
محصوالت نفتي و پتروش��يمي بود. در هفته اخير در 
تاالر محصوالت صنعتي و معدني، يك ميليون و ۷0۶ 
هزار تن انواع كاال به ارزش 1۴۴ هزار و ۵۴۳ ميليارد ريال 
معامله ش��د.در اين تاالر ۹0۴ هزار و 1۸۶ تن سيمان، 
۵۷0 هزار و ۲۹0 تن فوالد، 1۴۷ هزار تن سنگ آهن، 
۳۶ هزار و ۵00 تن خاك روي، ۳۳ هزار و ۳00 تن آهن 
اسفنجي، ۹ هزار و ۹0 تن مس، هشت هزار و ۴00 تن 
آلومينيوم، ۷۶۵ تن ش��مش روي، 1۸0 تن س��ولفور 
موليبدن و ۲1 تن كنسانتره فلزات گرانبها مورد داد و 
ستد قرار گرفت.در هفته معامالتي مذكور در ۲ بخش 
داخلي و صادراتي تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، 
۳۹۹ هزار تن انواع كاال به ارزش ۵۵ هزار و ۵۲۴ ميليارد 
ريال به فروش رسيد. در اين تاالر 1۴1 هزار و ۵۴۸ تن 
قير، ۸۵ هزار تن وكيوم باتوم، ۷۴ هزار و ۷۲۸ تن مواد 
پليمري، ۶۴ هزار تن لوب كات، 1۷ هزار و ۹۳۶ تن مواد 
ش��يميايي، 1۲ هزار و 100 گوگرد، ۳ هزار و ۷1۷ تن 

روغن پايه و ۵0 تن آرگون معامله شد.

عرضه كل توليد پتروشيمي ها 
در بورس كاال

مديركل دفتر صنايع معدن��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طي نامه اي به دفتر توسعه صنايع پايين دستي 
شركت ملي صنايع پتروش��يمي ايران بندهاي ۶ و ۸ 
صورتجلسه اخير كارگروه مديريت بازار كاالهاي پايه 
را كه مربوط به عرضه كامل محصوالت پتروشيمي در 
خصوص كاالهايي كه سقف خريد بهين ياب آنها برداشته 
ش��ده و همچنين عرضه DOP از س��وي خريداران 
»دي اتيلن هگزانول« در بورس كاال اس��ت، ابالغ كرد. 
در اين نامه بند ۶ صورتجلس��ه كارگروه تنظيم بازار به 
اين ترتيب ابالغ ش��د: خري��داران دي اتيلن هگزانول 
موظف به عرضه DOP توليدي در بورس كاال هستند 
و سهميه خريد اين محصول براساس عرضه آن تعيين 
و جزييات اين بند با هماهنگي معاونت معدن و فرآوري 
مواد و بورس كاال نهايي خواهد شد. از سوي ديگر در بند 
۸ اين دستورالعمل آمده است: درخصوص محصوالت 
پتروشيمي، كاالهايي كه سقف خريد بهين ياب آنها 
برداشته شده كف عرضه برابر كل توليدات شركت ها 
است. صادرات ش��ركت ها براساس ميزان محصوالت 
معامله نشده در بورس كاال خواهد بود. همچنين ليست 
شركت ها براساس ميزان محصوالت معامله نشده در 
بورس كاال خواهد بود. ليس��ت كاالها توسط معاونت 
معدن و فرآوري مواد وزارت صمت ابالغ خواهد ش��د. 
فرآيند اجرا در خصوص نحوه صادرات از سوي معاونت 
معدن و ف��رآوري وزارت صمت، ش��ركت ملي صنايع 

پتروشيمي و گمرك به كميته ارايه خواهد شد.

سرخابي ها در صف پذيرش بورس
حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: البته هر دوي اين باشگاه ها 10 روز استيناف 
دارن��د اما به هر ح��ال تنها يكي از دالي��ل ما براي 
خصوصي سازي اين دو باشگاه بحث حضور آنها در 

مسابقات بين المللي است.
قربان��زاده تصريح ك��رد: زيان انباش��ته باش��گاه 
پرس��پوليس باالي ۲00 ميليارد تومان اس��ت و با 
احتس��اب س��اير بدهي ها از جمله ماليات به ۵00 
ميلي��ارد تومان مي رس��د. اما ارزش كل باش��گاه 
پرسپوليس 1۸00 ميليارد تومان ارزيابي شده كه 
1000 ميليارد تومان آن ارزش برند اين باش��گاه 

است.
وي ادامه داد: اين دو باش��گاه بايد هر چه سريع تر 
صورت ه��اي مال��ي خ��ود را نهاي��ي و ارايه دهند 
و عمليات تجدي��د ارزيابي ص��ورت بگيرد و پس 
 از آن هي��ات پذي��رش ب��ورس آن را بپذيرند و در 
بهمن ماه درج نماد شوند. اين مسير اداري و پذيرش 
 دو ش��ركت در حال انجام اس��ت و به ه��ر حال در 
بهمن ماه بايد اين دو شركت بورسي شوند اگر امسال 
اين عمليات براي دو باشگاه انجام نشود به طور قطع 

مشكالت آنها در سال آينده ادامه پيدا مي كند.
مع��اون وزير اقتصاد افزود: در حال حاضر باش��گاه 
اس��تقالل صورت مالي خود را تحويل داده و هنوز 
باشگاه پرس��پوليس صورت مالي را تحويل نداده 

است.
قربانزاده درباره داليل تاخير واگذاري اين دو باشگاه 
در چند س��ال گذش��ته اظهار داش��ت: مشكالت 
بندهاي حسابرسي سال گذشته زياد بوده است و 
در تهي��ه صورت هاي مالي بايد اين بندها را تعيين 
تكليف كنند. ب��راي مثال بدهي به بازيكن يا مربي 
خارجي يا اساسا بدهي مالياتي تسويه نشده دارند 
و ت��ا زماني كه اين بدهي ها تعيين تكليف نش��ود، 
صورت ه��اي مالي ش��فاف نخواهد ب��ود. بايد اين 
بدهي ها پاكسازي شود تا كمترين بندها را داشته 
باشند كه خود اين موضوع زمان بر است و از سوي 
ديگر حس��ابرس هم بايد اين صورت هاي مالي را 
تاييد كند. پس از آن صورت هاي مالي تاييد شده به 
صورت سود و زيان، ترازنامه و ... تهيه و براي سازمان 
ارسال شود. مسيري از اين مراحل زمان بر طي شده 

است و بايد مابقي مراحل هم انجام شود.
وي همچنين با اش��اره به ميزان بدهي دو باشگاه 
گفت: زيان انباشته باشگاه پرسپوليس باالي ۲00 
ميليارد تومان اس��ت و با احتساب ساير بدهي ها از 
جمله ماليات به ۵00 ميليارد تومان مي رس��د. اما 
ارزش كل باشگاه پرسپوليس 1۸00 ميليارد تومان 
ارزيابي شده كه 1000 ميليارد تومان آن ارزش برند 

اين باشگاه است.
رييس سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد: تاخير 
در س��ال هاي گذش��ته بيش��تر به عملكرد وزراي 
ورزش برمي گردد از اين جهت كه حساسيت هاي 
زيادي براي مديريت اين دو باشگاه وجود داشت و 
چه كساني پاسخگو خواهند بود. موضوع ديگر اين 
است كه اين باشگاه ها ابزار قدرتي براي وزارتخانه ها 
محسوب مي شوند. علت عمده تاخير در واگذاري 

اين دو باشگاه به همين دليل بوده است.
قربان��زاده با بي��ان اينكه اما مهم تري��ن دليل عدم 
واگذاري اين دو باشگاه در سال هاي گذشته به بحث 
محل درآمد اين شركت ها برمي گردد، ادامه داد: هر 
شركتي كه وارد بورس مي شود بايد سودآور باشد 
و الزمه س��ودآوري هم، تضمين سود عملياتي آن 
شركت است. منظور از سود عملياتي اين است كه 

در راستاي فعاليت شركت بتواند سود كسب كند.
وي گفت: در تمام دنيا باالي ۶0 تا ۷0 درصد محل 
درآمد باش��گاه هاي فوتبال حق پخش تلويزيوني 
است تا زماني كه اين موضوع تعيين تكليف نشود 
يك باشگاه فوتبالي نمي تواند استمرار سودآوري 
داشته باشد. ممكن است اين باشگاه ها براي مدتي 
حمايت شوند اما در نهايت بايد سودآوري تضمين 
شده داشته باشند. غير از اين روند و سازو كار مانند 
اين است كه از يك شركت و كارخانه فوالدي انتظار 
داشته باشيم از محل فروش پوشاك )تاسيس يك 

كارخانه جانبي( درآمدزايي كند.
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: در دنيا 
يك باش��گاه فوتبالي با ديده ش��دن درآمد كسب 
مي كند و مابقي درآمدها از جمله پيراهن و تبليغات 
محيطي حاشيه هس��تند. اما در ايران براي اين دو 
باشگاه در اصل درآمدزايي با چالش مواجه شده ايم 
و حاكميت يك بار براي هميشه اين مشكل را بايد 
برطرف كند. صدا و سيما، وزارتخانه ها و باشگاه ها 
بايد با برگزاري جلسات در اين باره به توافق برسند. 
بايد توجه داش��ته باش��يم دو باش��گاه استقالل و 
پرسپوليس طرفدار ميليوني دارند و بايد به صورت 
مستمر درآمدي از محل پخش تلويزيوني داشته 
باشند. تقاضاي تماشاي اين بازي ها براي دو باشگاه 
تضمين ش��ده اس��ت و تضمين تقاضا ب��راي اين 
دو باش��گاه وجود دارد بنابراين نباي��د آنها را از اين 
سود و درآمد عملياتي شان محروم كرد. اگر بحث 
سودآوري اين شركت ها برطرف شود، واگذاري اين 

باشگاه بر روي ريل مي افتد.
وي ب��ا بيان اينكه در حال حاضر اين دو باش��گاه از 
طريق تبليغات محيطي، فروش اقالم، استفاده از 
اپليكيشن ها و .... خود را سودآور جلوه داده اند اين در 
حالي است كه به راحتي دسترسي به سود عملياتي 
دارن��د، اظهار داش��ت: هر دو باش��گاه يك بيزنس 
پلن و طرح توجيهي درآمدزايي تهيه كرده اند كه 
تا پايان دي ماه باي��د آن را به بورس تحويل دهند 
كه بورس استمرار سودآوري اين شركت ها را بايد 
تاييد كند و همزمان جلسات با صدا و سيما در حال 
برگزاري است تا به يك توافقي براي پخش زنده در 

پلتفرم هاي غير تلويزيوني برسند.
رييس كل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: روش 
واگذاري اين دو باش��گاه آن بخشي كه وارد بورس 
مي شود به صورت عرضه اوليه و خرد به مردم است.

»تعادل« مزايا و معايب احياي بازارسوم فرابورس را بررسي مي كند

معامالتبلوكيدرانتظارسرمايهگذاران

حمايت از بورس در بودجه 1401

ارزش معامالت كاهشي شد

محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: رويكرد رييس جمهوري و وزير امور اقتصادي و 
دارايي نسبت به بازار سرمايه قابل توجه است، به طوري 
كه حماي��ت از بازار در راس برنامه هاي كميس��يون 

اقتصادي و ديگر كميسيون ها قرار دارد.
وي بيان داش��ت: م��وارد حمايت��ي خوبي توس��ط 
رييس جمه��وري و وزير اقتصاد از ب��ورس در بودجه 
1۴01 گنجانده ش��ده و حساس��يت حمايت از بازار 
سرمايه در همه نمايندگان و كميسيون هاي مجلس 

وجود دارد.
عليزاده با اش��اره به اينكه كمتري��ن تنش در بودجه 
1۴01 از سوي مجلس براي بازار سرمايه وجود دارد، 
ادامه داد: به دنبال استقالل بخشي به ساختار سازمان 

بورس و اوراق بهادار هس��تيم. اين عضو كميس��يون 
اقتصادي مجل��س گفت: رييس س��ازمان بورس به 
عنوان عضو ش��وراي پول و اعتبار و عضو ثابت هيات 
دولت در جلس��ه هاي مربوط به بازار سرمايه شركت 
خواهد كرد و در همه اين جلسه ها، نظر رييس سازمان 
بورس گرفته خواهد شد و به صورت رسمي نماينده 
كانون س��هامداران حقيقي به اعضاي شوراي عالي 
بورس اضافه خواهد شد تا بتوانند از حقوق خودشان 

دفاع كنند.
وي درب��اره 1۶ و 1۴ م��اده اي ك��ه در پي��ش نويس 
اصالحي��ه قان��ون ب��ازار س��رمايه وج��ود دارد، 
خاطرنش��ان كرد: تقريبا بعد از جمع آوري نظر ساير 
تش��كل ها و نهادها، مي توان اين پيش نويس را تمام 

كرد اما در خصوص ساير پيشنهاداتي كه از تشكل هاي 
مختلف از جمله س��ازمان بورس و اوراق بهادار آمده 
است، اگر قرار باشد به اين مواد اضافه شود نياز به زمان 
بيشتري است تا به جمع بندي نهايي و راي گيري در 
صحن علني مجلس برس��يم.بر اس��اس ماده واحده 
اليحه بودجه پيشنهادي دولت، بودجه سال 1۴01 
كل كش��ور از حيث مناب��ع و مصارف اف��زون بر ۳۶ 
ميليون و ۳10هزار و ۷0۴ ميلي��ارد و ۶۲۸ ميليون 

)۳۶.۳10.۷0۴.۶۲۸.000.000( ريال است.
همه ساله پس از رونمايي از اليحه بودجه و تحويل 
به مجلس، جزييات و بندهاي مختلف آن مورد بحث 
و بررسي كارشناسان قرار مي گيرد، زيرا بخش هاي 
مختلف اليح��ه بودجه مانند قيم��ت نفت، ميزان 

صادرات، حجم درآمدهاي مالياتي و ... تاثير مثبت بر 
شاخص هاي كالن اقتصادي و به تبع آن بازار سرمايه 
دارد.در اين راستا، برخي از كارشناسان بازار سرمايه 
با اشاره به اليحه بودجه 1۴01 اعالم كردند: عوامل 
چندگان��ه اي در اليحه بودجه س��ال آتي، حكايت 
از نگاه مثبت دولت به بازار س��رمايه دارد. نخست، 
موضوع كاهش ماليات ش��ركت هاي توليدي است 
كه از ۲۵ درصد به ۲0 درصد كاهش يافته است كه 
اين اتفاق براي شركت هاي بورس��ي را بايد به فال 
نيك گرفت. زيرا شركت هاي بورسي و فرابورسي از 
معافيت جداگانه اي به دليل اينكه ناش��ران بورسي 
هس��تند، برخوردارند. از اين منظر هزينه مالياتي 

شركت ها به شدت كاهش يافته است.

شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
ش��نبه، 1۸ دي ماه با ۷۵1 واحد كاهش، در جايگاه يك 
 ميليون و ۳۶۲ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از پنج ميليارد و ۹۹۳ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش ۲۷ ه��زار و ۳۴1 ميليارد ريال 
داد و ستد شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۳۳۷ 
واحد كاهش به ۳۵۹ هزار و 1۳۴ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با ۲1۲ واحد افت ب��ه ۲۲۵ هزار و ۸۳1 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول، يك هزار و ۵۷0 واحد افزايش و 
شاخص بازار دوم، هشت  هزار و 111 واحد كاهش داشت.

عالوه بر اين، در بين همه نمادها، ايران خودرو )خودرو( 
با ۶۶۲ واحد، بانك ملت )وبملت( ب��ا ۶1۴ واحد، بانك 
صادرات ايران )وبصادر( با ۳۸۵ واحد، سايپا )خساپا( با 
۳۵1 واحد، بانك تجارت )وتجارت( با ۲۹0 واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲۶۸ واح��د، گروه بهمن 
)خبهمن( با ۲۳۵ واحد و پارس خودرو )خپارس( با 11۹ 
واحد، تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند.در مقابل 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با ۴۲۹ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با ۲۹۲ واحد، پتروشيمي 
نوري )نوري( با 1۹۷ واحد، پتروشيمي شازند )شاراك( 
با 1۸۵ واحد، شركت س��رمايه گذاري غدير )وغدير( با 
1۶1 واحد، پتروش��يمي پارس )پ��ارس( با 1۶0 واحد، 

تامين سرمايه امين )امين( با 1۴۸ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسيان )پارسان( با 1۴1 واحد و فوالد خوزستان 
)فخوز( با 11۹ واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه 
شدند.برپايه اين گزارش، در اين روز نماد ايران خودرو 
)خودرو(، گروه دارويي بركت )بركت(، سايپا )خساپا(، 
ملي صنايع مس ايران )فملي(، ساير اشخاص بورس 
انرژي )انرژي ۳(، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 
)خگس��تر( و پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( در 
نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۲ ميليارد و 1۵1 ميليون برگه سهم 
به ارزش چهار هزار و ۸۵۴ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس كاهش داشت
طي روز ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۲۸ واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال 1۸ هزار و ۳۷۴ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۴0۵ ميليون 
برگه سهم به ارزش ۲۴ هزار و ۸0۸ ميليارد ريال داد 
و ستد شد.در اولين روزكاري هفته نمادهاي اعتباري 
ملل )وملل(، پليمر آريا ساسول )آريا(، توسعه سامانه 
نرم افزاري نگين )توسن(، پخش البرز )پخش(، تجارت 
الكترونيك پارسيان كيش )تاپكيش(، فرآورده هاي 

غذايي و قند چهارمح��ال )قچار(، ذوب روي اصفهان 
)فروي(، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم(، 
بهمن ديزل )خديزل( و ريل پرداز نوآفرين )حآفرين( 
با تاثي��ر مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند.

