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يادداشت- 1

 زماني براي 
جوالن دادن گراني

ب��ر اس��اس گزارش ه��اي 
قيم��ت  وزارت صم��ت، 
اقالم اساسي طي يك سال 
اخي��ر افزايش ه��اي باالي 
تجرب��ه  را  60درص��دي 
مي كنند. اعداد و ارقامي كه 
نشان دهنده حذف بسياري 
از اقالم مصرفي از سفره هاي 
عمومي مردم است و نش��ان دهنده عميق تر شدن 
شكاف طبقاتي در كشور. موضوع زماني بحراني تر 
مي شود كه بدانيم روند خلق نقدينگي و توسعه پايه 
پولي در اقتصاد ايران همچنان تداوم دارد و تاثير اين 
روند افزايش��ي در تورم كشور دورنماي غبارآلودي 
از آينده را تصويرس��ازي مي كند. 18آبان ماه بانك 
مركزي اعالم كرد حجم نقدينگي در اقتصاد ايران 
از رقم ۴ هزارهزار ميليارد تومان عبور كرده اس��ت 
كه حاكي از رش��د ۳۹.1 درصدي نقدينگي نسبت 
به پايان ش��هريور ۹۹ اس��ت. به عبارت روش��ن تر، 
گزاره هاي تاثيرگذار در رشد تورم در اقتصاد ايران 
در حال افزايش فعاليت است و در صورت عدم تدبير 
مناسب، مي توان گفت كه نرخ تورم در اقتصاد ايران 
افزايش پيدا خواهد كرد. واقع آن است كه نرخ دالر 
از خرداد 1۴00 تا به امروز كه محدوده زماني حدودا 
5ماه را ش��امل مي ش��ود از 2۳هزار و 500 تومان 
به 2۹هزار 200 تومان امروز رس��يده است. يعني 
حدود 6هزار تومان طي 5م��اه اخير به قيمت دالر 
افزوده ش��ده است. از س��وي ديگر فراموش نكنيد، 
ن��رخ دالر در فروردين ۹7، ح��دودا ۳500 تومان 
بوده است و در خردادماه اين رقم به حدود 2۳هزار 
و در آذرماه به بيش از 2۹هزار تومان رسيده است. 
اين اعداد و ارقام بيانگر اين واقعيت روشن است كه 
اقتصاد ايران طي س��ال هاي اخير نوسانات عميقي 
را در قيمت دالر تجربه كرده اس��ت. طبيعتا وقتي 
ظرف 5ماه، قيمت دالر با رشد 6هزار توماني مواجه 
مي ش��ود هم انتظارات تورمي را افزايش مي دهد و 
هم اينكه نرخ كاال و خدمات در كش��ورمان افزايش 
پيدا مي كند. به عبارتي وقتي قيمت دالر باال مي رود، 
ابتدا قيمت دارايي ها افزايش پيدا مي كند و پس از 
آن نيز قيم��ت كاال و خدمات افزايش پيدا مي كند. 
ريش��ه اصلي اين نوس��انات در قيمت اقالم اساسي 
طي 5الي 6ماه اخير، هم در نوسانات نرخ دالر نهفته 
است و هم در رشد قيمت دالر. در كنار اين موضوع، 
برخ��ي رفتارهاي اعتمادزدا در اتمس��فر اقتصادي 
كش��ورمان ش��كل گرفته اند كه ثبات را در اتمسفر 
بازارها دور كرده اس��ت. مباحث��ي كه در خصوص 
حذف ارز ۴200 توماني مطرح و طي 2ماه بازارها را 
وارد يك فضاي ملتهب كرد نيز اثرات مخرب خود 
را در بازار گذاشت.دولت و مجلس بدون هيچ دليل 
منطقي و با س��ر و صداي فراوان، اعالم كردند قصد 
دارند، ارز ۴200 توماني را حذف كنند. وقتي نظام 
تصميم س��ازي كش��ور ناگهان از اتخاذ يك چنين 
تصميمي خبر مي دهد، به ط��ور ناگهاني انتظارات 
تورمي در بازارهاي كشور باال مي رود. اين در حالي 
اس��ت كه نهايتا دول��ت و مجلس اع��الم كردند به 
دليل تبع��ات خطرناك اين تصميم، آن را عملياتي 
نخواهند كرد، اما تبعات آن همچنان ابعاد مختلف 

اقتصاد كشور را درگير خود ساخت. 
اين در حالي است كه مسووالن دولتي و نمايندگان 
مجلس مي توانستند قبل از رسانه اي كردن موضوع 
از رويكردهاي تحقيقاتي و پژوهشي استفاده كرده و 
دورنماي يك چنين تصميماتي را پيش بيني كنند. 
اين موضوع 2ماه اقتصاد ايران را دچار نوسانات پي 
در پي كرد، به هر حال حذف ارز ۴200 توماني باعث 
بروز تكانه هاي فراواني در بازار مي شد و اين تكانه ها 
در زمان انتش��ار اين خبر تاثيرات خاص خود را به 

جاي گذاشت. 
از س��وي ديگر، هنوز موضوع عدم هماهنگي ميان 
نظام توليد، نظ��ام توزيع و نظام واردات مش��اهده 
مي شود. همچنان بسياري از نيازهاي اوليه از جمله 
نهاده هاي دامي ساماندهي نشده اند و بررسي هاي 
ميداني نيز نشان مي دهد كه هنوز توليدكنندگان 
كش��ورمان در حوزه ه��اي كش��اورزي، دامداري، 
مرغداري ها و... با مش��كالت نهاده ها و تامين مواد 
اوليه دس��ت به گريب��ان هس��تند. همچنين نظام 
توليدي كش��ور هنوز خودش را با نظ��ام واردات و 

توزيع هماهنگ نكرده است. 
به طور كلي عدم هماهنگي ميان نظام هاي توليدي 
با نظام هاي توزيعي و واردات��ي يكي از گزاره هايي 
است كه باعث كمبود اقالم اساسي در بازار و مشكل 

گراني ها مي شود. 
در روزها و هفته هاي پي��ش رو، اگر افزايش قيمت 
دالر متوقف شود يا اينكه مذاكره كنندگان بتوانند 
توافق را به س��رانجام برسانند، مي توان اميدوار بود 
كه روند فزاينده افزايش قيمت اقالم اساسي متوقف 
شود و بازارها در وضعيت تثبيت شده اي قرار بگيرند. 
اما اگر برجام به سرانجام نرسد يا اينكه مذاكرات به 
درازا بكشد، متاسفانه بايد منتظر افزايش انتظارات 
تورمي در اقتصاد كشور باشيم و نتيجه اين روند نيز 

منجر به بروز گراني هاي بيشتر مي شود.

وحيد شقاقي شهري

سفره مردم در مهرماه چقدر گران شده است؟

شيب تند افزايش قيمت كاالها
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عقالني شدن چين  در عرصه سياست و اقتصادسيلي اقتصاد بر چهره سياست
اين روزها كه از يك طرف خبر 
حضور ده ه��ا ه��زار ايراني در 
تركيه براي حضور در بازارهاي 
بلك فرايدي منتش��ر ش��ده 
و از س��وي ديگر اخبار دال بر 
سرمايه گذاري دامنه دار ايرانيان 
در بازار مسكن تركيه رسانه اي 
مي ش��ود، بد نيست نگاهي به 
مسيري كه اقتصاد اين كشور در حوزه تصميم سازي هاي 
كالن طي مي كند انداخته شود. از جهاتي خاص اقتصاد 
ايران و تركيه همواره از هم اثر مي پذيرفتند و بر يكديگر اثر 
مي گذاشتند. بسياري از تحليلگران زماني كه قصد مقايسه 
تطبيفي جايگاه اقتصاد كشورمان با نمونه هاي مشابه را 
دارند، تركيه در كنار كشورهايي چون پاكستان، عربستان، 
عراق و...معموال در اين ارزيابي ها بيشتر مورد توجه قرار 
مي گيرد. اما اين روزها اقتصاد تركيه نيز دستخوش فراز و 
فرودهاي فراواني است. سقوط لير تركيه در مقايسه با دالر 
امريكا به دليل برخي سياست هاي تنش زاي رييس جمهور 
اين كش��ور باعث ش��ده تا توجه تحليلگران نس��بت به 
تصميم سازي هاي اقتصادي اين كشور جلب شود.شخصا 
معتقدم، تحليلگران و اساتيد دانشگاهي مي توانند اقتصاد 
 case تركيه را )به عنوان درس پيش نياز( در كالس هاي
study مورد بررسي قرار بدهند. كشوري كه تخت گاز به 
سمت تخريب دستاوردهاي چند دهه اي خود در حال 
حركت اس��ت و دسترنج يك عمر اصالحات و پيشرفت 
اقتصادي را در مدت كوتاهي به س��مت نابودي مي  برد. 
اقتصاد تركيه در شرايطي قرار گرفته كه نرخ برابري دالر 
در مقابل لير به بيش از 11 رس��يده است. جداي از اينكه 
اين نرخ نوسان تاريخي و طي سال هاي اخير سابقه نداشته 
اس��ت، بلكه بايد گفت سرعت س��قوط ارزش لير نيز در 
ماه هاي اخير بيشتر شده است و دورنمايي تيره از آينده را 
براي مردم اين كشور تصويرسازي مي كند. سال ۹7 بود كه 
مردم تركيه در راستاي حمايت از مسووالن اجرايي اقدام 
به آتش زدن نمادين اسكناس هاي دالر خود مي كردند، 
اما امروز افكار عمومي اين كشور نسبت به دخالت هاي 
دستوري مسووالن اجرايي در اقتصاد گاليه مند است و از 
هر فرصتي براي انتقاد و اعتراض به نحوه تصميم سازي هاي 
اين كشور اس��تفاده مي كند.در واقع اردوغان با بركناري 
مديران بانك مركزي كه مخالف كاهش نرخ بهره بودند و 
دستوري كردن نرخ بهره بانكي به دنبال دخالت در اقتصاد 
برآمد كه نتيجه  اين اقدامات دستوري، امروز به وضوح قابل 
مشاهده است. اما از منظر سياسي نيز بازي با كارت روسيه و 
ماجراي خريد سامانه  دفاعي از روسيه اوضاع را براي اقتصاد 
تركيه بدتر كرده است. در اين معركه  اقتصادي، كنوانسيون 
fatf نيز اين كش��ور را وارد ليست خاكستري كرده كه 
بزرگ ترين هشدار به سرمايه گذاران خارجي و بانك ها در 
خصوص اقتصاد تركيه است. تا اينجاي كار احتماال برخي 
مشابهت  ها ميان مشكالت اقتصادي تركيه و مشكالتي كه 
ادامه در صفحه 2 اقتصاد ايران با... 

مائو كه فرمان��ده موثري براي 
حزب كمونيس��ت به ش��مار 
م��ي رود و از 1۹۴۹ قدرت را به 
دست گرفته در نطقي معروف، 
بر نقش سياسي صحيح ارتش 
تأكي��د مي گ��ذارد و مي گويد 
»قدرت سياسي او لوله از تفنگ 
سر برمي آورد«. او ارتش را يك 
مدرس��ه مي خواند و از مدل ارتش بر اساس انديشه هاي 
حرفه گرايي غربي يا ش��ورويايي به ش��دت متنفر است و 
خواستار ارتشي داراي نقش اقتصادي و اجتماعي گسترده 
همراه ب��ا شايس��تگي در عرصه هاي نظامي اس��ت. وي 
به صورت سيستماتيك از ديدگاه نظامي صرف در ارتش، 
وجود گرايش هاي »فرادموكراتيك كه مخالف تصميمات 
مركزي حزب و اصول س��ازماني حزب باشد و همچنين 
بي هدفي« به انتقاد مي پردازد و رسما روش هايي براي نفوذ 
سياسي حزب در ارتش به  قصد تضمين كنترل سياسي 
نظاميان به وجود مي آورد. در عين  حال مائو به نوس��ازي 
اقتصادي بر اساس اصول كمونيستي باور دارد و تنها پس 
از مرگ وي است كه اصالحات اقتصادي به ويژه در دوران 
دنگ ژيائوپينگ با كاهش پايبندي به اصول كمونيستي در 
پيش گرفته مي شود و توسعه اقتصادي شتابان چين آغاز 
مي ش��ود. مائو حركتي را در پيش مي گيرد كه به جنبش 
»آموختن از ارتش آزادي بخش خلق« معروف مي شود و 
هدف آن حمايت و پشتيباني از وجهه و موقعيت مائو است 
ولي اين موضوع مشكالت او را به  طور كامل حل نمي كند. 
اين حركت به حمايت از چپ معروف مي شود كه درواقع به 
معني مداخله ارتش براي كنترل تمامي سطوح حكومت، 
از راه ش��ركت در فعاليت هاي مورد نظ��ر دبير كل حزب 
كمونيست چين اس��ت. همان گونه كه مائو انتظار دارد، 
جنبش »حمايت از چپ« به هزينه برچسب ضدانقالبي 
زدن به انبوهي از كمونيست هاي سابقا وفادار، به سرعت 
باعث تثبيت وضعيت مي شود، چرا كه مائو قصد تصفيه 
نظام اداري قديم و ايجاد كادرهاي جديد را در س��ر دارد. 
يكي از وظايف مهم نظامي ارتش آزادي بخش خلق پس از 
سال 1۹۴۹ مبارزه براي پاكسازي بقاياي نيروهاي ملي گرا، 
جنگ ساالران و گروه هاي اشرار براي تثبيت نظام اجتماعي 

و جنگ كره براي مبارزه عليه تهديدات بين المللي كه حيات 
رژيم كمونيس��تي را مورد تهديد قرار مي دهد، مي باشد. 
سركوب تبتي ها و سركوب نظامي خيزش منطقه تبت به 
رهبري نيروهاي محلي دااليي الما، جنگ مرزي بين چين 
و هندوستان، جنگ مرزي چين و شوروي، كشمكش هاي 
چين و ويتنام در درياي جنوبي چين و جنگ مرزي چين 
و ويتنام از ديگر وظايف مهم ارتش آزادي بخش خلق است. 
در دهه 1۹۹0 ارتش همچنان براي حل مس��اله تايوان و 
سرزمين اصلي چين با توسل به قوه نظامي تهديدات خود 
را ادام��ه مي دهد. هرچند اي��ن رويدادها به تقويت ارتش 
چين در مناسبات داخلي اين كشور منجر شده است ولي 
آنچه درواقع به ارتش در سياست هاي داخلي قدرت و نفوذ 
مي بخشد، عملكرد آن در حوزه هاي فرانظامي است. نام 
ارتش آزادي بخش )PLA( اس��م جمعي براي نيروهاي 
مسلح جمهوري خلق چين است كه امروز شامل نيروهاي 
زميني، يا ارتش با قدرت 2/1 ميليون نفر مرد و زن، ناوگان 
دريايي با يك ميليون نفر و نيرو هوايي با حدود نيم ميليون 
نفر پرسنل مي گردد. ارتش آزادي بخش خلق تحت كنترل 
كميسيون نظامي مركزي حزب كمونيست )CMC( بوده 
و در س��ال هاي گذش��ته اين نيرو به داليل تاريخي نقش 
فعالي در حيات سياسي كش��ور بازي كرده است. از ديد 
بسياري از چيني ها، قدرت نظامي نشانه قدرت سياسي 
است. هر كس قدرت نظامي را در دست داشته باشد به تبع 
آن به قدرت سياس��ي نيز دست پيدا مي كند كه در تاريخ 
مدرن چين اين سنت تداوم پيداكرده است. حزب و ارتش 
از تقسيم قدرت به ش��كل به هم وابسته بهره مي برند و از 
بسياري جهات ارتش را مي توان حزب و حزب را مي توان 
ارتش به حساب آورد. آن چيزي كه به نفوذ هر چه بيشتر 
ارتش در سياست چين منجر شده، انتقال گسترده پرسنل 
نظامي به پست هاي رهبري در سطوح مختلف حكومتي 
است كه از دهه هاي 1۹۴0 و 1۹50 آغاز شده است. از اين  
رو افسران نظامي بازنشسته ارتش در مقام مديران ارشد 
جامعه قرار مي گيرند و به سمت دبيركلي حزب، شهردار، 
رييس سازمان ها و مدير كارخانه منصوب مي شوند. در چين 
برخي روندها مانند دادن شغلي در سياست به برخي سطوح 
افسران نظامي متناس��ب با درجه و مقام نظامي پيشين 
آنها، تبديل به اصل شده است زيرا به عقيده سران حزب 

كمونيست، ايدئولوژي، مهارت ها، روش ها و مهم تر از همه 
وفاداري به حزب كه در دوران زندگي نظامي آموخته  شده، 
به زندگي مدني و سياسي منتقل مي شود. ارتش دليلي 
نمي بيند كه قدرت سياسي را از چنگ حزب كمونيست 
چين خارج كند، چراكه هويت يابي با مفهوم خلق و وفاداري 
به رهبران حزب، به دو اصل اساسي ارتش كمونيستي چين 
تبديل  شده اند. ازآنجا كه حزب كمونيست در باالي ارتش 
و حكومت قرار دارد، همان طور كه گفته ش��د بسياري از 
افسران نظامي مي توانند به شكل قانوني به سمت مقامات 
نظامي و مشاركت در امور حكومتي برسند؛ بنابراين اين 
حزب كمونيست است كه شكل ارتش را مشخص مي كند 
و حتي ارتش به شكل گيري سازمان حزب ياري مي رساند. 
آنها رهبران نظامي را به سمت هاي مهمي در دستگاه هاي 
اداري و سياس��ي كشور منصوب مي كنند تا عمدتا نقش 
نظارتي و سركوبگري را براي منصوب كنندگان شان بازي 
كنند. ابتدا بايد گفت كه نخب��گان نظامي عموما همان 
نخبگان حزب هستند. مداخالت نظامي چيني ها در امور 
سياسي، از همه مهم تر در عصر انقالب فرهنگي، باعث شد 
رهبران ارشد نظامي از تجربه سياسي بهره مند شده و نقش 
سياسي آنها در عرصه سياست نخبگان چين از مشروعيت 
برخوردار شود. ميزان نمايندگان نظامي در سازمان هايي 
همچون كميته دائمي حزب كمونيس��ت، پوليت يورو، 
كميته مركزي و كنگره خلق ملي در حال كاهش اس��ت. 
نقش ارتش در بازگردانيدن نظم طي دوران انقالب فرهنگي 
با نمايندگان هرچه بيشتر ارتش در اين دستگاه ها توأم بود 
كه سركوب تبتي ها و س��اير مخالفان ازجمله روش هاي 
به كارگيري ارتش در عرصه هاي سياس��ي بوده است.  اما 
عواملي چون افول رهبران عصر انقالب )درنتيجه مرگ و يا 
بازنشستگي( و پيشرفت اقتصادي، دستگاه هاي سياسي، 
مدني و نظامي، چين امروز را به سوي حرفه اي شدن هدايت 
كرده و مرز بين سياس��ت و امور نظامي را روشن تر كرده و 
عواملي براي كاهش نقش ارتش در امور سياسي اين كشور 
ظهور كرده است. يكي از اين عوامل كاهش نقش نخبگان 
نظامي در سياست توانايي رهبران سياسي براي پرهيز از 
وقوع بحران هاي سياسي عمده اي بوده كه احتماال مداخله 
ارتش را ايجاب مي كرد. امروزه وضعيت در نظام سياسي 
چين به گونه اي اس��ت كه هرچند مقامات ارشد نظامي 

همگي عضو حزب كمونيست هستند اما اگر سخني خارج 
از حوزه حرفه اي خ��ود اظهار كنند فاقد هرگونه وجاهت 
سياسي يا عمومي خواهند بود. نشريات و سخنراني هاي 
فرماندهان نظامي سرشار از رنگ و بوي سياسي، مفاهيم و 
شعارهايي است كه رهبران ارشد حزب تبليغ مي كنند و 
حزب قادر است با صدور بيانيه اي ايدئولوژيك مهم خواست 
خود را به كرسي بنشاند، اما با تمام اين اوصاف گفتني است 
ميزان اعتقاد عملي نظاميان به اين گونه بيانيه ها چندان 
روشن نيس��ت. امروز مي توان گفت رهبران ارشد چين از 
اصول عقايد ماركسيس��تي دست  شسته و تنها به برخي 
عناصر اصلي لنينيسم مانند تأكيد بر رهبري مطلق حزب 
وفادار مانده اند. بسياري از كادرهاي سياسي كه وظيفه اي 
جز تلقين ايدئولوژي كمونيستي در كارگاه هاي توليدي اين 
كشور را به عهده نداشتند، امروزه عمال با افزايش عمل گرايي 
در دستگاه سياسي  كاري براي انجام دادن ندارند. هرچند 
حزب كمونيس��ت بر اطاعت مطلق مي��ان نظاميان پاي 
مي فش��ارد ولي وقت كمتري براي القاي انديش��ه هاي 
ايدئولوژيك به افسران و نيروهاي نظامي صرف مي كند و 
ديگر بر كنترل باورها و انديشه هاي شهروندان چيني تأكيد 
نمي ورزند. اين مهم يعني كاهش تأكيد بر ايدئولوژي هاي 
سياسي؛ نتيجه منطقي روند حرفه اي شدن در بخش هاي 
مختلف جامعه چين ازجمله ارتش اس��ت. با گس��ترش 
بازار س��رمايه داري و ادغام روزافزون اين كشور در اقتصاد 
جهاني، تقريبا اصول عقايد و ايدئولوژي به پديده اي بي معنا 
در ساختار سياستگذاري هاي اين كشور بدل شده است. 
اين امر را بايد ناشي از ارتقاي روند عقالني شدن در عرصه 
سياست و اقتصاد چين در دهه هاي واپسين سده بيستم 
دانست. بنابراين سده حاضر سده برخورد بين قدرت هاي 
نوظهوري همچون چين، روسيه و احتماال هندوستان با 
قدرت هاي س��نتي اروپا و امريكا در عرصه اقتصاد جهاني 
است كه مي تواند مناطق استراتژيك جهان مانند خاورميانه 
را به چالشي براي رويارويي نظامي باواسطه يا بدون واسطه 
بين ابرقدرت ها تبديل سازد. در اين صورت مي توان انتظار 
داشت كه اهميت نيروهاي نظامي در كشورهايي مانند چين 
پررنگ تر شده و روند عقالني سازي دستگاه هاي سياسي 
و نهادهاي اقتص��ادي الگوي تازه اي را به رابطه نظاميان با 

سياست در اين كشور تبديل كرده است.

يادداشت-4

آلودگي هوا و شلوغي اورژانس بيمارستان ها
در ح��ال حاض��ر وضعي��ت 
آلودگي هوا در تهران به قدري 
خطرناك ش��ده كه هر روز بر 
تعداد افرادي كه به دليل تنگي 
نفس و مشكالت تنفسي راهي 
بيمارستان ها مي شوند افزوده 
مي شود، اين در حالي است كه 
كادر درمان به تازگي از هجوم 
بيماران مبتال به كرونا كمي آسوده شده و حاال بايد با اين 

حجم از بيماران كه به دليل مشكالت آلودگي هوا راهي 
بيمارستان مي شوند، دست و پنجه نرم كنند. در شرايط 
عادي، يعني اگر قرار بود اوضاع اصولي رعايت شود تهران 
بايد تعطيل مي شد. چرا كه طي 2 روز 12 ايستگاه آلوده 
به 20 ايستگاه رسيده و در اين شرايط بيمارستان ها هم 
ممكن است با مش��كالت عديده براي پذيرش بيماران 
مواجه شوند. بسياري از افراد كه با حال بد به بيمارستان ها 
مراجعه مي كنند كس��اني هس��تند كه مجبورند براي 
رفتن به سر كار از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند و يا 

مسيرهايي را پياده بروند. اكثر بيمارستان هاي پايتخت 
حالت آماده باش دارند و حاال بعد از موج هاي كمر شكن 
كرونا نوبت به موج آلودگي رسيده كه به راحتي مي تواند 
جان اف��راد را به خط��ر بيندازد ودر ح��ال حاضر حتي 
مي توانيم ركورد مرگ و مير به علت كرونا را هم جابه جا 
كنيم.  اينكه نه ترافيك شهري كنترل مي شود و نه تدبيري 
براي كاهش اين آلودگي انديشيده شده است، جاي سوال 
دارد. اگر طي روزهاي آينده باد نوزد و باران نيايد تكليف 
مردم تهران چيست و چه سرنوشتي در انتظارشان خواهد 

بود؟ هنوز هم بسياري از بيمارستان ها با كمبود نيروي 
متخصص مواجه اند. هنوز هم بسياري از كادر درمان خسته 
هستند و توانايي مقابله با يك بحران ديگري را ندارند. اين 
در حالي اس��ت كه س��ويه ديگري از كرونا هم هر لحظه 
ممكن است به ايران برسد و معلوم نيست چه عواقبي را 
در پي خواهد داشت آن هم در شرايطي كه زندگي كامال 
به روال عادي برگشته از مدارس تا دانشگاه ها و سينماها 
بازگشايي شده اند و معلوم نيست سويه جديد موج تازه اي 
ادامه در صفحه 8 را به همراه خواهد داشت يا نه.  

محسن  عباسي

محمد شريفي مقدم

سيد محمود کمال آرا

 بررسي آمارها نشان 
از افت تجارت خارجي دارد

 رييس جمهور در نشست 
در نشست مشترك دولت و مجلس

 هشدار احمد توكلي به سران قوا 
درباره تبعات حذف ارز 4200 توماني

کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی در شرايط فعلی بحران زاست
نخست چاه را بکنيد بعد سراغ منار برويد

 زنگ خطر 
تجارت ايران در آبان!

صفحه 7     صفحه 2    

صفحه 7    

دولت مي خواهد بودجه ۱۴۰۱ 
كسري و تورم نداشته باشد

 فرصت 
كوتاه است

چيني ها واردكننده تكنولوژي ساخت و 
سازند، از دانش اروپايي ها استفاده كنيم

 طاليي: طرح تعارض منافع بايد 
در مجلس به سرانجام برسد

گ�روه راه و شهرس�ازي|در حالي كه به نظر 
مي رس��د، بحث انتقال فناوري س��اخت و ساز از 
سوي دولت و وزارت راه و شهرسازي منتفي شده 
است، اما همچنان اين بحث در محافل كارشناسي 
ادامه دارد. تا هفته گذشته، وزارت راه تمايل زيادي 
به تهاتر نفت در قب��ال دريافت خدمات و انتقال 
تكنولوژي چيني ها براي تس��ريع در روند پروژه 
ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال داشت، اما در 
پي بازديد هفته گذشته رستم قاسمي، وزير راه و 
شهرسازي از كارخانه ساختمان سازي متعلق به 
صفحه 5 را بخوانيد وزارت دفاع و ...  

گروه راه و شهرس�ازي|طي هفته ه��ا و روزهاي 
اخير بحث انتصابات فاميلي در دولت و وزارتخانه ها و 
همچنين در شهرداري تهران زير ذره بين رسانه ها و 
نگاه مردم داغ بوده است. در آخرين مورد، هفته گذشته 
همسر يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به مديركل 
كميسيون ماده 100 شهرداري تهران منصوب شد 
كه منجر به واكنش اعضاي شوراي شهر و طرح دوباره 
مصوبه تعارض منافع شد. تعارض منافع داراي اشكال 
مختلفي است اما در كل به معني بهره برداري از نفوذ و 
قدرت فردي شاغل در دستگاه هاي اجرايي به نفع فرد 
صفحه 5 را بخوانيد يا خانواده يا ... 