همچني��ن صنعتي مين��و )غصينو(، پتروش��يمي 
زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
زغال سنگ پرورده طبس )كزغال(، فرابورس ايران 
)فرابورس(، پتروشيمي تندگويان )شگويا(، پخش 
هجرت )هجرت(، افزان��ت )افرا(، توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند( و پتروشيمي مارون )مارون( تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    چه خبر از صندوق ها؟
بيشترين معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در روز شنبه به صندوق با درآمد ثابت كمند 
با رقم ۲۶0ميليارد تومان تعلق داش��ت و بعد از آن 
صندوق واس��طه گري مالي يكم )دارا يكم( دومين 
ETF پرمعامله لقب گرفت.دارن��دگان صندوق دارا 
يكم رشد دو درصدي دارايي خود را نظاره گر بودند. 
از طرف ديگر مال��كان صندوق پش��توانه طالي زر 
افش��ان )زر( با زيان ۲.1 درصدي در يك روز مواجه 
شدند. هيجانات امروز باعث شد كه بيشترين نوسان 

قيمت )۴.۵ درصد( در رابطه با صندوق گروه زعفران 
سحرخيز رقم بخورد.دو صندوق دولتي واسطه گري 
مالي و پااليشي يكم روي هم ۲۸0ميليارد تومان برابر 
با ۲۲درصد از كل صندوق هاي قابل معامله خريد و 
فروش شدند. جمع معامالت صندوق هاي طاليي نيز 
به ۲۵ ميليارد تومان رسيد و بازدهي واحدهاي اين 
گروه به طور متوسط منفي 1.۸درصد شد.كل ارزش 
معام��الت در اين روز صندوق ه��اي معامله پذير در 
نهايت به هزار و ۲۷0ميليارد تومان رسيد و مالكيت 
حقوقي ه��ا در صندوق ه��اي درآمد ثاب��ت معادل 

۹۵ميليارد تومان افزايش يافت.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز شنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايس��ه با روز چهارشنبه )1۵ دي ماه(، 
0.1درصد افزاي��ش يافت و ارزش س��بد ۵۳۲هزار 
توماني، يك ميليون توماني و ۴۹۲هزار توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 1۲ ميليون و ۳۸۶هزار تومان، ۲۳ 
ميليون و ۳۳۴هزار تومان و 11 ميليون و ۴۸۷هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش ۶0درصد 
قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۴۳۲هزار تومان رسيده است.



ادامه از صفحه اول
متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از پروانه هاي 
احداث ساختمان در شهر تهران ٧.٨ واحد بوده است. 
به گ��زارش »تعادل«، افت تمايل به توليد مس��كن و 
س��رمايه گذاري در صنعت ساختمان طي چندماهه 
اخير در شامخ كل ساختمان كه بازتاب دهنده نظرات 
مديران و فعاالن صنعت ساختماني است، نيز مشهود 
بوده است. به گونه اي كه از ابتداي سال جاري تاكنون، 
در 5 ماه فروردين، مرداد، شهريور، آبان و آذر رقم شامخ 
كل س��اختمان كمتر از 50 بوده كه به معني ركود در 
فعاليت هاي ساختماني است. درهمين حال، طي 9 
ماهه گذشته، ميزان بازده قيمت اسمي مسكن حدود 
10 درصد بوده اس��ت كه در ص��ورت تعديل با تورم، 
قيمت واقعي مسكن كمتر از اين رقم نيز خواهد بود. 
آنچنان كه گفته شد، رش��د قيمت در بازار معامالتي 
مسكن، در حكم سيگنال مثبت به سازندگان مسكن 
به شمار مي رود، اما از آنجا كه اين رشد در قياس با تورم 
نهاده هاي توليد مسكن بس��يار كمتر بوده، منجر به 
افزايش تمايل در ساخت و ساز نشده است.  به گزارش 
»تعادل« به نقل از مركز آمار ايران، مجموع مساحت 
زمين در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان 
از سوي شهرداري  تهران در حدود ٦١٢ هزار مترمربع 
بوده است كه نس��بت به فصل گذشته٣٤,٤ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٥.٧ درصد افزايش 
داشته است. متوسط مس��احت زمين در پروانه هاي 
احداث ساختمان ٣٨٢ مترمربع بوده است. همچنين 
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان  
صادرشده از سوي شهرداري  تهران در تابستان ١٤٠٠ 
بالغ  بر ٢٤٨٦ هزار مترمربع بوده اس��ت كه نسبت به 
فصل گذش��ته 19,3 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته ٢.٥ درصد افزايش داشته است. متوسط 
مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره  مورد 

بررسي ١٥٥٣ مترمربع بوده است.

   تمركز پروانه هاي تهران
 در ساختمان هاي بلند

اي��ن گ��زارش همچنين حاك��ي اس��ت، از مجموع 
پروانه ه��اي ص��ادره ب��راي احداث س��اختمان هاي 
مس��كوني، 0,1 درصد براي احداث س��اختمان هاي 

يك طبقه، 0,2 درصد براي احداث س��اختمان هاي 
دو طبق��ه، 0,5 درصد براي احداث س��اختمان هاي 
س��ه طبقه، 4,8 درصد براي احداث ساختمان هاي 
چهارطبقه و 94,4 درصد براي احداث ساختمان هاي 
پنج طبقه و بيش��تر بوده است. پروانه هاي صادر شده 
براي احداث س��اختمان هاي مسكوني بر حسب نوع 
اس��كلت و مصالح عمده به كار رفته در بناي آنها نيز 
نش��ان مي دهد كه 14,5 درصد اي��ن پروانه ها براي 
احداث ساختمان هاي اس��كلت فلزي و 85,5 درصد 
براي احداث س��اختمان هاي بتون آرمه صادر شده و 
0,1 درصد براي احداث ساختمان هاي با ساير مصالح 

صادر شده است.

   افت فصلي و نقطه اي در كشور
بررس��ي نتايج طرح گرد آوري اطالعات پروانه هاي 

ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور 
نشان مي دهد، در تابستان س��ال ١٤٠٠، تعداد 93 
هزار و 578 پروانه ساخت براي واحدهاي مسكوني از 
سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده است كه 
نسبت به فصل گذشته 9,5 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته ٣١.٩ درصد كاهش داشته است.  
متوسط تعداد واحد مس��كوني در هر پروانه احداث 
ساختمان ٣.٢ واحد بوده است . به گزارش »تعادل« 
ب��ه نقل از مركز آمار ايران، مجموع مس��احت زمين 
در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان در 
حدود ١٧٤٧٢ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به 
فصل گذش��ته 52,8 درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ٨.٥ درصد افزايش داشته است. متوسط 
مساحت زمين در پروانه هاي احداث ساختمان ٥٨٩ 

مترمربع بوده است.

   ساختمان سازي با ارتفاع پايين در ساير شهرها
بر اس��اس اين گزارش، از مجموع پروانه هاي صادره براي 
احداث ساختمان هاي مس��كوني، در حدود 28,7 درصد 
براي احداث س��اختمان هاي يك طبق��ه، 22,6 درصد 
براي اح��داث س��اختمان هاي دو طبق��ه، 14,2 درصد 
براي احداث ساختمان هاي س��ه طبقه، 10 درصد براي 
احداث س��اختمان هاي چهارطبقه و 24,4 درصد براي 
احداث ساختمان هاي پنج طبقه و بيشتر است. همچنين 
پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان هاي مسكوني 
بر حسب نوع اسكلت و مصالح عمده به كار رفته در بناي 
آنها نش��ان مي دهد كه 12,9 درصد اي��ن پروانه ها براي 
احداث ساختمان هاي اس��كلت فلزي، 68,8 درصد براي 
احداث س��اختمان هاي بتون آرم��ه، 16,2 درصد براي 
احداث ساختمان هايي با آجر و آهن و 2 درصد براي احداث 

ساختمان هايي با مصالح ديگر بوده است. 
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7  منطقه پايتخت
در معرض فرونشست است

7 منطقه تهران تحت تاثير فرونشس��ت زمين قرار 
گرفته اند و يكي از اعضاي شوراي شهر مي گويد: اگر 
اين روند ادامه يابد، شاهد شكاف هاي هزار متري در 
محالت خواهيم بود و چيزي شبيه زلزله در تهران 
رخ خواهد داد. به گزارش فارس، مهدي زارع، استاد 
پژوهشگاه بين المللي زلزله اخيرا به برخي از مناطق 
ش��هرداري تهران كه تحت تاثير فرونشست زمين 
قرار دارند اش��اره و عنوان كرده است: »منطقه 19، 
منطقه 16 به سمت شرق و جنوب شرق در منطقه 
20، منطق��ه 17 و همچنين مناط��ق 9، 10 و 18 
مناطقي هستند كه تحت تاثير مقدارهاي مختلفي 
از فرونشست زمين قرار دارند. عالوه بر اين، شهر ري 
كانديداي اول فرونشس��ت زمين است و به تدريج 
ميدان بهارستان، امام خميني و محور اين خيابان 
كانديداي فرونشست هستند.« وي با اشاره به آثار 
فرونشست زمين در بوستان واليت تهران گفته است: 
»فرونشست زمين در حاشيه بوستان واليت ايجاد 
ش��ده كه آثار خود را به صورت ايجاد ترك گسترده 
نش��ان مي دهد. و هر چه به سمت جنوب بوستان 
واليت مي رويم فرونشست بيشتر مي شود. به گفته 
وي اين منطقه مرز بزرگ نشس��ت زمين در تهران 
است و طبق گزارش سازمان نقشه برداري منطقه 19 

بيشترين فرونشست زمين را در تهران دارد.

قطب تجاري تهران روي قنات
دكتر عل��ي بي��ت اللهي، دبي��ر كارگ��روه ملي 
مخاط��رات طبيعي با بيان اينكه حدودا 50 هزار 
ميله ي��ا چاه قنات در تهران واقع ش��ده و بالغ بر 
550 كيلومتر رش��ته قنات است، گفت: عالوه بر 
فرونشس��ت، ريزش قنات هاي متروكه نيز نكته 
بسيار مهمي اس��ت. اگر زير پي ساختمان ها اين 
ريزش ها رخ دهد متاسفانه ممكن است موجب 
فروريزش ساختمان نيز بشود. اين پديده مهمي 

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
بيت اللهي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به فرونشست 
زمين در نسيم شهر و وضعيت فرونشست زمين در 
استان تهران اظهار كرد: حادثه نسيم شهر در واقع 
بر اثر ريزش يك قنات متروكه ايجاد ش��ده بود كه 
در حياط يك خانه مسكوني و در كوچه اين حياط 
به صورت حفره اي خود را نشان داد. ابعاد اين حفره 
به طول 10 و به عرض سه متر و عمق دو متري بود. 
وي ادام��ه داد: همان طور كه گفته ش��د علت اين 
حادثه قنات هاي قديمي و متروكه بس��يار زيادي 
است كه در تهران و اطراف تهران واقع شده است. 
انشعابات اين قنوات، نسيم شهر و برخي نقاط ديگر 
را در نيز در بر مي گيرد كه در گذشته بيشتر با هدف 
آبياري و انتقال آب وجود داشته است. بيت اللهي 
گفت: متاس��فانه حاال روي رش��ته قنات هايي كه 
مدفون ش��دند و آثاري روي س��طح زمين ندارند 
ساختمان احداث شده اس��ت و بر اثر ريزش و آب 
شستگي ها اين فرونشست هاي ناگهاني رخ مي دهد 
و فروچاله هايي در سطح زمين ظاهر مي شود. پديده 
فروريزش نسيم ش��هر كه نهم دي ماه رخ داد نيز 
در ادامه همين مس��اله بوده است. البته اين ناحيه 
در جنوب غرب استان تهران و مجاور شهر تهران 
است كه زوني با فرونشست بسيار باال است و تا حد 
24 سانتي متر در سال نيز اين نرخ فرونشست را در 
اين ناحيه كه نسيم شهر، چرمشهر، اسالم شهر و 
... اس��ت را نيز در برمي گيرد.  بيت اللهي ادامه داد: 
اگر اين زون فرونشست را در نظر بگيريم، نزديك 
ب��ه 2 ميليون و 300 هزار نفر را از مناطق 17، 18، 
19 تهران و همين طور شهرهاي اقماري جنوب و 
جنوب غرب تهران را در بر مي گيرد. چندين پمپ 
بنزين، پمپ گاز، لوله هاي سوخت، چندين كارخانه 
و مراكز صنعتي نيز در اين زون مس��تقر هستند. 
بيش��ترين نرخ فرونشست زمين استان تهران نيز 
در همين ناحيه است. پس خطر فرونشست زمين 
ممكن است موجب خسارت و آسيب هاي جدي 
ش��ود.  دبير كارگروه ملي مخاط��رات طبيعي در 
خصوص ريزش قنات هاي متروكه شهر تهران نيز 
گفت: عالوه بر فرونشست، ريزش قنات هاي متروكه 
نيز نكته بسيار مهمي است. اگر زير پي ساختمان ها 
اين ريزش ها رخ دهد متاسفانه ممكن است موجب 
فروريزش س��اختمان نيز بشود. اين پديده مهمي 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.  وي ادامه داد: 
درمورد قنات هاي تهران فايلي كار ش��ده كه البته 
آن هم كامل نيست؛ كه بر اساس آن گفته مي شود 
حدودا 50 هزار ميله يا چاه قن��ات در تهران واقع 
شده و بالغ بر 550 كيلومتر رشته قنات است. اين به 
صورت خطوط زيرسطحي قنات از سمت شمال به 
سمت جنوب شهر گسترش دارد. اين رشته قنات ها 
تعداد بسيار زيادي دارد به طوري كه برآورد مي شود 
اگر از شرق به سمت غرب تهران حركت كنيم هر 
300 تا 400 متر يك رشته قنات را قطع مي كنيم. 

احداث بناي يادبود جانباختگان 
هواپيماي اوكرايني چه شد؟

عليرضا نادعلي، سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ 
به س��والي درباره زمان اجراي مصوبه شوراي پنجم 
مبني بر احداث بناي يادبود جانباختگان هواپيماي 
اوكرايني گفت: در جريان چنين مصوبه اي نبودم و اگر 
از جمله مواردي است كه از تصويب شورا گذشته، بايد 
بپرسيم كه چرا اتفاق نيفتاده است و قاعدتا دوستان 
در دوره جديد مديريت شهري ميراث دار انجام ندادن 
آن در دوره قبل هس��تند و وقتي مصوب��ه اي در اين 
زمينه باشد، پيگيري خواهيم كرد. سخنگوي شوراي 
شهر در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به سانحه هواپيماي 
اوكرايني گفت: آنچه كه مس��لم است اين حادثه به 
دليل لطمه هايي هست كه استكبار جهاني و در راس 
آن امريكا مستقيم و غيرمستقيم به ما وارد كرده است.

يخبندان در ۲۱ استان
 محمد اصغري، معاون پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي گفت: روز يكشنبه در 21 مركز استان كمينه 
دما صفر و زير صفردرجه خواهد بود.   اصغري در گفت وگو 
با فارس، در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور بيان 
كرد: تا روز دوش��نبه 20 دي ماه جوي آرام و پايدار در 
اغلب نقاط كشور داريم كه موجب افزايش آالينده هاي 
جوي و كاهش كيفيت هوا در ش��هرهاي پرجمعيت و 
صنعتي مي شود. وي ادامه داد: بعدازظهر دوشنبه با نفوذ 
سامانه بارشي از غرب كشور در مناطقي از غرب و شمال 
غرب افزايش ابر و ب��ارش برف و باران همراه با وزش باد 
خواهيم داشت. اصغري گفت: روز سه شنبه 21 دي در 
برخي مناطق غرب، جنوب آذربايجان شرقي، جنوب 
آذربايجان غربي، جنوب البرز غربي، بارش خواهيم داشت 
و روز چهارشنبه بارش پراكنده در اين مناطق پيش بيني 
مي شود. معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
اظهار كرد: از پنجشنبه 23 دي با شمالي شدن جريانات 
بارش در سواحل خزر آغاز مي شود، ضمن آنكه اواخر وقت 
پنجشنبه با ورود سامانه بارشي به كشور در غرب كشور 
بارش خواهيم داشت و روزهاي جمعه و شنبه پيِش رو 

در نيمه غربي كشور بارش برف و باران خواهيم داشت.

 تكميل پروژه هاي نيمه تمام
 70 سال طول مي كشد

مجتبي يوسفي، عضو كميس��يون عمران مجلس با 
اش��اره به وجود 700 هزار ميليارد تومان پروژه نيمه 
تم��ام عمراني در كش��ور، گفت: با اعتب��ارات كنوني 
70 س��ال براي اتمام اين پروژه ها زمان الزم است. به 
گزارش تسنيم، يوسفي با اشاره به پروژه هاي عمراني 
كش��ور اظهار كرد: در بخش هاي عمراني حدود 700 
هزار ميليارد تومان براساس محاسبات سال 98 پروژه 
نيمه تمام داريم كه اينها به ج��ز كريدورهاي جديد 
اس��ت. نوس��ازي و بهس��ازي در حمل ونقل نيازمند 
برنامه ريزي جدي است و متاس��فانه با اين اعتبارات 
كم و قطره چكاني 50 تا 70 س��ال طول مي كش��د تا 
اين پروژه ها به سرانجام برسد. وي با اشاره به اهميت 
راه اندازي كريدورهاي جديد در كش��ور افزود: حوزه 
حمل ونقل و به تبع آن كريدورهاي جديد و لجستيك 
محل درآمد بسياري از كشورهايي است كه در حوزه 
GDP و توليد ناخالص ملي س��هم بسزايي دارند. به 
خصوص كشورهايي كه نفت ندارند و به همين دليل 
بايد نسبت به راه انداري كريدورها و لجستيك و توسعه 
راه هاي ارتباطي بيش از گدشته پرداخته شود. عضو 
كميسيون عمران مجلس افزود: بايد بخشي از منابع 
كشور، از جمله نفت را به سمت حوزه هاي زير ساختي 
ببريم. مجلس سعي خواهد كرد در برنامه هفتم توسعه 
حتما اين موضوع را پيش بيني كند، البته پيش از اين 
بنا بوده 10 درصد از بودجه مرتبط با نفت را در حوزه 
ريلي سرمايه گذاري كنيم كه متاسفانه تاكنون اين امر 
محقق نشده اس��ت. بايد تالش شود كه اين اقدامات 
بزودي انجام بگي��رد چراكه در غي��ر اين صورت هم 
ظرفيت منطقه اي را از دس��ت مي دهيم و هم اينكه با 

وضع فعلي دچار مشكل خواهيم شد.