سبقت از زمان 
با صنعتي سازي 

ساختمان

 انتقاد از شيوه دوم 
انتصابات فاميلي
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دولت مي خواهد بودجه ۱۴۰۱ 
كسري و تورم نداشته باشد

رييس جمهور گف��ت: بودجه ۱۴۰۱ اولين س��ند مالي 
مهمي است كه در اين دولت به مجلس شوراي اسالمي 
ارايه مي شود. دولت مي خواهد اين بودجه كسري و تورم 
نداشته و داراي رشد اقتصادي باشد.  سيد ابراهيم رييسي 
چهارشنبه در نشست مشترك دولت و مجلس شوراي 
اسالمي با تبريك روز مجلس و گراميداشت شهادت شهيد 
مدرس گفت: مشورت با دوستان مجلس و صاحب نظران 
را براي خود يك س��رمايه تلقي مي كنيم. رييس جمهور 
با اش��اره به تقدم اليحه بر طرح در بيانات رهبر انقالب در 
ديدار با نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد: 
گاهي دغدغه نمايندگان به صورت طرح ارايه مي ش��ود؛ 
اين حق نمايندگان است اما اگر طرح ها با نظر كارشناسان 
و دولتمردان باشد با غناي بيشتري تبديل به قانون خواهد 
شد. رييس��ي ضمن تاكيد بر مش��خص شدن وضعيت 
احكام برنامه ششم توس��عه گفت: بودجه ۱۴۰۱ اولين 
سندي است كه قرار اس��ت به مجلس ارايه شود. رييس 
سازمان برنامه و بودجه براي تدوين اليحه بودجه از نظرات 
نمايندگان مجلس استفاده كرده و استفاده خواهد كرد. 
دولت مي خواهد بودجه ۱۴۰۱ كس��ري و تورم نداشته 
و داراي رشد اقتصادي باشد.  رييس جمهور قانونگذاري 
و ريل گذاري براي حركت جامعه را وظيفه و مس��ووليت 
بزرگ مجلس شوراي اس��المي دانست و گفت: مجلس 
جلوه اراده، راي و تشخيص مردم است و در كشورمان اين 
ريل گذاري براي جامعه در شكل قانون گذاري جلوه يافته 
است. دكتر رييس��ي با تاكيد بر ضرورت توجه به اجراي 
قانون گفت: همه اشخاص و مسووالن بدون استثناء بايد 
خود را ب��ا قانون تعريف كنند و موظف ب��ه اجراي قانون 
بدانند زيرا قانون محور اداره جامعه است. رييسي با بيان 
اينكه بهترين و مهم ترين معيار اج��راي عدالت، اجراي 
قانون است خاطرنش��ان كرد: معيار سنجش عدالت در 
جامعه توافق بر اجراي قانون اس��ت و به هر ميزان قانون 
اجرا شود عدالت اجرا شده و هر ميزان كه قانون نقض شود 
عدالت نقض شده است. لذا هيچ كس نبايد به خود اجازه 
نقض قانون را بدهد. رييس جمهور به روز بودن و كارآمد 
بودن قوانين را مهم دانست و گفت: اما مهم تر از آن تالش 
براي تنقيح قوانين اس��ت كه رهبر معظم انقالب بارها بر 
آن تاكيد كردند و مجلس در اين موضوع محوريت دارد. 
آقاي رييسي همگرايي، همدلي و انسجام همه بخش هاي 
كشور را الزمه اجراي درست قوانين دانست و تاكيد كرد: 
هماهنگي و يكپارچگي سه قوه در همه دستگاه ها و نهادها 
يك تاكتيك نيست بلكه راهبردي است كه به هيچ عنوان 
نبايد خدشه دار شود. رييس جمهور با اشاره به نياز جدي 
كشور به انسجام و همدلي تصريح كرد: هرگز نبايد گرفتار 
مسائل حاشيه اي شد و بايد با انسجام و همدلي تمركز بر 
موضوعات اصلي كشور باشد. رييسي گفت: هدف از انسجام 
قوا و و يكپارچگي همه دستگاه ها و نهادها، براي خدمت و 
گره گش��ايي از زندگي مردم و پيشرفت امور كشور است. 
رييس جمهور بر تعيين اولويت ها براي رفع مشكالت جامعه 
تاكيد كرد و گفت: دولت خود را موظف مي داند از ديدگاه 
نخبگان، صاحب نظران و ب��ه ويژه نمايندگان مجلس و 
كميسيون هاي تخصصي براي حل مسائل كشور استفاده 
كند. دكتر رييسي افزود: دولت بر اجراي عدالت بر اساس 
آمايش سرزميني و راه اندازي سامانه هاي اطالعاتي، اصالح 
ناترازي بانك ها و توانمندسازي بخش خصوصي و فعال 
كردن فضاي كس��ب و كار تاكيد دارد. رييس جمهور در 
بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت ياد و شخصيت 
شهيد مدرس اظهار داشت: شهيد مدرس اسوه شجاعت، 
تقوا، علم، فرهيختگي و روش��نفكري است و مهم ترين 
شاخصه ايشان در كنار مبارزه با استبداد و استعمار، پيوند 
معنويت و سياست است. رييسي گفت: نتيجه بي توجهي 
به معنويت و سياست در دنياي افزايش كالهك هاي اتمي، 
۷۰ سال ظلم بر مردم فلسطين و ظلم هاي بسياري است 
كه در نقاط مختلف جهان اتفاق مي افتد اما مكتب شهيد 
مدرس و ادامه آن توس��ط امام راحل بر مبناي دينداري، 
خداخواهي، عدالت طلبي استوار است كه مي تواند جامعه 
بشري را به سعادت برساند. رييس جمهور خاطرنشان كرد: 
مكتب شهيد مدرس و امام راحل كه پرچمداري آن را رهبر 
معظم انقالب بر عهده دارد، معتقد است دين و معنويت 

مي تواند زندگي بشر را اداره و هدايت كند.

سيلي اقتصاد بر چهره سياست
 آن دست به گريبان است، مشاهده مي شود. واژه هايي چون 
بخشنامه هاي دستوري، نرخ بهره، تورم افسارگسيخته، 
كاهش ارزش پول ملي و...براي مردم هر دو كش��ور آشنا 
اس��ت.اقتصاد دستوري و ش��عاري، عدم استقالل بانك 
مركزي و دخالت سياس��يون در اقتصاد، تاريك ش��دن 
روابط بين الملل و تاثير آن در اقتصاد و از بين رفتن اعتماد 
عمومي، مهم ترين مسائل اقتصاد تركيه بوده است. واقع 
آن است كه اين اتفاقات سيلي اقتصاد بر چهره  سياست 
است. اين يعني اقتصاد هم مانند پزشكي يك علم است و 
اگر فردي رگ اشتباهي را بُبرد يا درمان اشتباهي در پيش 
بگيرد جان بيمار به خطر مي اندازد. اقتصاد فعلي جهان 
ديگر يك اقتصاد مبتني بر مرزهاي داخلي نيست حتي 
محدود به خود اقتصاد نيست.اقتصاد با فرهنگ گره خورده، 
با سياست آميخته شده، در اجتماع جريان دارد، روي ورزش 
تاثير مي  گذارد و... در واقع اقتصاد يك جعبه با چند خانه  
مشخص نيست كه مثال يك بخش را بدون توجه به بخش 
ديگر بتوان دستكاري كرد. اقتصاد يك رشته سيم ميان 
يك كالف در هم پيچيده است. وقتي مي خواهيد رشته 
سيم اقتصاد را بيرون بياوريد، رشته سيِم سياست هم با 
آن بيرون مي  آيد، رشته سيم فرهنگ هم به آن گره خورده 
است. هر كدام را كه تكان مي دهيد بقيه   رشته سيم ها هم 
حركت مي كنند و تاثير مي  پذيرند. اقتصاد يك موجود زنده 
است، يك علم است. اگر از آن درست استفاده كرديم ما را به 
عرش مي  رساند اما اگر راه را كج برويم بر زمين  مان مي  كوبد، 
پايه هاي ساختارهاي موجود را مي  لرزاند و اعتماد مردم را 
سلب مي كند. نيازي به توضيح بيشتر نيست هيچكس 
بهتر از ايرانيان نمي داند چه فضايي در انتظار اقتصاد تركيه 

و اردوغان است. يا برگشت به عقالنيت و يا...

جزيياتی از بودجه ۱۴۰۱
مش��اور کميس��يون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت: در بودجه ای که برای سال ۱۴۰۱ تدوين 
شده است، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت 
کمتر و سهم صندوق توسعه ملی بيشتر از بودجه ۱۴۰۰ 

پيش بينی شده است.
حسينی مشاور کميس��يون برنامه و بودجه و نماينده 
مجلس شورای اس��المی دهم در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنيم در خصوص اليحه بودجه 
شرکت های دولتی در سال جاری و سال ۱۴۰۱ گفت: 
توزيع منابعی که در بودج��ه ۱۴۰۱ از طريق صادرات 
نفت پيش بينی شده است، تفاوت هايی با سال ۱۴۰۰ 
دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ به 
سه بخش تقسيم می شدند که 65 درصد آن متعلق به 
دولت، حدود ۱5 درصد س��هم وزارت نفت و 2۰ درصد 
مابقی آن به صندوق توسعه ملی واريز شده بود، اما در 
بودجه سال ۱۴۰۱ پيش بينی می شود که سهم دولت 
۴5.5 درصد،  وزارت نفت ۱۴.5 درصد و صندوق توسعه 

ملی ۴۰ درصد باشد.
حسينی خاطرنشان کرد: در بودجه سال جاری قيمت 
هر بشکه نفت 5۰ دالر و همچنين ميزان صادرات روزانه 
حدود 2.3 ميليون بشکه در نظر گرفته شده است که 
طبق اين اع��داد، حدوداً ۴2 ميليارد دالر منابع حاصل 

از صادرات نفت است که در اختيار خزانه قرار می گيرد.
بنا بر قانون بودجه سال جاری، 65 درصد منابع صادراتی 
نفت، س��هم دولت اس��ت که حدود 2۷ ميليارد دالر 
می شود. تقسيم 2۷ ميليارد دالر درآمد ارزی دولت با دو 
نرخ ۴2۰۰تومانی و ۱۷5۰۰تومانی صورت می گيرد و 
اين در حالی است که در 6ماهه اول سال حدود 6 ميليارد 
دالر آن برای خريد کاالهای اساسی با ارز۴2۰۰تومانی 
اختصاص داده ش��ده است و طبق گفته بانک مرکزی 
2ميليارد دالر هم برای تأمين کاالهای اساسی مثل گندم 
و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده است، 
بنابراين تاکنون 8 ميليارد دالر از 2۷ ميليارد دالر منابع 

ارزی دولت محقق شده است.
مشاور کميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص 
پيش بينی بودجه ۱۴۰۱ گفت: قيمت هر بشکه نفت 
بر اس��اس نرخ اوپ��ک و همچنين اس��تعالم قيمت از 
کشورهای همسايه صادرکننده نفت در بودجه برآورد 
می شود، بنابراين منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ 
بر مبنای بش��که ای 55دالر و ميزان صادرات تخمين 
زده شده روزانه ۱.2 ميليون بشکه است، بنابراين حدوداً 
2۴ ميليارد دالر منابع حاصل از صادرات نفت در سال 
۱۴۰۱ تخمين زده می شود، از اين ميزان ۱۱ ميليارد 
دالر آن سهم دولت، 3.5 ميليارد دالر سهم شرکت نفت 

و 9.5 ميليارد دالر آن به صندوق توسعه ملی می رسد.
حس��ينی در رابطه با منابع و مصارف شرکت نفت در 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: وزارت نفت سه زيرمجموعه دارد که 
شامل شرکت نفت، شرکت پخش و پااليش و شرکت گاز 
می شود. پيش بينی می شود شرکت نفت حدود ۱ميليون 
و 235 هزار بشکه صادر کند و همچنين ۱ميليون و 688 
هزار بشکه نفت و ۷65 هزار بشکه ميعانات گازی برای 
مصارف داخلی اختصاص دهد. طبق تخمين هايی که 
زده می ش��ود ميزان توليد شرکت نفت در سال ۱۴۰۱ 
مجموعًا ح��دود 2 ميليون و 928 هزار بش��که نفت و 
ميعانات گازی می باشد. مجموع منابعی که شرکت نفت 
در بودجه ۱۴۰۱ به دست می آورد شامل 33 هزار ميليارد 
تومان از فروش گاز غنی ش��ده، ۷8 هزار ميليارد تومان 
صادرات، 2۱ هزار ميليارد تومان فروش به پااليشگاه های 
داخلی، ۴3 هزار ميليارد تومان فروش به پتروشيمی های 
داخلی و ۱2 هزار ميليارد تومان از ساير درآمدهاست که 
مجموعًا بالغ بر ۱8۷هزار ميليارد تومان خالص منابع 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که مصارف شرکت نفت 
ش��امل؛ 85 هزار ميليارد تومان هزينه های جاری، 38 
هزار ميليارد تومان بازپرداخت تعهدات، 53 هزار ميليارد 
تومان سرمايه ای، بيمه و ساير هزينه ها حدود ۱۱ هزار 
ميليارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر اعداد 

ذکرشده صفر می شود.
حس��ينی اضافه کرد: ميانگين حقوق 3۴۰۰ کارمند 
شرکت نفت حدود 26 ميليون تومان است و اين درحالی 
اس��ت که ميانگين حقوق کارمندان بانک مرکزی ۱5 
ميليون تومان، کارمندان بانک ملی و دولت ۱۰ ميليون 
تومان و کارمندان آموزش و پرورش ۷.5 ميليون تومان 
است. شرکت پخش و پااليش فرآورده های نفتی به همراه 
زيرمجموعه هايش بالغ بر 2۴ هزار ميليارد تومان منابع 
در بودجه ۱۴۰۱ دارد. وی گفت: شرکت پخش و پااليش 
به همراه دو زيرمجموعه اش )شرکت خطوط لوله نفت 
و ش��رکت پخش فرآورده( مسووليت مديريت توليد، 
توزيع و فروش و همچنين تنظيم گری بازار را دارد. اين 
شرکت ۱.688 ميليون بشکه نفت را با نرخ ارز 2۰ هزار 
به دو پااليشگاه دولتی آبادان و شازند و هشت پااليشگاه 
غيردولتی می دهد، همچنين ۷2۰ هزار بشکه ميعانات 
گازی را به پااليش��گاه های داخلی می دهد )مشتری 
9۰ درصد آن پااليشگاه س��تاره خليج فارس است.(، 
بنابراين مجموع منابعی که ش��رکت پخش و پااليش 
به همراه زيرمجموعه هايش به دس��ت می آورد عددی 
فراتر از 2۴هزار ميليارد تومان است. حسينی اضافه کرد: 
ميزان گازوئيل توليد داخل ۱۰9 ميليون ليتر است که 
69 ميليون ليتر آن صرف حمل ونقل و 2۰ ميليون آن 
صرف صنايع و مابقی که حدود 28 ميليون ليتر است 
به نيروگاه های توليد برق اختصاص می يابد، همچنين 
بنزين توليدی پااليشگاه های داخل حدود ۱۰۴ ميليون 
ليتر است که 98 ميليون ليتر در داخل مصرف می شود 
و 6 ميليون ليتر آن صادر می شود. بخشی از منابع حاصل 
از ص��ادرات گاز به عراق و ترکيه، ص��رف واردات گاز از 
ترکمنستان می شود! دولت برای شرکت مادرتخصصی 
گاز درآم��دی بالغ بر ۱3۰ ه��زار و ۴6۴ ميليارد تومان 
درآمد لحاظ کرده است، بر اين اساس شرکت گاز سال 
بعد ۱5۰۰ ميليارد تومان ماليات و 3 هزار ميليارد تومان 

سهم پنجاه درصد سود ويژه را به خزانه واريز می کند.
از 2۴6 ميليارد مترمکعب گازی که شرکت گاز توليد 
می کند و با قيمت 85 تومان به داخل و 22 سنت به خارج 
می فروشد، سهم داخل حداقل 53 هزار ميليارد تومان 

و سهم صادرات حدود ۷۱ هزار ميليارد تومان است.

ادامه مذاکرات در روز پنجشنبه

ارائه خواسته های ايران برای لغو تحريم ها به صورت دسته بندی شده
در نشست کارگروه لغو تحريم ها در سطح کارشناسی که 
روز سه شنبه برگزار ش��ده ايران خواسته های خود برای 
لغو تحريم ها را به صورت دسته بندی شده و مشخص به 

اعضای برجام ارايه کرده است.
به گزارش ايس��نا،  روز گذش��ته کارگروه رفع تحريم در 
سطح کارشناسی در هتل کوبورگ تشکيل شد. هيات 
کارشناسی ايران در حوزه های اقتصادی، نفتی، بانکی و 
تجاری به طور جامع در اين دور از مذاکرات هيات سياسی 
کشورمان را همراهی می کند که حاکی از خواست جدی 

ايران برای رفع تحريم های برجامی و فرابرجامی دارد.
کارگروه تحريم ها همچنين روز چهارش��نبه همزمان با 
کارگروه هس��ته ای تشکيل جلسه داده است. همچنين 
مذاکرات برای لغو تحريم ها در روز پنجش��نبه نيز ادامه 

می يابد.
ايران در نشس��ت کارگروه لغو تحريم ها روز سه ش��نبه، 
خواس��ته های خ��ود را برای لغ��و تحريم ها ب��ه صورت 
دسته بندی شده و مشخص مطرح کرد و به ديگر هيأت ها 
نيز توصيه کرده است که فعاالنه و سازنده به ارائه راهکار 

و پيشنهاد درباره چگونگی برداشتن تحريم ها بپردازند.
ايران و ۱+۴ مذاکرات فنی و کارشناسی خود را بر اساس 
متون پيش نويس به دست آمده در شش دور مذاکرات 
قبلی آغاز کرده اند. در عين حال ايران روز دوشنبه تاکيد 
کرد که »تغييراتی شکلی و محتوايی در مسير مذاکرات 
قاعدتا بايد انجام گيرد.« از اين رو، متون به دست  آمده در 
ادوار پيشين، تنها نقش پيش نويس را ايفا می کنند و تمام 

اين متون قابل مذاکره مجدد هستند.
يکی از نکات قابل توجه برای ايران دريافت تضمين های 
کافی و الزم در رابطه با قطعي��ت و تداوم رفع تحريم ها 
در روند اجرای برجام اس��ت. با توجه به سابقه آمريکا در 
خروج يک جانبه از برجام به نظر دريافت هر نوع ضمانت 
رسمی و غيررسمی محلی از اعراب ندارد اما همان طور 

که تيم مذاکراتی قبلی هم بر آن تاکيد داش��ته اس��ت، 
»عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری با ايران از سوی 
آمريکا و اروپ��ا« می تواند تضمين��ی مطمئن تر از قول 
رييس جمهوری آمريکا باشد. به عنوان مثال اين توقع 
اس��ت که آمريکايی ها درباره همکاری های اقتصادی با 
شرکت های ايرانی وارد گفت وگو شوند يا اوفک از صدور 
دستورالعمل های موردی دست بردارد. ممنوعيت يوترن 
برداش��ته ش��ود تا ايران بتواند پول های بلوکه شده اش 
در بانک های مختلف را منتقل کند. تحريم ها و فش��ار 
حداکثری آمريکا به ويژه بعد از خروج يک جانبه از برجام 
موجب شده است تا روند اجرايی شدن برجام که در سال 
2۰۱5 مورد توافق قرار گرفت با ابهام رو به رو باشد. يکی 
از خواس��ت های مهم ايران در بازگشت به اجرای برجام 
به روز رس��انی و اطمينان يافتن از نحوه اجرای تعهدات 
به ويژه از سوی کش��ورهای اروپايی و آمريکاست. ايران 
تأکيد دارد، دو موضوع تحريم ها و تعهدات هسته ای نبايد 
به طور متقابل به هم وابسته باشند بلکه ضروری است ابتدا 
موضوع تحريم که ناشی از اقدام آمريکا به عنوان طرف 
ناقض برجام بوده است، حل و فصل شود. به عالوه به نظر 
می آيد عمده اختالف نظرها بر سر تحريم ها، چگونگی 
لغو آنها و راستی| آزمايی آنها باشد. در روزهای گذشته 
چندين سناتور و نماينده کنگره آمريکا هشدار داده اند 
که در صورت پيروزی در انتخابات سال 2۰2۴، هر توافقی 
ميان دولت کنونی اين کشور با ايران را لغو می کنند. واضح 
است اين موضوع بر فضای گفت وگوها اثر منفی داشته 
و به بی اعتمادی بيشتر طرف ها دامن می زند. به همين 
دليل است که ايران تاکيد دارد آمريکا برای بازگشت به 
برجام، بايد تضمين های قطعی و عينی ارائه دهد. از طرفی 
بی اختياری و ضعف تيم های مذاکره کننده اروپايی روند 
گفت وگوها را کند و تصميم گيری در خصوص موضوعات 

مهم را دشوار می کند.

   ديدار مورا و باقری در سومين روز مذاکرات
علی باقری، معاون وزير امور خارجه کشورمان با انريکه 
مورا، معاون رييس سياس��ت خارجی اتحاديه اروپا و 

هماهنگ کننده مذاکرات ديدار کرد.
ديدار باقری و مورا در حالی انجام می شود که کارگروه 
هسته ای در سطح کارشناسی در هتل کوبورگ در حال 
انجام است. همچنين کارگروه لغو تحريم ها نيز عصر 
روز چهارشنبه به وقت محلی تشکيل شده است. علی 
باقری، معاون وزير امور خارجه کشورمان همچنين 
صبح چهارشنبه با وزير امور خارجه اتريش ديدار کرد

   نيويورک تايمز: خروج از برجام احمقانه ترين 
تصميم آمريکا پس از جنگ سرد بود

يک روزنامه آمريکايی در گزارشی با اشاره به پيامدهای 
خروج يکجانبه واشنگتن از برجام و تاثير آن بر توسعه 
برنامه هسته ای نوشت که سياست های ترامپ درقبال 
ايران به يک فاجعه برای آمريکا و رژيم صهيونيستی 

تبديل شده است.
روزنامه نيويورک تايمز در گزارش خود نوشت: تصميم 
دونالد ترامپ رئيس جمهور پيش��ين آمريکا در سال 
٢٠١٨ برای کنار گذاش��تن توافق هس��ته ای با ايران 
که م��ورد تاکيد مايک پمپئو، وزي��ر امور خارجه اش 
و بنيامين نتانياهو، نخست وزير س��ابق اسرائيل بود 
يکی از احمقانه ترين، ضعيف ترين و غيرسازنده ترين 
تصميمات امنيت ملی اياالت متح��ده پس از دوران 
جنگ سرد بوده است. به نوشته نيويورک تايمز، موشه 
يعالون زمان حصول توافق هسته ای وزير جنگ اسرائيل 
بود و به ش��دت با اين توافق مخالفت کرد اما او نيز به 
تازگی در يک سخنرانی گفت: امضای توافق هسته ای 
با ايران يک اقدام بد بود اما تصميم ترامپ برای خروج 
از آن با تشويق های نتانياهو، حتی از آن هم بدتر بود. 

يعالون همچنين اين تصميم را اصلی ترين اشتباه در 
سياست های يک دهه گذشته درقبال ايران دانست. 
گادی آيزنکوت که زمان خروج ترامپ از توافق هسته ای 
از فرماندهان ارش��د ارتش رژيم صهيونيستی بود نيز 
هفته گذشته به انتقاد از اين تصميم ترامپ پرداخت و 
گفت: خروج از توافق هسته ای موجب شد ايران از تمام 
محدوديت های هسته ای رها شود و برنامه هسته ای 

اين کشور را در موقعيت بسيار پيشرفته تری قرار داد.
اين روزنامه آمريکايی در ادامه نوشت: رييس جمهور 
ترامپ در حالی از توافق هس��ته ای به دست آمده در 
زمان باراک اوباما خارج شد که آژانس بين المللی انرژی 
اتمی تائيد کرد که ايران به توافق پايبند است و طبق 
برآورد کارشناسان زمان گريز هس��ته ای ايران برای 
توليد مواد هسته ای مورد نياز برای ساخت يك بمب 
يک سال بود، به عالوه اين کشور پذيرفته بود که تا ١٥ 
سال به اين محدوديت ها پايبند باشد اما اکنون گفته 
می شود که اين زمان به ميزان زيادی کمتر شده است.

نيويورک تايمز همچنين با اش��اره به برگزاری چندين 
دور مذاکره برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( افزود: پس از پنج ماه وقفه در مذاکرات بر س��ر 
احيای توافق هس��ته ای اين رايزنی ها روز دوشنبه ميان 
ايران، چين، روسيه، انگليس، فرانسه و آلمان به سرپرستی 
اتحاديه اروپا در پايتخت اتريش از سرگرفته شد اما آمريکا 
از اتاقی ديگر در مذاکرات حضور دارد چراکه ديگر عضوی 

از برجام نيست.
اين روزنامه نوشت: اکنون ايران نه تنها خواستار لغو تمامی 
تحريم های وضع شده عليه اين کشور، اعم از هسته ای و 
حقوق بشر است بلکه از واشنگتن می خواهد که تضمين 
کند رييس جمهور آينده آمريکا دوباره اين توافق را پاره 
نخواهد کرد اما بايد ديد که آيا اين خواسته ها محقق می 

شود يا خير.

گروه بانك و بيمه |احمد توكلي اقتصاددان، عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام و رييس هيات مديره سازمان 
مردم نهاد ديده بان ش��فافيت وعدالت، با ارس��ال نامه اي 
هشدارآميز به روساي قواي س��ه گانه، كنار گذاشتن ارز 
۴2۰۰ توماني را با تصميمات اتخاذ ش��ده فعلي بحران زا 
دانست و براي آن تبعاتي را متصور شد. متن اين نامه بدين 
شرح است: جان ميناردكينز اقتصاددان سرشناس انگليسي 
مي گويد: هيچ وس��يله اي مكارانه تر و اطمينان بخش تر 
براي واژگون كردن پايه هاي موجود جامعه، بهتر از خراب 
و بي اعتب��ار كردن پول رايج آن نيس��ت. اين فرايند همه 
نيروهاي نهاني قانون اقتصادي را در جهت انهدام و ويراني 
به كار مي گيرد و آن را به صورتي عملي مي كند كه يك نفر 
از يك ميليون نفر قادر به تشخيص آن نيست. تصميم دولت 
براي كنار گذاشتن ارز ۴2۰۰ توماني براي واردات كاالهاي 
اساسي جز گندم، دارو و تجهيزات پزشكي به ترتيبي كه 
قرار است انجام شود، تبعات سنگيني دارد كه ممكن است 

بحران بر بحران اقتصادي بيفزايد.
توضيحات و داليل زير، آن را روشن مي سازد: پيش از آنكه 
دولت نرخ ارزي را تعيين كند، بايد سياس��ت و نظام ارزي 
متناسب  با شرايط كش��ور را برگزيند. چون دولت يكي از 
داليل اين تصميم را تك نرخي ك��ردن ارز و حذف رانت و 
فساد ذكر مي كند؛ نخست بايد معلوم كند كه نرخ يكسان 
ارز را از اي��ن پس بازار تعيين مي كند يا دول��ت؟ اگر بازار 
تعيين مي كند، دولت براي فروش ارز خود چه قيمتي را در 
نظر مي گيرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تالطمات صعودي 
محتمل را پيروي مي كند و به بي ثباتي رسميت مي بخشد؟ 
يا براي كاهش بي ثباتي نرخ ديگري را تعيين مي كند و باز ارز 
در سطح باالتري دونرخي مي شود. با تورم افسار گسيخته 

بعدي چه مي كند؟
ظاهر آن است كه دولت در مرحله بعدي اين دو سه قلم را 
هم آزاد مي كند و منتظر كاركرد عرضه و تقاضا مي ماند. 
پيش فرض ناگفته اين است كه وقتي ارز تك نرخي شد، 
چون به قدر ني��از واردات، ارز داريم و يك نرخي كردن نيز 

رانت را حذف مي كند، ارز از تالطم باز مي ماند.
اين پيش فرض در صورتي درست بود كه تقاضاي ارز تنها 
براي واردات باش��د در حالي كه س��ه تقاضاي ديگر، براي 
۱- حفظ ارزش دارايي، 2- فرار سرمايه و 3- سفته بازي، در 
كارند و تالطم صعودي نرخ ارز ادامه خواهد يافت. در پي آن 
تورم جهش ديگري مي كند، به بهانه افزايش تورم، نرخ باالتر 

ارز و... اين دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پايان مي  يابد.
آيا ما بايد، مانند دولت پيشين به اسم مداخله براي اصالح 
قيمت، عالوه بر فروش تمام ارزهاي تأمين شده، 65 ميليارد 
دالر از ذخاير بانك مركزي را در بازار به باد بدهيم؟ دولت 
پيشين دو تجربه شكست خورده بحران ۱3۷۴ و ۱39۰ را 
پيش رو داشت و ديده بود كه اين روش بي نتيجه است، ولي 
عبرت .نگرفت حاال ما سه تجربه را مي بينيم. چون دولت 
نمي تواند با بازار متالطم صعودي همراهي كند، به سرعت 
دونرخي حاكم مي شود: قيمت دولتي و قيمت بازار آزاد و در 
نتيجه حذف رانت در كار نخواهد بود. انتظارات و قيمت ها 

نيز با باالترين قيمت بازار آزاد همراهي مي كنند.
در بحران جهش قيمت ارز و سقوط ارزش پول ملي، براي 
مهار نرخ ارز، راهي جز تأثير گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود 
ندارد. در كشورهاي با ثبات از نظر سياسي و اقتصادي هرچه 
اعتماد مردم و حاكميت به يكديگر بيشتر باشد، مداخله 
كمتري براي حفظ ثبات الزم مي ش��ود؛ اما وقتي قيمت 
ارز به شكل موشكي باال مي رود و اعتماد مردم به حكومت 
آسيب ديده باشد، اقدامات دولت براي مهار بحران سقوط 
ارزش پول ملي باور نمي ش��ود. در اين شرايط بحراني، بر 
خالف كاالهاي معمولي، با افزايش قيمت ارز، تقاضا براي 