سفرهاي جاده اي از رونق افتاد
سفرهاي جاده اي مردم در هفته گذشته روند كاهشي 
داش��ت و ترددهاي جاده اي در اكثر استان هاي كشور 
كمتر از هفته نخس��ت دي ماه ش��د. به گزارش ايسنا، 
بر اساس آمارهاي جديد منتشر ش��ده از سوي مركز 
مديريت راه هاي كشور درباره وضعيت تردد وسايل نقليه 
مختلف در بازه زماني 10 تا 16 دي ماه، به صورت متوسط 
يك ميليون و 637 هزار و 892 وسيله نقليه در هر روز 
در محورهاي مواصالتي كشور تردد كردند كه نسبت به 
هفته قبل از آن كاهش پنج درصدي داشت اما در قياس 
با هفته مش��ابه سال گذش��ته افزايش 17 درصدي را 
تجربه كرد. همچنين اطالعات پالك هاي ثبت شده در 
دوربين هاي پالك خوان نيز نشان مي دهد كه 9 ميليون 
و 917 هزار پالك خودرو در هفته گذشته در جاده هاي 
كشور مشاهده شدند كه قدري كمتر از هفته قبل از اين 
گزارش بوده اس��ت. در اين بين خودروهاي شخصي با 
پالك تهران و البرز س��همي بيش از 25 درصد داشته 
و در صدر سفرهاي جاده اي قرار گرفته اند و پس از آن، 
خودروهايي با پالك ه��اي فارس، مازندران، اصفهان و 
خراسان رضوي بيشترين سفر را انجام دادند. از سوي 
ديگر مجموع ورود و خروج وسايل نقليه مختلف در هفته 
گذشته روند متفاوتي نسبت به هفته قبل از اين آمار پيدا 
كرده است. چرا كه ترددها در بازه زماني 10 آذر ماه تا 16 
دي ماه تنها در 9 استان افزايش سفر يا همان ترددهاي 
بين اس��تاني را تجربه كردند. در حال��ي كه ترددهاي 
جاده اي استان هاي قزوين و مركزي با صفر درصد تغيير 
مانند هفته گذشته بود و استان هاي بوشهر، كرمان و 
خراسان شمالي به ترتيب با منفي 18 درصد، منفي 18 
درصد و منفي 14 درصد افت بيشترين كاهش ترددهاي 

بين  استاني را داشته اند.

در دومين فصل از سال 1400 تعداد پروانه هاي ساخت واحدهاي مسكوني32 درصد كاهش يافت

در نامه به 7  وزير و 2  سازمان عنوان شد

افت سرمايه گذاري در توليد مسكن 

هشدار درباره پيامدهاي فرونشست اصفهان
گروه راه و شهرسازي| 

عباس مقتدايي، نماينده مردم اصفهان در مجلس در نامه اي 
مشترك به وزراي كش��ور، ميراث، نيرو، ارتباطات، دفاع، 
راه، جهاد و روساي سازمان هاي محيط زيست و برنامه و 
بودجه، ابعاد خطرناك و جدي فرونشست زمين اصفهان 
و راهكارهاي آن را تشريح كرد.  آنگونه كه علي بيت اللهي، 
رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
به تازگي در گزارشي پژوهشي اعالم كرد، در ميان شهرهاي 
ايران، شهر اصفهان باالترين ريسك فرونشست زمين را 
داراست و در ميان استان هاي كشور پهنه استان هاي تهران، 
خراسان رضوي، اصفهان، كرمان، قم و همدان نسبت به 
ساير اس��تان هاي كشور، ريسك فرونشس��ت باالتري را 
دارند.  بر اساس اين گزارش پژوهشي، از 31 استان كشور، 
در محدوده 18 استان، پهنه هاي با خطر بسيار باال و باالي 
فرونشست زمين گستردگي دارد. در محدوده 195 شهر 
)16% ش��هرها( و اراضي اطراف آن زون هاي با خطر باال و 
بسيار باالي فرونشست زمين قرار دارد. از جمعيت شهري 
60 ميليوني ايران )آمار 1395( بالغ بر 28 ميليون و 500 
هزار نفر در شهرهايي زندگي مي كنند كه بر روي زون هاي 
با خطر باال و بسيار باالي فرونشست زمين يا در مجاورت آن 
قرار دارند )حدود 48درصد جمعيت شهري كشور( حدود 8 
ميليون و 720 هزار واحد مسكوني شهري بر روي زون هاي 
فرونشستي با خطر باال و بسيار باال يا در مجاورت آن واقع 
شده است. حدود يك ميليون و 370 هزار واحد مسكوني از 
تعداد كل واحدهاي واقع بر زون هاي خطرناك فرونشستي، 
فاقد اسكلت هستند. )آمار 1395 )در ميان شهرهاي ايران، 
شهر اصفهان باالترين ريسك فرونشست زمين را داراست و 
در ميان استان هاي كشور پهنه استان هاي تهران، خراسان 
رضوي، اصفهان، كرمان، قم و همدان نس��بت به س��اير 

استان هاي كشور، ريسك فرونشست باالتري را دارند. 

      بي توجهي به اهميت فرونشست در اصفهان
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده، عباس مقتدايي، نماينده 
م��ردم اصفهان در مجلس در نامه خود نوش��ته اس��ت: 
»همان گونه كه مس��تحضريد در ماه ه��اي اخير پديده 

فرونشست زمين در استان اصفهان به شكل قابل توجهي 
خود را نش��ان مي دهد و به نظر مي رسد آنگونه كه بايد و 
شايد همچنان اهميت و تبعات جاني، مالي، اقتصادي، 
فرهنگي و امنيتي مخاطرات و پيامدهاي فرونشس��ت 
زمين مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. براساس گزارشات 
اختصاصي واصله، استان اصفهان رتبه نخست كشور در 
فرونشست زمين را دارد كه درصورت عدم توجه به اين 
موضوع، در آينده شاهد عواقب جبران ناپذيري خواهيم 
بود. اين پديده در حال پيش��رفت در اصفهان، در مسير 
خود مراكز و اماكن مهمي را دارد. همچنين باالترين ميزان 
فرونشست در شرق اصفهان و محدوده فرودگاه بين المللي 
شهيد بهشتي بوده اس��ت. موضوع فرونشست زمين در 
اصفهان به مساله جدي و بحران ساز مبدل شده و عواقب 
جبران ناپذير آن درمواقعي همچون زلزله يا ساير حوادث 
خود را نمايان خواهد ساخت. استان اصفهان بيش از دو 
دهه است كه دچار بحران خشكسالي شده و ضمن درگير 
شدن در بحران هاي اجتماعي و امنيتي، افزايش تقاضا به 
دليل افزايش مهاجرت به اين استان، استقرار صنايع و... و با 
عنايت به مشكالت ناشي از عدم مديريت يكپارچه حوضه 
زاينده رود و برداش��ت هاي بي رويه در مناطق باالدست، 
احتمال تسري اين نزاع به حوزه مشترك و فرا استاني نيز 
متصور خواهد بود كه اين وجه تمايز فرونشست اصفهان 
با مناطق و دشت هايي است كه صرفا جوانب كشاورزي 
در آن حائز اهميت است. تداوم وضعيت فعلي و بي توجهي 
به فرونشست ها، موجب حركت نعلي شكل فرونشست ها 
از سمت دشت هاي شمالي و جنوبي به سمت بافت شهر 
اصفهان خواهد شد. فرونشست در شهرستان اصفهان، 
ضمن بروز تغييرات بي بازگشت در بافت زمين كه با تغذيه 
آبخوان ها نيز جبران نخواهد شد، موجب تخريب بافت 
مسكوني و آثار تاريخي، مراكز صنعتي و سقوط تاسيسات 
برق رس��اني و...، تبعات اجتماعي- امنيتي فراواني را به 
دنبال خواهد داشت. از آنجايي كه فرونشست پديده اي 
پويا اس��ت، نياز اس��ت تا به منظور پيشگيري و كنترل، 
در ابتدا محدوده فرونشست، شناسايي و تغييرات آن به 
صورت مداوم پايش گردد. در جهان براي دستيابي به اين 

مهم، از سه روش 1- سيس��تم جي پي اس 2- ترازيايي 
دقيق خطي 3- تصاوير ماهواره اي استفاده مي شود كه 
متاسفانه عدم وجود ايستگاه دايمي جي پي اس براي رصد 
و پديده هاي فعال و قدمت تصاوير ماهواره اي، رصد و پايش 
تغييرات پديده ها از جمله پديده فرونشست را در ايران با 
مشكل مواجه كرده است. برخي از راهكارهاي مديريت و 

كنترل سرعت تعميق اين پديده، عبارتند از: 
1- برقراري جريان دايمي آب در بستر رودخانه زاينده رود

2- تش��كيل فوري س��تاد يا كميته ملي و استاني مهار و 
محدود سازي پديده فرونشست با حضور نهادهاي ذي ربط

3-كاهش بهره برداري از منابع آبي زير زمين
4- اصالح و تغيير الگوي كش��ت با توجه به شرايط آب، 
خاك و اقليم هر منطقه و حذف محصوالت غير استراتژيك

5- ارايه تسهيالت به منظور ترويج استفاده از روش هاي 
نوين آبياري

6- ترويج كشت هاي گلخانه اي

7- مطالعات امكان س��نجي تغذي��ه مصنوعي و پخش 
سيالب در مناطق بحراني

8- بهره برداري اصولي از پساب تصفيه خانه ها به خصوص 
تصفيه خانه شمال اصفهان در تعادل بخشي به سفره آب 

زيرزميني باكاركرد آبياري محصوالت غيرمثمر
9- اجراي ضربتي طرح ايمن س��ازي و مقاوم سازي ابنيه 

و مناطق حساس
10- نظارت بيش��تر در ساخت و س��ازها در حوزه بخش 

نظام مهندسي
11-تجديد نظر و آمايش س��رزميني درمورد طرح هاي 

توسعه اي شهري و صنعتي
12- اس��تفاده از امكان��ات و تجهيزات نوي��ن در پايش 

فرونشست ها
13 و...

مزيد امتنان است اينجانب را نيز از نتيجه اقدامات انجام 
شده مطلع نمايند.«

برگ س�بز خ�ودرو س�واری پراید تیپ صب�ا جی ت�ی ایکس  مدل 
 1379 به رنگ س�فید ش�یری روغنی با ش�ماره موت�ور 00206619 
 و s1412279678414 ب�ا ش�ماره پ�اک 19    785   ل 32 به نام

 صفر عسکری با شماره ملی 3252365944 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد . 

مفقودي
برابر رای ش�ماره 140060310001004198مورخه 1400/10/1که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی منطقه یک س�اری  تصرفات ما لکانه اقای سید احمد حسین تبار 
فرزندسید مطلب  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به همراه اتاقک احداثی  
به مساحت 51/50 متر مربع   قسمتی از پاک شماره 3448 اصلی در بخش یک 
جهت تجمیع با پاک 688 فرع�ی از 3448 اصلی واقع دریک بخش یک ثبت  
ساری  خریداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف  محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1256424

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/10/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/11/3

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه يک

مهدی داودی - رئیس اداره ثبت واسناد واماک شهرستان ساری 

برابر راي شماره ذیل هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه و بامعارض متقاضي ذیل محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
1- راي ش�ماره 140060324008000503 تصرفات مالكانه و بامعارض متقاضي آقاي غامحسین خواجه فرزند ماش�ا اله به شماره شناسنامه 1021 صادره از دشتستان به شماره ملي 
6109587885 در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  14261/71مترمربع پاك 714فرعي از 7332 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 7332/71 اصلي واقع در بخش سه 

شبانكاره قریه بویري خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
2- راي ش�ماره 140060324008000500 تصرفات مالكانه و بامعارض متقاضي آقاي غامحسین خواجه فرزند ماشا اله به ش�ماره شناسنامه 1021 صادره از دشتستان به شماره ملي 
6109587885 در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت4333/28  مترمربع پاك 715 فرعي از 7332 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك  7332/71اصلي واقع در بخش سه 

شبانكاره قریه بویري خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/10/4 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19
م الف573

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

داریوش جال منش
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماك واحد شبانكاره

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و اماك كشور

اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان بوشهر

توليد، پشتيباني ها، مانع زدایی ها 



بيت كوين در طول هفته گذش��ته و پس از آنكه يكي 
پس از ديگري سطوح حمايتي اش را از دست مي داد، 
روز جمعه در كانال ۴۱ هزار دالر به ثبات رسيد. اين 
يعني در يك هفته گذشته، بيت كوين تقريبا ۱۱ درصد 
با كاهش قيمت مواجه شده است. تحليل گران انتظار 
دارند قيمت در ادامه نوسان محدودي را تجربه كند، 
با اين حال آنها معتقدند كه از دست رفتن حمايت هاي 
روي نمودار مي تواند با سقوط عميق تر قيمت همراه 
باشد. كاهش حجم موقعيت هاي معامالتي اهرم دار 
در بازارهاي آتي بيت كوين و اتريوم، مي تواند نشانه اي 
براي بهترش��دن شرايط بازار باشد. معمواًل زماني كه 
معامله گران كمتر از موقعيت هاي معامالتي اهرم دار 
استفاده مي كنند، احتمال شكل گيري نوسانات نزولي 
در بازار كاهش مي يابد. جنويو يئو، يكي از تحليل گران 
موسس��ه تحقيقاتي دلفي ديجيتال، اواس��ط هفته 
گذش��ته گفته بود: آن طور كه از داده هاي مربوط به 
ليكوييدشدن موقعيت هاي معامالتي پيداست، تعداد 
كمي از معامله گران فعال در بازارهاي اهرم دار، انتظار 
داشتند كه قيمت يك بازگش��ت صعودي را تجربه 
كند و به همين خاطر سرمايه خود را از دست دادند.« 
ليكوييدشدن موقعيت هاي معامالتي مي تواند شتاب 
نزولي قيمت را تقويت كن��د و زماني رخ مي دهد كه 
صرافي براي پيشگيري از سوخته شدن مبلغ اوليه اي 
كه به معامله گر قرض داده است، موقعيت معامالتي 
اه��رم دار آن تري��در را به طور كامل ببن��دد. در واقع 
پلتفرم هاي معامالتي با اين كار اجازه نمي دهند كه 
موجودي يك معامله گر به رقمي كمتر از بدهي اش 

به صرافي برسد. 
اين اتفاق در درجه اول در بازارهاي آتي رخ مي دهد. 
در حال حاض��ر بيت كوين به نزديك��ي پايين ترين 
س��طح خود در سه ماه گذشته رسيده است و قيمت 
رون��د نزولي بازار جهاني س��هام را دنبال مي كند. بر 
اساس داده هاي س��نتيمنت، پنج ارز ديجيتال برتر 
همچنان در حال افت ش��ديد هستند و بالتكليفي 
و ترس )FUD( بر بازار چيره ش��ده اس��ت. اتريوم، 
بايننس كوين، سوالنا و كاردانو با دنبال كردن سقوط 
بيت كوي��ن، در حال حاض��ر در روند نزولي به س��ر 
مي برند. كالين وو، خبرنگار ارزهاي ديجيتال نيز، در 
توييتر خود از شاخص ترس و طمع بيت كوين گفته 
كه پ��س از ۲۱ ج��والي ۲۰۲۱ )۳۰ تير ۱۴۰۰(، به 
كمترين ميزان خود يعني عدد ۱۰ رسيده است. اين 
عدد نشان دهنده بيشترين ميزان ترس است. با اين 

حال، بسياري از كارشناسان دنياي ارز ديجيتال، اين 
موقعيت را فرصت خوبي براي خريدهاي بيشتر در 

كف قيمت عنوان كرده اند.

معاملهگرانكمترريسكميكنند
با وجود اين، برخ��ي از تحليل گران معتقدند كه پس از 
افزايش فشار فروش در چهارشنبه هفته گذشته، روند 
بازار تا حدي باثبات تر ش��ده است. پس از آنكه با ريزش 
قيمت ها، حدود ۸۰۰ ميليون دالر موقعيت معامالتي 
ليكوييد شد، ممكن است در كوتاه مدت از فشار فروش 
كاسته شود. ديويد دونگ، يكي از مديران صرافي كوين 
بيس، در خبرنامه اي نوشت: »در هفته هاي اخيرا شاهد 
كاهش ريسك پذيري در بازار بيت كوين و اتريوم بوديم 
و رسيدن نرخ تأمين سرمايه قراردادهاي آتي دايمي به 
نزديكي صفر ه��م اين موضوع را تأييد مي كند.« دونگ 
همچنين گفته اس��ت: »ميزان اس��تفاده از اهرم هاي 
معامالتي به ش��دت كاهش يافته است. سقوط نرخ پايه 
بيت كوين از ۲۰ درصد در ابتداي سه ماهه سوم ۲۰۲۱، 
به ۵ درصد در ژانويه ۲۰۲۲ )دي( و كاهش نرخ پايه اتريوم 
از ۲۰ به ۲ درصد در مدت مشابه، بازتابنده همين موضوع 
است.« پريميوم قراردادهاي آتي كه از آن با عنوان »نرخ 
پايه« ياد مي شود، معياري براي نمايش اختالف قيمت 
بين قراردادهاي آتي بلندمدت و قيمت در بازار آني است.