آن افزايش مي يابد؛ زيرا هرچه سرعت افزايش بيشتر باشد، 
دارايي مالي افراد بيشتري براي حفظ دارايي خود، وارد خيل 
متقاضيان مي شوند. ميل به مهاجرت و انتقال يا فرار سرمايه 
بيشتر مي شود و سود حاصل از سفته بازي افزايش مي يابد 
و متقاضيان دم به دم افزوده مي ش��وند و بحران شديدتر 
مي گردد. تنها با تهاجم سريع و س��رازير كردن ارز وافر به 
بازار متالطم صع��ودي، امكان مهار قيمت ارز وجود دارد؛ 
البته معموالً باالتر از نرخ پيش از بحران. هرچه بي اعتمادي 
بيشتر باشد سرعت تصميم گيري و اجرا بايد تندتر انجام 
پذيرد تا بي اعتمادي براي واكنش هاي منفي تر مردم زمان 

نداشته باشد.
در دسامبر ۱99۴ درحالي كه رييس جمهور تازه برگزيده 
مكزيك، قصد داشت با ۱5 درصد كاهش ارزش پزو، به هر 
دالر ۴ پزو برسد. مكزيكي ها كه به رييس جمهور منتخب 
اعتماد الزم را نداشتند، از بيم كاهش بيشتر ارزش پزو، براي 
خريد دالر و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مكزيك دچار 
بحران ارزي شد. طي يك هفته صندوق بين المللي پول، 5۷ 
ميليارد دالر، باالترين وام پرداختي صندوق به يك عضو را تا 
آن زمان، به مكزيك پرداخت. چون اين وام كفاف نمي كرد، 
با دخالت كلينتون، رييس جمهور امريكا، س��رمايه داران 
امريكايي به شرط آنكه رييس جمهور جديد سركوب موثر 
استقالل طلبان زاپاتيستا در جنوب اين كشور را تعهد نمايد، 
5۴ ميليارد دالر وام كوتاه مدت كه بهره بااليي دارد، به بازار 
ارز مكزيك سرازير كردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را 

در هر دالر 6 پزو متوقف ساختند.
آغاز بح��ران ارزي كره جنوبي ۱6 نوامبر ۱99۷ بود. 5 روز 
بعد، در 2۱ نوامبر كره از IMF كمك خواس��ت. دو هفته 
پس از آن، در 3 دسامبر بر تزريق 58 ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر از منابع صندوق به بازار ارز كره، توافق شد كه در همان 
روز، 5 ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر پرداخت شد. مجموعه 
اقدامات كه به سرعت انجام شده بود نرخ جهش يافته هر 
دالر معادل ۱965 ُون در 2۴ دسامبر ۱99۷ را، طي چند 
روز، به ۱6۰۰-۱8۰۰ در ژانويه ۱998 و چهار ماه بعد از آغاز 
بحران رالخ به ۱۴۰۰ ُون در پايان مارس 98 و در پايان سال 

۱998 به هر دالر برابر ۱2۰۰ ُون كاهش داد.
در ايران مداخله گري معتدل س��ه بار جواب نداده است و 
انجامش تنها جيب آشنا و غريبه را پركرده است و توده مردم 
را كم مايه تر ساخته. روش تهاجمي نيز به دليل در اختيار 
نداشتن ارز فراوان و ناكارآمدي، عملي نيست. پس از طرف 
عرضه نمي توانيم افزايش موشكي متالطم و پرنوسان نرخ 

ارز را متوقف كنيم.
به گ��زارش جناب آق��اي دكترميركاظم��ي در مجمع 
تش��خيص، دولت براي ارزيابي آث��ار تورمي اين تصميم، 

فقط اثر مستقيم و غيرمستقيم حذف ارز ۴2۰۰ توماني را 
محاسبه نموده و اثر انتظار تورمي را كه بسيار مهم تر است، 
ناديده گرفته اس��ت. تالطم صعودي قيم��ت ارز، از چهار 
طريق به تورم دامن مي زند: افزايش قيمت تمام شده توليد 
به دليل افزايش قيمت ماشين آالت و مواد اوليه يا واسطه 
وارداتي، كاهش عرضه ناشي از افزايش هزينه توليد، تورم 
ناشي از انتظارات منفي. هرج ومرج قيمتي يا قيمت گذاري 
دلبخواه، پديده اي جديد كه در بحران هاي گذشته در ايران 

نبوده است و در تجربه ديگران نيز من نديده  ام.
نكته بس��يار مهم مغفول مانده ديگر اين اس��ت كه ارز را 
تنها درآم��د و دارايي تلقي مي كنند. در حالي كه ارز يكي 
از ابزارهاي سياستي بانك مركزي است كه بايد در درجه 
نخست، در دس��تيابي به اهداف ثبات اقتصادي و ارزش 
پول ملي به كارگرفته ش��ود. در حالي كه نگاه درآمدي به 
ارز، دولت ها را كه هميشه دچار كس��ري بودجه بوده  اند 
به گران ش��دن ارز متمايل مي كند تا با كسب راله بيشتر، 
كسري را جبران كند. تورم سنگين ناشي از بحران، بيش از 
همه، به دولت آسيب مي  زند. در تمام موارد اين كار، كسري 
بودجه سال بعد را تشديد  كرده است و باعث تمايل بيشتر 
به گران فروشي ارز ش��ده و دور باطل ادامه مي يابد. دولت 
س��يزدهم تن به اين اقدامات مخرب ندهد و يك بار براي 

هميشه اين روند تورم مارپيچي را متوقف كند.
راهي كه دولت ظاهراً آن را پذيرفته  اس��ت ادامه همان راه 
صندوق بين المللي پول اس��ت كه از دوره آقاي هاشمي 
پذيرفته ش��د و تاكنون ادامه دارد و با مردم ايران آن كرد 
كه مي بينيم. البته اين وضعيت اسفبار كه جان مردم را به 
لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت 
سازندگي تورم را به ۴9.5 درصد رساند و به اعتراض مردم 
انجاميد و شد آنچه نبايد مي شد. در بحران ۱3۷۴-۱3۷3 
نرخ تورم باالترين نرخ تورم ت��ا آن زمان بود: ۴9.5 درصد. 
نرخ تورم مهر ۱۴۰۰ به ميزان۴/ ۴5 به نرخ تورم سال ۱3۷۴ 
نرسيده است ولي با توجه به آسيب هاي وارد شده بر مردم 
از ۱3۷۴ تا كنون، نادي��ده گرفتن تورم انتظاري احتمااًل 
آسيب سنگين  تري  درپي داشته باشد. تلخ ترين نتيجه اين 
بحران، عالوه بر تورم، ركود وحشتناكي است كه درد تورم 
كمرشكن را چند برابر مي سازد. تورم و آسيب هاي ديگر 
بحران ارزي، مانند افزايش نابرابري درامد و دارايي و تشديد 
فرار سرمايه، همگي آثار ثانويه ضد توليد و سرمايه گذاري 
دارند و بر ركود موجود مي افزايند. يك مثال دراين باره كافي 
اس��ت: با خروج كنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴2۰۰ 
توماني، سپردنشان به ارز آزاد، واردكنندگان را محتاج تقريبًا 
۷ برابر سرمايه جاري مي سازد. مثاًل يك كشتي 65 هزار 
تني پيش از تصميم ۱۱۰ميليارد سرمايه مي خواست حاال 

بازرگان بايد حدود ۷5۰ ميليارد تومان داشته باشد! چون 
واردكنندگان متوسط به پايين، سرمايه جاري كافي ندارند از 
بازار رانده مي شوند و جاي آنها را انحصارگران مي گيرند و بازار 
را انحصاري تر مي كنند. همين طور كارخانه هاي خوراك 
دام و طيور، دامداري ها، مرغداري ها، كارخانه  هاي لبنيات 
و بازرگانان مسير، همگي دچار كمبود سرمايه در گردش 
مي  ش��وند. قيمت لبنيات و مرغ را چندين برابر مي كند. 
البته اين ها با فرض ارز آزاد 29۰۰۰ توماني امروز است، كه به 
سرعت افزايش خواهد يافت. طبيعي است كه ما نمي توانيم 
با اين استدالل درست، ارز ۴2۰۰ را هميشگي كنيم، ولي 
مي گوييم نخست چاه را بكنيد بعد سراغ منار برويد! آشكار 

است كه همه اين ها ضد توليد و سرمايه گذاري است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستين هدف 
رهبر و مردم را كه رفع موانع توليد است، بر باد مي دهد؛ بلكه 
ضد آن عمل مي كند! ارزش پول ملي در اين 33 ماه، كمتر 
از يك ششم شده است. يعني بيش از پنج ششم ارزش خود 
را از دست داده است.اگر روش صندوق بين المللي پول را 
ادامه دهيد بايد منتظر نرخ  هاي بسيار آسيب  زننده  تر ارز 
طي همين ماه هاي آخر سال باشيد. مصائب آن وضعيت 
تحمل ناپذير است. در اين شرايط چه چاره اي جز كنترل 

تقاضا و تخصيص اداري ارز، باقي مي ماند؟
راهكارها: راه نجات معيش��ت مردم و اقتصاد ملي محتاج 
بسته سياستي مفصل تر است و اينجا تنها به اين موضوع 
مي پردازم: كارت هوش��مند غذا، آم��وزش و درمان براي 
طبقات مستضعف و متوسط ضعيف. امريكا از ۱96۴ به 
مس��تحقان كوپن غذا مي دهد. تعداد گيرندگان در سال 

2۰۱3 به رقم بي سابقه ۴۷ ميليون و 536 هزار نفر رسيد!
ارز تا 5 سال بايد فقط با يك نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در 
كنترل دولت مبادله شود. اين كار براي راه اندازي توليد و 
سرمايه گذاري، كاهش ريسك و نا اطميناني ضروري است. 
ضمن آنكه اثر ضد تورمي آن موجب ثبات و افزايش قدرت 
خريد مردم و تقويت تقاضاي موثر است كه ضد ركود عمل 
مي كند.ارز صرفًا به ش��كل اداري مبادله و تخصيص داده 
شود.شبكه اطالعات متمركز يكپارچه و علني فراهم گردد. 

اين كار از رانت خواري با قوت جلوگيري مي كند.
صادركنندگان ملزم به ف��روش كل ارز حاصل از صادرات 
به دولت باش��ند. كاالي صادراتي از انواع يارانه هاي آشكار 
و پنهان بهره مند  است. چرا نبايد در اختيار سيستم باشد تا 
چرخش توليد را مقدور سازد؟ در غير اين صورت، صادرات، 
فرار سرمايه در شكل كاال است كه يا در خارج مي ماند، يا 
صرف قاچاق مي گردد.هر نوع معامله ارزي در خارج از شبكه 

اصلي غيرقانوني شود و مستوجب مجازات سخت گردد.
بازدهي س��رمايه گذاري در بازارهاي عمده مانند خودرو، 
زمين و مسكن به كمك ماليات بر عايدي سرمايه بايد كمتر 

از بازدهي آن در صنعت و كشاورزي شود.
سياس��ت تثبيت در ايران زمان جنگ و در س��ال ۱3۷۴ 
پس از بحران ارزي اعمال شد و كش��ور را از باليا دور كرد. 
در زمان آقاي هاش��مي همين سياس��ت نرخ تورم ۴9.5 
درصدي را طي يك س��ال به 23 درصد فرو كاست، يعني 
به نرخ سال پيش از بحران، س��ال ۱3۷2 به ميزان 22/9 
درصد! در كشورهاي ديگر نيز سابقه دارد به عنوان مثال در 
بحران۱998-۱99۷ آسياي جنوب شرقي ماهاتيرمحمد 
نرخ پول ملي مالزي را براي 5 سال ثابت نگه داشت و خروج 
سرمايه را كنترل كرد و سريع  تر از همگنانش از بحران رست.

اين طرح مانند هر طرح ديگري هزينه هايي نيز دارد. ولي آن 
را بايد با ادامه وضع فعلي سنجيد كه دو نرخي رخ خواهد داد 
و قيمت دالر تا عيد ممكن است به مقادير غيرقابل تحملي 

براي اقتصاد ملي نيز برسد.
هوشيار باشيد، فرصت كوتاه است!

هشدار احمد توكلي به سران قوا درباره تبعات حذف ارز 4200 توماني

فرصت كوتاه است



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري |
روز چهارشنبه 10 آذر 1400، نرخ ارز در بازار تقريبا ثابت 
ماند و قيم��ت دالر 29 هزار و 200 تومان، قيمت يورو 33 
هزار تومان و درهم امارات 8 هزار تومان اعالم شد. همچنين 
با توجه به نرخ صرافي دالر كه 2۶ هزار و ۶1۷ تومان اعالم 
شده، باتوجه به اعالم مقررات جديد و فروش ارز با مدارك 
مسافرتي، به جاي روش قبلي كه با هر كد ملي ارايه مي شد، 
عمال فاصله دو ن��رخ دالر آزاد و صرافي افزايش يافته و به 
2۶00 تومان رسيده اس��ت.  نرخ هر دالر در صرافي هاي 
بانكي )چهارش��نبه، دهم آذرماه( با 104 تومان افزايش 
نسبت به روز گذشته به 2۶ هزار و ۶1۷ تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با 101 تومان كاهش، 
برابر با 30 هزار و ۶۵2 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر 
دالر 2۶ هزار و 90 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 
4۵ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۶ هزار و ۵4 تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار 
و 291 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار 29 هزار و 410 تومان و نرخ فروش آن نيز 29 هزار 
و ۶۷۷ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز چهارشنبه، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۵۷1 تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار و ۵39 تومان معامله 
شد. قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار تومان شد 
و در اين محدوده نوسان داشت و در مقطعي به سمت رقم 
2۷ هزار تومان نيز حركت كرد. در ش��هريورماه نرخ دالر 
نزولي يا ثابت بود، البته ب��راي چند روزي نيز در محدوده 
قيمتي 28 هزار تومان معامله مي شد اما اين شرايط دوامي 
نداشت. قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 2۷ هزار 
تومان نوسان داشته است، اما از ابتداي هفته قيمت ها سير 
نزولي آرامي داش��ت به طوري كه به كانال 2۶ هزار تومان 
عقبگرد داشت.  قيمت سكه )چهارشنبه، دهم آذرماه( در 
بازار تهران با ۷0 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
به رقم 12 ميليون و ۶40 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم به قيمت 12 ميليون و 400 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۶00 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۷0 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 2۶0 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج ميليون و 4۶2 هزار تومان شد.همچنين قيمت اونس 
جهاني طال در مقايسه با روز گذشته 10 دالر كاهش داشت 
و به بهاي يك هزار و ۷81 دالر و ۶4 سنت ارزش گذاري شد. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. ن��رخ دالر در صرافي هاي 
بانكي در مقايسه با روز گذشته 104 تومان افزايش داشت، 
همچنين اونس جهاني طال نيز 10 دالر كاهش يافت. براين 
اساس قيمت انواع سكه تحت تاثير رشد اندك بهاي دالر 

افزايش يافت. 

    وضعيت فروش ارز مسافرتي
با توجه به اينكه هر ش��خص حقيقي مي تواند تا س��قف 
2200 ي��ورو و 2400 دالر از صرافي ها بخ��رد، گزارش 
ميداني از وضعيت فروش ارز مس��افرتي در بازار حاكي از 
حضور متقاضي��ان واقعي براي اين ارز و كمرنگ ش��دن 
حضور دالالن نسبت به هفته هاي پيش است. هر شخص 
حقيقي در يك سال شمسي مي تواند تا سقف 2200 يورو 
و 2400 دالر از صرافي هاي مجاز بانك مركزي خريداري 

كند. البته تا پيش از اين، افراد مي توانستند با تحويل كارت 
ملي خود اين تعداد ارز دريافت كنند اما اكنون شرايط و 
مدارك تخصيص ارز سهميه اي تغيير كرده است. طبق 
اعالم بانك مركزي به صرافي ها روند تخصيص ارز به صورت 
اسكناس براي مصارف خدماتي 2۵ گانه چون ارز مسافرتي، 
دانشجويي و ... مبتني بر اخذ مدارك و مستندات اعالمي 
صورت مي گيرد تا در راس��تاي قانون مبارزه با پولشويي، 
احراز هويت و شناسايي مراجعان و متقاضيان واقعي محقق 
شود. در اين زمينه، گزارش ميداني ايسنا از وضعيت فروش 
ارز مسافرتي در بازار ارز حاكي از آن است كه صرافي هاي 
مجاز بانكي كه ارز مسافرتي مي فروشند، شرايط و مدارك 
تخصيص ارز مسافرتي و ساير 2۵ خدمت ارزي را روي درب 
صرافي خود براي اطالع و آماده كردن اين مدارك توسط 
متقاضيان نصب كرده اند تا ابتدا از متقاضيان اين مدارك 
را دريافت كنند و سپس زمان دريافت ارز به  آنها اعالم شود 
كه اكثر صرافي ها زمان تحويل ارز را ساعت 30: 11 به بعد 
اعالم مي كنند. ضمن اينكه مشاهدات بيانگر اين است كه 
عمده متقاضيان ارز مسافرتي متقاضيان واقعي هستند و 
حضور دالالن در اين زمينه مقداري كمرنگ شده است. 
عمده مداركي كه صرافي ه��ا از متقاضيان براي دريافت 
ارز مسافرتي مي خواهند شامل مواردي چون پاسپورت، 
ويزا )براي كشورهاي شامل دريافت ويزا(، عوارض خروج، 
اصل بليت مهر ش��ده توس��ط آژانس، كارت ملي جديد 
هوشمند، خط موبايل به نام شخص متقاضي، كارت بانكي 
به نام شخص خريدار، نشاني كامل كد پستي 10 رقمي 
متقاضي مي شود. البته، يكي از شرايط مهم صرافي ها براي 
تخصيص ارز مسافرتي حضور شخص خريدار است، زيرا 
طبق گفته صراف ها به هيچ عنوان نمي توان با در دست 
داشتن مدارك فرد ديگري ارز خريداري كرد. همچنين، 
يكي از مداركي كه صرافي ها از متقاضيان ارز مس��افرتي 
مي خواهند، كارت بانكي به نام شخص خريدار است كه 
براساس اعالم صراف ها بايد مشخصات آن شخص روي 
كارت بانكي خوانا باشد و از آنجا كه با هر كارت بانكي نهايتا 
مي توان در يك روز ۵0 ميليون تومان پوز كشيد؛ بنابراين 
براي خريد سقف ارز مس��افرتي به دو كارت بانكي به نام 
خريدار نياز اس��ت. گفتني است كه در بين صرافي هايي 
كه ارز مسافرتي مي دهند، شرايط و مدارك درخواستي 
مقداري متفاوت است و برخي از آنها سخت گيري بيشتري 
در اين زمينه دارند. از سوي ديگر، نكته مهمي كه در روند 
تخصيص ارز مسافرتي در بازار ارز مشاهده شد، اين است 

كه برخي از صرافي ها فقط يورو بدين منظور مي فروختند 
و دالر براي ارز مسافرتي نمي دادند.

     رشد عرضه در سامانه نيما
و بازار متشكل عامل كاهش نرخ ارز

معصومه آقا پور عليشاهي عضو سابق كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: يكي از عوامل كاهش نرخ ارز عرضه مطلوب 
دالر در سامانه نيما و بازار متش��كل ارزي با بازگشت ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي بود. معصومه آقاپورعليشاهي، 
عضو سابق كميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درخصوص روند كاهشي نرخ 
ارز در كش��ور گفت: يكي از عوامل كاهش نرخ ارز عرضه 
مطلوب دالر در سامانه نيما و بازار متشكل با بازگشت ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي ب��ود. از طرف ديگر اميد اين 
مس��اله وجود دارد كه مذاكرات اخيري كه در حال انجام 
است، مقدماتي فراهم  آورد تا گام هاي مثبتي درخصوص 
رفع تحريم و پول هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور 
به وجود آورد. وي در ادامه اضافه كرد: مساله اشاره شده در 
باال باعث مي شود خريداران ارز كمي با احتياط عمل كنند 
و در واقع تقاضا براي سفته بازي كاهش يابد و يك آرامش 
نسبي در بازار ايجاد شود. انشااهلل در روزهاي آينده درباره 
ارز خبرهاي خوشي شنيده شود تا همراه با رفع تحريم هاي 
ظالمانه و گشايش در بخش تجارت خارجي شرايط بسيار 
خوبي را ار اين بابت و توليد ناخالص داخلي شاهد باشيم 
زيرا ش��رايط اقتصادي براي مردم بسيار سخت شده و به 
گشايش در اين زمينه نياز است. اين عضو سابق كميسيون 
اقتصادي در مجلس يادآور شد: بانك مركزي بخشنامه اي 
را در روز شنبه جهت ساماندهي بازار ارز منتشر كرد، ولي 
در حال حاضر ارزيابي زيادي درباره آن نمي توان كرد و به 
يك زمان حداقلي ۶ ماهه براي اظهارنظر در اين زمينه نياز 
است زيرا شايد به دام قضاوت زودهنگام بيفتيم، ولي آنچه 
مسلم است تمام مسووالن دغدغه مند هستند و حتي افراد 
خارج از دولت تالش مي كنند كه براي حل مشكالت كشور 
متحد باشند زيرا اكنون زمان نقدكردن و دعواهاي سياسي 
نيس��ت. همه بايد با وحدت و حل مشكالت معيشتي و 
اقتصاد به كمك آيند. هر زمان كه كشور به شرايط ثابت 
خود برگشت، آنهم نه براي ايجاد تفرقه بلكه جهت به وجود 
آوردن يك هم انديشي در كنار يكديگر بايد گوش شنوا براي 
شنيدن حرف هاي يكديگر داشته باشيم تا از بين تفاوت ها 
بهترين راه حل انتخاب شود. آقاپورعاليشاهي درخصوص 

ادامه يافتن كاهش نرخ ارز بيان كرد: براي ادامه كاهش نرخ 
ارز بايد تخصيص بهينه منابع مورد توجه قرار گيرد. به اين 
معنا كه چگونگي هزينه شدن ارز وارد شده و لمس فوايد 
اين آزاد سازي بسيار مهم است و اين ممكن نخواهد بود به 
غير از اينكه افراد متخصص و با تجربه مورد استفاده قرار 
گيرند، زيرا ديگر وقت آزمون و خطا گذشته است و ادامه 

روند گذشته به هيچ وجه صالح نيست.

     سقوط دوباره ارزش لير تركيه
تصميم فدرال رزرو امريكا براي تكميل زودتر از حد انتظار 
طرح كاهش خريد سرمايه، ارزش لير تركيه را 4.۷ درصد 
پايين آورد. به گزارش بلومبرگ، تصميم گيري هاي جديد 
فدرال رزرو امريكا ارزش لير تركيه را دوباره به پايين ترين 
رقم رس��اند. پس از اينكه جروم پاول، رييس فدرال رزرو 
امريكا اعالم كرد طرح كاهش خريد سرمايه توسط بانك 
مركزي اين كش��ور را چند ماه زودت��ر از انتظار تكميل 
مي كند، ارزش لير تركي��ه 4.۷ درصد كاهش يافت و به 
13.4۵41 در برابر دالر امريكا رسيد. لير كه هفته پيش به 
پايين ترين سطح چند سال اخير خود رسيده بود، بار ديگر 
روندي نزولي را تجربه كرد و به پايين ترين نرخ برابري خود 
مقابل دالر در طول تاريخ معاصر خود رسيد؛ تا جايي كه 
ن��رخ برابري دالر در كانال 13.۷ تثبيت ش��د. در آخرين 
دور از معامالت ارزي اس��تانبول، هر دالر با 8.14 درصد 
افزايش به 13.۷31 لير رسيد.در برابر ديگر ارزهاي مهم، 
نرخ برابري هر يورو معادل 1۵.۵۵3 لير و هر پوند معادل 

18.2۵1 لير اعالم شد.

    واكنش منفي دالر
 به سخنان رييس بانك مركزي امريكا

احتمال تغيير رويكرد بانك مركزي امريكا در تزريق دالر 
به بازار باعث عقبگرد اسكناس سبز شد. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با 0.43 درصد كاهش نس��بت به 
روز گذشته، در سطح 9۵.900 واحد بسته شد. به گزارش 
بلومبرگ، سخنان رييس بانك مركزي امريكا سيگنال 
مهمي را به بازار ارز فرستاده كه اين نهاد در حال پايان دادن 
به رويكرد قبل خود است. جروم پاول كه احتماال در چهار 
سال آينده نيز عهده دار هدايت فدرال رزرو خواهد بود با 
بيان اينكه فش��ار تورمي به مرحله اي رسيده كه نيازمند 
يك پاسخ درخور اس��ت گفت بانك مركزي براي مقابله 
با تورم احتماال زودتر از موعد به سياست انبساطي خود 
خاتمه خواهد داد. وي به نمايندگان س��نا گفت موضوع 
تغيير سياست ها در ماه دسامبر بررسي خواهد شد. قيمت 
هر اونس طال نيز با 0.2۷ درصد رشد به 1۷۷9 دالر و 39 
سنت رسيد كه تنها ۶ دالر با پايين ترين رقم ثبت شده از 4 

نوامبر تاكنون در روز سه شنبه فاصله داشت.

    افزايش ۹۰۰ درصدي ارزش ارز مجازي 
اوميكرون با كشف كروناي جديد

ارزش ارز مجازي اوميكرون به خاطر هم نامي با نوع جديد 
ويروس كرونا، بيش از 900 درصد از روز ش��نبه افزايش 
يافته و به باالترين رقم يعني ۶89 دالر رس��يده  اس��ت.  
ارز مجازي نسبتًا جديد اوميكرون كه همنام نوع جديد 
ويروس كروناست، اخيراً افزايش قيمت قابل توجهي داشته  
و عملكرد آن از ارزهاي مجازي بزرگ دنيا مانند بيت كوين 

و اتريوم بهتر بوده  است.

يادداشت

دريچه

نگاه

رويداد
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بانك مركزي به دنبال ايجاد تعادل 
بين نظارت و نوآوري است

حركت به س��مت اس��تفاده از نوآوري و ايجاد فضاي 
مقرراتي مناس��ب براي فعاليت هاي نوآورانه در حوزه 
خدمات پولي و بانكي از اولويت هاي اصلي بانك مركزي 
است و در اين مس��ير اقدامات فراواني نيز انجام گرفته 
گرچه چالش هايي نيز وجود دارد. معاون فناوري هاي 
نوين بانك مرك��زي در كنفرانس بين المللي مديريت 
كه از سوي دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد، گفت: 
ايجاد تعادل ميان كارايي و رقابت از يك سو و حفظ ثبات 
مالي و نظارت از س��وي ديگر، چالشي است كه همواره 
در فضاي نوآوري با آن روبرو هستيم. مهران محرميان 
با اشاره به تجربه زيسته دنيا در مورد اين چالش افزود: 
طي سال هاي منتهي به سال 2008 رويكرد كلي اين بود 
كه بانك هاي مركزي تا جايي كه ممكن است از نظارت 
و مقررات گذاري دور شوند تا فضا براي نوآوري باز باشد 
و تنظيم روابط به بازيگران س��پرده شود اما نتيجه آن 
رويكرد، بروز بحراني به بزرگي بحران سال 2008 بود و 
منجر به طراحي و تدوين »استاندارد بازل 3« شد كه روح 
حاكم بر آن بازگرداندن نظارت با رويكردهاي جديد بود. 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي ادامه داد: ما هم 
در ايران از اين قاعده مستثني نيستيم و برقراري تعادل و 
تناسب ميان نظارت و فضاي الزم براي نوآوري از جمله 
چالش هاي مهمي است كه با آن روبرو هستيم؛ در واقع 
اگرچه به طور مستمر در معرض انتقاد از سوي طرفداران 
نوآوري از يكسو و نهادهاي نظارتي از سوي ديگر هستيم 
اما واقعيت اين است كه ما در بانك مركزي دغدغه هر 
دو حوزه را داريم؛ هم به دنبال ايجاد فضاهاي مناسب 
و الزم ب��راي نوآوري در خدمات هس��تيم و هم حفظ 
جايگاه نظارتي بانك مركزي براي جلوگيري از لطمه 
خوردن به ثبات مالي براي مان مهم است. وي با اشاره 
به اقدامات متعددي كه بانك مركزي در حوزه نوآوري و 
ايجاد فضاي الزم براي آن انجام داده است، گفت: ايجاد 
بسترهاي مقرراتي و فني الزم براي كيف الكترونيكي 
پول، پياده سازي زيرساخت فني رمزپول ملي و تدوين 
مقررات آن، راه اندازي سامانه هاي جديد مانند پل، تدوين 
مقررات بانكداري باز و كمك به راه اندازي نئوبانك ها از 
جمله اقداماتي است كه انجام شده و در حال پيگيري 
در بانك مركزي است. معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي افزود: يكي از اقداماتي كه با جديت به دنبال آن 
هستيم و اثر بسيار خوبي در تسهيل و تسريع ايفاي نقش 
رگوالتوري براي فعاليت ه��اي نوآورانه دارد، راه اندازي 
سندباكس رگوالتوري است. به دنبال اين هستيم كه با 
راه اندازي اين سندباكس امكان فعاليت محدود را براي 
طرح هاي نوآورانه در يك محيط خاص فراهم آوريم تا 
هم صاحبان طرح در يك محيط عملياتي واقعي به نقاط 
ضعف و قوت كار خودشان پي ببرند و هم رگوالتور امكان 
و فرصت بررسي مخاطرات مختلف طرح را داشته باشد.