خروجسرمايهازصرافيهايارزديجيتال
برآيند واريز و برداشت هاي بيت كوين در صرافي هاي 
ارز ديجيتال، در طول يك سال گذشته بيشتر به سمت 
برداشت متمايل بوده اس��ت. هفته گذشته اما حجم 
واريز بيت كوين به صرافي ها از برداشت هاي آن پيشي 
گرفت كه مي توان نشان دهنده نزولي شدن احساسات 
معامله گران باشد. مثبت بودن رقم جريان ورودي به 
اين معني اس��ت كه معامله گران قصد فروش دارند و 
منفي بودن اين رقم يعني معامله گران مي خواهند براي 
بلندمدت موجودي خود را نگه دارند و به همين خاطر 
عرضه در گردش را از بازار خراج مي كنند؛ حركتي كه 
راه را براي افزايش قيمت هموار مي كند. در حالي كه 
مثبت شدن رقم جريان ورودي در روزهاي اخير فعاًل 
نمي تواند نش��انه اي براي تغيير روند كلي بازار باشد، 
تحليل گران با دقت مراقب رشد پايدار جريان ورودي، 
مانند آنچه در ژانويه سال گذشته )دي ۹۹( اتفاق افتاد، 
هس��تند، چراكه چنين تغييري مي تواند با افزايش 

طوالني مدت فشار فروش در بازار همراه باشد.

كاهشفشارفروشوثباتنسبيبازار
احس��ان عاش��وري ، يك كارش��ناس حوزه ارزهاي 
ديجيتال��ي در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا، با بي��ان اينكه 
س��رمايه گذاران ب��ازار رمزارزها ب��ا كمترين قيمت 
بيت كوين در س��ه ماهه اخير مواجه ش��دند، گفت: 
تحليل گ��ران در رابطه با تاثير سياس��ت فدرال رزرو 
امريكا مبني ب��ر انقباض اقتصادي و افزايش نرخ بهره 
كه باعث طوالني ش��دن روند نزولي بازارهاي سهام و 
رمزارزها شده است، اختالف نظر دارند. اما به هر حال 
از زمان جلسه ماهانه فدرال رزرو در هفته گذشته، بازار 
رمزارزها با يك روند نزولي مواجه ش��ده است. در اين 
شرايط قيمت بيت كوين به پايين ترين قيمت خود از ۷ 
مهرماه تاكنون رسيد. وي ادامه داد: اين حركت نزولي 
از روز چهارشنبه و پس از جلس��ه فدرال رزرو درباره 
افزايش نرخ بهره همراه با كنترل ترازنامه شدت يافت. 
همچنين در روز پنجشنبه قيمت سهام شركت هاي 
حوزه تكنول��وژي نيز ب��ا كاهش همراه ب��ود. برخي 
تحليل گران، پس از فش��ار فروش روز چهارش��نبه، 
صحبت از ثبات در ب��ازار رمزارزه��ا مي كنند. بعد از 
ليكوئيد شدن تقريبا ۸۰۰ ميليون دالر در طول ريزش 
قيمت اخير، فش��ار فروش احتم��اال در كوتاه مدت با 
كاهش مواجه شود و بازار وارد يك ثبات نسبي شود. 
اين كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتالي خاطرنشان كرد: 
نكته مهمي كه در هفته گذشته قابل توجه بود، جريان 

ورودي و خروجي بيت كوين و اتريوم در صرافي هاست. 
اين جريان در طول يك سال گذشته يك روند كاهشي 
داشت، اما هفته گذشته اين روند تغيير كرد و بيت كوين 
بس��يار زيادي به صرافي ها وارد ش��د. اين اتفاق يك 
نشانه كاهش��ي يا اصطالحا خرس��ي تلقي مي شود. 
به گفته او جريان ه��اي ورودي به صرافي ها از تمايل 
س��رمايه گذاران به فروش خبر مي دهد، درحالي كه 
جريان خروجي ثابت مي تواند نشان دهنده احساسان 
مثبت بازار باش��د، چون باعث كاهش عرضه در بازار 
مي ش��ود و افزايش قيمت را ب��ه هم��راه دارد. اما در 
ش��رايط موجود، افزايش جريان ورودي به صرافي ها، 
نشان دهنده تغيير روند كنوني نيست و احتماال منجر 
به فشار فروش بلندمدت شود. عاشوري با بيان اينكه 
مايكل ون دپوپ يك��ي از معروف ترين تحليل گران 
بازار رمزارزها نگاهي عميق تر به بيت كوين انداخته 
و قيمت بيت كوين را از ماه ارديبهشت تاكنون مورد 
بررسي قرار داده است، تشريح كرد: وي معتقد است 
براي اينكه بيت كوين بتواند به روند صعودي برگردد، 
بايد با افزايش حجم خريد به باالي س��طح ۴۶ هزار 
دالر برسد. در صورت موفق نبودن قيمت در مسير 
برگش��ت به باالي ۴۶ هزار دالر، احتمال زياد بازار 
رمزارزها يك دوره اصالح طوالني مدت را تجربه كند. 
در اين شرايط احتمال كاهش قيمت بيت كوين حتي 

به محدوده ۳۰ هزار دالر هم وجود دارد.

درآمد14ميليارددالريكالهبرداران
ازبازاررمزارزهادرسال2021

كالهب��رداران ح��وزه رمزارزه��ا ب��ه لط��ف ظهور 
فناوري هاي جديد در ح��وزه امور مالي غيرتمركز يا 
ديفاي، در س��ال ۲۰۲۱ به ركورد درآمد ۱۴ ميليارد 
دالري دست يافتند. مجموع سرقت هاي رمزارزي در 
سال گذشته ميالدي افزايشي ۵۱۶ درصدي داشت 
و ۷۲ درصد از اين دزدي ها در حوزه ديفاي اتفاق افتاد. 
در حالت كلي درآمد كالهبرداري در ۲۰۲۱ نسبت به 
۲۰۲۰ رشد ۷۹ درصدي داشته است. كالهبرداري 
اصلي ترين شكل از جرايم رمزارزي سال ۲۰۲۱ بوده و 
در رتبه بعدي سارقان بيشترين درآمد را داشته اند. اين 
شركت مي گويد ديفاي در هر دو حوزه نقش بسزايي 
ايفا كرده و كاربران تازه وارد بايد خيلي مراقب باشند. 
در گزارش Chainalysis آمده است: »ديفاي يكي 
از هيجان انگيزترين حوزه هاي اكوسيس��تم وس��يع 
رمزارزهاس��ت كه فرصت هاي بزرگ��ي را پيش روي 
كارآفرين��ان و كاربران عادي ق��رار مي دهد. ولي اگر 
جلوي گسترش كالهبرداري و سرقت با اين فناوري 
گرفته نشود، بعيد است كه ديفاي بتواند پتانسيل هاي 
كامل خود را محقق كند.« حجم تراكنش هاي ديفاي 
در سال ۲۰۲۱ رشدي ۹۱۲ درصدي داشت. بازدهي 
چشمگير توكن هايي مثل »شيبااينو« هم باعث شد 
توكن هاي ديفاي م��ورد توجه عده زيادي از كاربران 
قرار بگيرند. با اين حال، يكي از مشكالت اين فناوري 
اين اس��ت كه بس��ياري از پروتكل هاي جديدش در 

سطح كد داراي آسيب پذيري هستند. 
۲۱ درص��د از هك ه��اي س��ال ۲۰۲۱ از همي��ن 
آسيب پذيري ها استفاده كردند. رقم دزدي هاي حوزه 
رمزارزها در سال گذشته ميالدي به ۳.۲ ميليارد دالر 
رسيد. آمار كالهبرداري ها هم با افزايش ۸۲ درصدي 
ت��ا ۷.۸ ميلي��ارد دالر ب��اال رفت. يك��ي از روش هاي 
نس��بتا جديد اما محب��وب در اي��ن كالهبرداري ها، 
Rug Pull ن��ام دارد كه بي��ش از ۲.۸ ميليارد دالر 
س��رمايه با آن به سرقت رفته اس��ت. در اين تكنيك، 
توسعه دهنده پروژه خود را رها و پيش از اداي تعهداتش 
با پول س��رمايه گذاران فرار مي كند. با اين همه، رقم 
كالهبرداري هاي حوزه رمزارزها نس��بت به مجموع 
رقم حجم معامالت ۱۵.۸ تريلي��ون دالري اين فضا 
بسيار ناچيز و فقط ۰.۱۵ درصد است. بنابراين مي توان 
گفت كه جرايم رمزارزي ه��ر روز به بخش كوچك و 
كوچك تري از كل اكوسيستم كريپتو تبديل مي شوند.
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توليدمحتوايمذهبي
درپلتفرمهايديجيتال،خدمتي

بيمنتبهتماممردمايران
منصوره خالق�ي| پيدايش، ش��يوع و ماندگاري 
بيماري كرونا از ابتدا تاكنون سراسر تهديد و فرصت 
بوده اس��ت. اگ��ر كس��ب و كارهايي به واس��طه آن 
ورشكسته شدند كه در نوع خود ناراحت كننده است، 
ايده هاي نويني نيز بروز و ظه��ور يافته اند كه اميد و 
خوش��حالي توامان را رقم زده اند. اي��ن الگوي تكرار 
ش��ونده جداي از صدمات و مرگ و ميري كه به هيچ 
ترتيبي التيام نمي يابد، در حيطه هاي مختلف زندگي 
افراد خود را نشان داده است. يكي از آن موارد اجراي 
مراسم هاي سوگواري مذهبي به صورت آنالين بوده 
است. در گذش��ته افراد براي اداي احترام به امامان و 
معصومان ش��هيد و عزاداري براي آنها دور هم جمع 
مي شدند و به نوحه خواني مي پرداختند. در اين ميان 
بودند كساني كه به داليلي چون بيماري يا كهولت سن 
امكان حضور در اين مراسم ها را نداشتند و از اين بابت 
احساس خسران مي كردند. اما كرونا راه حل جديدي 
براي اين مس��اله ارايه داد. برگزاري مراس��م آنالين 
عزاداري. هرچند اين شيوه تعزيه مطلوب بسياري از 
عزاداران نيست اما در شرايطي اينچنين پاسخگوي 
ني��از عالقه مندان بوده اس��ت. در اين راس��تا اپراتور 
همراه اول طي يكي دو س��ال اخير به منظور ترويج 
شعائر مذهبي و خدمت  رساني به عزاداران فاطمي از 
طريق اپليكيشن روبيكا خدمات ويژه اي را ارايه داد. 
سال ۱۴۰۰ هم اين خدمات در شكلي جديد در ايام 
فاطميه ارايه شده است. گزارش پيش رو شرح خدمات 
همراه اول در اين موضوع است كه به سرانجام رسيده 
اس��ت.در ويژه برنامه همراه اول كه در سال ۱۳۹۹ به 
مناسبت ايام فاطميه برگزار شد، هيات هاي مذهبي 
امكان آن را داش��تند كه برنامه هاي خود به مناسبت 
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( با اينترنت 
رايگان همراه اول پخش زنده كنند. اين فرآيند در قالب 
پويشي با مشاركت پايگاه اطالع رساني عقيق برگزار  شد 
كه مطابق آن هيات ها مي توانستند مراسم خود را به 
صورت زنده در پيام رسان روبيكا پخش كنند. همچنين 
۲۰ گيگ اينترت رايگان در اختيار برگزاركنندكان قرار 
مي گرفت. راه اندازي هيات سيار »عقيق فاطمي« از 
ديگر برنامه هاي اين پويش بود كه در آستانه شهادت 
حضرت زهرا)س( به حركت درمي آمد تا عموم مردم در 
نقاط مختلف شهر تهران بتوانند از اين فرصت معنوي 
بهره مند شوند. همچنين ويژه برنامه »باب القبله« كه 
در مناس��بت هاي مذهبي از پيام رسان روبيكا پخش 
مي ش��د، در ايام فاطميه از كانال عقيق در روبيكا و با 
حضور مهمانان مذهبي، فرهنگي و هنري به صورت 
آنالين پخش ش��د.در برنامه »باب القبله« هر شب به 
قيد قرعه، به يك نفر از بينندگان سنگ متبرك حرم 

اميرالمومنين حضرت علي عليه السالم اهدا شد.

پنج ارز ديجيتال برتر و در صدر آنها بيت كوين، همچنان در حال افت شديد هستند
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آگهيمناقصهعمومي)يکمرحلهای(
ش�ركت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مش�روحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 
پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند از تاریخ 1400/10/19  لغایت 1400/10/23 از طریق سامانه ستاد ایران به 
آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت 
مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکت های مناقصه را به دبیر خانه این شركت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل 
داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است . 

 شركت توزیع نیروي برق
 استان یزد

نوبت اول

شركت توزیع نیروي برق استان یزد

1- مدت اجرا : چهار ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسي و نظارت  تماس 

حاصل نمایند .    
شناسه آگهي : 1256474

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد : 2000005066000076

تضمین شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهردیف
زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه )ریال (

پاكت ها
زمان  بازگشائي

پاكت ها

11400/156/603

انجام فعالیت های 
تعویض سیم  به کابل 

خودنگهدار 
در حوزه مدیریت 
امور برق یک یزد

1400

1100.000.000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش  واریز وجه 

نقد 
3- مطالبات.

ساعت 14
شنبه

مورخ 1400/11/09

ساعت 10:30 
سه شنبه

مورخ 1400/11/12

فراخوانمناقصهعمومیهمزمان
باارزيابیکيفی)فشرده(يکمرحلهای

شرکت انتقال گاز ایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( موضوع فوق به شماره 2000092678000081 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

٭ تاریخ انتشار فراخوان:                              روز شنبه مورخ 1400/10/18
٭  مهلت دریافت اسناد فراخوان تا:  ساعت 16:00 روز شنبه مورخ  1400/10/25

٭ مهلت ارسال پیشنهادات تا :      ساعت 12:00 روز شنبه مورخ  1400/11/09
٭ زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ  1400/11/25

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  
نوع :  به صورت یک یا تركیبي از تضامین مورد اشاره در ماده 6 آیین نامه ی تضمین در معامالت دولتی مورخ 1394/9/22

مبلغ :  878.000.000  ریال  
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :

    آدرس:  اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان-نجف آباد/ منطقه دو عملیات انتقال گاز / کدپستی :  858651111
شماره تماس:   34042485 – 031     و     34042419 - 031

ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR

http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/18           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1400/10/19

 شركت انتقال گاز ایران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز

نوبت دوم

شناسهآگهي:1255798

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

M250مدلIngersollRandتعميراتاساسیپنجدستگاهکمپرسورهوایاسکروبرند
شمارهآگهی:87300084

آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
)چاپ:دردونوبتبهشماره20000011110000044(

کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه : پروژه  اجرای لکه گیری و روکش ماسه آسفالت در حوزه راه های غیر شریانی شهرستان سنقر سال 1400 کرمانشاه 

مدت اجرا : 12 ماه شمسی 
مبلغ برآورد : 52/303/141/749 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2/615/158/000 ریال 
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه  مورخ  1400/10/19 می باشد . 

٭  شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه  5 راه و ترابری  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند .
٭ مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا روزپنجشنبه   مورخ 1400/10/23ساعت14:00  جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند . )الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی 

،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
٭ مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روزیکشنبه مورخ1400/11/3 ساعت14:00 جهت ارائه اسناد به نشانه سامانه تدارک الکترونیک دولت 

)ستاد (مراجعه نمایند . 
٭ تاریخ بازگشایی پاکات مالی :ساعت10   صبح روز دو شنبه مورخ 1400/11/4

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر-  
روبروی فرمانداری -  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه – طبقه همکف – دبیرخانه – تلفن : 14- 083-38249912 

٭ اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

)خیلی اوقات ،تاوان نیم ساعت زودتر رسیدن ،یک عمر پشیمانی است  (

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

 استان کرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 



تعادل |
صادرات فرش ايران در سال گذشته به 60 ميليون دالر 
كاهش يافته است. حال آنكه بررسي ها نشان مي دهد، 
صادرات فرش دس��تباف ايراني در سال هاي پيش از 
تحريم، ۲ ميليارد و 100 ميليون دالر بوده اس��ت. در 
شرايطي صادرات فرش ايران، كاهش يافته كه طيب 
اردوغان، رييس جمهور تركيه رأساً وارد شده و گفته كه 
صادرات فرش را به يك ميليارد دالر افزايش خواهند 
داد و براي اي��ن كار برنامه هايي دارند؛ به طوري كه به 
جذب طراحان و بافندگان فرش از كشورهاي مختلف 
مي پردازد و با اعطاي تسهيالت با بهره هاي ناچيز ۲ و سه 
درصدي، تاكنون توانسته هنرمندان و فعاالني از ايران 
را نيز جذب كند. حال جداي از اينكه ايران بس��ياري 
بازارهاي صادراتي فرش خود را از دس��ت داده است، 
وزارت صمت در حال ايجاد يك مانع جديد براي فعاالن 
اين حوزه است؛ آنهم با انتقال مركز ملي فرش به وزارت 
ميراث فرهنگي. اقدامي كه صداي فعاالن حوزه فرش 
را درآورده است. فعاالن صنعت فرش ضمن مخالفت با 
انتقال مركز ملي فرش به وزارت ميراث فرهنگي، تاكيد 
كردند كه فرش دستباف جنبه صادراتي دارد در حالي 
كه وزارت ميراث فاقد رويك��رد صادراتي و اقتصادي 
است. درخواست آنها شكل گيري يك سازمان مستقل 
فرش با نظر بخش خصوصي است تا كارآمدي الزم را 
براي حوزه فرش داشته باشد. به گفته آنها، اگر سازمان 
جديد با يك س��اختار ضعيف تشكيل شود باز هم در 

حوزه فرش اتفاق جديدي رخ نخواهد داد. 

تركيهصادراتفرشراافزايشميدهد!
روساي اتحاديه هاي توليدكننده و صادركننده فرش 
ايران در نشستي نسبت به انتقال مركز ملي فرش ايران 
از وزارت صمت به وزارت ميراث فرهنگي انتقاد و اعالم 
موضع كردند. احمد كريمي اصفهاني رييس اتحاديه 
توليدكنن��دگان و صادركنندگان ف��رش ايران در اين 
نشس��ت با بيان اينكه زادگاه اصلي فرش در دنيا، ايران 
است، در پاسخ به پرس��ش »تعادل« كه چرا طراحان 
فرش ايراني به تركيه مي روند، گفت: اما امروز كشورهاي 
ديگر متوجه اهميت اين صنعت شده اند و در حال كنار 
زدن ما هستند. اردوغان رييس جمهور تركيه شخصًا 
اعالم كرده كه بايد صادرات فرش ترك به يك ميليارد 

دالر افزايش يابد.
وي اضافه ك��رد: به همين دليل با اع��الم فراخواني، به 
جذب طراحان و بافندگان فرش از كشورهاي مختلف 
پرداخت و به اعطاي تسهيالت با بهره هاي ناچيز ۲ و 3 
درصدي، تاكنون توانسته هنرمندان و فعاالني از ايران 

را نيز جذب كند.
او ادامه داد: ما بارها با دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت 
امور خارجه رايزني كرديم تا صادرات ايران به بازارهاي 
مختلف را هموار كند و فقط صادرات به امريكا، اروپا و 

ژاپن نباشد اما هرگز اين اتفاق نيفتاد. 
كريم��ي گفت: رقباي ما در حال س��بقت گرفتن از ما 
هستند و امتيازات مختلفي را به صادركنندگان خود 
مي دهند درحالي كه ما هر روز موانع را نيز بر سر راه آنها 

بيشتر مي كنيم.
كريمي اصفهاني با بيان اينكه س��ال گذشته صادرات 
فرش دس��تباف ايران به 60 ميليون دالر كاهش يافته 
است، گفت: اين در حالي است كه يك زماني صادرات 
فرش دس��تباف ايراني دو ميليارد و 100 ميليون دالر 
بوده و در س��ال 73 صادرات فرش دستباف ايران يك 

ميليارد و 740 ميليون دالر بوده است.
وي ادامه داد: آنچه كه تراز اقتصادي را مثبت مي كند، 
صادرات است. شعار س��ال »رفع موانع توليد« بود اما 
مسووالن پاسخ دهند كه كدام يك از موانع را از سر راه 

صنعت فرش برداشته اند؟
به گفته او، فقط ما توانستيم از طريق ديوان عدالت اداري 
ماليات تسعير ارز را لغو كنيم كه وزارت اقتصاد باز هم 
به بهانه مختلف مي خواه��د اين موضوع را برقرار كند. 
متأسفانه از ابتداي سال تاكنون هيچ نوع مانعي از سر 

راه فرش دستباف برداشته نشد.
وي در پاس��خ به س��والي در مورد مشكالت فعاالن 
حوزه فرش در زمينه رفع تعه��د ارزي تصريح كرد: 
فرش كااليي نيست كه بتوان مستقيم آن را فروخت 
و اين كاال به صورت اماني فروخته مي شود؛ بنابراين 
به صورت طبيعي نمي تواند تعهد ارزي كند. كريمي 
گفت: سازمان برنامه و بودجه براي هر يك نفر اشتغال 
بايد 300 ميليون تومان هزينه كند. اين در حالي است 
كه دولت با اين قبيل تصميمات، فرش دستباف را با 
دو ميليون نفر شاغل ناديده مي گيرد. پيشنهاد ما اين 

بود كه فرش دس��تباف از تعهد ارزي معاف شود چرا 
كه هم صادرات رونق مي گي��رد و هم درآمدي براي 
دولت تلقي مي شود. وي اظهار كرد: ما تاكنون حدود 
300 نامه در مورد اين مساله به وزارت صمت ارسال 

كرده اما هنوز به هيچ نتيجه اي نرسيده ايم.

تغييرساختاربدونمشورتبافعاالنفرش
در بخش ديگري از اين نشست، حميد ذواالنواري رييس 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف 
اس��تان فارس هم در اظهاراتي گفت: فرش دس��تباف 
ايراني همچون بيماري است كه در بيمارستان وزارت 
صمت به اين حال و روز افتاده و حاال مي خواهد اين بيمار 
بدحال را به بيمارستان درجه ۲ وزارت ميراث فرهنگي 
انتقال دهد. مطمئن هستيم كه وزارت ميراث فرهنگي 
تخصصي در حوزه فرش ندارد و هنر – صنعت فرش در 

اين وزارتخانه از دست خواهد رفت.
وي اف��زود: دولت بايد فرصتي دهد تا س��ازمان فرش 
و صنايع دس��تي زيرمجموعه دولت تش��كيل شود تا 
متخصصان و فعاالن اين حوزه وضعيت صنعت فرش 
را بهبود دهن��د. ذواالنواري گفت: متأس��فانه تاكنون 
هيچ كدام از روس��اي مركز ملي فرش ايران موفقيتي 
نداشته اند زيرا هيچ يك از آنها تجربه و تخصصي در فرش 

ندارند و فقط تحصيالت مرتبط دارند.
در ادام��ه اي��ن نشس��ت ابوالفضل رجبي��ان رييس 
توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف استان 
قم هم اظهار كرد: با تصميم��ات ناصوابي كه در مورد 
انتقال مركز ملي فرش از وزارت صمت به وزارت ميراث 
فرهنگي گرفته ش��ده، مخالف هستيم؛ اين مساله تير 
خالص را به پيكر بي جان فرش كه س��ابقه فرهنگي، 

اقتصادي و هنري در دنيا دارد، مي زند.
وي اف��زود: ب��ا تصميمات غيرتخصصي كه با ش��عار 
»رسيدگي تخصصي به فرش« سر داده شد، نمي توان 
كار را جلو ب��رد. وزارت صمت در حالي به دنبال تنزل 
درجه فرش دستباف است كه بايد اين صنعت را ارتقا 
دهد و مرك��ز ملي را تبديل به س��ازمان كند تا فرش 
دستباف به دوران اوج خود برگردد. رجبيان گفت: در 
مورد انتقال مركز ملي فرش به وزارت ميراث فرهنگي 
هيچ مش��ورتي با فعاالن اين حوزه و بخش خصوصي 
انجام نش��ده درحالي كه فرش ايران جنبه صادراتي 
دارد و بايد در وزارت صمت كه يك وزارتخانه اقتصادي 
اس��ت، باقي بماند. وزارت مي��راث فرهنگي نه جنبه 

اقتصادي و نه سابقه اي در اين حوزه دارد.

سازمانفرشبايدتشكيلشود
همچنين سعيد عصاچي نايب رييس اتحاديه صنف 
توليدكنندگان فرش استان اصفهان گفت: مسووالن 
ما اصاًل اطالع��ي از منزلت فرش اي��ران ندارند. در 
اين صنعت دو ميليون نفر بافنده فعال هس��تند كه 
با خانواده هايش��ان، هش��ت ميليون نفر مي شوند. 
فرش ايران سفير فرهنگي ما است و هنر – صنعت 
محسوب مي شود. يك زماني بعد از نفت، بيشترين 
ص��ادرات ايران مربوط به فرش دس��تباف بود. وي 

افزود: در تحريم ها تنها كااليي كه به صورت مستقيم 
از آن نام برده شد، فرش دستباف بود چرا كه امريكا 
مي دانس��ت وقتي فرش دستباف به مشكل بخورد، 
تبعات س��نگيني به دنبال خواهد داشت. متأسفانه 

مسووالن ما به اين مسائل توجه نكرده اند.
عصاچي گفت: بعد از انقالب با تعدد سازمان هاي متولي 
در مورد فرش مواجه ش��ديم درحال��ي كه ما همواره 
فقط يك متولي واحد زيرنظر نهاد رياست جمهوري 
مي خواستيم. با اين حال مركز ملي تشكيل شد و قرار 
بود رييس مركز، معاون وزير باشد اما هرگز اين اتفاق 
نيفتاد. هم اكنون نيز بدون هماهنگي با بخش خصوصي 
و فعاالن فرش تصميم اشتباهي گرفته شده كه نه تنها 
اوضاع را بهتر نمي كند، بلكه بدتر هم مي كند. به گفته 
وي، مهاجرت روس��تاييان، افزايش بيكاري، كاهش 
توليد و … از جمله تبعات اينگونه تصميمات است. 
ما خواستار اين هس��تيم كه سازمان مستقل زيرنظر 
رياست جمهوري تشكيل شود تا مشكالت را به صورت 

مستقيم با رييس جمهور مطرح كنيم.
در اين نشس��ت س��يد مرتضي حاج��ي ميري عضو 
هيات مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان 
فرش ايران هم در اظهاراتي گفت: درخواست ما براي 
تشكيل يك سازمان مستقل فرش، ساختار آن سازمان 
و نهاد است ومعتقد هستيم كه ساختار آن سازمان هم 
بايد با نظر بخش خصوصي ش��كل بگيرد تا كارآمدي 
الزم را براي حوزه فرش داش��ته باش��د و اگر سازمان 
جديد با يك س��اختار ضعيف تشكيل شود باز هم در 
حوزه فرش اتفاق جديدي رخ نخواهد داد. حاجي ميري 
اظهار داشت: در صورت تشكيل سازمان فرش زيرنظر 
رياست جمهوري ما مي خواهيم تا بخش خصوصي در 
مورد ساختار آن اظهارنظر كند و نقش ايفا كند زيرا در 

غير اين صورت تحولي ايجاد نخواهد شد.
در ادامه اين نشست حامد چمن رخ عضو هيات مديره 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ايران 
هم در مورد تأمين مواد اوليه اين صنعت گفت: بيشتر 
مواد اوليه صنع��ت فرش از داخل تأمين مي ش��ود و 
ابريش��م هاي مرغوب و انواع پش��م وارداتي اس��ت. با 
توجه به محدوديت هاي ارزي، پروس��ه واردات دچار 
مشكل شده است. وي افزود: از سوي ديگر، علي رغم 
پيگيري هاي انجام ش��ده در دو س��ال اخير مبني بر 
رساندن تعرفه واردات ابريشم به ۲0 درصد و تصويب 
در هيات دولت، اين مصوبه هرگز ابالغ نشد و ابريشم 
همچنان با نرخ بااليي وارد مي ش��ود. تا دو سال قبل 
تعرفه ترجيحي داشتيم كه تعرفه باال را جبران مي كرد 
اما از وقتي مدت زمان تعرفه ترجيحي تمام شد، ابريشم 
با قيمت بااليي وارد كش��ور مي شود كه همين مساله 
باعث ش��ده برخي از توليدكنندگان به جاي ابريشم 
از مواد مصنوعي اس��تفاده كنند كه آسيب جدي به 
حيثيت فرش ايران��ي وارد مي كند. يك��ي از اعضاي 
اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان فرش در مورد 
قاچاق فرش گفت: صادرات قاچاق نداريم بلكه صادرات 
مسافري به ميزان محدود انجام مي شود اما از آن طرف، 

فرش غيرايراني به صورت قاچاق وارد كشور مي شود.

پيامدهايتغييرساختار
از همين رو، مجم��ع اتحاديه ه��ا و انجمن هاي حوزه 
فرش دستباف سراسر كشور در باره »انتقال مركز مّلي 
فرش ايران از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي  بيانيه اي 
صادر كرد .  در بخشي از اين بيانيه نسبت به پيامدهاي 
 اين اقدام هش��دار داده ش��ده كه به اين ش��رح است:

 1. غفل��ت نظري و عملي از بازرگاني خارجي به عنوان 
شريان حياتي فرش ايران به دليل انتقال از وزارت خانه 
اصلي اقتصادي و بازرگاني كش��ور به يك وزارت خانه 
غيراقتصادي. ۲. تعّس��ر دسترس��ي فع��االن و متولي 
دولتي فرش به نهادهاي موثر و اساس��ي كه مي توانند 
فرآيندهاي توليد و تجارت را تسهيل كرده يا احتمااًل 
دشوار سازند. نهادهايي همچون سازمان توسعه تجارت، 
كميسيون ماده يك، دفتر نساجي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، كميته اقدام ارزي، كميته پايش ارزي، شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و... كه در اموراتي 
همچون واردات و تأمين مواد اوليه در شؤون گوناگون 
آن و مسائل مبتال به صادرات همانند تعهد ارزي، تمديد 
كارت بازرگاني، مشوق هاي صادراتي، موضوعات مربوط 
به تأمين اجتماعي، ماليات بر ارزش افزوده، مسائل حوزه 

گمرك و ... به شدت موثر است.
3- بالتكليفي اتحاديه هاي صنفي حوزه فرش دستباف 
 و س��ردرگمي فعاالن و مراجعان درس��ت در ش��رايط 
فاجع��ه ب��ار و بحراني كنوني اس��باب ات��الف وقت و 
سرمايه هاي مالي و انساني را فراهم مي آورد كه نتيجه 
آن جز خروج سرمايه ها از اين حرفه و تضعيف روز افزون 

آن نخواهد بود.
4- قرار گرفتن فرش هم رده يا زيرمجموعه صنايع 
دستي در حالي كه فرش دس��تباف به تنهايي حائز 
وزن و اهميتي افزون بر مجموعه صنايع دستي كشور 
است، حاصلي جز تخريب زيرساخت هاي موجود و از 
ميان رفتن اين ستون چند هزار ساله نخواهد داشت و 
زنجيره اشتغالي كه ارزش واقعي آن با محاسبه سرانه 
اش��تغال ۵00 ميليون توماني براي هر شغل، قريب 
به يك ميليون ميليارد تومان است، از دست خواهد 
رفت و چنين بار مالي ثقيلي بر دوش دولت سنگيني 
خواهد كرد. آن هم در شرايطي كه صنايع دستي هم 
در كش��ور، در وزارت خانه و به ويژه نزد وزير فعلي از 
اهميت چنداني برخوردار نيست. با عنايت به توجه 
وزير محترم به اموراتي غير از فرش و صنايع دستي 
و در مقابل بي توجهي خاص به فرش كه در انتصاب 
سوال برانگيز رييس موزه فرش ايران متجلي است، 
ناگفته پيداس��ت كه موضوع فرش و مس��ائل آن در 

اولويت اين وزارتخانه نيست .
۵- با از دست رفتن اشتغال حاصل از فرش دستباف 
در كشور، تعداد كثيري از روستاييان موّلد به ناچار 
به جامعه مصرف كننده ش��هري در حاشيه شهرها 
خواهن��د پيوس��ت درحال��ي كه زيرس��اخت هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قادر به پاسخگويي 
به آنها نخواه��د بود و تبعات س��نگين اجتماعي و 

امنيتي گريبان كشور را خواهد گرفت.

رويداداخبار
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چارتجديدصمت
بهتوليدكمكميكند

وزير صنعت، مع��دن و تجارت يكپارچگي فعاليت ها و 
توجه همزمان به صنف و صنعت را از ظرفيت هاي مناسب 
ساختار جديد وزارت صمت دانست كه براي كمك به 
حوزه توليد بس��يار مثمر ثمر است. سيدرضا فاطمي 
امين در نشست هم انديشي با فعاالن اقتصادي حوزه 
نساجي، پوش��اك، كفش و چرم با بيان اين مطلب كه 
ساختار جديد وزارت صمت ظرفيت هاي كمك به عرصه 
توليد را فراهم كرده است، افزود: صنعت نساجي و پوشاك 
ظرفيت هاي بسيار بااليي براي تحقق اهداف اشتغال و 
صادرات دارد. وي با اشاره به ظرفيت هاي ساختار جديد 
وزارت صمت براي كمك به عرصه توليد، تصريح كرد: 
در ساختار جديد وزارت صمت، همه كسب و كارهاي 
درون يك رشته فعاليت، اعم از صنف و صنعت تحت يك 
دفتر مديريت مي شوند. وزير صمت با اشاره به اينكه در 
ساختار جديد وزارت صمت يكپارچگي به وجود آمده 
است، بيان داشت: تمامي موضوعات يك رشته فعاليت 
اعم از توليد، تجارت خارجي، مواد اوليه، قاچاق و... درون 
دفتر آن رشته فعاليت پيگيري مي شود. فاطمي امين در 
مورد مديران اين ساختار نيز گفت: مديران وزارتخانه در 
ساختار جديد، خود موضوعات مرتبط با كسب و كارها 
را لمس كرده اند و در اين حوزه فعاليت داشته اند. وي به 
موضوع تامين مالي زنجيره اي اشاره كرد و افزود: تامين 
مالي زنجيره اي را با هفت بانك عامل شروع كرده ايم و تا 
پايان سال به س��رعت توسعه خواهيم داد، با اين روش 
حداقل 30 درصد تامين مالي با استفاده از همين منابع 
موجود بيشتر خواهد شد. وزير صمت همچنين شفافيت، 
عدم انحراف از منابع، تزريق درست نقدينگي و پايين 
آوردن هزينه ها در طول زنجيره را از مزاياي تامين مالي 
زنجيره اي دانست. فاطمي امين در خصوص ديگر مزاياي 
اين نوع جدي��د از تامين مالي، گفت: رصد اين فعاليت 
به صورت ثبت فاكتورهاي خريد و فروش در س��امانه 
جامع تجارت انجام مي شود و پرداختهاي بانكي به ازاي 
فاكتورهاي صادره براي حلقه بعدي صورت مي گيرد. وي 
ادامه داد: ثبت قيمت توليدكننده را در زنجيره پوشاك، 
كفش و چرم در سامانه جامع تجارت عملياتي مي كنيم. 
در كاالهايي كه اين روند عملياتي شد قيمتها كاهشي 
بوده اس��ت. وزير صمت به ديگر اولويت هاي وزارت 
صمت در دوره جديد اشاره داشت و ادامه داد: جريان 
شفاف كاال را براي مبارزه حداكثري با قاچاق ورودي 
و مداخله حداقلي در قيمت گذاري و مديريت بازار در 
دستور كار داريم. فاطمي امين تصريح كرد: به دنبال 
اين هستيم كه با شناسه دار كردن كاال فرآيند گردش 
كاال در طول زنجيره را رصد كنيم و در مديريت بازار 
مداخله حداقلي داشته باشيم. وي در پايان با تاكيد بر 
ضرورت هم انديشي با فعاالن بخش خصوصي و كسب 
نظرات آنها، گفت: نشست هاي هم انديشي با فعاالن 
اقتصادي به صورت منظم هر فصل تداوم خواهد يافت.