جريمه سنگين بانك استراليايي 
كه از مردگان هم پول مي گرفت

سومين بانك بزرگ استراليا به علت خسارت زدن 
به مشتريان خود و دريافت هزينه حتي از متوفيان، 
عذرخواهي كرد و با پرداخت ده ها ميليون دالر جريمه 
موافقت كرد. به گزارش راشاتودي، يكي از بزرگ ترين 
بانك هاي استراليا به نام » وستپك Westpac « به 
منظور حل و فصل ۶ پرونده از ۷ پرونده اي كه تحقيقات 
درب��اره آنها هنوز ادامه دارد، به علت خس��ارت زدن 
به مشتريان خود و دريافت هزينه حتي از مردگان، 
عذرخواهي كرد و با پرداخت ده ها ميليون دالر جريمه 
موافقت كرد. سومين بانك بزرگ استراليا 81 ميليون 
دالر )113 ميليون دالر اس��تراليا( جريمه پرداخت 
خواهد كرد و عالوه بر آن، ۵۷ ميليون دالر نيز به عنوان 

غرامت به مشتريان خود خواهد داد.

تامين مالي ۳۵۰  هزار ميليارد 
توماني ساخت ۱ ميليون مسكن 

عضو هيأت مديره بانك مسكن با بيان اينكه ظرفيت 
فني و مهندسي كش��ور اجازه ساخت يك ميليون 
مسكن را مي دهد، گفت: براي ساخت يك ميليون 
واحد مسكن در سال نياز به منابع3۵0هزار ميليارد 
توماني است. محسن فاضليان اظهار داشت: تاكنون 
از محل تسهيالت مس��كن در قالب فروش اقساطي 
براي مس��كن مهر 2 ميليون و 140 هزار و 349 واحد 
تعيين تكليف شده و در سال جاري براي بيش از 34 
هزار و 91 واحد مسكن مهر دفترچه ارايه شده است. 
وي افزود، آنچه از مسكن مهر مانده 22۶ هزار و ۵3۶ 
واحد است كه بايد تكميل و ارايه شود. از سال 84 خط 
اعتباري ۵00 هزار ميليارد ريالي توسط بانك مركزي 
براي مسكن مهر اختصاص يافت، در حال حاضر مسكن 
مهر باقيمانده در برخي  مناطق 30 درصد و در برخي 
مناطق ديگر 30 تا ۷0 درصد پيشرفت داشته و آنهايي 
كه باالي ۷0 درصد پيشرفت داشته اند، در اولويت قرار 
دارند.  فاضليان در مورد طرح اقدام ملي مسكن افزود: 
تا 2۵9 هزار و 438 واحد مس��كن اقدام ملي ثبت نام 
ش��ده و 10۵ هزار ميليارد ريال پول متقاضيان واريز 
شده است، در كنار اين طرح جهش توليد مسكن هم 
دنبال مي ش��ود. عضو هيأت مديره بانك مسكن در 
مورد سهم زمين از هزينه مسكن گفت: در شهرهاي 
بزرگ بين ۵0 تا ۷0 درصد، شهرهاي متوسط بين 
30 تا ۵0 درصد و در شهرهاي كوچك زير 30 درصد 
از هزينه مس��كن مربوط به زمين اس��ت.تقاضاي 
انباش��ته براي مسكن در كش��ور ۵ ميليون واحد 
است و هر س��ال به اندازه تعداد ازدواج ها و تشكيل 
خانواده ها به اين تقاضا اضافه مي  ش��ود، جمعيت 
كشور 8۶ ميليون نفر اس��ت كه 2۵ تا 2۷ ميليون 
مسكن در كشور وجود دارد. بين ۵ تا ۶ ميليون نفر 

مستأجر هستند. 

فاصله دالر آزاد و صرافي به 2600 تومان افزايش يافت

رشد آرام قيمت سكه در كانال ۱۲ ميليون تومان

     دغدغه تأمين ارز نداريم
در ابتداي هفته جاري ايجاد ش��كاف ميان نرخ ارز در 
صرافي هاي تحت نظارت بانك مركزي با بازار آزاد منجر 
به چالش هايي ش��د؛ علت اين موضوع آغاز مذاكرات 
سياسي ايران و با كشورهاي اروپايي بود زيرا اين موضوع 
استنباط مي شد كه قيمت ارز بعد از مذاكرات تاريخ 8 
آذر ماه با افزايش شديد مواجه شود. در روزهاي ابتدايي 
هفته جاري از بازار داغ اجاره كارت ملي و سوءاستفاده 
از هويت مردم و صف هاي پرتراكم جلوي در صرافي ها 
حكايت مي كرد قيمت دالر اعالم شده از بانك مركزي 
در كانال 2۷ هزار تومان بود ولي در بازار آزاد مي شد اين 
دالر را با قيمت 29 هزار تومان نيز فروخت. اين مساله 
موجب شد ضمن ورود دستگاه هاي انتظامي به بازار ارز 
و كنترل بازار، بانك مركزي نيز بخشنامه جديدي را به 
منظور تغيير در شيوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار 
صادر كند كه اين دو عامل موجب بهبود شرايط فروش 
ارز ش��د. در بخش��نامه بانك مركزي آمده بود خريد 
ارز س��هميه اي اگر تا قبل از اين ب��ا كارت ملي صورت 
مي گرفت از زمان صدور اين بخش نامه متقاضي ارز كه 
شرايط متقاضي ذيل سر فصل هايي مشخص شده بود 
عالوه بر كارت ملي مي بايست داراي سيم كارت معتبر 
به نام متقاضي، اصل و كپي مداركي همچون بليت، ويزا، 
پاسپورت و عوارض خروج از كشور را نيز براي خريد ارز 
همراه داشته باشد تا بتواند از سهميه خريد ساالنه دالر 
يعني 2200 دالر اس��تفاده كند. امروز كه اين گزارش 
منتشر مي شود قيمت ارز روند نزولي به خود گرفته و هر 
دالر امريكا در صرافي هاي مجاز به كانال 2۶.000 تومان 
رسيده است. با اين حال كارشناسان معتقدند، سياست 
بانك مرك��زي بايد تأمين ارز صرفا ب��راي متقاضيان 
واقعي به صورت اسكناس يا حواله ارزي باشد تا در كنار 
كاهش تالطمات بازار ارز، هيجانات كاذب و نيز تقاضاي 
آربيتراژي در اين بازار تنش زا به حداقل برسد. در اغلب 
كشورها، صرفًا متقاضيان حقيقي ارز امكان ورود به اين 
بازار و تمايل به معامله ارزي دارند. اما متأسفانه در بازار 
ارز ايران به دليل فضاي چند نرخي ارز، بعضي از مردم 
به دنبال بهره برداري از اين تفاوت  هس��تند. تصميم 
بانك مركزي در اين شرايط براي تغيير قوانين فروش 
ارز س��هميه اي و محدود كردن آن داليل مش��خص 

و روشني داش��ته است. آن دسته از ش��هرونداني كه 
متقاضي حقيقي خريد و فروش ارز هستند، مي توانند 
با مراجعه به صرافي ها و ارايه مدارك مرتبط، به راحتي 
نياز ارزي خود را برطرف سازند. وقتي اختالف نرخ ارز 
بين بازار آزاد و صرافي ملي ايجاد مي شود، شاهد پديده 
كارت هاي اجاره اي خواهيم ب��ود. البته اين پديده در 
كشور محدود به كارت ملي نيست و كارت هاي اجاره اي 
و صوري متعددي براي اظهار خالف واقع سودجويان 
رد و بدل مي شود. با اين وجود، در مقطع فعلي به دليل 
سوءاستفاده، سودجويي و عدم امكان راستي آزمايي 
از متقاضيان درياف��ت ارز در صرافي ها، بانك مركزي 
مق��ررات و الزاماتي براي فروش ارز ابالغ كرده اس��ت. 
شيوه مديريت بازار ارز در ايران، شناور مديريت شده 
اس��ت. به اين معني كه حاكم و ناظر بازار ارز در مواقع 
مقتضي، تصميماتي جهت مديريت بازار اتخاذ مي كند. 
در كنار اثرگذاري نتايج مذاكرات پيش رو بر بازار ارز، با 
توجه به برنامه هاي خوب طراحي شده از سوي دولت، 
نظير تسهيل ش��رايط تجارت با كشورهاي همسايه و 
ديپلماس��ي اقتصادي با تمركز بر كشورهاي منطقه، 
اگر در آينده نزديك سياست هاي ارزي دولت عملياتي 
شود، هيچ دغدغه و خطري در تأمين نياز ارزي كشور 
وجود نخواهد داشت. به ويژه آنكه تراز تجاري كشور در 

ايام اخير مثبت شده و اين روند ادامه دارد.

   تامين ارز كاالهاي اساسي و واكسن كرونا 
با وجود محدوديت هاي ارزي

به رغم انتقادات وارده به سياست تخصيص ارز 4200 
توماني، بررس��ي رون��د و عملكرد تامي��ن ارز واردات 
كاالهاي اساسي، دارويي و به ويژه واكسن كرونا حاكي 
از آن اس��ت بانك مركزي در زمينه تامين ارز واردات 
اين گروه از كاالها عملكرد مناس��بي داشته است. در 
خصوص ميزان تامين ارز با نرخ ترجيحي گزارش هاي 
منتشر شده از سوي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 
نيمه نخست سال 1399 و در كل سال 1399 به ترتيب 
در حدود ۶.2 و 11.1 ميليارد دالر ارز با نرخ ترجيحي 
تامين ش��د. اين در حالي اس��ت كه ط��ي هفت ماهه 
سال 1400 معادل با كل سال 1399 تامين ارز با نرخ 
ترجيحي صورت پذيرفته اس��ت. ضمن آنكه افزون بر 

تامين ارز كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، 
به منظور واردات واكسن كرونا در حدود 1.۵ ميليارد 
دالر از س��وي بانك مركزي تامي��ن ارز صورت گرفته 
است كه به طور قطع اين مهم نقش بسزايي در زمينه 
تسريع واكسيناسيون عمومي در كشور ايفا كرده است. 
همچنين در آخرين گزارش منتشر شده از سوي بانك 
مركزي اشاره شده است كه در هفت ماهه سال 1400 
در ح��دود 11.1 ميليارد دالر با نرخ ترجيحي )4200 
تومان( براي واردات كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات 
پزشكي و واكس��ن كرونا از سوي بانك مركزي تامين 
ارز انجام شده است. با آگاهي نسبت به وقفه و اختالف 
زماني ميان فرآيند تامين ارز كاال با ترخيص گمركي و 
عدم امكان مقايسه دقيق ميان مبلغ تامين ارز واردات 
با كل ارزش واردات، با اين حال نسبت تامين ارز با نرخ 
ترجيحي به كل ارزش واردات گمرك��ي در اين دوره 
حاكي از نقش موثر بانك مركزي در تس��هيل فرآيند 
تجارت خارجي و تامي��ن ارز واردات به ويژه كاالهاي 
اساسي و نيز اقالم مورد نياز حوزه بهداشت و درمان در 

طول اين مدت بوده است.

     وصول و رسوب حق بيمه توسط 
كارگزاران  تخلف است 

مديركل نظارت بر شبكه خدمات بيمه اي بيمه مركزي 
اعالم كرد: وصول و رسوب حق بيمه توسط كارگزاران 
در فرآيند صدور يا قراردادهاي منعقد شده بين برخي از 
شركت هاي بيمه يا نمايندگان تابعه با كارگزاران رسمي 
تخلف اس��ت و با متخلفان برخورد مي شود.  »محمد 
جواد آقاجري« گفت: پي��رو مغايرت هاي موجود در 
فرآيندهاي صدور ي��ا قراردادهاي منعقده بين برخي 
از شركت هاي بيمه و يا نمايندگان تابعه با كارگزاران 
رسمي بيمه مستقيم در بخشنامه اي موارد تخلف به 
شركت هاي بيمه اعالم ش��د.  براساس اين بخشنامه 
واگ��ذاري اختيار دريافت حق بيمه به طور مس��تقيم 
يا در بس��تر الكترونيكي از بيمه گذاران به كارگزاران 
رسمي و تاخير در واريز وجوه حق بيمه دريافتي توسط 
نمايندگان به حساب شركت هاي بيمه تخلف است. 
مغايرت فرآيندهاي صدور با مقررات و دستورالعمل هاي 
جاري مبني بر ايجاد دسترس��ي به سيستم صدور و 

يا واگذاري كاربري صدور به كارگزاران رس��مي بيمه 
مسقيم و برخط توسط نمايندگان و شعب آن شركت و 
متعاقباً پرداخت بخشي از هزينه صدور به اين كارگزاران 
توسط شركت هاي بيمه تخلف است.  مديركل نظارت بر 
شبكه خدمات بيمه اي بيمه مركزي از شركت هاي بيمه 
خواست، ضمن بازنگري فرآيندهاي صدور و اصالح مفاد 
قراردادهاي مرتبط، از هرگونه وصول حق بيمه توسط 
كارگزاران و رسوب مبالغ حق بيمه نزد آنان و پرداخت 
بخشي از هزينه صدور توسط ش��ركت به كارگزاران 
جلوگيري كند و حق بيمه وصولي توسط نمايندگان نيز 
در روز دريافت، به حساب شركت بيمه واريز، و نتيجه 
اقدامات انجام شده حداكثر ظرف مدت دو روز كاري 
به بيمه مركزي منعكس ش��ود. همچنين اعالم شد، 
مسووليت حسن اجراي مفاد اين بخشنامه با مديران 
عامل و واحده��اي اجرايي ذيربط ب��وده و در صورت 
مشاهده موارد مغاير، وفق مقررات با كاركنان كليدي، 

نمايندگان و كارگزاران مربوطه رفتار خواهد شد.

    موسوي: راهكارهاي غيرتورمي
جايگزين راهكار حذف ارز ترجيحي شود

يك عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: 
در اينكه اختصاص ارز 4 هزار و 200 توماني جز ايجاد 
زمينه رانت و فساد در كش��ور، هيچ آثار مثبتي بر سر 
سفره هاي مردم نداشته، شكي نيست اما رييس جمهور 
روش ه��ا و راه كارهاي غير تورم��ي را جايگزين كند. 
به گزارش ايسنا، س��يد علي موسوي در جلسه علني 
)چهارشنبه( مجلس ش��وراي اسالمي در نطق ميان 
دس��تور خود ضمن تبريك روز مجلس با بيان اينكه 
دولتي با منطق تدبير و ايمان در ميدان حضور دارند، 
گفت: هر وقت منافع ملي ايجاب كند، مذاكره و توافق در 
دستور كار قرار مي گيرد اما كشور معطل مذاكره و توافق 
حاصل از آن نخواهد بود. توفيقات و دستاوردهاي دولت 
جديد در زمان اندك نظير افزايش ميزان صادرات نفت، 
انعقاد قراردادهاي مهم تجاري با كش��ورهاي منطقه، 
افزايش صادرات غير نفتي، دسترسي كشور به بخشي 
از دارايي هاي بلوكه شده گوياي اين است كه در شرايط 
تحريم مي توان با طيف گسترده اي از كشورهاي منطقه 

و جهان كار كرد.

اخبار

اقدام موثر فروش ارز
به متقاضي واقعي

فروش ارز س��هميه اي صرفًا با 
كارت ملي تصميم اش��تباهي 
بود و مقررات اخير بانك مركزي 
مبني بر دريافت ارز سهميه اي 
مشروط به ارايه مداركي خاص، 

اقدامي مثبت بوده است.
وقتي اختالف قيمت بين بازار 
آزاد و صرافي ملي وجود داشته باشد، شاهد ايجاد صف 
مقابل صرافي ها و افزايش درخواست ارز خواهيم بود. 
اين صف ها و تقاضاي ارز فقط در صرافي ها مش��اهده 
نمي ش��ود؛ بلكه در موضوع ارز نيمايي نيز وجود دارد و 
شاهد صف تقاضا در وزارت صمت و بانك مركزي براي 
خريد ارز نيمايي هستيم. درشرايطي كه فضاي بازار ارز 
ناآرام است و دچار بي ثباتي شده، افراد سودجو نيز از اين 
شرايط استفاده كرده و موجب ايجاد تقاضاي كاذب در 
بازار ارز خواهند شد. فروش ارز سهميه اي صرفاً با كارت 
ملي تصميم اشتباهي بود؛ بنابراين برقراري شرايط و 
مقرراتي كه اخيراً از س��مت بانك مركزي اتخاد شده و 
دريافت ارز سهميه اي را مشروط به ارايه مدارك خاصي 
كرده است، اقدامي مثبت در جهت كنترل و آرامش بازار 
ارز است. ارز بايد به متقاضي واقعي بر اساس سرفصل هاي 
ارز خدماتي بان��ك مركزي تعلق گي��رد و اين خيلي 
غيرمنطقي است كه ارز به تمام جمعيت كشور فروخته 
شود. مسافران نيز مي توانند در فرودگاه و با احراز شرايط 
خروج قطعي از كشور، ارز مورد نياز خود را تهيه كنند. 
با توجه به مشكالت معيشتي موجود در جامعه، مردم 
تمايل به اج��اره دادن كارت ملي خود در قبال دريافت 
مبالغ ناچيز را هم دارن��د و بايد با اصالح قوانين مانع از 
شكل گيري اين چنين معضالتي شد. البته مقررات جديد 
بانك مركزي براي فروش اس��كناس ارزهاي خارجي، 
موجب جمع شدن بساط كارت هاي اجاره اي و حركت 

بازار ارز به سمت آرامش نسبي خواهد شد.

سيد كمال سيدعلي

راهكارهاي تحقق
رشد ۸ درصدي اقتصاد

سال ها بحث تهيه سند آمايش 
مطرح است كه در دولت گذشته 
تهيه ش��د و نيمه تم��ام ماند و 
درصورتي كه اين راه ادامه پيدا 
كند، بس��يار مفيد خواهد بود. 
دولت چنانچه بتواند براساس 
س��ند آماي��ش بودج��ه را به 
سرانجام برساند، كار بسيار درس��تي انجام داده است. 
همانطور كه مي دانيد سال ها بحث تهيه سند آمايش 
مطرح بود كه در دولت گذشته تهيه شد و انصافا يكي 
از كارهاي خوب هم همين تهيه س��ند آمايش بود كه 
نيمه تمام ماند، درصورتي كه اي��ن راه ادامه پيدا كند، 
بس��يار مفيد واقع خواهد شد.  س��ند آمايش بيشتر از 
انجام كارهاي زائد جلوگيري به عمل مي آورد و بسيار 
پيش آمده كه زمان بررسي بودجه تصميمات احساسي 
گرفته مي شود، به اين معنا هركسي كه زور زيادي دارد، 
براي اخذ بودجه فشار وارد مي كند كه در نتيجه آن پيش 
آمده كه در شهري براي مسائلي بودجه گرفته شده كه 
نيازي به آن نبوده است. در نتيجه چنين رفتاري جايي 
كه نياز به آزادراه داريم، نمي س��ازيم و در جايي كه نياز 
وجود ندارد، مي س��ازيم.   سند آمايشي، سند مطالعه 
شده به حساب مي آيد، يعني بر مبناي آن درباره نيازها 
صحبت مي شود كه در نتيجه اس��تان فقير، فقيرتر و 
استان ثروتمند، ثروتمندتر نخواهد شد.  بحث مولدسازي 
دارايي هاي دولت مهم است كه اين روزها از سوي دولت 
درباره آنها صحبت به ميان مي آيد. حدود هفت هزارهزار 
ميليارد تومان بنا به نقل قول وزراي اقتصاد اموال مازاد 
وجود دارد، اين اموال را بايد مولد سازي كرد كه تمركز 
براين مساله بسيار كمك كننده خواهد بود زيرا درصورت 
وارد آمدن آسيب هاي نفتي اين مولدسازي كمبودها را 
جبران مي كند.  كوچك كردن دولت مساله ديگري است 
كه درباره آن بين دولت و مجلس نياز به همگرايي وجود 
دارد به اين دليل كه وقت��ي درباره كاهش هزينه هاي 
جاري صحبت به ميان مي آيد، حركت بودجه س��ال 
گذشته تكرار نش��ود، يعني دولت 93۷ هزار ميليارد 
تومان كل بودجه را تعيين كرد و در مجلس بر آن 300 
هزار ميليارد تومان با هزينه هاي جاري اضافه ش��د. در 
بعضي از جاها مخصوصا جدول هفت اين امكان وجود 
دارد تا دستگاه هاي هم طراز را با هم ادغام كرد. مساله 
بعدي بحث سروسامان دادن به يارانه ها است. اكنون دو 
يا سه نوع يارانه پرداخت مي شود كه آنها سرجمع حدود 
120 هزار ميليارد تومان مي شود. اوال بهتر آن است تا 
دولت اين يارانه ها را به قول معروف يك كاسه كند، بعد 
هم حذف دهك هاي باال از دريافت يارانه را مورد توجه 
قرار دهد. يارانه هاي پنهان هم نكته ديگري به حساب 
مي آيد كه در بخش انرژي است و نبايد فراموش شود، 
يعني نرخ براي پرمصرف ها باال رود و براي كم مصرف ها 
پايين آيد يا حتي رايگان شود. صندوق هاي بازنشستگي 
هم آخرين نكته قابل اشاره است زيرا پس از بحران آب 
مي تواند به يك ابربحران براي كشور تبديل شود. بيش 
از 80 درصد از منابع صندوق هاي بازنشس��تگي و 90 
درصد از صندوق هاي لشگري را دولت تامين مي كند، 
نياز است تا براي آنها راهكاري مورد توجه قرار گيرد تا 
خود را تامين كنند. دستيابي به يك رشد 8 درصدي نياز 
به سرمايه گذاري باال دارد كه بخشي از آن بودجه دولت 
به حساب مي آيد، آقاي ميركاظمي هم دراين خصوص 
درست مي گويد و آن بخش از منابع بودجه را مورد اشاره 
ق��رار داده، اما كسب چنين رتبه اي از رشد اقتصادي 
نياز به منابع و سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و 
سرمايه گذاري خارجي دارد كه در قانون برنامه براي 
آنها پيش بيني هايي صورت گرفته است. عالوه براين 
بايد در نظر داش��ت كه اكنون دو هزار و ۷00 يا 800 
هزار ميليارد تومان نقدينگي دست مردم قرار دارد كه 

براي سرمايه گذاري به دنبال امنيت هستند. 

مهرداد الهوتي



بازار س��رمايه از رونق افت��اده و ديگ��ر كارگزارهاي فعال 
نمي توانند سودآوري همانند س��ال هاي گذشته داشته 
باشند. بررسي عملكرد 10 شركت كارگزار فعال در بورس 
طي آبان ماه  نشان مي دهد كه اين بازار در مقايسه با سال 
گذشته كاهش 70 درصدي داشته است.  به عقيده بسياري 
از كارشناس��ان بورس از تابستان س��ال 99 تاكنون روند 
افزايشي به خود نگرفته و اين موضوع باعث شده بسياري 
سرمايه گذاران از بازار فراري شوند به همين ترتيب ميزان 
سوددهي شركت هاي كارگزاري نيز كاهشي بوده است. 
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه پس از ثبت 200 هزار 
ميليارد تومان دادوس��تد مهرماه در كارنامه واسطه هاي 
بورسي، آبان   ماه نيز تفاوت چنداني براي كارگزاران نداشت 
و ارزش دادوستدهاي ثبت ش��ده از 109 كار گزاري فعال 
بازار س��رمايه با افزايش اندك به 221هزار ميليارد تومان 
رسيده است. البته انتظار مي رود كه آذرماه نيز درآمدهاي 

شركت هاي كارگزار به اين محدوده برسد.

    عملكرد آبان ماه چگونه بود؟
بررسي عملكرد كارگزاري ها در بازار سرمايه نشان مي دهد 
ك��ه در آبان ماه در حالي خريدوف��روش 220 هزار و 635 
ميلي��ارد توماني را در كارنامه خود ثب��ت كردند كه 136 
هزار و 732 ميليارد توم��ان يعني معادل 62 درصد از اين 
رقم در اختيار مبادالت آنالين بوده اس��ت. همچنين 83 
هزار و 529 ميليارد تومان ديگ��ر نيز حجم معامالت در 
اين نهادهاي مالي به  صورت عادي بوده است.  در اين ميان 
طبق روال دوره هاي قبل،  درصد بااليي از خريدوفروش ها 
تنها در انحصار چند كار گ��زاري بود، به  طوري  كه نيمي از 
معامالت اين  ماه تنها از كانال 10 كار گزاري صورت گرفت. 
در صدر اين خريدوفروش ها نيز همچنان كار گزاري مفيد 
به عنوان برترين واس��طه   بورس��ي قرار دارد، به  طوري  كه 
ارزش دادوستدهاي ثبت شده در كار گزاري مفيد در  ماه 
گذش��ته به حدود 42   هزار و 447 ميليارد تومان رسيد تا 
اين كار گزاري به تنهايي 19/2  درصد از كل معامالت اين 
نهاده��اي مالي را در آبان ماه به خ��ود اختصاص دهد. در 
ادامه اين روند نيز كار گزاري آگاه توانست 8/5  درصد از كل 
معامالت كار گزاري  ها در  ماه گذشته را به خود اختصاص 
دهد كه اي��ن حجم از معامالت، خريدوفروش��ي بيش از 
17هزار و 708 ميليارد تومان بود.  كار گزاري بانك پاسارگاد 
نيز در  ماه گذشته داد  و  ستد 10 هزار و 162 ميليارد توماني را 
تجربه كرد و در رتبه سومين كار گزاري برتر  ماه قرار گرفت. 
سهم اين كار گزاري از كل مبادالت به 4/6 درصد رسيد. در 
ادامه ديگر كار گزاري  هاي برتر آبان ماه، دو كار گزاري آرمون  
بورس و صبا تأمين به ترتيب سهمي 4/4 و 3  درصدي از كل 
معامالت  ماه را به خريدوفروش هاي خود اختصاص دادند.

   كدام شركت ها برتر بودند؟
همان گونه كه در ابتدا  گفته شد كار گزاري مفيد به عنوان 
برترين كار گزاري در آبان ماه ش��ناخته ش��د. كار گزاري 
مزبور بيش��ترين فعاليت را در معامالت آنالين داش��ت، 
به  طوري  كه اين كار گزاري به تنهايي 30/46 درصد از كل 
معامالت آنالين را در بازار سرمايه به خود اختصاص داد. 
ارزش اين دادوستدهاي الكترونيك رقمي معادل 41   هزار 
و 662ميليارد تومان را ش��امل مي ش��ود كه 98 درصد از 
كل خريدوفروش هاي كار گزاري مفيد است.  در همين 
راستا 666 ميليارد و 593 ميليون تومان از معامالت اين  
ماه كار گزاري مفيد )معادل 1/6درصد( به معامالت عادي 
تعلق داشته است. بررسي عملكرد كار گزاري آگاه نيز نشان 
مي دهد اين نهاد مالي در  ماه گذش��ته بخش عمده  اي از 

معامالت را به خريدوفروش آنالين اختصاص داده است، 
به  طوري  كه حدود 93 درصد از كل دادوستدهاي صورت 
گرفته توس��ط   اين كار گزاري به  صورت الكترونيكي بوده 
كه رقمي بالغ بر 17 هزار و 396 ميليارد تومان را ش��امل 
مي شود. اين حجم از دادوستدهاي آنالين 12/7درصد از 
كل را شامل مي شود. همچنين اين كار گزاري يك هزار و 
211ميليارد تومان نيز در معامالت عادي ثبت كرده است 
كه 6/5  درصد از كل معامالت اين كار گزاري و 1/6 درصد از 
كل دادوستدهاي عادي ثبت شده در آبان ماه را شامل شده 
است.  كار گزاري مبين سرمايه نيز  ماه گذشته با اختالف 
نسبت به دو كار گزاري اول رتبه سوم معامالت آنالين را 
در اختيار گرفت؛ به  طوري  كه سهم معامالت آنالين اين 
كار گزاري به بيش از 5 هزار و 206 ميليارد تومان رسيد كه 
89 درصد از كل مبادالت آن را شامل مي شود. تغيير سبك 
معامله سهام پس از شيوع گسترده كرونا و البته درب  هاي 
بسته كار گزاري  ها به روي مشترياني كه حضوري به اين 
نهادهاي واسط مراجعه مي كنند از مهم ترين داليل رشد 

دادوستدهاي آنالين در ماه هاي گذشته است.