ظهوريكرانتجديد
دربودجه۱۴۰۱

رييس مركز پژوهش هاي اتاق بازرگاني ايران مي گويد 
در فرآيند نهايي شدن بودجه سال 1401، اشكاالت و 
ابهاماتي وجود دارد كه در صورت نپرداختن به آنها، بستر 
رانت هاي جديد در اقتصاد ايران شكل خواهد گرفت. 
دولت سيزدهم در نيمه دوم آذر ماه، اليحه بودجه سال 
1401 را به مجلس ارايه كرد. اين اليحه كه نخستين 
تجربه بودجه نويسي دولت جديد است، در هفته هاي 
گذشته در مجلس مورد بررسي قرار گرفته و نمايندگان 
فعال به كليات آن راي مثبت داده اند. محدوديت ها در 
تامين منابع مالي، نحوه اجراي قوانين مالياتي و چگونگي 
حمايت از فعاالن اقتصادي و مردم بخشي از دغدغه هايي 
بوده كه در روزهاي گذشته از سوي نمايندگان بخش 
خصوصي در رابطه با اليحه بودجه س��ال آينده مطرح 
شده و به نظر مي رس��د اين بخش نظرات خاص خود 
را در اين حوزه خواهد داشت. محمد قاسمي - رييس 
مركز پژوهش هاي اتاق بازرگان��ي ايران- در تازه ترين 
اظهارنظر در اين رابطه از خطر ايجاد رانتي جديد در اين 
حوزه خب��ر داده و از ناديده گرفتن بخش خصوصي در 
فرآيند تدوين بودجه انتقاد كرده است. وي با بيان اينكه 
اتاق هاي سه گانه بايد موضع هماهنگي درباره بودجه 
داش��ته باش��ند ادامه داد: نگاه ارباب-رعيتي دولت در 
بودجه 1401 تشديد شده است. برخالف سال هاي قبل 
كه بخش خصوصي ولو به شكل صوري دعوت مي شد، 
امسال در فرآيند تدوين بودجه از اتاق هاي سه گانه هيچ 
دعوتي در ستاد تدوين بودجه به عمل نيامد. او ادامه داد: 
نكته مهم اينكه در بند الف تبصره 1۸ به منظور توسعه 
س��رمايه گذاري ها بر مبناي آمايش سرزميني دولت 
تصميم گرفته صن��دوق كارآفريني اميد را به صندوق 
پيشرفت و عدالت ايران با 31 صندوق استاني تابعه تغيير 
دهد. منبع مالي همه طرح ها در سطح استان و نظارت بر 
حسن اجراي طرح ها با شوراي برنامه ريزي استان است. 
به نظر مي رسد ممكن است توزيع رانت در شهرستان ها 
و استان ها از اين محل اتفاق بيفتد. قاسمي تأكيد كرد: در 
واقع دولت قصد دارد از محل افزايش قيمت سوخت و از 
محل افزايش ماليات ها پول را از جيب مردم برداشته و به 
صندوقي در استان ها واريز كند تا استاندار به عنوان رييس 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اشتغال و رشد ايجاد 
كند. وي گفت: اين اتفاق جديدي است. دولت هم كمبود 
منابع خود را از جيب بخش خصوصي و توليدي كشور 
بر مي دارد و هم آن بخش ها را در فرآيند كار مشاركت 
نمي دهد. در حالي كه دولت بايد 40 درصد از درآمد نفتي 
را به صندوق توسعه ملي واريز مي كرد تا رشد و توسعه 
ايجاد كند اما تصميم گرفت اين مبلغ را به صندوق واريز 
كند تا شوراي برنامه ريزي و توسعه استان رشد ايجاد 
كند. او ب��ا تأكيد بر اينكه اين نگاه ها، نگاه دولت گرايانه 
است بيان كرد: براي اولين بار حتي يك بار هم عبارت 
بخش خصوصي در اليحه بودجه نيامده است. برخالف 
سال هاي قبل كه دست كم عبارت مشاركت عمومي-

خصوصي را به كار مي بردند امسال آن هم حذف شده 
و هيچ اسمي از بخش خصوصي برده نشده است اما به 

جاي آن از عبارت غيردولتي استفاده كرده اند.

صادراترابهانهكردند
تاقيمتگوشتراباالببرند

ايسنا |رييس مجمع ملي صادركنندگان دام زنده با 
اشاره به اينكه كمبودي در بازار گوشت و عرضه دام وجود 
ندارد چون عرضه از تقاضا بيشتر است گفت: نه تنها ميزان 
زايش هاي پاييزه بسيار عالي است بلكه ذخاير گوشتي 
هم در بخش دولتي باال است بنابراين بهانه اي براي گراني 
وجود ندارد از طرفي قيمت دام هم باال نرفته است. اما 
شاهد اين هستيم كه برخي افراد سواستفاده گر جهت 
توجيه افزايش قيمت گوشت، صادرات را بهانه مي كنند.

منصور پوريان در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه 
چرا صادرات دام متوقف ش��ده اس��ت؟ گفت: هميشه 
برنامه هاي راهبردي جهت حمايت از توليد در مقابل 
بازار كم مي آورد و اخيرا هم به دليل فضاي رواني ايجاد 
شده توسط بازار صادرات دام زنده نيز متوقف شد. وي 
ادامه داد: وقتي قرار شد صادرات دام صورت بگيرد دام 
دامداران با قيمت هر كيلو 6۲ هزار تومان خريداري شد و 
اين دام ها جهت صادرات به قرنطينه فرستاده شدند. قطعا 
توقف صادرات ضربه جبران ناپذيري به صادركنندگان و 
حتي دامداران خواهد زد، زيرا اين دام ها به دامداران باز 
مي گردد. رييس مجمع ملي صادركنندگان دام زنده 
اضافه كرد: كشور در بهار، تابستان و پاييز خشكسالي هاي 
بس��ياري را تجربه كرد. همين امر باعث شد دام سبك 
آسيب بسياري ببيند. در مناطقي مانند خوزستان، ايالم، 
بخشي از فارس، لرستان و كرمانشاه كه خشكسالي و 
كم آبي بسياري داشتند دام ها آسيب بسياري ديده اند. 
از طرفي به دليل انباشت دام و عدم كشش بازار دولت 
تصميم گرف��ت كه اجازه صادرات بخش��ي از دام هاي 
سبك يعني حدود 1درصد از آنها را بدهد. وي تصريح 
كرد: كمبودي در بازار گوشت وجود ندارد. كمبودي در 
عرضه دام وجود ندارد چون عرضه از تقاضا بيشتر است. 
ميزان زايش هاي پاييزه بسيار عالي است. ذخاير گوشتي 
هم در بخش دولتي باال است. جمعيت دام هم باال است و 
بهانه اي براي گراني وجود ندارد اما شاهد اين هستيم كه 
برخي افراد سواستفاده گر جهت توجيه افزايش قيمت 
گوشت صادرات را بهانه مي كنند. پوريان در پاسخ به اين 
سوال كه گفته مي شود صادرات منجر به افزايش قيمت 
دام و سپس گوشت شده است، گفت: قيمت دام زنده 

نسبت به هزينه توليد آن پايين تر است. 

تقديرشورايشهرازآبفاياستان
اصفهانبرايتامينآبشرب

پايدارشهرونداناصفهاني
در بيست و چهارمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر 
اصفهان از اقدامات ش��ركت آب و فاضالب در تامين آب 
شرب پايدار شهروندان به رغم كاهش منابع آبي و خشك 
شدن چاه ها قدرداني شد.  در اين نشست كه روز يكشنبه 
1۲ دي ماه جاري برگزار شد رييس شوراي اسالمي شهر 
اصفهان به موضوع آبرساني سيار در تابستان امسال به 
شهروندان اصفهاني اشاره كرد و گفت: توزيع 6۲ ميليون 
ليتر آب شرب به وسيله تانكرهاي آبرسان نشان داد كه 
مسووالن آبفاي استان اصفهان از هر امكاني براي خدمت 
رساني به شهروندان استفاده مي كنند.  محمد نورصالحي 
همچنين به اقدامات صورت گرفت��ه در زمينه اصالح، 
بازسازي و توسعه شبكه هاي آبرس��اني و جمع آوري و 
انتقال فاضالب اش��اره كرد و گفت: خوشبختانه آبفاي 
استان اصفهان در 1۲ سال گذشته همكاري و هماهنگي 
تنگاتنگي با شهرداري در زمينه اجراي طرح هاي عمران 
شهري به ويژه در مناطق محروم داشته است.  تعدادي 
از اعضاي ش��وراي اسالمي شهر اصفهان نيز در سخنان 
جداگانه اي ضم��ن قدرداني از ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان در زمينه تامين آب و گسترش شبكه هاي 
فاضالب بر تخصيص س��هم بيشتري از پس��اب براي 
آبياري فضاي سبز شهري و حفاظت از اكوسيستم تاكيد 
كردند.  مديرعامل آبفاي استان اصفهان نيز با بيان اينكه 
از دوره هاي گذش��ته تعامل نزديكي ميان شركت آب و 
فاضالب، شوراي شهر و شهرداري اصفهان وجود داشته 
است گفت: حاصل اين همكاري، حل بسياري از مشكالت 
شهر در زمينه ارايه خدمات استراتژيك آب و فاضالب و 
سرعت بخشيدن به طرح هاي عمران شهري بوده است.

تجهيزاتجادهاي
استانمركزيبهارزش

۲۹ميلياردريالسرقتشد
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
گفت: ۲۹ ميليارد و 10 ميليون ريال از تجهيزات ايمني و 
هشدار دهنده سطح جاده هاي اين استان، امسال سرقت 
شد.  »مهرداد جهاني« افزود: پنج مورد ترانسفورماتور 
روش��نايي به ارزش پنج ميليارد ريال، هش��ت هزار و 
700 متر كابل روشنايي به ارزش هشت ميليارد و 700 
ميليون ريال و ۲۸ چراغ چشمك زن به ارزش ۲ ميليارد 
و ۸00 ميليون ريال امس��ال از سطح جاده هاي استان 
مركزي سرقت شده  است. وي ادامه داد: ۲ عدد تابلو برق 
به ارزش ۲00 ميليون ريال، 3۵ عدد چراغ چشم گربه اي 
س��والر به ارزش 110 ميليون ريال و 6۵0 عدد تابلو و 
عاليم ايمني نيز به ارزش سه ميليارد و ۵00 ميليون ريال 
نيز امسال از سطح جاده هاي استان مركزي سرقت شد. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي 
خاطرنشان كرد: هشت عدد تاسيسات دوربين و سامانه 
ثبت تخلفات به ارزش يك ميليارد و 700 ميليون ريال 
و 3۵0 قطعه گارد ريل به ارزش هفت ميليارد ريال طي 
اين مدت از جاده هاي استان سرقت شد. جهاني، نصب 
تابلو و عاليم هشدار دهنده در جاده ها را از جمله وظايف 
راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي عنوان كرد 
و گفت: هر ساله آمار قابل توجهي از اين تجهيزات از جمله 
نرده، پل، پايه هاي اخطاري، انتظامي، اطالعاتي، صفحه 
گاردريل، چراغ هاي چشمك زن سوالر، تجهيزات سامانه 

روشنايي و متعلقات آن به سرقت مي رود.

فعاالن حوزه فرش با انتقاد از انتقال مركز ملي فرش به وزارت ميراث فرهنگي بيانيه دادند

تركيه رقيب جدي فرش ايران 

كدامكشورعربيبيشترينكاالراازايرانميخرد؟
سازمان توسعه تجارت در جديدترين گزارش خود به 
بررسي روند صادراتي ايران به كشورهاي عربي منطقه 
پرداخته و از افزايش نسبي آمارهاي صادراتي نسبت 
به س��ال گذشته خبر داده اس��ت. به گزارش ايسنا، بر 
اساس آمارهايي كه از س��وي گمرك و اتاق بازرگاني 
تهران منتشر شده، در پايان ۹ ماهه سال جاري، ميزان 
صادرات غيرنفتي ايران از مرز 3۵ ميليارد دالر گذشته 
و به اين ترتيب افزايشي حدودا 40 درصدي را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. اين آمار 
در حالي به ثبت رسيده كه سال گذشته تجارت ايران 
نيز مانند بسياري از كشورهاي جهان تحت تاثير شيوع 
ويروس كرونا، با كاهش مواجه شده بود و از ابتداي سال 
جاري با كاهش نس��بي محدوديت ها و شروع فرآيند 
واكسيناسيون عليه كرونا، برخي از مشكالت كاهش 
يافته است. با توجه به تداوم تحريم هاي اقتصادي عليه 

اي��ران، دولت تالش كرده در كوتاه م��دت، راهي براي 
حفظ آمارهاي صادراتي پيدا كند كه يكي از آنها افزايش 
 صادرات به كشورهاي همس��ايه و منطقه بوده است. 
هر چند همچنان چين اصلي ترين شريك تجاري ايران 
به ش��مار مي رود اما با حذف اين كشور، تمام شركاي 
اصلي تجاري در منطقه يا ميان همسايگان قرار دارند و 
سازمان توسعه تجارت اعالم كرده كه به دنبال افزايش 
سهم ايران از بازار اين كشورهاست. جديدترين گزارش 
اين سازمان نشان مي دهد كه سهم كشورهاي عربي 
منطقه از تجارت ايران افزايش يافته و مي توان به باالتر 
رفتن اين آمار در س��ال هاي آينده نيز اميدوار بود. در 
ميان ۲0 كش��ور اول هدف محصوالت صادراتي ايران 
با ميزان صادراتي در حدود 3۲ ميليارد و ۵37 ميليون 
دالر )۹۲.6 كل صادرات( كشورهاي عربي شامل عراق 
با 6 ميليارد و 7۸0 ميليون دالر و سهم 1۹.3 درصدي 

)پ��س از چين( در رتبه دوم و ام��ارات متحده عربي با 
3 ميلي��ارد و 434 ميليون دالر و س��هم ۹.۸ درصدي 
)بعد از تركيه( در رتبه چهارم بازارهاي هدف صادراتي 
محصوالت ايراني قرار داشته اند. همچنين عمان با 44۲ 
ميليون دالر و1.3 سهم از كل صادرات ايران طي مدت 
مذكور )پس از افغانس��تان، هند، پاكستان، اندونزي، 
تايلند( در رتبه 10 كش��ورهاي هدف صادراتي ايران 
قرار گرفته است. سوريه نيز در اين مدت با 163 ميليون 
دالر در ردي��ف 1۹ مهم ترين بازارهاي هدف صادرات 
ج. ا. ايران قرار گرفته است.  همچنين ايران در ۹ ماهه 
ابتداي سال 1400 حدود 16 ميليارد و 6۲۲ ميليون 
دالر )سهم ۵3 درصد از كل صادرات كشور( به 1۵ كشور 
همسايه داشته است كه از اين ميزان حدود 10 ميليارد 
و ۸۸0 ميليون دالر به كش��ورهاي عربي حوزه خليج 
فارس صادر شده است. در ميان فهرست فوق كشورهاي 

عراق رتب��ه اول و امارات متحده عربي )پس از تركيه( 
در رتبه سوم طرف هاي صادراتي ايران قرار داشته اند. 
همچنين عمان )پس از كشورهاي افغانستان، پاكستان( 
در رتبه 6 طرف هاي صادراتي ايران قرار داشته است. 
كش��ورهاي كويت با 10۹ ميليون دالر و قطر با 10۸ 
ميليون دالر، بحرين با 6 ميليون دالر )پس از كشورهاي 
روسيه، آذربايجان، تركمنستان، ارمنستان و قزاقستان( 
به ترتيب در رتبه ه��اي 1۲ تا 14 طرف هاي صادراتي 
ايران در ميان 1۵ كشور همس��ايه طي مدت مذكور 
قرار گرفته اند. عربستان نيز كماكان بدون كسب سهم 
قابل توجهي از صادرات ايران در رتبه آخر طرف هاي 
صادراتي در ميان همسايگان قرار داشته است. صادرات 
ايران به عراق و امارات در ۹ ماهه اول سال 1400 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش  به ترتيب 14 

درصد و چهار درصد رشد را نشان مي دهد.
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خبرروز

پرو، اولين مرگ مرتبط با »فلورونا« را گزارش كرد
وزارت بهداشت پرو، اولين مورد مرگ مرتبط با »فلورونا« )عفونت همزمان آنفلوآنزا و كوويد-۱۹( در اين كشور را گزارش كرد كه 
مربوط به يك بيمار ۸۷ ساله بوده و اين بيمار در برابر ويروس كرونا نيز واكسينه نشده بود. به گفته »سزار مونايكو«، متخصص مركز 
ملي اپيدميولوژي، پيشگيري و كنترل بيماري هاي اين وزارتخانه، فرد فوت شده يكي از سه مورد فلوروناي شناسايي شده در منطقه 
»آمازوناس« در ش��مال پرو بوده است. دو مورد ديگر شامل يك بيمار خردسال و همچنين يك فرد ۴۰ ساله بوده كه به طور كامل 
عليه كوويد-۱۹ واكسينه شده بود. مونايكو تاكيد كرد: افراد آلوده عالئمي مانند سرفه، گلودرد و ضعف عمومي را نشان مي دهند و 

از مردم خواست كه عليه كوويد-۱۹ و آنفلوآنزا واكسينه شوند زيرا خطر مرگ را كاهش مي دهد.