    بازار از نگاه چهارشنبه
ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارش��نبه، 10 آذرماه با 17 هزار و هشت واحد كاهش، 
در جايگاه يك ميليون و 340 هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و 287 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 30 هزار و 527 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار 
و 931 واحد كاهش به 367 هزار و 563 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با سه هزار و 104 واحد افت به 231 هزار 
و 363 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 11  هزار و 323 واحد 

و شاخص بازار دوم، 37 هزار و 851 واحد كاهش داشتند.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« و »بيمه  
و صندوق  بازنشس��تگي« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند 

معامالت گروه ه��اي »بانك ها و موسس��ات اعتباري« و 
»محصوالت غذايي و آشاميدني« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »فسبزوار«، »سمگا« و »شستا« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »وگردش«، »شفن« و »شبصير« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت نفت 
پارس با نماد »شنفت« با 192 واحد، بانك تجارت با نماد 
»وتجارت« با 173 واحد، دارو پخش با نماد »وپخش« با 
138 واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با 85 واحد، 
شركت سرمايه گذاري شفا دارو با نماد »شفا« با 59 واحد، 
آسان پرداخت پرشين با نماد »آپ« با 56 واحد، همكاران 
سيستم با نماد »سيستم« با 54 واحد، مس شهيد باهنر با 
نماد »فباهنر« با 36 واحد، بهنوش ايران با نماد »غبهنوش« 
با 30 واحد و مهندسي نصير ماشين با نماد »خنصير« با 28 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. 
در مقابل صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
2 هزار و 81 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« 
با يك هزار و 190 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« يا يك هزار و 25 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 994 واحد، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 896 واحد، شركت 
س��رمايه گذاري غدير با نم��اد »وغدير« ب��ا 882 واحد، 
پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با 852 واحد، پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« ب��ا 713 واحد و پااليش نفت تهران 
با نماد »ش��تران« با 544 واحد، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »ش��بندر« با 537 واحد و پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا« با 523 واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند. برپايه اين گزارش، در آخرين روزكاري هفته 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، بانك تجارت با نماد 
»وتجارت«، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد 
»پترول«، پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« و پااليش نفت 

بندرعباس با نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 244  ميليون 
و 724 هزار برگه س��هم به ارزش 2 ه��زار و 571 ميليارد 
ريال  دادوستد شد. طي روزچهارشنبه شاخص فرابورس 
بيش از 224 واحد كاهش داشت و بر روي كانال 19 هزار 
و 235واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد 
و 718 ميليون برگه سهم به ارزش 19 هزار و 518 ميليارد 
ريال دادوستد شد. در اين روز شركت صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، 
توليدات قائد بصير با نماد »شبصير«، بيمه پاسارگاد با نماد 
»بپاس«، مجتمع صنايع الس��تيك يزد با نماد »پيزد«، 
سپيدار سيستم آسيا با نماد »سپيدار«، بيمه تجارت نو با نماد 
»بنو«، آسيا سير ارس با نماد »حآسا«، ريل سير كوثر با نماد 
»حسير« و كلر پارس با نماد »كلر« با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سنگ آهن 
گهرزمين با نماد »كگهر«، سهامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب«، فرابورس ايران با نم��اد »فرابورس«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »ش��گويا«، پااليش نفت الوان با نماد »ش��اوان«، 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، 
پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، زغال سنگ پرورده 
طبس با نماد »كزغال« و گروه توسعه ملي مهر آيندگان 
با نماد »ومهان« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. 
در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، 1.3درصد كاهش يافت 
و ارزش س��بد 532هزار توماني، يك ميليون توماني و 
492هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون 
و 852هزار تومان، 22 ميلي��ون و 327هزار تومان و 10 
ميليون و 990هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار توماني سهام 

عدالت به 7 ميليون و 111هزار تومان رسيده است.
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روز ناگوار بورس هاي جهاني
ايس�نا| وضعيت تورم نس��بت ب��ه ماه هاي قبل 
نه تنها بهتر نشده كه حاال با اوج گيري قيمت انرژي 
و مس��كن و همچنين نقدينگي موجود روزبه روز 
ش��رايط وخيم ت��ري را تجربه مي كن��د. نرخ تورم 
س��ومين اقتصاد اروپا در 12 ماه منتهي به اكتبر با 
0.4 درصد افزايش نس��بت به دوره مشابه منتهي 
به ماه قبل به سطح 2.6 درصد رسيد. اين نرخ تورم 
0.2 درصد بيشتر از نرخ مورد انتظار قبلي و باالترين 
سطح تورمي ثبت شده در فرانسه در 13 سال اخير 

بوده است.
مديران بانكي س��عي دارند بازارها را آرام نگه دارند 
اما به وخيم ب��ودن اوضاع نيز اش��اره دارند. رافائل 
بوس��تيك، مدير دفتر منطقه اي ف��درال رزرو در 
آتالنتا گفته نرخ بهره  مي تواند تا پيش از پايان يافتن 
سال جاري ميالدي افزايش پيدا كند. جان ويليامز، 
مدير دفتر منطق��ه اي نيويورك گفته نرخ تورم در 
س��طحي قرار دارد كه مقابله با آن نيازمند زمان و 
حوصله خواهد بود. گري رايس، سخنگوي صندوق 
بين المللي پول نيز در رابطه با افزايش تورم گفت تورم 

باال، كوتاه مدت نخواهد بود.
دن اسپايسر، تحليلگر بازار سرمايه در موسسه اي ان 
زد گفت: سه ماهه سوم سال داراي جنبه هاي مثبت 
و جنبه هاي منفي بود و ما شاهد بوديم شركت هاي 
بزرگ ش��اخص اس اند پي 500 يك رشد متوسط 
13درصدي را در درآمد خود به نس��بت فصل قبل 
ثبت كردند. از طرف ديگر ريس��ك هاي موجود بر 
سر راه بازار از جمله تورم و اخالل در زنجيره تامين 
طي اين مدت نه تنها كمتر نش��ده اند بلكه بيشتر 

هم شده اند.
در وال استريت همه شاخص ها نزولي بودند؛ تا جايي 
كه دو شاخص هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بس��ته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانسترالز اوريج« با 1.85 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در س��طح 34 هزار و 483.68 

واحد بسته شد.
در معام��الت بازاره��اي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتسي 100« بورس لندن با 0.71 درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح 7059.45 واحد بسته 
شد. ش��اخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در 
آلمان با كاهش 1.18 درصدي و ايستادن در سطح 
15 هزار و 100.13 واحدي به كار خود خاتمه داد 
و ش��اخص »كك 40« بورس پاري��س با عقبگرد 
0.81 درصدي در س��طح 6721.16 واحد بس��ته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 1.78 درصد 
پايين رفت و به 8305.10 واحد رسيد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند؛ 
تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو 
ژاپ��ن با ريزش 1.63 درصدي تا س��طح 27 هزار و 
821.67 واح��دي پايين رفت. ش��اخص »هانگ 
سنگ« بورس هنگ كنگ 1.58 درصد پايين رفت 

و در سطح 23 هزار و 475.26 واحد بسته شد.
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« كاهش 0.4 
درصدي را تجربه كرد و در سطح 4832.03 واحد 
بسته ش��د. در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند 
ايكس 200« بورس سيدني با 0.22 درصد افزايش 
و ايستادن در سطح 7255.97 واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

بورس، كشش فروش
سهام دولت را دارد؟ 

جعفر ق��ادري، رييس كميته اقتصاد كميس��يون 
برنامه وبودجه مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
بودجه س��ال 1401 كه هم اكنون توسط دولت در 
حال تدوين است، گفت: با توجه به جلساتي كه با 
رييس سازمان برنامه وبودجه داشتيم، اين انتظار 
مي رود كه تا جاي ممكن بودجه با كسري كمتري 

بسته شود و بودجه در حقيقت واقعي تر باشد.
وي افزود: بر اين اس��اس انتظاري كه براي افزايش 
حقوق ها وجود دارد اين است كه متوسط 10 درصد 

به حقوق ها اضافه شود.
اين مسوول بابيان اينكه شايد تصور شود كه با توجه 
به ت��ورم 30 تا 40 درصدي بايد حقوق ها بيش��تر 
افزايش پيدا كند، گفت: تالش دولت بر اين است كه 
بي دليل هزينه ها را اضافه نكند و منجر به كسري 
بودجه بيشتر نشود. در كسب درآمدهاي نفتي نيز 

همين رويكرد وجود دارد.
رييس كميته اقتصاد كميس��يون برنامه وبودجه 
مجلس با انتقاد از عملكرد در خصوص فروش اموال 
مازاد دولتي براي جبران كسري بودجه تأكيد كرد: 
بايد يك ساختار منظمي در سازمان خصوصي سازي 
پيش بيني ش��ود و اموال و دارايي دستگاه ها به آن 
بخش منتقل ش��ود زيرا اگر كار به خود دستگاه ها 
واگذار ش��ود براي فروش اموال و دارايي هاي شان 

همراهي نمي كنند.
نماينده مردم ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي 
درباره فروش سهام دولت در شركت هاي توليدي 
گفت: وضعيت بازار بورس به گونه اي است كه دولت 
حتي سهامي براي فروش هم داشته باشد، به راحتي 
نمي تواند اين كار را انجام ده��د. اين موارد بايد در 

بودجه سال آينده مدنظر باشد.
قادري با اشاره به ضرورت توجه دولت به كارهاي 
مش��اركتي و اس��تفاده از ظرفي��ت بخش هاي 
غيردولتي گفت: ش��ايد نياز باشد مجلس نيز در 

اين زمينه ورود جدي تري داشته باشد.
 نس��بت به بعضي از عملكردهاي مجلس كاماًل 
معترض هس��تيم. طرح مالكي��ت صنعتي را در 
دس��تور كار قرارداديم كه 150 ماده دارد و چند 
هفته وقت مجلس را مي گيرد. اين ايراد شايد به 
عدم تعامل شوراي نگهبان با مجلس بازمي گردد 
زيرا اين شورا اجازه نمي دهد بعضي از طرح ها با 

استفاده از اصل 85 مطرح شود.

تأمين مالي منفي دولت!
ايرنا| در سوم آبان ماه سال جاري، انتشار خبري 
مبني بر فروش 37 ه��زار ميليارد تومان اوراق از 
سوي دولت باهدف تأمين كسري بودجه از مسير 
بازار س��رمايه، باعث ش��د تا فعاالن بازار سرمايه 
نسبت به اين اقدام واكنش نشان دهند. در ابتدا 
اين موضوع بايد موردتوجه قرار گيرد كه معامالت 
اوراق به دو شيوه »بازار بين بانكي« و نيز از مسير 
»بازار س��رمايه« انجام مي شود و معامالت اوراق 
در بازار س��رمايه از طريق اوراق مالي اس��المي و 
اسناد خزانه )اخزا( صورت مي گيرد.  در اين ميان، 
بررسي ها نش��ان مي دهد خبر 37 هزار ميليارد 
تومان اوراق مربوط به معامالت اوراق در عمليات 
بازار باز بوده اس��ت و ارتباطي ب��ه فروش اوراق 
دولت��ي ندارد، در عمليات بازار ب��از، خريداران و 
فروشندگان صرفًا بانك ها و بانك مركزي هستند 
و هيچ ارتباطي با بورس و صندوق هاي بورس��ي 
ندارد. همچنين در بررسي روند معامالت اوراق 
در بازار سرمايه بايد توجه كرد كه در بخش مربوط 
به اس��ناد خزانه، خريدوفروش در اين بازار، غير 
نقدي بوده و تنه��ا بين دولت و پيمانكاران اتفاق 
مي افتد، در شيوه ديگر يعني اوراق مالي اسالمي 
نيز تاكنون هر مي��زان اوراقي كه دولت فروخته 
بيش از آن صرف پرداخت اوراق س��ال هاي قبل 
ش��ده اس��ت؛ لذا تأمين مالي دولت فقط مربوط 
به همين اوراق اسالمي اس��ت كه منفي 7 هزار 
ميليارد تومان بوده است. در توضيح اين موضوع 
بايد اعالم كرد كه از ابتداي سال 1400 تاكنون 
51 ه��زار ميلي��ارد توم��ان اوراق جديد فروش 
رفته و 58 ه��زار ميليارد تومان اوراق دولت قبل 
بازپرداخت شده اس��ت، درنتيجه خالص تأمين 
مالي دولت منف��ي 7 هزار ميلي��ارد تومان بوده 
اس��ت. از ابتداي س��ال 1400 تاكنون 51 هزار 
ميليارد تومان اوراق جديد فروش رفته و 58 هزار 
ميليارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده 
اس��ت، درنتيجه خالص تأمين مالي دولت منفي 

7 هزار ميليارد تومان بوده است.

    مروري بر جزييات و واقعيت هاي
 بازار اوراق 

همان گونه كه اشاره شده حواشي پيرامون مساله 
اوراق از 3 آبان ماه 1400 آغاز شد، بانك مركزي و 
بانك هاي تجاري مطابق معمول در قالب اجراي 
عمليات بازار باز اقدام ب��ه خريدوفروش اوراق با 
يكديگر كردند كه ارزش اين معامالت نزديك به 
37 هزار ميلي��ارد تومان بود. بايد دقت كرد، اين 
موضوع ك��ه ارزش معامالت در يك روز 37 هزار 
ميليارد تومان اس��ت، به اين معناست كه صرفًا 
اوراقي به اين مبلغ در قالب عمليات بازار بازبين 
بانك ها و بانك مركزي جابه جا شده است و روزانه 

اين خريدوفروش ها انجام مي شود.

واگذاري امول مولد دولت 
به شرط فراهم سازي زيرساخت ها

محمدعلي احمدزاده اصل، كارشناس بازار سرمايه 
در م��ورد واگ��ذاري ام��وال دولتي از طري��ق بازار 
سرمايه، گفت: تاكنون دولت ها نتوانسته اند مطابق 
آمارومس��تندات ارايه ش��ده اقدامات موثري را در 
راستاي واگذاري اموال مازاد انجام دهند، زيرا مسائل 
و اتفاقات متع��ددي پيرامون اقتص��اد رخ داده كه 
گريبان گير اين مساله شده است. او تصريح كرد: در 
حال حاضر نياز است پيش از واگذاري اموال مازاد 
به منظور شفافيت يك تعريف واحد از سوي دولت 
در خصوص اموال پربازده، كم بازده و بي بازده ارايه 
شود، تا براي سهامدار مشخص شود اكنون كه سهام 
شركت الف توسط دولت واگذارشده در كدام دسته 
قرار  مي گي��رد. احمدزاده اصل بي��ان كرد: بحثي 
كه چند سال اس��ت مطرح مي شود اما موردتوجه 
مسووالن ذي ربط قرار نمي گيرد آن است كه دولت 
براي بازگشت اعتماد سرمايه گذاران بايد ذهنيت 
مديري��ت دولتي را از خ��ود دور كند زي��را در غير 
اين صورت واگذاري ها تفاوت چنداني با گذش��ته 
نخواهند داش��ت و همچنان مديريت در دس��تان 
دولت باقي خواهد ماند. او بيان كرد: دولت الزم است 
پس از مولدسازي و واگذاري اموال درآمد حاصله را 
خرج هزينه هاي جاري يا معيشت مردم نكند بلكه 
آن را به منظور حماي��ت از توليدكنندگان در امور 
توليدي تزريق و سرمايه گذاري كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه گفت: در شرايط فعلي الزم است پيش 
از فروش امول مولد دولت به كمك قوه مقننه يك 
قان��ون واح��د را در خصوص اين مس��اله تنظيم و 
تصويب كند تا پس از فروش مش��كلي در اين باره 
پيش نيايد. احمدزاده اصل گفت: اكنون نيازاست 
دولت براي واگذاري ام��وال به بخش خصوصي، 
موانع را از س��ر راه س��رمايه گذاران بردارد زيرا در 
غير اين صورت دولت س��يزدهم نيز مسير دولت 
قبل را طي خواهد كرد. او بيان كرد: بس��ياري از 
كارشناسان معتقد هستند كه به منظور عدم تكرار 
اتفاقات گذش��ته و بيمه شدن سهم فروخته شده 
از س��مت دولت، نياز اس��ت اين بار به همراه اين 
س��هم ها اوراق تبعي نيز منتشر شود زيرا اين امر 
يك اطمينان خاطر به سهامداران خواهد داد كه 
تحقق اين امر بدين معناست كه دولت تصميمي 
براي اعطاي مديريت ندارد و بازهم خود مي خواهد 
س��هم هاي واگذارشده را مديريت كند كه چنين 
امري ب��ه نفع دولت و بازار س��رمايه نخواهد بود. 
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان گفت: الزمه 
فروش س��هام هاي دولتي و واگذاري آنها در بازار 
سرمايه نيازمند بازگشت اعتماد سهامداران است 
كه اين امر جز با مديري��ت صحيح و برنامه ريزي 
ميان مدت و بلندمدت محقق نمي ش��ود، پس در 
اين برهه بهتر اس��ت دولت با در نظر گرفتن ابعاد 

مختلف، به انجام چنين كاري اقدام كند.

شاخص كل افت ۱،۲۵ را تجربه كرد

عملكرد آبان ماه چگونه بود؟

لزوم استفاده مطلوب از بازار سرمايه
روز گذشته درمجموعه نشست هاي حاشيه هشتمين 
نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه كارشناسان به 

بررسي مسائل و چالش هاي مختلف پرداختند.

    جزئيات تأمين مالي دولت از بازار سرمايه
 طي ۱۰ سال گذشته

روح اهلل حس��يني مقدم، مديرعامل تأمين سرمايه ملت در 
نشست »مناطق آزاد، پيشران توسعه ملي« اظهار داشت: 
بحث تأمين مالي در جزيره كيش در س��ه، چهار سال اخير 
جلوه متفاوتي نسبت به ساير مناطق آزاد داشته و اهالي بازار 
سرمايه بادانش انباشته خود به عنوان مديران ارشد حضور 
پيداكرده اند. وي افزود: در 10 سال گذشته، از طريق ابزارهاي 
مالي 670 ميليارد تومان تأمين مالي از طريق بازار سرمايه 
انجام گرفته اس��ت كه 49 درصد آن متعلق به اوراق خزانه 
است. 28 درصد آنها اوراق مرابحه بوده كه دولت منتشركننده 
اصلي آن اس��ت. مديرعامل تأمين سرمايه ملت ادامه داد: 6 
درصد نيز اوراق منفعت بوده كه در اين نوع اوراق نيز بخش 
قابل توجهي توسط دولت منتشر مي شود. ساير آنها نيز شامل 
اوراق مشاركت شهرداري ها و ساير اوراق ها مي شود. حسيني 
مقدم با اشاره به سهم ناچيز منطقه آزاد كيش از تأمين مالي، 
خاطرنشان كرد: سهم مناطق آزاد كشور درمجموع بسيار 
ناچيز بوده و تنها شامل ابزار صكوك كه 300 ميليارد تومان 
در سال 98 و 100 ميليارد تومان در ابتداي امسال مي شود كه 
متعلق به منطقه آزاد كيش و سهم ساير مناطق آزاد صفر است. 
وي يادآور شد: وزن اصلي اين تأمين مالي روي دولت است و 
ساير استفاده كننده ها نتوانسته اند از آن بهره مند شوند. دليل 
اين موضوع هم عدم آشنايي و نبود صبر و حوصله پياده سازي 
توسط مديران مناطق آزاد است. مديران در اين زمينه بيشتر 
سعي مي كنند به سمت راه هايي مانند تأمين مالي از طريق 
فروش زمين بروند. مديرعامل تأمين سرمايه ملت تصريح كرد: 
اگر دانش بازار سرمايه در منطقه آزاد كيش ايجاد نمي شد، 
در اينجا هم مشكل ساير مناطق آزاد وجود داشت. فرآيند 
آماده سازي انتشار صكوك در منطقه آزاد كيش يك سال 
طول كشيد اما مديران ما تحمل يك ساله براي تأمين مالي 

را ندارند. همت و جسارت در كيش به وجود آمد و ما چنين 
دانشي را در همه مناطق نياز داريم كه اين كار را بايد دبيرخانه 
مناطق آزاد پيگي��ري كند. وي درمورد محصول س��ازي 
مشخص در مناطق آزاد، گفت: انواع ابزارهاي كاربردپذير را 
داريم، اما همه آنها براي درآمدزايي در يك منطقه مناسبت 
نيستند و بايد سازوكار مشخص را براي هركدام از آنها طراحي 
كرد. صندوق امالك و مستغالت بايد در مناطق آزاد پيگيري 

شود تا زمينه تأمين مالي در مناطق به وجود بيايد.

    لزوم استفاده بهينه از بازار سرمايه 
در مناطق آزاد

حسين عبده تبريزي، كارشناس ارشد اقتصادي در نشست 
»مناطق آزاد، پيشران توسعه ملي« اظهار داشت: در شرايط 
كنوني، تفاوتي ميان مناطق آزاد و سرزمين اصلي وجود 
ندارد و مناطق آزاد نتوانسته اند از برخي فرصت ها براي تأمين 
مالي بهره ببرند. وي افزود: در مناطق آزاد از بازار س��رمايه 
استفاده نمي شود. ما در تنگناي مالي و اعتباري قرار داريم و 
فشار زيادي به بانك ها مي آيد. اگر بتوانيم نظامي را ايجاد و 
از مناطق آزاد استفاده الزم را ببريم، قطعًا از اين مناطق ارز 

وارد كشور خواهد شد. اين كارشناس ارشد اقتصادي با اشاره 
به ورود نقدينگي به بازار ارزهاي ديجيتال، خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر شرايطي پيش آمده كه نقدينگي به سمت 
رمز ارزها سوق پيداكرده و نقدينگي دنيا را به محلي سوق 
مي دهيم كه هيچ آثار فيزيكي ندارد. عبده تبريزي در پايان 
عنوان كرد: مناطق آزادراهي براي ورود ارز به كشور هستند 
و اگر ارتباط آنها با اقتصاد دنيا ايجاد شود، مي توان شرايط را 

طوري طراحي كرد كه اتفاقات خوبي رخ بدهد.

    سنجش وضعيت سهام مردم
 با شاخص سهام عدالت

علي عصاري، كارشناس بازار سرمايه درباره وضعيت بازار 
س��رمايه، اظهار داش��ت: بورس اين روزها به شدت تحت 
تاثيراخبار برجام قرارگرفته اس��ت. به نظر مي رس��يد كه 
وضعيت مقداري به ثبات برس��د، اما با روند موجود بازار به 
روال متزلزل بازمي گردد. وي افزود: با تمامي تفاسير موجود، 
بازار به س��مت ثبات پيش مي رود، اما زمان الزم است. بازار 
نياز دارد كه مدتي در حالت خنثي حركت كند تا درنهايت 
به ثبات برس��د. اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: به 

نظر من اگر اتفاقات مثبت��ي در مذاكرات برجام رخ بدهد، 
شرايط بورس روبه بهبود خواهد بود. البته اين اتفاق خوب، 
رسيدن به پايداري است. عصاري در پاسخ به اين سوال كه 
»چرا رشد شاخص كل، در سبد دارايي سهامداران تأثيري 
نمي گذارد؟«، گفت: شاخص سهام عدالت يا قيمت تمام شده 
آن مي تواند يك شاخص خوب و قوي براي سنجيدن پرتفوها 
باشد. با ريزشي كه سهام عدالت داشته، معتبرتر از پرتفوي 
سهامداران است و شاخص كل هرچقدر هم رشد كند، ميزان 

درستي براي سنجش رشد سهام مردم نيست.

    تأثير محدوديت خوراك گاز 
بر شركت هاي پتروشيمي

جعفر ربيعي، مديرعامل ش��ركت صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس درباره فعاليت ه��اي هلدينگ خليج فارس، 
اظهار داشت: توليد، صادرات و توسعه؛ اصلي ترين فعاليت و 
اهداف هلدينگ پتروشيمي خليج فارس هستند كه براي 
رسيدن به اين مهم تالش مي كنيم. وي با اشاره به برگزاري 
كيش اينوكس 2021، خاطرنشان كرد: با توجه به وقفه 
يك ساله اي كه به خاطر شيوع بيماري كرونا در برگزاري 
نمايشگاه اتفاق افتاد، امسال شرايط بهتر شده و همه اهالي 
بازار سرمايه، پول و بيمه در نمايشگاه حضور دارند كه اين 
اتفاق را به فال نيك مي گيريم. نايب رييس هيئت مديره و 
مديرعامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در مورد 
محدوديت خوراك گاز شركت هاي پتروشيمي، گفت: گاز 
شركت هايي كه گاز طبيعي را به عنوان خوراك دريافت 
مي كنند، محدودشده و از 70 ميليون فوت مترمكعب به 
50 ميليون فوت مترمكعب در روز رس��يده است. ربيعي 
ادامه داد: اين اتفاق براي همه پتروشيمي ها بوده و فقط 
منحصر به پتروشيمي خليج فارس نمي شود. به هرحال 
اين مشكلي است كه متأسفانه شركت هاي متانولي و 
اوره اي را تحت فش��ار قرار مي دهد. وي در پاسخ به اين 
سوال كه »قطعي گاز شركت هاي پتروشيمي چه تأثيري 
بر روي عملكرد آنها خواهد داشت؟«، عنوان كرد: قطعاً با 

اين اتفاق، توليد و صادرات كاهش خواهد يافت.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به نظر مي رس��د، بحث انتقال فناوري 
ساخت و ساز از سوي دولت و وزارت راه و شهرسازي 
منتفي شده است، اما همچنان اين بحث در محافل 
كارشناس��ي ادامه دارد. تا هفته گذشته، وزارت راه 
تمايل زيادي به تهاتر نفت در قبال دريافت خدمات 
و انتقال تكنولوژي چيني ها براي تس��ريع در روند 
پروژه ساخت 4 ميليون مس��كن در 4 سال داشت، 
اما در پي بازديد هفته گذش��ته رستم قاسمي، وزير 
راه و شهرسازي از كارخانه ساختمان سازي متعلق 
به وزارت دفاع و دي��دار او با انبوه س��ازان، اين ايده 
رنگ باخت. در اين حال، اما انبوه س��ازان همچنان 
از نقاط تاريك جلب همكاري چيني ها در ساخت و 
ساز سخن به ميان مي آورند. به گفته يك انبوه ساز، 
به جاي آنكه تكنولوژي س��اخت و ساز را از چين كه 
خ��ودش واردكننده اين تكنولوژي اس��ت دريافت 
كني��م، از دانش كش��ورهاي اروپاي��ي صاحب اين 
فناوري بايد بهره ببريم. در اين ميان، نبايد فراموش 
كرد كه ش��ركت هاي پيمانكاري داخلي با س��وابق 
قابل توجه داخلي و خارجي در س��اخت واحدهاي 
انبوه مسكن، ايران را از واردات هر گونه تكنولوژي و 
خدمات ساخت بي نياز مي دانند و بر اين باورند كه در 
داخل كشور همه امكانات ساخت و ساز فراهم است.

اجراي قانون جهش توليد مس��كن و طرح ساخت 
4 ميليون مسكن در 4 س��ال دولت سيزدهم كه با 
عنوان نهضت ملي مسكن اين روزها مرحله ثبت نام 
از متقاضي��ان اين طرح در جريان اس��ت، به قدري 
پروژه اي بزرگ محس��وب مي ش��ود ك��ه بدون در 
نظر گرفت��ن »منابع مالي س��نگين غير تورمي« و 
نيز س��خت افزارها و نرم افزارهاي فني-مهندسي 
براي اي��ن پروژه، احتمال انحراف آن از معيار اوليه، 

بسيار باالست.

چينيهاتكنولوژيوسرمايهميآورند؟
تا كنون در خص��وص ورود ش��ركت هاي چيني يا 
تركيه اي به نهضت مس��كن س��ازي ايران در دولت 
س��يزدهم، اظهارنظرهاي متفاوتي ش��ده است.اما 
آنچه محرز اس��ت، يكي از برنامه ه��اي وزارت راه و 
شهرسازي بر اس��اس آنچه كه يكي از منابع آگاه در 
وزارت راه و شهرس��ازي به مهر گفته بود، اس��تفاده 
از س��رمايه گذاري و )تأمين مال��ي( و فناوري هاي 
شركت هاي مسكن ساز چيني براي تسريع در روند 

اجراي اين پروژه است.
رستم قاسمي هفته گذشته در ديدار با انبوه سازان 
درباره ورود چيني ها به حوزه ساخت مسكن با بيان 
اينكه ايران در حوزه صنعتي س��ازي عقب اس��ت، 
توضيح داد: تاكنون رايزني و توافقي با كس��ي انجام 
نشده است اما بخش خصوصي مي تواند تكنولوژي 

ساخت را وارد كشور كند.

چينيهاواردكنندهتكنولوژي
صنعتيسازيهستند

در اين رابطه، واهيك شاهينيان، عضو اتاق مشترك 
اي��ران و بلژيك در گفت وگو با مهر درباره اس��تفاده 
از صنعتي س��ازي س��اختمان اظهار ك��رد: عبارت 
»صنعتي سازي س��اختمان« در ايران از ۱۳۸۷ و ۳ 

سال پس از زلزله فاجعه بار بم مطرح شد كه مباحثي 
را در خصوص سبك سازي ساختمان ها و مقاوم بودن 

آنها در برابر زلزله را مطرح كرد.
وي افزود: از همان زمان هم مطرح شده بود كه امكان 
ترويج صنعتي سازي ساختمان در ايران وجود دارد؛ 
ولي اين مباحث نهايتًا در حد مذاكرات زباني يا نهايتًا 
چند نمونه ساخت محدود برخي ساختمان ها باقي 
ماند و هرگز به توليد انبوه صنعتي س��ازي مس��كن 

منجر نشد.