يادداشت

ادامهازصفحهاول

به ياد مسافران پرواز 752

دارو و ارز 4200 توماني

م��رگ اتفاق غريبي اس��ت. 
خيلي غريب. صداي ناقوسي 
اس��ت كه تو را پرت مي كند 
وسط ناكجاآباد غم هايي تمام 
نشدني. هر نگاهي مي تواند 
آغاز بغضي تازه و س��نگين 
باشد. هر كالمي مي تواند تاب 
و توان را از انس��ان بگيرد. هر 
صدايي مي تواند يادآور لحظه اي باشد كه ناگهان قلبت 
خالي مي شود. ناگهان از پا مي افتي. ناگهان مي شكني. 
قرار نيست اين غم با تو پيوند نسبي يا سببي داشته باشد. 
مي تواند حادثه اي باش��د تلخ. مي تواند غمي باشد كه 
تكه اي از وجودت را با خود مي برد، بي آنكه حتي نامي از 
كساني كه در آن حادثه بوده اند بداني. كافي است بروي 
جنوب، بروي آن شهرهايي كه هنوز رد پاي جنگ بر در و 
ديوارشان باقي مانده وقتي يادت مي افتد چه جوان هايي 
اينجا براي دفاع از خاك وطن جان داده اند، جانت آتش 
مي گيرد. براي تك تك آنهايي كه لب تش��نه و بي قرار 
پاي اين نخل هاي س��ر بريده جان داده اند. مگر يادمان 
مي رود ماجراي غواصاني را كه دس��ت بسته غرق شده 
بودند. به صورت مادران اين سرزمين كه نگاه مي كني، رد 
پنجه هاي غم را مي بيني. از همان روزهاي جنگ، از همان 

روزهايي كه قرار بود زمين ها مين روبي شود.
از همان روزهايي كه ناو امريكايي هواپيماي مسافربري 
ايراني را روي خليج فارس ساقط كرد. همانجا كه خليج 
فارسمان شد مدفن 2۹۱ مسافر پرواز 655. در اين سال ها 
هر روز انگار غمي تازه از نو به مبارك بادمان مي آيد. هر روز 
آماده مي شويم براي شنيدن خبرهاي بدتر. براي غرق 
شدن كشتي سانچي. براي آن 3۹ نفري كه مفقود شدند 
و تنها سه جسد به ساحل رسيد. خانواده هاي سرنشينان 
اين كشتي هنوز هم گاهي با هر زنگ تلفن، با هر صداي 
آيفن از جا مي پرند به اميد در آغوش گرفتن عزيزانشان. 
بعد از آن پالسكو... آه از آن روزي كه پالسكو بر سر تمام 
ما خراب شد. ما آدم هايي نيستيم كه سوگواري كنيم و 

غم هايمان را يك به يك در پس ذهن به خاك فراموشي 
بسپاريم. ما غم هايمان را هميشه در آغوش مي گيريم. 
هر روز كه از خيابان ها مي گذريم ياد يكي از اين حوادث 
تلخ مي افتيم. روزي كه آتش نشانان عزيزمان را از دست 
داديم قلب هايمان باز هم پاره پاره شد. باز همان حفره اي 
كه هيچ چيز توان پر كردنش را ندارد در وجودمان ايجاد 
ش��د، اين حفره را هم كنار حفره هاي قبلي گذاشتيم. 
گفتن از بعضي غم ها ممنوع است. حرف زدن از بعضي 
تاريخ ها برايمان سخت است، اما اينكه بگوييم حاال ديگر 
آبان و دي هم به آن خرداد پرحادثه اي كه روزي برايش 
فرياد مي كشيديم اضافه شده حرف بيراه نزده ايم. آخرين 
حفره و عميق ترين آن س��قوط پرواز ۷52 بود. پروازي 
با ۱۷6 مس��افر. خطاي انس��اني كه تكه اي از وجود هر 
كدام ما را به تاراج برد. حادثه اي تلخ كه كاش كسي بود 
به جاي نمك بر زخم پاش��يدن، مرحم بر زخم هايمان 
مي گذاشت. ۱۷6 مس��افر و خدمه اوكرايني پرواز. ۱5 
كودك ... چندين خانواده كه همه با هم ديگر هيچگاه 
پايشان به زمين نرسيد و خانواده هايي كه هر كدام در هر 
دو سوي مرزها افرادي را براي هميشه چشم انتظار خود 
گذاشتند. دردناك ترين اتفاقي كه طي اين سال ها تجربه 
كرده بوديم. دردناك ترين بود چون حاصل بي تدبيري 
افرادي بود كه مسووليت به عهده داشتند. دردناك ترين 
بود چون مي توانس��ت اتفاق نيفتد اگر كمي بيشتر به 
شرايط آن روز دقت مي كردند. دردناك ترين بود چون 
دو بار اتفاق افتاد. دردناك ترين بود چون س��ه روز طول 
كشيد تا بگويند اش��تباه كرده اند. تا قبول كنند اشتباه 
كرده اند. تا باور كنند اشتباه كرده اند. اما ديگر كار از كار 
گذشته بود. دردناك ترين بود چون خطاي انساني بود. 
چون مي توانست اتفاق نيفتد... اما حاال نمك روي زخم 
بازماندگانشان نپاشيم. طلبكار بازماندگانشان نباشيم. 
آنها پر از خشمند، حق دارند، عزيز از دست داده اند، جان 
شيرين از دست داده اند. به احترامشان از جا برخيزيد، 
به احترامشان كاله از سر برداريد. به احترامشان سكوت 

كنيد .

محصوالت نهايي نشان مي دهد. در حوزه دارو در برخي 
ماه ها تخصيص اين ارز به ش��كل جدي محدود شده و 

مشكالتي را براي توليدكنندگان به وجود آورده است.
از س��وي ديگر، اين ارز تنها به مواد اوليه و برخي داروها 
اختصاص مي يابد و س��اير بخش ها را شامل نمي شود. 
در ح��وزه دارو از ماش��ين آالت و قطعات يدكي كرده تا 
تجهيزات بسته بندي همگي با ارز آزاد يا نيمايي تامين 
مي شوند و اين در نهايت روي هزينه تمام شده قيمت 
محصول خود را نشان مي دهد. در چنين چارچوبي به 
توليدكننده داخلي فشاري مضاعف وارد مي شود كه به 
ضرر اقتصاد كشور تمام خواهد شد. با توجه به تمام اين 
مقدمات ما در سال هاي گذشته بارها درخواست كرده ايم 
كه تخصيص اين ارز متوقف شود و دولت براي حمايت 
از اقشار مختلف مردم از راه حل هاي جايگزين استفاده 

كند. در اين ترديدي وجود ندارد به مردم از نظر اقتصادي 
در سال هاي گذشته تحت فشار قرار داشته اند و نمي توان 
انتظار داشت كه در حوزه اي مانند دارو، فشار جديدي 
بر آنها وارد شود. ما در اين بخش پيشنهاد داده ايم كه با 
استفاده از ظرفيت بيمه ها، راه هاي جايگزين در دستور 
كار قرار گيرد. دولت مي تواند مابه التفاوت قيمت دارو با ارز 
نيمايي از ارز ترجيحي را به حساب بيمه ها واريز كند و آنها 
در فاكتور نهايي مصرفي مردم آن را اعمال كنند. به اين 
ترتيب از يك سو ميان توليدكنندگان فاصله اي به وجود 
نمي آيد و همه از يك نرخ ارز استفاده مي كنند، از سويي 
اخالل در روند توليد و تامين داروها به وجود نمي آيد و در 
نهايت فشار جديدي نيز به مردم وارد نمي شود. بايد برخي 
از اصالحات اقتصادي را قطعا در دس��تور كار قرار داد و 
تعيين تكليف ارز ۴2۰۰ توماني يكي از اين مباحث است.

رويداد

مديركل دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي 
به شكايات وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح شده 
مبني بر فروش كارت واكسن كرونا و بررسي هاي وزارت 
بهداشت از شناسايي 23 نفر داراي كارت واكسن جعلي 
خبر داد. دكتر عليرضا رحيم نيا گفت: البته اين ميزان 
در مقابل واكسيناسيون ۱2۰ ميليون دز بسيار ناچيز 
است. او افزود: مهم ترين قسمت وظيفه دفتر بازرسي و 
ارزيابي رسيدگي به شكايات واصل شده است. در اين 
راستا از افراد صاحب نظر در بدنه دولت و خارج از دولت 
استفاده كرديم تا آيين نامه ها را به روزرساني كنيم و اگر 
بتوان در قالب نرم افزار قابل استفاده باشد. اول آيين نامه 
به دانشگاه ارسال مي شود كه خود ارزيابي انجام شود 
و بعد تيم ارزيابي ما مي رود و احتمال دارد در اجالس 
روساي دانشگاه ها آيين نامه را معرفي كنيم. كار بعدي 
كه كرديم، آيين نامه بازرسي است كه مدون شده است 

تا به صورت تشكل يافته انجام شود.
 

    صيانت از حقوق شهروندي
رحيم نيا ادامه داد: كار بعدي ما كميته س��المت 
اداري و صيانت از حقوق ش��هروندي بود كه قبال 
تش��كيل ش��ده بود. با تغيير دولت احكام جديد 
زده ش��د و ما به دنبال اين هس��تيم كه جلسات 
مرتب تشكيل ش��ود. كار اصلي كميته شناسايي 
گلوگاه هاي فساد و برخورد با آنها است كه زمينه 
فساد بررسي شود و يكي از اقدامات بزرگ است و 
ما مي خواهيم بتوانيم مشكالت كالن سيستم را 
رفع كنيم. او با اشاره به بازرسي هايي كه در زمينه 
واكسيناس��يون صورت مي گيرد، تصريح كرد: ما 
نظارت كام��ل و جامع در زمينه واكسيناس��يون 
داريم و دوستاني از بازرسي در فرودگاه ها هستند 
و هر واكس��ني كه مي خواهد وارد ش��ود بررسي 
مي ش��ود و تا تحويل به دانش��گاه ها ما در جريان 

هستيم. 
     معرفي افراد غيرعلمي به محاكم

او در پاسخ به س��والي درباره رسيدگي به تخلفات 
ش��كل گرفته در حوزه طب سنتي در اوايل شيوع 
كرونا در كش��ور، گفت: طب سنتي در اصل دو نوع 
اس��ت؛  اول طب س��نتي بر معياره��اي علمي كه 
وزارت بهداش��ت كامال از آن حمايت مي كند و اگر 
مي خواهند دارويي را توصيه كنند از شاخص هاي 
علمي اس��تفاده مي كنن��د و كارآزمايي ها را طي 
مي كند و به عنوان دارو استفاده مي شود. متاسفانه 
عده اي در فضاي مجازي هستند كه مشكل ما با اينها 
اس��ت كه مي خواهند هرچيزي در فضاي مجازي 
معرفي مي كنند را به راحتي مجوزدار كنند كه طب 
سنتي علمي ما هم با اين افراد مشكل دارد. در خارج 
از دانشگاه ها مي توانيم افراد غيرعلمي را به محاكم 
معرفي كنيم و در جريان هستيد كه با سرشاخه اين 
افراد هم برخورد شد و مطبشان بسته شد، اما مردم 
بايد اطالعات خود را افزايش دهند، اينكه هركسي 

بيايد ادعايي كند به معناي تاييد فرد از طريق مراجع 
ذي صالح نيست. برخورد با اينها بايد به نحوي باشد 

كه زمينه سوء استفاد برچيده شود. 

     رسيدگي به شكايات واصله از دانشگاه ها
رحيم نيا در بخش ديگري از صحبت هايش درباره 
شكايت هايي كه به وزارت بهداشت مي رسد، افزود: 
ش��كايت هايي كه از دانشگاه ها به دست ما مي رسد 
بيشتر در رابطه با بحث استخدام هاي امتحاني بود 
كه سال ۱3۹۹ انجام شد و گويا برخي حقوق در آن 
درنظر گرفته شده بود كه برخي در محاسبه امتيازات 
به آن اعتراض دارند. بحث هاي تخلف مالي را خودمان 
به دنبالش هستيم. به طور مثال پرونده اي به ما ارجاع 
ش��د كه در آن قطعه زمين 2۱ه��زار متري در يكي 
از مناطق خوب تهران را كه متعلق به دانش��گاه بود 
مي خواستند با سوءاستفاده به نام افراد حقيقي سند 
بزنند كه وزارت بهداشت وارد كار شدند و با حمايت 
مقام عالي وزارت تاحدود زيادي جلوي آن را گرفتيم. 
پرونده هاي مهم كه به نتيجه برس��د به اطالع مردم 

خواهيم رساند.

    سامانه ۱۹0
او درب��اره عمده فعاليت س��امانه ۱۹۰، بي��ان كرد: ما 
در بحث دارو ك��ه مردم هم تماس زيادي ب��ا ما دارند، 
مشكالتي داريم. اطالعات دارويي به روز نيست. مثال 
براي راهنمايي بيماراني كه به دنب��ال داروي خاصي 
هستند و مي خواهند بدانند آن دارو در كدام داروخانه 
وجود دارد، امكان پاسخگويي لحظه اي نداريم كه دليل 
اين مس��اله هم نقص در ارتباط س��امانه ها است كه به 
دنبال رفع اين مش��كل هستيم. مباحث عمومي مثل 
عدم رعايت پروتكل ها و گزارشات مردمي به ما و اضافه 
دريافتي برخي مطب ها جزو ش��كايات شايع است. او 
افزود: هر تخلفي كه انجام ش��ود به دنبالش مي رويم. 
حساسيت در مورد بيمارستان هاي خصوصي بيشتر 
است اما ارتباط كاري بيمارستان هاي دولتي با وزارت 
بهداشت دليل بر اين نمي شود كه اگر تخلفي صورت 
گرفت رسيدگي نكنيم و برخورد با بيمارستان ها به يك 
شكل انجام مي شود. رحيم نيا بيان كرد: در كرونا برخي 
بيمارستان هاي خصوصي پاي كار آمدند و خدمت 
كردند اما اين ديد نادرست وجود دارد كه فكر مي كنند 
چون بيمارستان خصوصي هستند پس مي توانند 
هر كاري كه مي خواهند انجام دهند. اگر كاري براي 
مريض الزم نباشد انجام شود هزينه به بيمار تحميل 
مي كند كه از نظر ما به هيچ وجه مورد تاييد نيست 
و برخورد مي كنيم. در مورد يكي از بيمارس��تان ها 
گزارش دادند كه مجبور مي كنند حتما بيمار همراه 
داشته باشد و همراه را از بيمارستان بگيرند كه همان 
روز با بيمارستان برخورد شد. در بخش كرونا بيمار 
نمي تواند همراه داشته باشد و اگر خدمتي بايد دريافت 

كند وظيفه بيمارستان است كه تامين كند.

شناسايي ۲۳  فرد داراي كارت جعلي واكسن
رويخطخبر

استفاده از پابند الكترونيكي افزايش مي يابد
رييس س��ازمان زندان ه��ا و اقدام��ات تأميني و 
تربيتي كشور با تاكيد بر كاهش جمعيت كيفري 
پيش بيني كرد در آينده نزديك تعداد قابل توجهي 
پابند الكترونيك توليد و م��ورد بهره برداري قرار 
گيرد. غالمعلي محم��دي برنامه ريزي جدي در 
زمينه كاهش جمعيت كيف��ري را از اولويت هاي 
جدي سازمان دانس��ت و افزود: كاهش جمعيت 
كيف��ري زندان ها يك��ي از منوي��ات رهبر معظم 
انق��الب و دغدغه هاي رييس قوه قضاييه اس��ت 
كه يك بخش آن به تكليف قوه قضاييه، س��ازمان 
زندان ها و ساير قوا برمي گردد زيرا كاهش جمعيت 
كيفري مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام است. او ادامه داد: در مدت اخير با همكاري 
بنياد تعاون زندانيان كشور و حمايت هاي بي دريغ 
دادستان كل كشور، ش��ركت دانش بنياني كه از 
قبل متعهد به ساخت پابندهاي الكترونيكي بوده 
را ملزم كرديم در فاصله زماني كوتاه به تعهداتش 
عمل كند و پيش بيني مي ش��ود در آينده نزديك 
تعداد قابل توجهي پابند الكترونيك توليد و مورد 
بهره برداري ق��رار گيرد. محم��دي ضمن تأكيد 
ب��ر دقت در ضريب امنيتي اي��ن پابندها گفت: ما 
حساسيت سازماني را درخصوص ضريب امنيتي 
پابندها به شركت مذكور گفته ايم؛ براين اساس هم 
قرار است مركز آمار و فناوي اطالعات قوه قضاييه 
به عنوان ناظر فني اين موضوع را مورد رصد و پايش 
قرار دهد. اميدوارم در آينده اي كوتاه به توليد قابل 

توجهي از پابندها برس��يم. او اضافه كرد: اكنون 
قضات ب��راي مجازات هاي جايگزين حبس پاي 
كار آمده اند ول��ي ما با كمبود پابند مواجهيم كه 
اميدوارم اين مقدار نيز ميان استان ها توزيع شود 
و ش��اهد اولين اقدام جدي درخصوص كاهش 
جمعيت كيفري از طريق استفاده حداكثري از 
ظرفيت هاي قانوني و س��امانه هاي الكترونيكي 
باشيم. رييس سازمان زندان ها يادآور شد: حدود 
2۰ سال است كه سياست هاي كاهش جمعيت 
كيفري در كشور مطرح مي شود. در اين 2۰ سال 
اقدامات��ي هم صورت گرفته و يك��ي از آنان رفع 
خألهاي قانوني ب��ود. مجلس در قانون مجازات 
اسالمي و آيين دادرسي كيفري، در بحث مربوط 
به تأسيس��ات نوين كيفري و نظام نيمه آزادي، 
فصل نهم قانون مجازات اسالمي، مجازات هاي 
جايگزي��ن حب��س و م��اده62 قان��ون مجازات 
اس��المي را درخصوص اس��تفاده از سامانه هاي 

الكترونيكي فراهم كرده است.