اروپاييهابهجايچينيها
اين انبوه ساز با اشاره به فعاليت گسترده كارخانه هاي 
توليد صنعتي قطعات س��اختمان هاي مسكوني در 
برخي كش��ورهاي اروپايي از جمله بلژيك و انتقال 
اين قطعات به محل پروژه كه منجر به ساخت سريع 
مسكن مي شود، اظهار كرد: با وجود چنيني امكاناتي 
مي توان در ايران هم شهرك سازي و هم ساالنه ۲۰۰ 

هزار واحد مسكوني »صنعتي ساز« احداث كرد.
وي اظهار ك��رد: در صورتي ك��ه كارخانجات توليد 
قطعات صنعتي مسكن در شهرهاي مختلف ايران 
احداث شود، هم تكنولوژي مربوطه از اروپا وارد ايران 
مي ش��ود و هم مي توان با استفاده از سرمايه گذاري 
شركت هاي اروپايي انبوه ساز در ايران، مشكل تأمين 
مالي نهضت مسكن سازي را تا حدودي برطرف كرد؛ 
ضمن اينكه اين كارخانجات، اش��تغال پايدار نيز با 

خود به همراه دارند.

كاهششديدفرآيندانبوهسازي
ش��اهينيان با اش��اره به امكان اس��تفاده از صنعتي 
س��ازي در بلندمرتب��ه س��ازي گف��ت: مهم ترين 
ويژگي صنعتي سازي س��اختمان، ارزان بودن اين 

واحدهاست؛ ساخت صنعتي بسيار به صرفه بوده و 
از س��وي ديگر زمان احداث را تا يك چهارم كاهش 
مي دهد؛ اگر قرار اس��ت پروژه چند هزار واحدي ۲ 
ساله احداث ش��ود، با صنعتي سازي و فناوري هاي 

نوين، ۶ ماهه تكميل مي شود.
وي افزود: در فرآيند صنعتي سازي، نه ساخت و ساز 
به صرفه است و نه زمان طوالني آن اجازه مي دهد تا 
سرمايه گذار بتواند براي منابع مالي خود برنامه ريزي 
كند؛ در حالي كه با صنعتي س��ازي، عالوه بر اينكه 

واحدها ضد زلزله اند، مقرون به صرفه هم هستند.
عضو اتاق مش��ترك ايران و بلژيك با تأكيد بر اينكه 
نبايد بين صنعتي س��ازي با لوكس سازي مقارنت 
ايجاد كنيم، گفت: اين دو مقوله با هم متفاوت است 
و ما در صنعتي سازي، واحدهاي لوكس نمي سازيم؛ 
به خصوص كه مش��كل ما در ايران، كمبود ش��ديد 

واحدهاي ارزان قيمت است.

چينيهاتكنولوژيراكپيكردهاند
شاهينيان درباره استفاده از تكنولوژي ساخت و ساز 
چيني بيان كرد: چين نمي تواند براي كشوري مانند 
ايران تكنول��وژي وارد كند؛ خود چيني ها كپي كاري 
كرده اند؛ بايد تكنولوژي س��اخت و س��از نوي��ن را از 
كشورهاي اصلي توليدكننده اين تكنولوژي وارد كنيم.

كاهش40درصديهزينهساخت
باصنعتيسازي

صنعتي س��ازي اما افزون بر مزيت س��رعت بخشي 
به پروژه هاي انبوه سازي، مزيت كاهش قابل توجه 
هزينه هاي س��اخت را نيز در پي دارند. ياسر امامي، 
مديرعامل يكي از گروه هاي س��رمايه گذاري با بيان 
اينكه  كاهش 4۰ درصد هزينه س��اخت مس��كن با 

صنعتي س��ازي امكان پذير اس��ت، گفت: ظرفيت 
ساخت س��االنه يك ميليون مسكن در كشور وجود 
دارد.ب��ه گزارش فارس، امامي اظه��ار كرد: فناوري 
قالب تونلي كه به صورت يك فناوري نوآورانه است 

در ساخت مسكن قابل استفاده است.
وي ادامه داد: س��اخت مس��كن توسط شركت هاي 
بزرگ براي دولت ماليات ب��ر ارزش افزوده، بيمه و 
درآمدهاي مختلف دارد و باي��د از ظرفيت فناوري 
س��اخت صنعتي اس��تفاده ش��ود، زيرا هزينه هاي 
س��اخت به وسيله صنعتي س��ازي ۳۰ تا 4۰ درصد 
كاهش مي يابد و پروژه هاي مسكن زودتر به نتيجه 
مي رس��د، در نتيجه كمت��ر تحت تأثير ت��ورم قرار 

مي گيرد.
امامي افزود: در ساخت هر مترمربع مسكن ميانگين 
هزين��ه ما ۶ تا ۷ ميليون تومان در متر اس��ت. البته 
بستگي به محل ساخت مسكن و نوع نقشه و مصالح، 
هزينه س��اخت متفاوت اس��ت، اما با صنعتي سازي 
حداقل ۳۰ تا 4۰ درصد كاهش هزينه اتفاق مي افتد.

وي درباره استفاده از چيني ها براي ساخت مسكن در 
قالب تهاتر با درآمد نفتي گفت: ممكن است چيني ها 
از تكنولوژي جديدي در مسكن استفاده كنند، بايد از 
اين ظرفيت استفاده كنيم، البته ممكن است بحث 

تهاتر نفت با ساخت مسكن هم مطرح باشد.
مديرعامل گروه سرمايه گذاري مسكن در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا امكان ساخت ساالنه يك ميليون 
مسكن كه دولت وعده داده وجود دارد؟ گفت: برخي 
فكر مي كنند قرار است خود دولت اين مقدار مسكن 
بسازد، در حالي كه بايد تسهيل گري و زمينه ساخت 
را فراه��م كند و بخش خصوص��ي و تعاوني بتوانند 
ساالنه يك ميليون مس��كن احداث كنند و چنين 

ظرفيتي در كشور ما وجود دارد.
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بارشبرفهمراهباكاهشدما
درتهران

بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناس��ي استان تهران، 
وضعيت جوي استان تهران طي چهار روز آينده ابري 
همراه با وزش باد شديد و بارش باران و برف پيش بيني 
مي شود.به گزارش ايسنا، بر اس��اس بررسي داده ها و 
نقشه هاي پيش يابي هواشناسي، وضعيت جوي استان 
تهران از ظهر پنجش��نبه تا عصر جمع��ه )۱۲آذر( در 
سطح اس��تان بارش باران و وزش باد در پاره اي از نقاط 
گاهي همراه ب��ا رگبار و رعد و برق و وزش باد ش��ديد 
و در بخش هاي شمالي اس��تان بارش باران و برف در 
ارتفاعات م��ه آلود و گاهي كوالك ب��رف مورد انتظار 
است.همچنين از پنجشنبه ش��ب )۱۱آذر( تا بامداد 
يكش��نبه )۱4آذر( كاهش قابل مالحظه دما به طور 
ميانگين ۷ تا ۱۰ درجه سلس��يوس و يخبندان شبانه 
سطح زمين به ويژه در نيمه شمالي استان پيش بيني 
مي ش��ود. از پنجشنبه ش��ب )۱۱آذر( تا صبح جمعه 
)۱۲آذر( بارش باران و برف به صورت متوسط و گاهي 
شديد مورد انتظار اس��ت.اداره كل هواشناسي استان 
تهران با صدور هشدار نارنجي رنگ آورده است: از عصر 
پنجشنبه )۱۱ آذرماه( تا ظهر جمعه )۱۲ آذرماه( بارش 
متوسط و گاهي شديد باران و برف، گاهي با مه و كاهش 
ديد در دامنه ها و ارتفاعات كوالك برف در نيمه شمالي 
استان تهران پيش بيني مي شود.بر اثر حاكميت اين 
ش��رايط جوي لغزندگي معابر و جاده ها و كاهش ديد 
افقي، آبگرفتگي بعضي معابر، سيالبي شدن مسيل ها، 
باال آمدن س��طح آب رودخانه ها، مه و كوالك برف در 
دامنه ها و ارتفاعات شمالي، محدوديت تردد در جاده ها 
و گردنه هاي كوهستاني و احتمال انسداد موقت بعضي 
راه ها دور از انتظار نيست.اداره كل هواشناسي استان 
تهران نسبت به احتياط درتردد درون شهري و جاده اي 
به ويژه در جاده هاي كوهستاني و گردنه ها، خودداري از 
توقف و اتراق درحاشيه رودخانه ها و مسيل ها، پرهيز از 
كوهنوردي و صعود به ارتفاعات، پرهيز از پرواز گاليدر 
و هواپيماهاي سبك، ترجيحا لغو مسافرت بين شهري 
به ويژه در مسيرهاي كوهستاني، همراه داشتن زنجير 
چرخ و امكانات ايمني در مس��افرت هاي بين شهري، 
آمادگي دستگاه هاي برف روب و آمادگي دستگاه هاي 
خدمت رساني توصيه مي كند.در هشدار نارنجي  رنگ 
پيش بيني مي شود كه پديده اي جوي اثرات منفي به 
دنبال داشته باشد و خسارت هاي احتمالي را سبب شود. 
هشدار نارنجي براي آماده باش دستگاه هاي مسوول براي 

مقابله با يك پديده خسارت زا صادر مي شود.

چمران:منتظرافزايشبودجه
۱40۱شهرداريبوديم

رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: انتظار داشتيم 
دولت بودجه س��ال آينده ش��هرداري را افزايش دهد 
و كمبودهاي س��ال قبل را تكميل كن��د اين در حالي 
است كه ش��اهد كاهش بودجه هس��تيم. به گزارش 
مهر، مهدي چمران رييس ش��وراي شهر تهران ديروز 
در يك گفت وگوي تلويزيوني با ش��بكه خبر سيما، با 
انتقاد از كاهش بودجه ۱4۰۱ شهرداري گفت: كاهش 
بودجه شهرداري مشكالت زيادي را براي شهر به ويژه 
موضوعاتي از جمله حمل و نقل ايجاد خواهد كرد.وي 
افزود: متاسفانه در بودجه سال آينده شهرداري حتي 
رديف هاي اعتباري براي خريد قير كه مورد نياز شديد 
شهرداري ها است، اعتبارات مربوط به خريد اتوبوس و 
مترو كه بخشي از آن بر عهده دولت است و بايد از طريق 
فاينانس و خريد خارجي اقدام شود، حذف شده است.
رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: اين موارد در 
بودجه ۱4۰۰ بود و كمابيش هم استفاده شده و قاعدتًا 
هم كامل نبود و انتظار داش��تيم كه س��ازمان برنامه و 
بودجه براي سال آينده اين موارد را تكميل كند. اين در 
حالي است كه در بودجه ۱4۰۱ اين موارد حذف شده 
و تمام شهرداري هاي كشور با مشكل روبرو خواهند 
شد.چمران در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از بودجه 
سال جاري محقق شده است، عنوان كرد: هنوز قسمت 
عمده اي از بودجه امس��ال محقق نشده است. البته 
قسمت هاي مربوط به فروش اوراق قرضه عملياتي شده 
اما رديف هاي اعتباري مربوط به خريدهاي خارجي 

هنوز عملياتي نشده و در حال عقد قرارداد هستيم.

پليسدرجلوگيريازورود
كاميونهابهتهرانجديترعملكند

مديركل حفاظت محيط زيست استان تهران گفت: بر 
اساس مصوبات كميته اضطرار آلودگي هواي استان، 
ممنوعيت ورود شبانه كاميون ها به استثناي كاميون هاي 
حامل سوخت، مواد غذايي و مواد فاسد شدني به تهران 
تصويب شده است و پليس راهورمسووليت دارد تردد 
كاميون ه��ا را در مبادي ورودي كنت��رل و از ورود آنها 
به داخل ش��هر جلوگيري كند. به گزارش ايسنا سعيد 
محمودي در حاشيه گشت و پايش هاي شبانه محيط 
زيست اس��تان تهران با اشاره به اينكه پايش هاي ويژه 
محيط زيست استان تهران از آبان ماه سال جاري آغاز 
شده است و در اين گشت ها در كنار ماموريت هاي ذاتي 
مرتبط با آلودگي هوا، مصوب��ات كارگروه اضطرار هم 
به صورت ويژه پيگيري مي شود، اظهار كرد: پايش سه 
شنبه شب محيط زيست شهر تهران در راستاي نظارت 
بر اجراي مصوبات كارگروه مواقع اضطرار آلودگي هواي 
تهران و بيشتر متوجه موضوع ورود و تردد كاميون ها به 
شهر تهران بود. محمودي با اشاره به اينكه تنها در يك 
محور اتوبان آزادگان و تنها در مدت حدود يك ساعت 
و نيم ش��اهد ورود بيش از ۱۰۰۰ كاميون، كاميونت و 
به طور كلي خودرو هاي سنگين عمدتا فرسوده و آالينده 
به تهران بوديم، گفت: البت��ه نماينده راهور در آخرين 
نشست كارگروه هماهنگي مواقع اضطرار آلودگي هواي 
استان مطرح كرد كه به دليل زياد بودن ورودي هاي شهر 
و مسائلي نظير كمبود نيرو و نبودن امكاناتي مانند سامانه 
الكترونيكي براي كنترل كاميون ها بايد با حضور فيزيكي 
پليس راهور در مبادي شهر اين كنترل ها انجام شود و به 

دليل كمبود نيرو امكان اين موضوع وجود ندارد.

افزايشتحرك
درسمتتقاضايمسكن

همزمان با افزايش ۳۳ درصدي معامالت مسكن در آبان 
ماه نسبت به ماه قبل، بازديد از آگهي هاي مسكن نيز در 
برخي مناطق افزايش پيدا كرد. به گفته كارشناسان، 
افزايش سقف وام مس��كن از طريق خريد اوراق يكي 
از عوامل اصلي افزايش معامالت مس��كن طي آبان و 
روزهاي نخست آذر ارزيابي مي شود، چه آنكه عوامل 
اثر گذار بر بازار مس��كن از جمله عوام��ل بيرون از اين 
بازار همچون »انتظارات تورمي«، »نرخ ارز«، »رش��د 
نقدينگي« و »تورم« نه تنها دچار تغيير جهت نشده اند 
كه در برخي موارد مانند نرخ ارز روندي صعودي نيز در 

پيش گرفته اند.
به گزارش ايسنا، پس از رش��د ۳۳ درصدي معامالت 
مسكن شهر تهران در آبان ماه نسبت به مهرماه، بررسي  
داده هاي به دس��ت آمده از يكي از س��ايت هاي آگهي 
مس��كن، از افزايش محس��وس بازديد از آگهي هاي 
ملك��ي در آبان ماه نس��بت به مهرماه حكاي��ت دارد. 
بيشترين ميزان رش��د بازديد از آگهي هاي مسكن در 
بين مناطق ۲۲ گانه ش��هر تهران به ترتيب مربوط به 
مناطق ۲۲، ۳، ۱۵، ۱، ۹، ۱۷، ۱۰ و 4 بوده است.قيمت 
پيشنهادي مس��كن در آبان ماه ۱4۰۰ نسبت به ماه 
گذش��ته ۰.۸ درصد و با وزن دهي به مناطق بر اساس 
تعداد معامالت قطعي ۲.۸ درصد بوده اس��ت. در ماه 
قبل تعداد آگهي هاي فروش ملك در اين سامانه نيز ۵.۲ 
درصد افزايش پيدا كرد. در حال حاضر متوسط قيمت 
پيشنهادي هر متر مسكن در اين سامانه ۵۰ ميليون 
تومان اس��ت كه اين رقم در ماه گذشته 4۹.۶ ميليون 
تومان بود. ميانگين قيمت بر اساس معامالت قطعي 
نيز متري ۳۲.۷ ميليون تومان گزارش شده در حالي 
كه ماه قبل اين عدد ۳۱.۹ ميليون تومان بوده است.بر 
اساس داده هاي سامانه كيليد، اما تغييرات ميزان بازديد 
آگهي هاي آبان نسبت به مهرماه كه مي تواند نشانه اي از 
تقاضاي بالقوه خريد مسكن باشد گوياي آن است كه در 
منطقه يك ميزان بازديدها ۵۲ درصد، منطقه ۲ بالغ بر 
۳۱ درص��د، منطقه ۳ به ميزان ۱۳۳ درصد، منطقه 4 
معادل ۳۳ درصد، منطقه ۵ بالغ بر ۹ درصد، منطقه ۶ به 
ميزان ۱۲ درصد، منطقه ۷ معادل ۲۶ درصد، منطقه ۸ 
بالغ بر ۳۰ درصد، منطقه ۹ به ميزان ۵۰ درصد، منطقه 
۱۰ معادل ۳4 درصد، منطق��ه۱۱ بالغ بر ۱۲ درصد، 
منطقه ۱۲ به ميزان ۱۱ درصد، منطقه ۱۳ معادل ۱۵ 
درصد، منطقه ۱4 به ميزان ۳۰ درصد، منطقه ۱۵ بالغ 
بر ۹۳ درصد، منطقه ۱۶ معادل 4۶ درصد، منطقه ۲۰ 
بالغ بر ۳۸۲ درصد، منطقه ۲۱ به ميزان ۹ درصد افزايش 
يافته است. از طرف ديگر بازديد از آگهي ها در منطقه 
۱۸ معادل ۳۳ درصد و منطقه ۲۲ به ميزان ۱۶ درصد 
كاهش داشته و در منطقه ۱۹ تغيير محسوسي ايجاد 
نشده است.معموال در ماه هاي پاياني سال هر دو طرف 
عرضه و تقاضا انتظار رونق بازار مسكن را دارند. در سال 
جاري نيز تحت تاثير عواملي مثل آغاز مذاكرات براي 
احياي برجام و رشد نسبي قيمت ارز، خريد دارايي هاي 
ثابت از جمله مسكن به منظور رشد يا ثبات سرمايه در 
برنامه هاي سرمايه گذاران قرار دارد. اين نگاه سفته بازانه 

به بازار مسكن منجر به رشد نسبي معامالت شد. 

درمرزايرانوافغانستان
چهگذشت؟

بر اساس  شنيده هايی که  اعتمادآنالين از يک »منبع در 
محل« منتشر کرده است    از تنش مرزی ميان نيروهای 

مرزبانی ايران با شبه نظاميان طالبان خبر مي دهد.
به گفته اين منبع، جرقه تبادل آتش از سوی شبه نظاميان 
طالبان و با هدف قرار دادن كشاورزان ايرانی آغاز شده 
است. ايران برای جلوگيری از ورود اشرار به خاک خود 
در اي��ن منطقه مرزی ديواری ب��ه طول چند كيلومتر 
كشيده كه اين ديوار دقيقًا در نقطه صفر مرزی كشيده 
نشده است و در برخی مناطق در عمق خاک ايران است. 
طالبان ادعا می كند كه ديوار كشيده شده نقطه صفر 
مرزی ايران است و به همين دليل كشاورزان ايرانی را كه 
طبق روال هميشه برای سركشی به زمين های خود در 
حد فاصل ديوار تا نقطه صفر مرزی رفته بودند هدف قرار 
داده است. بالفاصله پس از اين اقدام تهاجمی نيروهای 
طالبان، مرزبانی ايران اقدام به پاسخ كرد. برخی منابع به 
اعتمادآنالين خبر داده اند كه ساعاتی قبل از انتشار اين 
خبر،  طالبان حمالت خود را متوقف كرد و در حال حاضر 

آمار مجروحان احتمالی در دست بررسی است.

فارس:اشرارحملهکردندنهطالبان
فارس در اين باره نوشت: عصرديروز  در منطقه هيرمند و 
در مرز افغانستان درگيری ميان اشرار مسلح و نيروهای 
مرزبانی ايران صورت گرفت که اش��رار مس��لح پس از 
مواجهه با پاسخ قاطع نيروهای ايران مستقر در مرزهای 
ش��رقی مجبور به عقب نشينی ش��دند گفتنی است 
برخالف شايعات منتشر شده، در اين درگيری هيچ يک 
از پاسگاه های مرزی ايران تصرف نشده و تلفاتی نيز در 
ميان نيروهای مرزبانی وجود نداشته است. اين اشرار 
به دليل اختالف بر سر اراضی کشاورزی در خط مرزی 
دست به تهاجم زدند که با پاسخ محکم نيروهای مرزبانی 

مواجه شدند.

معاوناستاندارسيس�تان:درگيریپايان
يافته؛اوضاعآراماست

مرعش��ی معاون امنيتی- انتظامی استاندار سيستان 
و بلوچس��تان با آرام خواندن اوضاع گف��ت: درگيری 
سطحی بوده و به پايان رسيده است.  به گفته مرعشی 
تيراندازی متقابل کوتاه بوده که آسيبی به پاسگاه های 
مرزی ومرزبانان وارد نشده است وموضوع خاتمه يافته 
که جلسه برگزارشده وموضوع در حال پيگيری است. 
سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه  نيز در 
ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد درگيری در منطقه 
مرزی سيستان با واليت نيمروز افغانستان اظهار داشت: 
اختالف مرزی بين مرزنش��ينان موجب تيراندازی در 
حوزه مرز سيستان شد که با هماهنگی مرزبانان دو طرف 

موضوع مديريت شده و پايان يافته است.

چيني ها واردكننده تكنولوژي ساخت و سازند، از دانش اروپايي ها استفاده كنيم

طاليي: طرح تعارض منافع بايد در مجلس به سرانجام برسد

سبقت از زمان با صنعتي سازي ساختمان

انتقادازشيوهدومانتصاباتفاميلي
گروه راه و شهرسازي|

طي هفته ها و روزهاي اخير بحث انتصابات فاميلي 
در دول��ت و وزارتخانه ها و همچنين در ش��هرداري 
تهران زير ذره بين رس��انه ها و ن��گاه مردم داغ بوده 
است. در آخرين مورد، هفته گذشته همسر يكي از 
اعضاي شوراي ش��هر تهران به مديركل كميسيون 
ماده ۱۰۰ ش��هرداري تهران منصوب شد كه منجر 
به واكنش اعضاي شوراي شهر و طرح دوباره مصوبه 
تع��ارض منافع ش��د. تعارض منافع داراي اش��كال 
مختلفي است اما در كل به معني بهره برداري از نفوذ 
و قدرت فردي شاغل در دستگاه هاي اجرايي به نفع 
فرد يا خانواده يا شركت خصوصي متعلق به او است. 
طي س��ال هاي اخير ديده شده اس��ت كه برخي از 
مهندسان شاغل در شهرداري يا وزارت راه همزمان 
مديريت ش��ركت ها يا پروژه هاي خصوصي را نيز به 
عهده داشته اند و توانس��ته اند با توجه به نقوذ خود، 
از منافع و رانت هاي اطالعاتي خود به نفع ش��ركت 
يا پروژه مزبور اس��تفاده كنند. در اين حال، مرتضي 
طاليي، عضور شوراي چهارم شهر تهران دست روي 
نمونه و نوع ديگري از تعارض منافع يا سواس��تفاده 
از قدرت اجرايي گذاشته اس��ت. به گفته او، برخي 
مديران با اعمال نفوذ در س��اير دس��تگاه ها با پارتي 
بازي و سفارش زمينه هاي استخدام يا انتصاب اقوام 
و فاميل خود را فراهم مي آوردند. در اين ش��يوه، كه 
مي توان عنوان انتصاب غير مس��تقيم اقوام را به آن 
داد، مدير ياد ش��ده به طور مس��تقيم تحت فشار يا 

سئوال از سوي افكارعمومي قرار نمي گيرد.

امررايج!!
طاليي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره 
انتصاب همسر يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به 
مديركلي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران كه با نارضايتي 
گسترده اي از جمله از سوي اعضاي شورا همراه بود 
و منجر به مطرح شدن ارايه طرح تعارض منافع شد، 

اظهار ك��رد: هيچ اظهارنظري نس��بت به انتصابات 
شهرداري ندارم، اما درباره كليات توضيح مي دهم. 
اين يك روال جاري و س��اري است و از قبل نيز بوده 
اس��ت. تيم هاي همراه مديران، كارگ��زاران، وزرا و 
مسووالن گوناگون كش��ور در تيم مديريتي خود از 
همفكر و هم جناح گرفته تا همشهري و هم طايفه 
و فاميل ها و بس��تگان را منصوب مي كنند و اين امر 
رايجي بوده است كه از گذشته رخ مي داد و االن هم 

هست و اتفاق جديدي رقم نخورده است. 
او ادامه داد: ش��هردار قبلي و قبل تر از او نيز اينگونه 
بودند و در ديگر دس��تگاه ها هم اينگونه بوده است. 
بنابراين قبل از اينكه بخواهيم نسبت به انتصابات به 
نكته خاص اشاره كنيم نفس اين نوع اقدامات را بايد 

مورد ارزيابي قرار دهيم. 
طاليي با تاكيد بر تعيين تدقيق تعارض منافع گغت: 
چيزي كه الزم اس��ت اين اس��ت كه تعارض منافع 
تعيين و تعريف شود و مفاد آن دقيقا مشخص شود تا 

اين حواشي وجود نداشته باشد. االن موضوع تعارض 
منافع در س��طوح مختلف كشور روشن و مشخص 
نيست و اين حواشي را نيز به همراه دارد. عضو دوره 
چهارم شوراي شهر تهران اضافه كرد: اگر بخواهيم 
به صورت ريشه اي مساله را حل كنيم، طرح تعارض 
منافع بايد در مجلس به س��رانجام برس��د و تعيين 
تكليف شود و در همه سطوح مختلف اجرايي شود. 
او افزود: اگر مي خواهيم بازنشسته اي به كارگرفته 
نشود، قانون را همه اجرا كنيم، چرا استثنا و تبصره 
براي آن بگذاريم؟ اگر قرار است بستگان در جاهايي 
كه قرار دارند، به كار گرفته نش��وند اين قانون اجرا 

شود.
طاليي به انتصابات بس��تگان و نزديكان مقامات در 
ديگر حوزه هاي كاري نيز اش��اره كرد و گفت: براي 
مثال مسوولي اطرافيان خود را در حوزه كاري خود 
نياورده است، اما داماد و پسر و دختر و خواهر و برادر 
و برادرزاده را در ديگر دستگاه هاي اجرايي با رابطه و 

پارتي بازي، توصيه و سفارش سركار گذاشته است 
و اين نيز فرقي در اصل ماج��را ندارد. او تاكيد كرد: 
قانون تعارض منافع ناظر بر همين است كه آيا واقعا 
اين نوع روش جذب نيرو در دس��تگاه ها است؟ چرا 
جذب نيرو سر و سامان مشخصي ندارد كه كسي با 

توصيه و سفارش به جايگاه برسد؟ 
عضو اس��بق شوراي شهر تهران گفت: از طرفي نگاه 
كنيد وزير كار گفته اس��ت ۱۵۰ هزار فرصت شغلي 
ايجاد شده است. سوال من اين است كه اوال فرصت 
شغلي را با اشتغال تعريف كرديد و آيا فرصت شغلي 
همان اش��تغال اس��ت؟ اگر اشتغال اس��ت آيا پاك 
كردن ماشين اشتغال است يا شغل هايي كه در شان 
و تخص��ص و دانش جوانان متخصص نيس��ت؟ در 
سطح شهر چه تعداد جوان تحصيلكرده بيكار داريم 
كه راننده اسنپ هستند. چه بازار كاري ايجاد شده 

است كه اثرات آن ديده نمي شود؟ 
طاليي تاكيد كرد: اظهارنظرهاي بدون اندازه گيري 
منجر به س��لب اعتماد مردم مي ش��ود. وي افزود: 
رويك��رد من سياس��ي نيس��ت، بلك��ه مي خواهم 
عارضه يابي ش��ود و مشكل يابي ش��ود. ما در كشور 
مش��كل داريم. رسانه ها بايد مش��كل يابي كند و با 
اعداد و ارقام ريش��ه يابي كنند و براي مثال اين نوع 
انتصابات را با نگاه منافع ملي بررسي كند. آيا به نفع 
يك كشور است كه هر مديري در هركجا قرار گرفت 
همه افراد گذش��ته را حذف كند و گروه ديگري را 
روي كار بي��اورد؟ آيا اين مصلح��ت و منافع ملي و 
عمومي اس��ت كه هر مدير دولتي كه روي كار آمد 
همه گذشته را زير سوال ببرد و براي اثبات خود نفي 
ديگ��ران را دنبال كند؟  عضو دوره چهارم ش��وراي 
شهر تهران گفت: بايد به صورت ريشه اي اين مساله 
را بررسي كرد و  اي كاش به استيضاح مي كشانديم 
همه كساني را كه در هر دوره اي با اين شيوه كشور 
را به اينجا رساندند. ما دچار روزمرگي شديم و اصل 

منافع ملت و نظام را فراموش كرديم.



پس از آنكه جروم پ��اول، رييس بانك مركزي امريكا، 
اعالم كرد كه ممكن است سياست هاي پولي تسهيلي 
اين كشور سريع تر از آنچه كه انتظار مي رفت برداشته 
شود، وضعيت معامالت در بازارهاي مالي سراسر جهان 
اندكي متالطم ش��د. اين اتفاق مي تواند تأثير منفي بر 
قيمت دارايي هاي پرخطر، مانند سهام و ارزهاي ديجيتال 
داشته باش��د. در طول ۲۴ ساعت گذشته و تحت تأثير 
اخبار منفي، رشد قيمت بيت كوين تقريباً متوقف شده 
است. اين در حالي اس��ت كه برخي از آلت كوين ها در 
اين مدت بين ۵ تا ۱۳ درصد رش��د داشته اند. با وجود 
اين نوسانات كوتاه مدت، همچنان برخي از تحليلگران 

ديدگاهي صعودي نسبت به بيت كوين دارند
پس از اظهارات جروم پ��اول، رييس فدرال رزرو اياالت 
متحده، مبني  بر تهديد آميز بودن تورم و سويه اوميكرون 
ويروس كرونا و امكان پايان يافتن سياس��ت هاي پولي 
آس��ان اين بانك زودتر از پيش بيني ها، بازارهاي مالي 
جه��ان در روز ۳۰ نوامبر وارد فاز اصالح ش��دند. پس از 
صحبت هاي جروم پاول، بهاي بيت كوين كه به اوج روزانه 
۵۹,۲۰۰ دالر رس��يده بود، تا زير ۵۷,۰۰۰ دالر كاهش 
يافت. عالوه بر بيت كوين، شاخص دالر افزايش يافته و 
ارزش طال و ديگر شاخص هاي سهام نيز كاهش يافت. 
اين در حالي است كه استفان بنسل، مديرعامل شركت 
مدرنا، يكي از شركت هاي توليد كننده واكسن كرونا، در 
گفت وگو با فايننش��يال تايمز، گفته است واكسن هاي 
موجود ظاهراً اثربخش��ي كمت��ري در برابر گونه جديد 
ويروس كرونا دارند. بنسل مي گويد توليد واكسن مقاوم 
در برابر گونه اوميكرون ممكن است ماه ها طول بكشد. 
اظهارنظر مديرعامل مدرنا باعث ش��د نگراني ها نسبت 
به همه گيري ويروس كرونا مجدداً تش��ديد شود و روند 
بازيابي اي كه از اوايل هفته ج��اري در بازار دارايي هاي 
پرخطر آغاز شده بود، متوقف شود. پس از آنكه گزارش 
شد بيماران مبتال به گونه اوميكرون در آفريقاي جنوبي 
عالئم بسيار خفيفي داشته اند، احساس بالتكليفي مجدداً 
به بازار ارزهاي ديجيتال و سهام بازگشت. عالوه بر اين، 
جو بايدن، رييس جمهور امريكا، اعالم كرد كه كشف گونه 
جديد مي تواند »دليلي براي نگراني« باشد؛ اما نبايد ايجاد 
وحشت كند و شايعه ازسرگيري قرنطينه و اعمال مجدد 
محدوديت ها را كه تأثير بدي هم بر اقتصاد اين كش��ور 
مي گذارند رد كرد. بازار بيت كوين روز گذش��ته تقريبًا 
بدون نوسان بود و اين در حالي است كه آلت كوين هايي 
مانند اتريوم و سوالنا بيش از ۷ درصد رشد داشتند و لونا، 
ارز ديجيتال اصلي ش��بكه ترا، در اين مدت رشدي ۱۳ 
درصدي را تجربه كرده است و سرمايه گذاران هم پيگير 

برنامه هاي تش��ويقي تازه اين پروتكل هستند. با وجود 
اين نوسانات كوتاه مدت، همچنان برخي از تحليل گران 
ديدگاهي صعودي نس��بت به بيت كوين دارند. نيكيتا 
رودنيا، هم بنيان گذار ش��ركت سرمايه گذاري اينوست 
گفته است: »با اينكه كندل ماه نوامبر )آبان( بيت كوين 
پايين ت��ر از هدف ۶۰,۰۰۰ دالري ك��ه انتظار مي رفت 
بسته شده است، س��رمايه گذاران همچنان خوش بين 
هستند كه اين ارز ديجيتال مي تواند روند تاريخي خود را 
با يك جهش صعودي درخشان تا پايان سال جاري تكرار 
كند.« رودنيا انتظار دارد قيمت بيت كوين تا پايان سال 
۲۰۲۱ به ۷۰,۰۰۰ دالر برسد، با اين حال عده اي ديگر از 
تحليل گران نسبت به فعاليت هاي نزولي بازار قراردادهاي 
اختيار معامله بيت كوين ابراز نگراني كرده اند. موسسه 
تحقيقاتي دلف��ي ديجيتال، در گزارش خود نوش��ت: 
»قراردادهاي اختيار فروش در حال گران ترشدن هستند 
و اين در حالي است كه فعاالن بازار براي پوشش ريسك 
سرمايه گذاري هاي خود روي موقعيت هاي معامالتي بازار 
آني يا معامالِت در جهت نزول قيمت متمركز شده اند.«

عملكردبهتراتريومدرمقايسهبابيتكوين
ارزش اتريوم در برابر بيت كوين روز گذش��ته به باالترين 
س��طح خود از س��ال ۲۰۱۸ رسيد. نس��بت ارزش بازار 
بيت كوين ب��ه ارزش بازار س��اير ارزه��اي ديجيتال، يا 
همان نرخ تس��لط بيت كوين، در طول دو ماه گذش��ته 
ح��دود ۱۰ درصد كاهش يافته و به پايين ترين س��طح 
خود از ماه سپتامبر )شهريور( رسيده است. سقوط نرخ 
تس��لط بيت كوين بازتابنده عملكرد بهتر آلت كوين ها 

در اين مدت اس��ت. برخي از تحليلگران حركت بازار از 
بيت كوين به سمت آلت كوين ها را نشانه اي براي پذيرش 
ريسك بيشتر ميان سرمايه گذاران مي دانند. اتريوم كه 
مدت هاس��ت در رده دوم باارزش ترين ارزهاي ديجيتال 
بازار قرار گرفته است، روز گذشته به نزديكي اوج تاريخي 
قبلي خ��ود در ۴,۸۰۰ دالر رس��يد و قيم��ت آن در ۲۴ 
س��اعت بيش از ۷ درصد رشد داشته اس��ت. هم زمان با 
جهش اتريوم، بيت كوين تقريبًا بي حركت بوده اس��ت 
و شاخص هاي تكنيكال هم نش��ان مي دهند كه اتريوم 
مي تواند در ادامه نس��بت به بيت كوين رشد بيشتري را 
تجربه كند. جفت ارز معامالتي اتريوم بيت كوين پس 
از شكست مقاومت مهم ۰.۰۷۷ بيت كويني هم اكنون 
به باالترين سطح خود از مه ۲۰۱۸ )ارديبهشت ۹۷( 
در ۰.۰۸۳ دالر رسيده است. در حالي كه بيت كوين از 
ابتداي سال جاري ميالدي تا به امروز ۹۷ درصد رشد 
داشته است، بهاي اتريوم در همين مدت رشدي بالغ 
بر ۵۵۱ درصدي را تجربه كرده است. از جمله داليل 
رشد چش��مگير اتريوم مي توان به توسعه برنامه هاي 
غيرمتمركز و عرضه توكن هاي غيرمثلي بر بستر اين 
شبكه و ويژگي هاي ضدتورمي و توكن سوزي هاي اخير 
اتريوم اشاره كرد. داده هاي درون شبكه اي ارايه شده 
توسط شركت تحليلي سنتيمنت نشان مي دهد كه 
نهنگ هاي بزرگ اتريوم )آدرس هايي كه ۱۰۰,۰۰۰ 
تا ۱۰ ميليون واحد اتري��وم در اختيار دارند(، در ۱۲ 
روز اخير حدود ۷۳۴,۹۰۰ واحد اتريوم، يعني ۰.۵۹ 
درص��د از عرضه كل اين ارز ديجيت��ال را خريداري 
كرده اند. از اواس��ط ماه نوامبر، بهاي اتريوم چندين 

بار به زير سطح ۴,۰۰۰ دالر كاهش يافته و نهنگ ها 
از اين فرصت  ها براي خريد اتريوم استفاده كرده اند.

دوميننهنگبزرگاتريوم
درچهارزهاييسرمايهگذاريكردهاست؟

داده هاي تازه نش��ان مي دهد كه دومين آدرس ثروتمند 
ش��بكه اتريوم، اخيراً چيزي حدود ۲۰ ميليون دالر براي 
خريد توكن هاي فعال در اين ش��بكه هزينه كرده است. 
برخ��ي از اين توكن ها روز گذش��ته رش��د قابل توجهي 
داشته اند. پلتفرم ويل  استيتس كه تراكنش  نهنگ هاي 
بزرگ ش��بكه اتريوم را رصد مي كند، اعالم كرده است كه 
نهنگي به نام اليت، يكي از بزرگ ترين نهنگ هاي فعال در 
شبكه اتريوم، به تازگي بيش از ۱۱ ميليون دالر ارز ديجيتال 
رپد بيت كوين خريداري كرده است. رپد بيت كوين توكن 
نماينده بيت كوين در شبكه اتريوم است كه همواره ارزشي 
برابر با بيت كوين اصلي دارد. ويل  استيتس در توييتر نوشته 
است: »اليت، نهنگ اتريوم، هم اكنون ۲۰۰ رپد بيت كوين 
ب��ه ارزش ۱۱,۳۵۲,۴۰۰ دالر خري��داري ك��رد.« ارزش 
كل دارايي هاي اين نهنگ اتريومي، با احتساب ۳۶۲ رپد 
بيت كويني كه دارد، ۵.۷ ميليارد دالر است. گفتني است 
كه رپد بيت كوي��ن به صورت يك به يك با بيت كوين هاي 
واقعي پشتيباني مي شود و به همين خاطر ارزشي برابر با 
بيت كوين اصلي دارد. همانطور كه ويل اس��تيتس گفته 
است، اين نهنگ اخيراً ۲ ميليون ارز ديجيتال گراف به ارزش 
۱,۸۴۹,۹۴۶ دالر خريداري كرده است. قيمت گراف در 
۲۴ ساعت ۰.۷۶ درصد افزايش يافته و به ۰.۹۳ دالر رسيده 
است. خريد هاي اين نهنگ ادامه دار بوده و ۲۵۰,۰۰۰ توكن 
سوشي سواپ را هم با پرداخت مبلغي بيش از ۱.۸ ميليون 
دالر خريداري كرده اس��ت. توك��ن صرافي غيرمتمركز 
سوشي س��واپ در حال حاضر با قيمتي حدود ۷.۸۵ دالر 
معامله مي شود. ارز ديجيتال بعدي كه اين نهنگ خريداري 
كرده ايلويوم، توكن بومي يك بازي بالك چيني با همين 
نام است كه بر بستر شبكه اتريوم ساخته  شده است. اين 
نهنگ ۱,۰۰۰ واحد ايلويوم را با پرداخت ۱.۷۵ ميليون 
دالر خريداري كرده است. اين ارز ديجيتال امروز حدود 
۴ درصد رشد داشته و با قيمتي حدود ۱,۸۲۶ دالر معامله 
مي شود. خريد بعدي اين نهنگ، ارز ديجيتال صرافي 
غيرمتمركز يوني سواپ است. اليت ۱.۶ ميليون دالر براي 
خريد توكن بومي اين صرافي هزينه كرده و ۷۹,۹۹۸ يوني 
سواپ به سبد خود افزوده است. يوني سواپ امروز بيش از 
۵ درصد رشد داشته و اكنون با قيمت ۲۱.۵۶ دالر معامله 
مي ش��ود. آخرين خريد اين نهنگ ب��زرگ كرو دائو، 
توكن اصلي صرافي غيرمتمركز كرو فايننس است. 

دنياي فناورياخبار
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ورودهمراهاولبهحوزه
هوشمندسازيصنعتلجستيك

همراه اول و شركت فن آوران لجستيك فاخر ايرانيان 
در راستاي طراحي و توسعه راهكارهاي هوشمندسازي 
صنعت لجستيك تفاهم نامه همكاري امضا كردند.به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
مراسم امضاي تفاهم نامه مركز تحقيق و توسعه همراه 
اول و ش��ركت فن آوران لجستيك فاخر ايرانيان صبح 
روز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در راستاي تحقق اهداف 
راهبردي همراه اول در تحقق روياي ديجيتال، ساماندهي 
و برنامه ريزي ايجاد شهري زيست پذير و يكپارچه در 
ساختمان مركز تحقيق و توسعه شركت ارتباطات سيار 
ايران برگزار شد.  اين تفاهم نامه عالوه بر توجه به عرضه 
خدمات متنوع، روزآمد، بهينه و يكپارچه به دنبال اهداف 
ديگري نظير كاهش سفرهاي غيرضروري، بهينه سازي 
مصرف ان��رژي و ايجاد فرصت هاي جدي��د نوآورانه و 
كسب و كارهاي نوين، افزايش بهره وري، توسعه پايدار 
و مديريت شهري متناسب با زيس��ت بوم اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي شهر نيز هست. كليدي ترين اهداف 
هم »طراحي و توسعه راهكارهاي هوشمندسازي صنعت 
لجستيك« و »اجراي پايلوت هوشمندسازي دارايي هاي 
لجستيكي شركت لجستيك بازار« است كه در نهايت 
مي تواند منجر به كاهش هزينه هايي نظير انبارداري، 
نيروي انساني، خواب سرمايه، بسته بندي كاال، افزايش 
رضايت مشتريان در نتيجه كاهش زمان، بهبود نظارت 
بر عملكرد، بهبود دقت در ارسال سفارشات، مديريت 
هوش��مند منابع، كاهش خطاي انساني، پيش بيني 
دقيق تر از آينده، بهينه س��ازي مس��يرها و مواردي از 
اين دست ش��ود. مركز تحقيق و توسعه نخستين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه ايران نيز ضمن فراهم 
كردن زيرساخت ارتباطي اعم از شبكه، سخت افزار 
مورد نياز و تجهيزات زيرساختي براي طرف ديگر اين 
تفاهم نامه، مي تواند توانمندسازي زيست بوم كسب 
و كارهاي حوزه لجستيك هوشمند، ايجاد سكوهاي 
باز انتش��ار داده هاي پردازش شده جهت استفاده و 
به كارگيري در حوزه هاي پژوهشي، ورود به زنجيره 
خدمات قابل ارايه در بازار لجس��تيك هوش��مند و 
بهره برداري از ظرفيت هاي پلتفرم اينترنت اشياء و 

توسعه آن را از ِقبل اين تفاهم نامه حاصل كند.

نصرتهران:اجباريشدناينماد
مخالفمصوباتمجلساست

سه كميسيون سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران در 
مخالفت با اجباري شدن اينماد بيانيه اي صادر كردند 
و اين مساله را مخالف مصوبات مجلس عنوان كردند. 
به گزارش سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران، 
در بيانيه سه كميس��يون فين تك، پرداخت ياري و 
تجارت الكترونيكي س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران آمده است: »آينده  ايران در گرو رشد پرسرعت 
زيست بوم نوآوري كشور است. اولويت امروز ما، بايد 
تسهيل مضاعف فضاي كسب وكار، ايجاد اميد و حفظ 
نخبگان و كارآفرينان باش��د. در شرايطي كه جنگ 
اقتصادي از هر سو كشورمان را فرا گرفته است، وظيفه  
ما تالش تمام عيار براي توسعه  فضاي باز اقتصادي 
و ترس��يم آينده اي روش��ن براي اي��ران در منطقه 
اس��ت. در اين ميان هرگونه اقدام غيركارشناس��ي 
كه مانعي در شروع يا تداوم فعاليت  كسب وكارهاي 
تحول آفرين باشد از دست دادن فرصت ها به رقباي 
منطقه اي و در نهايت تضعيف ايران در عرصه جهاني 
است.« در ادامه  اين بيانيه آمده است: »تبديل شدن 
اينماد از يك نشان اختياري به نهاد تنظيم گر تمامي 
كس��ب وكارهاي فضاي مجازي، با روش جلوگيري 
از ش��روع فعاليت حوزه هاي تحول آفرين كه هنوز 
تنظيم گري نش��ده اند اقدامي اس��ت كه به صورت 
كامل برخالف رويكرد رسمي اصناف كشور و مجلس 
شوراي اسالمي به  عنوان باالترين نهاد تقنيني است. 
اساسًا ايجاد يك رگوالتور بخشي با چند بند از يك 
مصوبه  هيات وزيران كه شامل كليه  كسب وكارهاي 
اينترنتي اعم از خرد و كالن، كااليي يا خدماتي باشد 
با اين گستردگي اختيارات، نيازمند مصوبه  مجلس 
شوراي اسالمي اس��ت.« همچنين در بيانيه مزبور 
تاكيد ش��ده اس��ت: »بايد توجه داشت كه تجميع 
اختياراتي با اي��ن ابعاد همچون اح��راز صالحيت 
كسب وكار، امكان ممانعت از شروع فعاليت اقتصادي، 
امكان نظارت و حتي تعليق مجوز صادرشده برخالف 
فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري بوده و به صورت 
جدي منجر به از بين رفتن اميد در جوانان مستعد و 
متعهد كشور و كارآفرينان شده و با تشديد مهاجرت 
ايش��ان آينده كش��ور را به خطر خواهد انداخت.« 
سپس با اشاره به موضوع مهاجرت كارآفرينان نوشته 
شده است: »امروز بزرگ ترين تهديد كشور، خروج 
كارآفرينان و عدم توسعه  اقتصادي و فناورانه  ايران 
است. راهكار كنترل ريسك  در محيط كسب وكار، 
انس��داد در ش��روع فعاليت يا جلوگيري از افزايش 
تعداد كسب و كارها نيست، بلكه تنظيم گري به موقع 
توسط نهادهاي متصدي با رويكرد توسعه است و در 
شرايط تحريمي، به هيچ وجه نبايد دچار تحريم هاي 
داخلي شد.« در انتهاي اين بيانيه، كميسيون هاي 
رسته  خدمات فناوري اطالعات سازمان نظام صنفي 
رايانه اي اس��تان تهران اعالم كرده اند: »ايجاد يك 
س��امانه  مجوزبنيان فراگير جديد و تغيير ماهيت 
اينماد از يك نشان اعتباربخش اختياري به رگوالتور 
كسب وكارهاي فضاي مجازي تبعات جدي در فرايند 
توسعه  نوآوري و گسترش كس��ب و كارهاي خرد و 
نوآورانه داشته است. سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان تهران بر بازگش��ت نماد اعتماد الكترونيك 
به وظيفه  اصلي خود يعني احراز هويت و ثبت نظر 

كاربران به صورت اختياري توصيه  اكيد مي كند.«

قوانينسختگيرانهتازهاستراليا
عليهغولهايفناوري

اس��تراليا قصد دارد قوانين س��ختگيرانه بيشتري 
را علي��ه انحصارطلبي ها و رفتاره��اي ضد رقابتي 
شركت هاي بزرگ فناوري و به خصوص شركت هاي 
امريكايي به تصويب برساند. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، اس��كات موريسون، نخست 
وزير اس��تراليا روز چهارش��نبه گفت: استراليا يك 
بررسي پارلماني گسترده در مورد رفتار و عملكرد 
بزرگ ترين ش��ركت هاي فناوري جهان و ضرورت 
تصويب قوانين جديد در اي��ن رابطه انجام خواهد 
داد. استراليا تالش هاي جهاني را براي مهار قدرت 
غول هاي فناوري مانند آلفابت شركت مادر تخصصي 
گ��وگل و فيس بوك رهب��ري ك��رده و قوانيني را 
تصويب كرده كه به الگويي براي ديگر كشورها براي 
كنترل عملكرد شركت هاي فناوري مبدل شده اند. 
موريسون روز چهارشنبه با اشاره به افزايش احتمال 
وضع مقررات تازه در مورد غول هاي فناوري گفت: 
تحقيقات جديد دامنه وسيعي خواهد داشت و وي از 
نمايندگان پارلمان استراليا خواسته تا الگوريتم هاي 
مورد استفاده پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي، نحوه 
تأييد هويت و س��ن افراد و ميزان محدوديت هاي 
تحميل شده بر كاربران را بررسي كنند. موريسون به 
خبرنگاران گفت: شركت هاي فناوري بزرگ بايد به 
سواالت بزرگي پاسخ دهند. آنها اين پلتفرم ها را ايجاد 
كرده و بايد از ايمن بودن آنها اطمينان حاصل كنند.

ابزارتازهتوئيچ
برايشناساييكاربرانمتخلف

سايت بازي زنده توئيچ متعلق به آمازون ابزار تازه اي را 
به كار گرفته كه شناسايي كاربراني را ممكن مي كند 
كه تالش مي كنند به زور وارد كانال هايي شوند كه از 
آنها حذف شده اند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، ابزار 
يادشده كه ابزار شناسايي كاربران مشكوك نام دارد، با 
مشخص كردن كاربران متخلف كه به داليل مختلف 
از كانال هاي گوناگون بازي حذف شده اند به مديران 
و خالقان كانال ها امكان مي دهد ت��ا در مورد ورود يا 
عدم ورود اين افراد تصميم بگيرند. توئيچ بارها به علت 
بي توجهي به ضرورت مسدود كردن دسترسي كاربران 
متخلف به كانال هاي بازي مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
اين سايت معمواًل توجهي به تخلفات كاربران خود كه 
از آن به عنوان ابزاري براي نفرت پراكني، دشنام دادن 
و آزار ديگر كاربران استفاده مي كنند، نشان نمي دهد. 
پلتفرم توئيچ كه در ميان كاربران بازي هاي ويدئويي 
محبوبيت دارد، اين اب��زار را بر مبناي بازخوردهاي 
دريافتي كاربران راه اندازي كرده است. آنان خواستار 
ابداع روش��ي بهتر براي مقابله ب��ا مهاجمان و افراد 
متخلف بودند. آليس��ون هافمن، مدير محصوالت 
س��المت جامعه توئيچ در مصاحبه اي در اين مورد 
گفت: اين ابزار براي حل مشكل اصلي ما يعني آزار و 
اذيت هدفمند طراحي شده است. ما از طريق صحبت 
با كاربران توئيچ در طول زمان شنيده بوديم كه اين 
يك مشكل دايمي براي آنها است. ابزار يادشده مبتني 
بر هوش مصنوعي است و طراحي آن چند ماه طول 
كشيده است. اين ابزار قادر به شناسايي خودكار انواع 
مش��خصي از رفتار متخلفانه كاربران است و به طور 
خودكار بر روي كانال هاي بازي فعال مي ش��ود. اما 
غيرفعال كردن و تغيير تنظيمات آن نيز ممكن است.

تعقيبقضاييآمازوندرنيويورك
بهعلتبيتوجهيبهحقوقكارگران

دادس��تان كل ايالت نيويورك از يك قاضي ايالتي 
خواسته تا بر عملكرد آمازون در زمينه حفظ امنيت 
كارگران در ش��رايط ش��يوع ويروس كرونا نظارت 
دقيق تري داش��ته باش��د. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، دادس��تان كل نيويورك آمازون را به اهمال 
در زمينه حفظ امنيت و سالمت كارگران خود متهم 
كرده و افزوده اقداماتي كه در گذشته براي مقابله با 
ويروس كرونا در آمازون انجام شده بودند نيز ناكافي 
بودند. لتيتيا جيمز، دادستان كل نيويورك، همچنين 
خواس��تار صدور حكم دادگاه براي استخدام مجدد 
كريستين اسمالز اس��ت. آمازون اين فرد را به اتهام 
نقض قرنطينه و رهبري اعتراض��ات مارس ۲۰۲۰ 
نسبت به شرايط نامناسب كاري اخراج كرد. جيمز 
دموكرات كه قصد دارد ب��راي فرمانداري نيويورك 
نامزد ش��ود، در ماه فوريه از آمازون در دادگاه ايالتي 
نيويورك در منهتن به دلي��ل پروتكل هاي ايمني 
نامناس��ب آن براي ه��زاران كارگر در تأسيس��ات 
اس��تيتن آيلند و يك مركز توزيع در محله كوئينز 
ش��هر نيويورك طرح ش��كايت كرد. وي قباًل گفته 
بود كه آمازون بيشتر به كسب سود و افزايش درآمد 
اهميت مي دهد تا حفظ ايمني براي نيروهاي كارش.

تراشهقدرتمندكوالكومبرايتقويت
دوربينوتوانبازيگوشيها

ش��ركت كوالك��وم از عرضه يك تراش��ه جديد براي 
استفاده در گوشي هاي هوشمند اندرويدي خبر داده 
است كه دوربين و قابليت اجراي بازي را در تلفن هاي 
همراه تقويت مي كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
كوالكوم كه بزرگ ترين عرضه كننده تراشه هاي مورد 
اس��تفاده در گوشي هاي اندرويدي اس��ت، با رقبايي 
برجس��ته تايواني و كره اي رقابت مي كند و قصد دارد 
براي غلبه بر آنها توان پردازش توليدات خود را افزايش 
دهد. تراش��ه جديد كوالكوم از هسته هاي پردازشگر 
مشابه با رقبايي همچون مدياتك برخوردار است. اما 
توان آن براي تهيه عكس ه��اي باكيفيت و پردازش 
گرافيكي بهتر بازي هاي ويدئويي افزايش يافته است. 
برخي ش��ركت هاي سازنده گوش��ي براي خريد و 
استفاده از اين تراشه با كوالكوم وارد مذاكره شده اند 
و انتظار مي رود تا قبل از پايان س��ال جاري ميالدي 
با يكديگر به توافق برسند. در مورد ويژگي هاي فني 
اين تراشه هنوز اطالعات بيشتري منتشر نشده است.

اصالح بيت كوين و بازار سهام و كاال پس از صحبت هاي رييس فدرال رزرو

توقف بيت كوين هم زمان با جهش اتريوم

دسترسي۲۰ميليونخانواربهفيبرنوريتاسال۱۴۰۴

يكي از مخاطرات سوپراپليكيشن ها، ايجاد انحصار است

براساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي تا سال ۱۴۰۴ 
باي��د ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد كس��ب وكارها 
با متوسط سرعت ۲۵ مگابيت برثانيه به پهن باند ثابت 
دسترسي داشته باشند و دسترسي ۲۰ ميليون خانوار و 
۵ ميليون كسب وكار تا سال ۱۴۰۴ به اينترنت پهن باند 
ثابت بايد بر بستر فيبر نوري ش��كل بگيرد. به گزارش 
ايسنا، در حال حاضر، انواع سرويس هاي موجود اينترنت 
در ايران، به دليل داش��تن ويژگي ه��اي متمايز از هم، 
براي كاربران با شرايط مكاني و موقعيتي متفاوت ارايه 
مي شود. طبق آمار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تا پايان س��ه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، مشتركان 
خانگي و تجاري ارتباطات پهن باند ثابت، ۱۰ ميليون و 
۶۶۱ هزار و ۲۴۸ نفر را شامل  مي شود. اين در حالي است 
كه در كنار سرويس هاي اينترنت ثابت، اينترنت همراه 
است كه در س��ال هاي گذشته در مقايسه با اينترنت 
ثابت، رشد بيشتري داشته و در مواردي حتي سرعت 
بيشتري ارايه مي دهد. درواقع، شركت هاي ارايه دهنده 
اينترنت ثابت در حال حاضر دچار مشكالتي هستند كه 
موجب شده تمايل كاربران به استفاده از اينترنت موبايل 
بيش��تر از اينترنت ثابت خانگي باشد و اين موضوع نه 
 FCP تنها موجب از دست رفتن مشتريان شركت هاي
مي شود، بلكه به اعتقاد مسووالن حوزه ارتباطات در 
درازمدت، روند توسعه را كند مي كند. در حال حاضر 
مسووالن حوزه ارتباطات متفق القول معتقدند يكي 
از پايين ترين شاخصه هاي ارتباطي در حوزه اينترنت 

ثابت است كه اين موضوع بايد تغيير كند.