سازمان بيمه سالمت هزينه درمان ناباروري را پرداخت مي كند
بيمه سالمت تا پايان سال جاري همه هزينه هاي 
درمان ناب��اروري را پرداخ��ت مي كند و زوجين 
مي توانن��د ب��ا ارايه فاكتور نس��بت ب��ه دريافت 
هزينه ه��اي پرداختي از ابتداي س��ال نيز اقدام 
كنند. مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت ايران با 
بيان اين مطل��ب گفت: ارايه خدمات ناباروري از 
سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ پيش بيني 
شده و براي امس��ال ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار 
ب��راي اين خدم��ات در نظر گرفته ش��د. محمد 
مهدي ناصحي اف��زود: از دو م��اه پيش تاكنون 
بيمه سالمت به صورت فعال با مراكز ارايه دهنده 
خدمت درخصوص درمان زوجين نابارور قرارداد 
جديد منعقد كرده يا قراردادهاي گذشته مجدد 
تمديد شده، از اين رو درصد بااليي از اين خدمات 
تحت پوش��ش بيمه سالمت قرار دارد. ناصحي با 
بيان اينك��ه هزينه هاي درمان ناباروري تا س��ه 
نوبت در س��ال پرداخت مي ش��ود، تصريح كرد: 
بيمه س��المت تا پايان سال جاري همه هزينه ها 
را پرداخت مي كند و زوجي��ن مي توانند با ارايه 
فاكتور نسبت به دريافت هزينه هاي پرداختي از 
ابتداي س��ال نيز اقدام كنند. مديرعامل سازمان 

بيمه سالمت ايران ادامه داد: اطالع رساني كافي 
در اي��ن زمينه انجام ش��ده و اي��ن فرصت براي 
همكاري مراك��ز درماني دولت��ي و خصوصي با 
سازمان بيمه سالمت در درمان ناباروري فراهم 
است، از اين رو هيچ نگراني وجود نداشته و بيمه 
سالمت از همه ظرفيت خود براي ارايه خدمات 
با كيفيت ب��ه زوجين نابارور اس��تفاده مي كند. 
او تصريح كرد: بر اس��اس آمار ۴.5 ميليون زوج 
نابارور در كش��ور زندگي مي كنند كه عمده اين 
اف��راد در ته��ران خدمات را درياف��ت مي كنند، 
بيمه سالمت و سازمان تامين اجتماعي با توجه 
به اس��تانداردهاي تعريف ش��ده خدمات را ارايه 

مي دهند.

ايلنا|
 با فروكش كردن موج كرونا در ايران، موجي 
جديد يعني بيكاري و پاي��ان قراردادهاي 
كاري پرستاران ۸۹ روزه آغاز ش��ده است. روند ابتالء به 
كرونا در ايران كاهش يافته اس��ت؛ ب��ه تبع اين موضوع 
برخي از گروه هاي پرس��تاري كه از قراردادهاي مستمر 
محروم هستند در معرض بيكاري قرار گرفته  و با خاتمه 
قرارداد مواجه شده  و برخي نيز در انتظار اتمام قرارداد به 
سرمي برند. محمد شريفي مقدم )دبيركل خانه پرستار( 
معتقد است، تعداد نيروي پرستار حاضر در كادر درمان 
كشور كافي نيست. به گفته وي، عقد قرارداد ۸۹ روزه به 
معناي استثمار نيروي پرستار است. بيكاري پرستاران در 
شرايطي اتفاق مي افتد كه كمبود نيروي پرستار هر روز 
جدي تر مي شود چرا كه به موازات افزايش تعداد تخت هاي 
بيمارستاني، پرستار به كادر بيمارستان ها اضافه نشده و 
پرستاران ناچار به اضافه كاري اجباري هستند. قرار بر اين 
بود تا ۱۹ هزار نفر پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتي 
استخدام شوند اما منابع مالي براي تامين اعتبار اين ميزان 
استخدام هنوز به طور شفاف مشخص نشده است. اين همه 
درحالي است كه فعاالن صنفي پرستاري از نياز و ضرورت 
جذب حدود 3۰ هزار نيروي پرستار بيكار سخن مي گويند. 
وزارت بهداشت در يك سال گذشته و پس از پاندمي كرونا 
با پيگيري هاي سازمان نظام پرستاري، مجوز استخدام 
حدود 52 هزار پرستار را صادر كرده اما بر اساس آمارهاي 
موجود تاكن��ون حدود ۱3 هزار پرس��تار به طور قطعي 
استخدام و جذب شده اند. وضعيت حدود 35 هزار پرستار 
ديگر هنوز مشخص نشده و درگير فرآيندهاي استخدامي 
و اداري هستند. اين يعني نه تنها جمعيت كثيري در صف 
انتظار استخدام هستند بلكه جمعيت كثيري از پرستاران 
۸۹ روزه هم با بحران اشتغال دست و پنجه نرم مي كنند. 

    امنيت شغلي
 مولفه اي مهم اما فراموش شده

امنيت شغلي به اين معني است كه نيروي كار از اشتغال 
خود در آينده اطمينان خاطر داشته باشد. در حقيقت، 
نيروي كار مطمئن باشد كه كارفرما با همه تغييراتي كه 
از نظر اقتصادي-اجتماعي خواهد افتاد، نيروهاي تحت 

نظر خود را بيكار نخواهد كرد. عوامل مختلفي مي تواند 
روي امنيت شغلي تاثير بگذارد. اقتصاد، عملكرد نيروي 
كار و عملك��رد كارفرمايان از جمله م��وارد تاثيرگذار در 
اين مولفه مهم هس��تند. امنيت ش��غلي در دوره رونق 
اقتصادي همواره افزايش مي ياب��د و با ركود اقتصادي از 
ميزان آن كاسته مي شود؛ اگرچه تمام اين موارد مي توانند 
دستخوش تغيير شوند. براي مثال ممكن است اقتصاد 
خوب باش��د، اما تصميم گيران به دليل ضعف مديريت 
يا عملكرد غلط دس��ت به تعديل ني��رو بزنند. در چنين 
فضايي داشتن قرارداد، تا حد زيادي افراد را خاطر جمع 
مي كند كه قرار نيست به زودي كارشان را از دست دهند. 
درحالي كه كمبود كادر پرس��تاري در بيمارستان هاي 
وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تاز گي ندارد اما در 
بحران كرونا بيش از هميشه به چشم آمد. به همين دليل 
زيرمجموعه هاي ابن دانشگاه فراخواني براي به كارگيري 
نيروي داوطلب دادند و پرستاران داوطلب با قراردادهاي 
كوتاه مدت اس��تخدام شدند و اينك با بس��ر آمدن دوره 

بحران، قراردادهاي آنها نيز تمديد نمي شود. 

    داستان پرماجراي پرستاران ۸۹  روزه
به گفته پرستاران، قرارداد ۸۹ روزه »غيرقانوني« است. 
كيانوش جهانپور )سخنگوي وزارت بهداشت در دولت 
دوازدهم( درباره وضعيت پرس��تاران ۸۹ روزه در زمان 
وزارت سعيد نمكي گفته است: اين قراردادها »كامال 
قانوني« است و هيچ الزامي براي تمديد آن وجود ندارد، 
زيرا آنها پرس��تاراني بودند كه شاغل نبودند و در قالب 
قراردادهاي ۸۹ روزه به كار گرفته ش��دند. در صورتي 
كه مجوز استخدامي صادر شود، اولويت با پرستاراني 
است كه به ش��كل ۸۹ روزه در بحران كرونا مشغول به 
كار شدند. تمديد اين قرارداده ها در محدوده اختيارات 
وزارت بهداشت نيست. در آن برهه زماني، فعاالن صنفي 
پرستاري معتقد بودند، ادعاي جهانپور »بسيار عجيب 
و غيرقابل قبول« است چون در عمل نه تنها امتياز در 
نظر گرفته نشد بلكه زنگ خطر بيكاري اين گروه هم به 
صدا درآمد. شايد چون دولت دوازدهم بر اين باور بود كه 
مدت زمان كرونا بسيار كوتاه خواهد بود و در بازه زماني 
دو هفته اي موفق به مهار اين ويروس خواهد ش��د؛ به 

همين دليل، پرستاران ۸۹ روزه را مطرح كرد. موج اول 
كرونا در ارديبهشت ماه سال ۹۹ به پايان رسيد و در آن 
بازه زماني اين گروه بيكار شدند و فرصت برخورداري 
از موقعيت ش��غلي از آنها گرفته شد. به دليل وضعيت 
كرونايي كشور، طرح پرستاران تمديد مي شد و پس 

از پشت سرگذاشتن شرايط، آنها نيز بيكار مي شدند. 

    قانون كار و پرستاران 
وضع اين پرستاران را كه نيروي كارگر به حساب مي آيند 
را بايد با قواعد قانون كار بررسي كرد. براساس ماده ۷ قانون 
كار، قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه 
به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را 
براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام 
مي دهد. طبق تبصره 2 ماده ۷؛ در كارهايي كه طبيعت 
آنها جنبه مستمر دارد، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر 
نشود، قرارداد دايمي تلقي مي شود. فعاالن صنفي معتقدند، 
پرستاري نياز هميشگي جامعه است و استمرار دارد، چرا 
در چنين شرايطي اين گروه از حق خود محروم هستند؟ 

    دولت سيزدهم و پرستاران ۸۹ روزه
بهرام عين الهي )وزير بهداش��ت( معتقد است، تبديل 
وضعيت پرستاران در ۸۹ روز از مهم ترين خواسته هاي 
اين گروه است. به گفته وزير بهداشت، چنين خواسته اي  
امسال مورد توجه قرار مي گيرد. اگرچه چنين وعده اي 
در روز پرس��تار س��ال ۱۴۰۰ داده مي ش��ود اما به نظر 
مي رس��د تنها به منظور تفقد از جامعه ه��دف در روز 
منس��وب به اين گروه شغلي داده مي ش��ود. وعده اي 
كه با شرايط فعلي پرس��تاران ۸۸ روزه بسيار متفاوت 
اس��ت و عدم امنيت بر اراده نيروي كار تاثيرگذار است.  
عليرضا حيدري )كارش��ناس رواب��ط كار( در ارتباط 
با بحث امنيت ش��غلي گفت: امني��ت را بايد مولفه اي 
بسيار مهم دانست؛ يكي از وظايف مهم حاكميت ها و 
دولت ها اين است امنيت را در قالب يك كاالي عمومي 
براي تمامي شهروندان خود تامين كنند. هنگامي كه 
امنيت در دسترس نباشد، امكان هرگونه فعاليت از بين 
خواهد رفت. ترس ازعدم وجود امنيت باعث مي شود تا 
بسياري از فعاليت ها ناقص انجام شود. اومعتقد است، 

فقدان امنيت سبب مي شود تا هيچ تعلق خاطري وجود 
نداشته باشد كه مساله اي ضد ارزش در حوزه اجتماعي 
به حس��اب مي آيد. به گفت��ه وي، اگ��ر امينت وجود 
نداشته باشد، حيات از معنا تهي خواهد شد. شخصي 
كه از امنيت برخوردار نيس��ت در معرض ريس��ك ها و 
مخاطراتي ق��رار مي گيرد كه از اراده اش خارج اس��ت. 
در اين شرايط، كنترل و نظارت غير ممكن خواهد بود 
و به طور معناداري بر حيات و رفت��ار و اراده نيروي كار 
تاثير مي گذارد. اين كارش��ناس حوزه كار تصريح كرد: 
امنيت در روابط كار هم بس��يار اهميت دارد. هنگامي 
كه از قوانين ناظر بر بهداش��ت كار س��خن مي گويند، 
كارفرما را ملزم به ارايه تجهيزات ايمني براي نيروهاي 
كار مي كنند. اين موض��وع به دليل ترس از مخاطراتي 
اس��ت كه در يك كارگاه وج��ود دارد. اگر تجهيزات در 
اختيار كارگران قرار داده نشود نسبت به تهديد حيات 
و جان خود واهمه دارند. عدم امنيت در روابط كار از هر 
جنبه اي چه ايمني چه ش��غلي بر بهره وري، كاركرد، 
دقت، تمركز و كاراي��ي نيروها تاثير مي گذارد. وقتي از 
امنيت شغلي سخن به ميان مي آيد، اطمينان از آينده 
مدنظر است. حيدري معتقد است، فقدان امنيت شغلي، 
نظام برنامه ريزي را مختل مي كند زيرا امنيت شغلي از 
اركان اصلي نظام برنامه ريزي به حساب مي آيد. به گفته 
وي، به يك نيروي كار اعالم مي شود فقط به مدت 3 ماه 

تضمين ش��غلي دارد. به طور قطع، كارايي او تاثير قرار 
مي گيرد زيرا آين��ده اي پيش روي خود نمي بيند. يك 
پرستار بدون تضمين آينده شغلي چگونه مي تواند براي 
آينده خود برنامه ريزي كند؟ نيروي كار جوان خواهان 
تشكيل خانواده است اما در چنين شرايطي، تشكيل 
خانواده ميس��ر نخواهد بود زيرا هيچ تضميني براي 
ادامه همكاري وجود ندارد. اين كارش��ناس كار باور 
دارد، عدم اطمينان از آينده، ريسك و چالش هايي كه 
در پيش روي نيروي كار قرار دارد، تعمدي هستند. به 
گفته وي، تفسير اشتباه از تبصره 2 ماده ۷ سبب شده 
تا تمامي گروه هاي شغلي كه تحت پوشش قانون كار 

اشتغال دارند از امنيت شغلي برخوردار نباشند. 

    نرخ بيكاري واقعي نيست
حيدري معتقد است؛ نرخ بيكاري اعالم شده در ايران 
واقعي نيست زيرا شخصي كه يك هفته پيش از شروع 
آمارگيري حتي براي 2 ساعت در هفته اشتغال داشته 
باش��د، بيكار به حساب نمي آيد. به گفته وي، اشتغال 
منجر ب��ه درآمد بايد تامين كنن��ده حداقل هاي يك 
زندگي باشد، اگر اين ويژگي را نداشته باشد، نبايد به 
عنوان يك فرصت شغلي به حساب آيد. بررسي دقيق 
حاكي از آن است، نرخ بيكاري ايران با آمار و ارقام اعالم 
شده تفاوت فاحش��ي دارد. اين كارشناس روابط كار 

تصريح كرد: ب��ازار كاري كه نرخ باالي بيكاري زيادي 
دارد و امنيت شغلي آن به جهت تفسير اشتباه تبصره 2 
ماده ۷ قانون كار خدشه دار است، با پديده مداوم تغيير 
نيروي كار مواجه است. ورود و خروج بيش از حد نيروي 
كار در شرايطي اتفاق مي افتد كه ماهيت و شرح وظايف 
ثابت است اما نيروي كار به داليل متعدد بيكار مي شود. 

    سخن پاياني
وقتي از ريس��ك و چالش هاي بازار كار س��خن به ميان 
مي آيد، امنيت ش��غلي به نحوي ع��رض اندام مي كند. 
كارفرمايان با بهره گي��ري از نرخ باالي بيكاري در ايران، 
نيروي كار ارزان قيمت را اس��تخدام مي كنند يا روي به 
نيروي انس��اني مي آورند كه از حق و حقوق خود آگاهي 
ندارد. در چنين شرايطي امنيت شغلي شكل نمي گيرد و 
در كالن اقتصاد نيز با بهره وري نيروي كار مشاهده نخواهد 
شد و در فضايي كه منفعت مختص گروهي خاص باشد، 
بهره وري شكل نخواهد گرفت. همچنين استفاده از توان 
يك گروه خاص به مدت محدود از سوي كارشناسان 
روابط كار منسوخ شده است. به كارگرفتن پرستاران ۸۹ 
روزه در روزهاي بحراتي كرونا با وعده اشتغال، مصداق 
اس��تثمار نيروي انساني است. بس��ياري از آنها بيكار 
شده اند و كساني كه هنوز قرارداد آنها به پايان نرسيده 

است، ديگر انگيزه اي براي انجام امور محوله ندارند.

گزارش

پايان قرارداد كاري پرستاران ۸۹  روزه با فروكش كردن كرونا

 بيكاري در انتظار تعدادي از پرستاران

مريمشاهسمندي
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