مردمبهدنبالكيفيتحداكثريهستند
به اعتقاد مسووالن و كارشناسان حوزه، در اينترنت ثابت 
يك عقب افتادگي داريم كه علت هاي متفاوتي دارد و يكي 
از علت ها اين است كه سرمايه گذاري در بخش اينترنت 
ثابت به دليل سياست هاي قيمتي به شدت كاهش پيدا 

كرده و اينكه FCPها سرمايه گذاري نمي كنند و برخي 
ريزش مش��تري و برخي كاهش درآم��د و برنامه خروج 
از بازار دارند. از طرفي تاكيد مس��ووالن به لزوم افزايش 
كيفيت خدمات اينترنتي اس��ت و اينكه مردم به دنبال 
كيفيت حداكثري هس��تند و به همين دليل الزم است 
اپراتورهاي ثابت با سرمايه گذاري هايي كه انجام مي دهند، 
آنچه مورد نظر مردم است را تامين مي كنند؛ چراكه براي 
كاربران، مهم ترين موضوع سرعت است و اينكه بتوان با 
سرمايه گذاري هايي كه انجام مي شود، سرعت مناسبي  
را ارايه داد. از زمان ش��روع دولت س��يزدهم هم عيسي 
زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - به موضوع 
توسعه اينترنت ثابت تاكيد كرده است. او در اين زمينه 
اظهار كرد: نخستين راهبرد، توسعه دسترسي  به شبكه 
پرسرعت داخلي تا دورافتاده ترين نقاط كشور خواهد 
بود. به طور طبيعي و مثل ساير كشورهاي پيشرفته در 
حوزه ارتباطات، اولويت ما در توسعه دسترسي ارتباطي 
شبكه ثابت است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با 
تاكيد بر ضرورت تغيير موازنه شبكه ارتباطي كشور از 
ارتباطات سيار به ارتباطات ثابت، تاكيد كرد: متاسفانه 
ريل گذاري ارتباطي در يك دهه اخير به سمتي پيش 
رفته كه كفه ترازوي توسعه شبكه همراه سنگين تر از 
شبكه ثابت بوده است. براي توسعه ارتباطات ثابت و 
دسترسي عموم مردم در سراسر كشور به شبكه امن، 
پايدار، پرسرعت و ارزان بايد يك عزم و اراده ملي شكل 

بگيرد و نهضت فيبركشي در كشور راه بيفتد.

دسترسي۸۰درصدخانوارها
بهپهنباندثابتتاسال۱۴۰۴

در اين راستا به نقل از رگوالتوري، صادق عباسي شاهكوه 
- رييس اين سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در نشس��ت بررس��ي چالش هاي حوزه ارتباطات ثابت با 
دارندگان پروانه FCP، با بيان اينكه براساس مصوبه شوراي 

عالي فضاي مجازي تا س��ال ۱۴۰۴ بايس��تي ۸۰ درصد 
خانوارها و ۱۰۰ درصد كسب وكارها با متوسط سرعت ۲۵ 
مگابيت برثانيه به پهن باند ثابت دسترسي داشته باشند، 
گفت: بر اين مبنا، دسترسي ۲۰ ميليون خانوار و ۵ ميليون 
كسب وكار تا سال ۱۴۰۴ به اينترنت پهن باند ثابت بايد بر 
بستر فيبر نوري شكل بگيرد، البته بخشي از دسترسي نيز 
از طريق شبكه بي سيم قابل پوشش است. وي با اشاره به 
تعداد بازيگران حوزه ارايه اينترنت پهن باند در كشور افزود: 
برنامه ريزي و راهبري توسعه زيرساخت هاي ارتباطي پر 
سرعت و با كيفيت پهن باند ثابت با تاكيد بر بستر فيبر نوري 
)FTTX( نيازمند برنامه مدون با پيش بيني موانع و الزامات 
آن است و در حال حاضر رگوالتوري تالش مي كند كليات 
اين برنامه را با مشاركت و جمع بندي نظرات بازيگران اصلي 
اين حوزه تدوين كند. معاون وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالعات تصريح كرد: اولويت اصل��ي وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات توس��عه ارتباطات ثابت بر بستر فيبر 
نوري و ارتقاي كيفيت شبكه سيار كشور است و توسعه 
هر دو حوزه كاماًل به هم مرتبط است و چنانچه ارتباطات 
پهن باند ثابت توسعه پيدا نكند، حوزه ارتباطات سيار نيز 
در آينده اي نزديك دچار بحران مي شود. در واقع با توسعه 

بخش ارتباطات ثابت، تمامي حوزه ICT رشد مي كند.

عدمتمايلبهسرمايهگذاري
مانعمهمتوسعه

عباسي ش��اهكوه عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش 
را يكي از موانع توس��عه عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 
هزينه سرمايه گذاري در بخش ICT ارزي است در حاليكه 
درآمد اين حوزه به ريال اس��ت ضمن آنكه با ثابت ماندن 
تعرفه در چند سال اخير، عليرغم افزايش هزينه ها در ساير 
بخش ها، روند درآمد، كاهشي بوده است. بايستي حجم 
س��رمايه گذاري الزم براي توس��عه حوزه ثابت را برآورد و 
با تمهيداتي همچون معافيت هاي مالياتي، سوبسيد در 

سهم اپراتورها در پروانه CNSP )پروانه همگراي شبكه و 
خدمات ارتباطي( و ... فضاي مطلوب را براي سرمايه گذاري 
فراهم كنيم. وي تعامل با ساير نهادها همچون وزارت نيرو 
و ش��هرداري ها را يكي ديگر از اولويت هاي پيش روي اين 
سازمان براي رفع موانع سرمايه گذاري بيان كرد و گفت: 
در اين زمينه طي چند س��ال گذشته اقدامات مختلفي 
انجام شده كه هنوز به نتيجه نرس��يده است. ما به دنبال 
آن هس��تيم كه با ايجاد پشتوانه قانوني بتوانيم در اختيار 
گذاشتن منابع موجود را تسهيل كنيم و در اين مسير به 
كمك دولت و مجلس نياز داريم. همچنين در اين نشست 
مديران عامل اپراتورهاي داراي پروانه شبكه ارتباطات ثابت 
)FCP(، وضعيت موجود و موان��ع و چالش هاي پيش رو 
براي توسعه در اين حوزه را تشريح كردند. انحصار مخابرات 
 ICT بر امكانات زيرس��اختي، ثابت ماندن تعرفه خدمات
علي رغم افزايش هزينه هاي فضا، برق، نيروي انس��اني، 
باالبودن تعرفه هاي ارايه خدمات در ش��هرداري ها، عدم 
توجي��ه س��رمايه گذاري و بازدهي در اي��ن بخش براي 
صاحبان سرمايه، باالبودن هزينه هاي مودم در دسترسي 
به تكنول��وژي VDSL برخ��ي از مهم ترين چالش هايي 
بود كه دارندگان پروانه به آن اش��اره كردند. تدوين برنامه 
ملي توسعه پهن باند، بازنگري در تعهدات پيش بيني شده 
اپراتورها در پروانه هايشان متناسب با تغيير شرايط اقتصادي 
و اجتماعي كش��ور، رايزني با شهرداري ها براي رفع موانع 
استفاده از منابع شهري، مش��اركت موثر در تدوين طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي با در نظر گرفتن 
اقتصاد بخش ICT، متناسب كردن تعرفه حوزه ارتباطات 
ثابت و س��يار، بازنگري در برخي مصوبات كميسيون در 
استفاده از فركانس و حق السهم اپراتورها، انجام مطالعات 
آسيب شناسي وضع موجود، آزادسازي تعرفه ها و بازنگري 
 FCP در ساختار تعرفه در زنجيره ارتباط بين اپراتورهاي
و شركت مخابرات ايران و ... از جمله راهكارهاي بود كه 

دارندگان پروانه FCP در اين نشست مطرح كردند.

مديركل صدور مجوز و امور رس��انه هاي سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير گف��ت: يكي از مخاطرات 
فعاليت سوپر اپليكيشن ها )نرم افزاري كه همه خدمات در 
يك حوزه مشخص را به كاربر ارايه مي دهد( در كشور، مساله 
ايجاد انحصار بوده كه راهكار آن پايبندي به قوانين رقابت 
و شفافيت است. به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از سازمان 
تنظيم مقررات صوت وتصوير فراگي��ر در فضاي مجازي 
)ساترا(، اولين نشست چهار جانبه تخصصي سوپراپليكيشن 
در اين سازمان برگزار شد. در اين نشست، نمايندگان مركز 
ملي فضاي مجازي از حوزه سياست گذاري فضاي مجازي، 
ساترا از حوزه تنظيم گري، فعاالن حوزه سوپراپليكيشن ها 
و نمايندگان حوزه هاي پژوهش��ي و دانش��گاهي حضور 
داشتند. محمدرسول حاج اقلي، مديركل صدور مجوز و امور 

رسانه هاي ساترا با اشاره به دغدغه هاي موجود درخصوص 
سوپراپليكيشن ها گفت: دغدغه نهاد حاكميتي و مركز ملي 
اين است كه ما پيش از اين با رسانه هاي كاربرمحور، محتواي 
نمايشي، پيام رسان، راديو اينترنتي و... مواجه بوده ايم اما 
اكنون حتي پلتفرم هايي كه به صورت تخصصي در حوزه 
ويدئو فعاليت مي كنند تمايل دارند به ساير حوزه ها نيز ورود 
كنند. وي افزود: برخي از پلتفرم ها به حدي فعاليت هاي 
متنوع دارند كه به طور مشخص در مواجهه نخست نمي توان 
اسمي روي آنها گذاشت؛ همچنين در حال حاضر مصرف 
كاربران از تك سرويسي به سمت چندسرويسي رفته است. 
حاج اقلي با بيان اينكه اين پديده فقط مختص به كشور ما 
نيست و در دنيا رواج دارد، گفت: پلتفرم هاي شرقي و به ويژه 
چيني بيشتر به اين سمت رفته اند و بسيار موفق بوده اند و 

در بازار هم نفوذ داش��ته اند. تصور مي كنم جنس صنعت 
و كاربران ما هم مشابه بلوك شرق است بنابراين بايستي 
براي آن فكري كرد. وي افزود: ادبيات دنيا موجوديت اين 
پلتفرم ها را با عنوان سوپراپليكيشن مي شناسد؛ درواقع 
اپليكيشن اپليكيشن ها يا اپليكيشن  بزرگي كه شرايطي 
فراهم مي كند تا ساير پلتفرم ها در بستر آن سرويس دهند. 
وي گفت: يكي از مخاطرات فعاليت سوپراپليكيشن ها مساله 
رقابت و انحصار است كه راهكار آن پايبندي به قوانين رقابت 
و شفافيت در انحصار است. وي افزود: دومين مخاطره جدي 
مساله حوزه داده است؛ مسائلي مانند فروش داده، حفاظت 
داده و مالكيت داده كه اين مسائل نيز از طريق پايبندي به 
قوانين مرتبط با صيانت داده برطرف خواهد شد. حاج اقلي 
خاطرنشان كرد: س��ومين مورد بحث خدمات عمومي و 

مسووليت سوپراپليكيشن ها در برابر ارايه خدمات عمومي 
اس��ت. دغدغه جدي ديگر اين حوزه، تعدد و چندگانگي 
نهادهاي تنظيم گر و بازيگران حوزه نظارت است كه تعارض 
كاركردي ايجاد مي كنند؛ در نتيجه يكي از راهكارهاي آن، 
ايجاد نظام حمكراني واحد است كه در حال حاضر مركز ملي 
فضاي مجازي آن را نمايندگي مي كند. محمد صاحب بياني، 
نماينده مركز ملي فضاي مجازي در اين نشس��ت گفت: 
دغدغه مركز ملي فضاي مجازي مقابله با انحصار است، اما 
قصد نداريم مانعي براي بخش خصوصي باشيم. بلكه عمل 
طبق حد و مرزي ك��ه در قانون انحصار مركز ملي فضاي 
مجازي با عنوان سياست ها و الزامات مشخص شده مدنظر 
ماست. اين مقوله نبايد مغفول بماند چراكه ممكن است 

بحث امنيت ملي ما را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد. 



تعادل| 
روند قيمت كاالهاي اساسي طي يك سال گذشته به رغم 
وعده هاي مسووالن افزايشي بوده، به گونه اي كه براساس 
اعالم وزارت صمت، قيمت برخي از كاالهاي اساسي مهم 
در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
۱۷ تا ۷۵ درصد رشد قيمت را شاهد بوده است. مقايسه 
قيمت 8 قلم كاالي اساسي در مهر ماه امسال با مهر سال 
گذشته، نشان مي دهد، قيمت همه اين كاال افزايش يافته 
و در بين كاالها، شكر با بيش از ۷۵ درصد افزايش قيمت، 
ركورد دار گراني است. مطابق اين آمار در مهرماه امسال 
شكر سفيد ۷۵.8 درصد، گوشت گوساله 60.4 درصد، 
برنج 6۱.8 درصد رشد قيمت را تجربه كرده است. عالوه 
بر اين گوشت مرغ 42.3 درصد، گوشت گوسفندي 33.۵ 
درصد، افزايش قيمت داشته است. اين افزايش قيمت ها 
در حالي صورت گرفته كه طبق اعالم بانك مركزي، در 
هفت ماهه نخست سال جاري حدود ۱۱.۱ ميليارد دالر 
ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري در راستاي 
واردات كاالهاي اساس��ي، دارو، تجهيزات پزش��كي و 
واكسن كرونا اختصاص يافته اس��ت. تزريق دالرهاي 

ارزاني كه اثرش بر سفره خانوارها مشاهده نمي شود! 

    به كجا چنين شتابان؟ 
روند قيمت كاالهاي اساسي طي يك سال گذشته به رغم 
وعده هاي مكرر مس��ووالن همچنان افزايش��ي بوده، به 
شكلي كه موجب كاهش تقاضا به ويژه در اقالمي همچون 
گوشت و برنج شده است. قاسمعلي حسني دبير اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي ته��ران در اين رابطه مي گويد: در 
حال حاضر به دليل افزايش قيمت هاي افسارگسيخته 
كاالها به ويژه كاالهاي خوراكي، تقاضا به شدت كاهش 
يافته است. دولت سيزدهم بايد فكري اساسي براي سفره 
معيشت مردم بينديش��د چراكه اين وضعيت قيمت ها 
موجب كوچك شدن سفره مردم شده و بسياري از كاالها 
از سبد غذايي مردم حذف شده است. در اين بين، بررسي 
آمار ارايه شده از س��وي وزارت صمت از قيمت كاالهاي 
اساس��ي در مهر ماه سال ۱400 نش��ان مي دهد كه نرخ 
انواع كاالهاي اساس��ي نس��بت به مهر ۱3۹۹ با افزايش 
محسوس��ي همراه بوده كه البته نسبت به ماه هاي قبل 
شيب ماليم تري داشته است. بر همين مبنا، قيمت هر 
كيلوگرم برنج پاكستاني باسماتي درجه يك با ۱۷ درصد 
افزايش از 23 هزار و 404 تومان در مهر ماه ۱3۹۹ به 2۷ 
هزار و 3۹0 تومان در مهر ماه ۱400 افزايش يافته است.

قيم��ت هر كيلوگرم برن��ج تايلندي ني��ز در مهر ۱400 
نسبت به مهر ۱3۹۹ با 2۹.8 درصد افزايش از ۱2 هزار و 
68۱ تومان به ۱6 هزار و 460 تومان افزايش يافته است. 
همچنين قيمت هر كيلوگرم برنج طارم اعال مهر ۱400 
نسبت به مهر ۱3۹۹، 6۱.3 درصد افزايش داشته و از 2۹ 
هزار و 34۱ تومان به 4۷ هزار و 33۱ تومان رسيده است. 
قيمت هر كيلوگرم برنج هاشمي درجه يك نيز طي مدت 
ياد ش��ده 6۱.8 درصد افزايش يافت��ه و از 28 هزار و 6۹۷ 
تومان به 46 هزار و 42۵ تومان رس��يده است. قيمت هر 
كيلوگرم شكر سفيد نيز ۷۵.8 درصد افزايش يافته و از 8 
هزار و 3۱4 تومان در مه��ر ۹۹ به ۱4 هزار و 6۱۵ در مهر 
۱400 افزايش يافته اس��ت. قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوساله نيز در مهر ماه ۱400 نسبت به مهر ماه ۱3۹۹ به 
ميزان 60.4 درصد افزايش و از هر كيلوگرم 82 هزار و 460 

تومان به ۱32 هزار و 243 تومان رسيده است. قيمت هر 
كيلوگرم گوشت گوس��فندي طي مدت ياد شده 33.۵ 
درصد افزايش يافته و از ۹۹ هزار و 443 تومان به ۱32 هزار 
و ۷3۹ تومان رسيده است. قيمت هر كيلوگرم گوشت مرغ 
تازه نيز در مهر ماه ۱400 نسبت به مهر ماه ۱3۹۹ به ميزان 
42.3 درصد افزايش يافته و از هر كيلوگرم ۱۹ هزار و 6۵۹ 

تومان به 2۷ هزار و ۹8۱ تومان رسيده است.

    جوالن دالل ها زيرسايه ارز ۴۲۰۰ توماني
 افزاي��ش قيمت ها در حالي رقم خورده اس��ت كه طبق 
اعالم بانك مركزي، در هفت ماهه نخس��ت سال جاري 
حدود ۱۱.۱ ميلي��ارد دالر ارز با نرخ ترجيحي به صورت 
نقدي و اعتباري در راستاي واردات كاالهاي اساسي، دارو، 
تجهيزات پزشكي و واكسن كرونا اختصاص يافته است. 
تزريق دالرهاي ارزاني كه هيچ اثري بر سفره مردم نداشته 
است. در همين حال، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران هم در اين باره مي گويد ب��ا وجود هدف گذاري ارز 
4200 توماني در حمايت از اقشار كم درآمد، سود آن در 

اين سال ها عمال به جيب دالل ها رفته است.
خسرو فروغان گران س��ايه، اظهار كرده كه در سال هاي 
گذشته، تحت تاثير محدوديت هاي ارزي كه براي كشور 
به وجود آمده بود، دولت اعالم كرد كه بخشي از كاالهاي 
اساس��ي بايد با نرخ 4200 توماني به كشور وارد شوند تا 
افزايش قيمتي در اين حوزه ديده نشود. با گذشت چند 
سال امروز بايد اين سوال را پرسيد كه آيا قيمت كاالهايي 
كه اين ارز دولتي را دريافت كردند، افزايش نيافته است؟

وي با بيان اينكه دالل ها بيشترين استفاده از را توزيع اين 
ارز برده ان��د، توضيح داد: در ماه ه��اي ابتدايي اجراي اين 
طرح كه بارها و در پرونده هاي مختلف شاهد آن بوديم كه 
افراد به بهانه واردات كاالهاي اساسي ارز گرفته اند اما آن را 

صرف واردات كاالهايي غير ضروري و غيرقانوني كرده اند. 
در كنار آن افرادي نيز اين ارز را گرفتند و هيچ وقت به كشور 
بازنگرداندند. مشكالت اينچنيني تنها بخشي از هزينه هايي 
است كه نظام چند نرخي ارز براي كشور به وجود مي آورد. 
او با اشاره به برخي سياست هاي محدودكننده توليد در 
كشور، بيان كرد: دولت در حالي از توزيع ارز 4200 توماني 
دفاع مي كرد كه با توجه به محدوديت هاي ارزي كه با آنها 
رو به رو بود، فشار شديدي بر توليدكننده و صادركننده 
گذاش��ته ش��د تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتي 
كوتاه و در قالب هايي مشخص به كشور بازگردانند كه اين 
مساله خود به مشكلي ديگر براي اقتصاد كشور بدل شد.  
فروغان گران سايه با بيان اينكه نظام توزيع اقتصاد ايران 
اساسا آماده اين نظام چند نرخي ارز نيست، تشريح كرد: 
با توجه به اينكه در ايران يك نظام توزيع يك پارچه وجود 
ندارد، وقتي كااليي حتي با ارز دولتي توليد مي شود نيز در 
مراحل بعدي تا زماني كه به دست مصرف كننده نهايي 
برسد با افزايش قيمت هايي مواجه مي شود. از سوي ديگر 
نظارت دقيقي نيز بر فرايند توزيع كاال وجود ندارد و در اين 
حوزه نيز امكان ايجاد سوءاستفاده هايي وجود دارد كه در 
نهايت به ضرر مصرف كننده نهايي تمام مي شود. او كه در 
يك برنامه راديويي سخن مي گفت، اظهار كرد: پيشنهاد 
بخش خصوصي كه بارها نيز بر آن تاكيد كرده حذف ارز 
4200 توماني و تك نرخي كردن ارز است. امروز تنها گروه 
محدودي از اين ارز استفاده مي كنند و صاحبان همان رانت 
نيز از تداوم اجرايش دفاع مي كنند، در صورتي كه با حذف 
اين ارز هم مي توان شيوه هايي براي حمايت از مردم تعريف 
كرد و هم راه اين رانت را مس��دود كرد. موضوع حذف ارز 
ترجيحي و تداوم اين سياست، دوگانه اي است كه پس 
از روي كار آمدن دولت سيزدهم و اعالم تصميم دولت 
براي حل اين چالش سال هاي اخير اقتصاد ايران، بيش 

از گذشته در محافل اقتصادي مطرح مي شود؛  گروهي 
از فعاالن اقتصادي خواهان تسريع در اجراي اين تصميم 
هستند و گروهي نيز از عواقب آن ابراز نگراني  مي كنند. 
در اين ميان، توليدكنندگان حوزه كشاورزي و صنايع 
تبديلي بيش از فعاالن ديگر صنايع نسبت به تبعات حذف 
ارز ترجيحي هشدار مي دهند و خواهان توجه دولت به 
وضعيت توليد در اين بخش هستند. اما   آيا آن طور كه 
صاحبان صنايع تبديلي بي��م احتمال كاهش توليد را 
مطرح مي كنند، حذف ارز 4200 توماني، اين صنايع را 
متحمل آسيب مي كند؟ حسن فروزان فرد، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران و از فعاالن صنايع تبديلي در اين 
باره مي گويد: »حذف ارز ترجيحي ممكن است، برخي 
كاالها را با كمبود مواجه كند« اما در حال حاضر هم، 
مواد اوليه با قيمت ترجيحي به دست توليدكنندگان 
نمي رسد. اما حذف اين ارز، يك باره نوعي هيجان و 
شوك را به اقتصاد وارد كرده و عالوه بر قيمت كاالهاي 
اساسي، قيمت هاي نس��بي را نيز تغيير مي دهد. در 
واقع، وقتي كاالهاي اساس��ي با تغيير قيمت مواجه 
شوند، به طور حتم، قيمت ساير كاالها نيز تحت تاثير 
قرار خواهد گرفت. در واقع، اين جريان تورمي، اولين 
ضربه را به توليدكنندگان حوزه كاالهاي اساسي وارد 
مي كن��د و در طول امواج بعدي، ضرب��ات خود را به 
توليدكنندگان ديگر كاالها نيز تحميل خواهد كرد. 
فروزان فرد با تاكيد بر اينكه، اعمال جراحي در نظام 
ارزي ايران يك ضرورت است، تاكيد كرد كه در حال 
حاضر آنچه اس��تنباط مي ش��ود، اين است كه همه 
متخصص ش��كافتن و خارج كردن غ��ده ارز 4200 
توماني از پيكر اقتصاد هستند و كسي به مساله مهم 
ريكاوري توجه نمي كند. در واقع كسي درباره زندگي 

اين بيمار پس از جراحي توضيحي نمي دهد.

يادداشت
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خرج ۲.۵ ميليارد دالري
براي واردات گوشي موبايل

ايسنا|با واردات 2.۵ ميليارد دالري گوشي موبايل، 
روند صدرنش��يني و واردات بيش��تر آن نسبت به 
كاالهاي اساسي همچنان حفظ شده است. آمارهاي 
گذشته از تجارت خارجي نشان داده بود كه گوشي 
موبايل اولين كاالي وارداتي است و بعد از آن اقالم 
اساس��ي قرار دارد، در همين رابطه بررسي آخرين 
وضعيت تج��ارت خارجي در آمار گمرك ايران نيز 
نشان مي دهد كه نه تنها از صدر واردات پايين نيامده 
بلكه فاصله قابل توجهي هم با اقالم بعد از خود دارد. 
در هشت ماهه اول سال جاري كل تجارت خارجي 
به 63 ميليارد رس��يده كه از آن حدود 3۱ ميليارد 
دالر صادرات و 32 ميليارد دالر واردات بوده است. 
اعالم لطيفي- سخنگوي گمرك ايران- به ايسنا در 
مورد وضعيت واردات گوشي موبايل از اين حكايت 
دارد كه در هش��ت ماهه امسال، هشت درصد كل 
واردات گوش��ي موبايل بوده اس��ت؛ به طوري كه 
2.۵ ميليارد دالر به وزن 4000 تن واردات گوشي 
انجام شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ وزن��ي 4۷ درصد از نظر وزن و ۱۱۱ درصد 
ارزش، افزايش داشته اس��ت. واردات 2.۵ ميليارد 
دالري گوشي موبايل موبايل كه با ارز نيمايي انجام 
مي شود، از هر يك از اقالم اساسي بيشتر بوده است و 
بعد از آن ذرت با دو ميليارد دالر قرار دارد كه فاصله 
۵00 ميليون دالري گوشي را نسبت به كاالي بعد 
از خود نشان مي دهد. اين روال در آبان ماه نيز وجود 
دارد؛ به گونه اي كه از مجموع 8.3 ميليارد دالري 
تجارت خارجي كه تقريبا به طور مساوي صادرات 
و واردات انجام ش��ده، 3۷۵ ميلي��ون دالر واردات 
گوشي موبايل بوده اس��ت، بعد از آن گندم با 26۱ 

ميليون دالر و ذرت با ۱8۷ ميليون دالر قرار دارد.

كارخانه هاي تعطيل
در سوريه راه اندازي مي شود؟ 

شاتا|وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: شركت هاي 
ايراني براي راه اندازي مج��دد كارخانه هاي متوقف 
شده در س��وريه و ايجاد صنايع مش��ترك، آمادگي 
دارند. سيد رضا فاطمي امين پس از بازديد از تعدادي 
از كارخانه هاي ش��هرك صنعتي »عدرا« در حومه 
دمشق   هدف از س��فر خود به سوريه را توسعه روابط 
اقتصادي دو كشور و بررسي امكانات حمايتي براي 
پويايي مجدد صنعت سوريه به ويژه نساجي و بازيابي 
موقعيت اين صنايع كه بر اثر جنگ تروريست ها عليه 
سوريه از دست رفته، بيان كرد. وي افزود: شركت هاي 
ايراني براي راه اندازي مجدد كارخانه هاي متوقف شده 
در سوريه و ايجاد صنايع مشترك، آمادگي دارند. وزير 
صمت كه با همراهي يك هيات اقتصادي و صنعتي به 
سوريه سفر كرده است طي اين مدت ضمن برگزاري 
چندين ديدار رس��مي با مقامات اين كشور، دومين 
نمايشگاه محصوالت ايراني در سوريه و مركز تجاري 
اي��ران در دمش��ق را افتتاح كرد. پي��ش از اين، وزير 
صنعت، معدن و تجارت كشورمان در مراسم افتتاح 
مركز »مركز تجاري ايران« در دمشق پايتخت سوريه 
در جمع خبرنگاران مي��زان حجم كنوني مبادالت 
تجاري بين سوريه و ايران را سه ميليارد دالر اعالم كرد 
و افزود: براي افزايش سرمايه گذاري هاي مشترك و 
تبادل تجربيات رايزني هايي بين دو طرف انجام شده 
تا با حمايت از سوريه در مرحله پس از بحران، سقف 
مبادالت و معامالت تجاري بين دو كشور افزايش يابد.

احتمال افزايش صادرات
تا ۴8 ميليارد دالر

فارس |عضو هيأت مديره اتاق مش��ترك بازرگاني 
ايران و عراق با بيان اينك��ه احتمال افزايش صادرات 
امسال تا 48 ميليارد دالر وجود دارد، گفت: در صورت 
تحقق اين ميزان، صادرات كش��ور از ركود چند ساله 
خارج مي شود. سيد حميد حسيني در رابطه با وضعيت 
صادرات كشور در 8 ماهه ابتداي امسال و تشريح داليل 
افزايش آن، بيان كرد: س��ال گذشته سال بسيار بدي 
براي اقتصاد جهاني بود و ما هم به علت مسائل ناشي از 
كرونا و كاهش قيمت فرآورده هاي نفتي و محصوالت 
صنعتي پايه نفتي كمترين رقم صادرات را در ۱0 سال 
گذشته تجربه كرديم. عضو هيات مديره اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق افزود: در مجموع كل صادرات 
كشور در سال گذشته 36 ميليارد دالر بود كه به طور 
متوسط درآمد صادراتي كشور از صادرات در هر ماه 3 
ميليارد دالر بود. وي با بيان اينكه پيش بيني مي شود 
صادرات كشور نسبت به س��ال گذشته به ميزان ۱0 
ميليارد دالر افزايش يابد، بيان داشت: در ۷ ماهه ابتداي 
امسال ارزش صادرات كشور 2۷ ميليارد و 800 ميليون 
دالر و در 8 ماهه ابتداي امسال 3۱ ميليارد دالر بوده 
است كه اگر تا پايان سال 4 ميليارد دالر صادرات ماهانه 
را حفظ كنيم حتي ممكن است صادرات كشور به 48 
ميليارد دالر افزايش يابد. اين فعال اقتصادي با اشاره به 
رفع مسائل ناشي از كرونا در تجارت خارجي و افزايش 
قيمت محصوالت نفتي و فرآورده هاي پتروش��يمي 
گفت: با احتمال افزايش صادرات امسال به 48 ميليارد 
دالر ركود صادرات در ۱0 س��ال گذش��ته شكس��ته 
مي شود. حسيني گفت: افزايش صادرات در شرايط 
فعلي اقتصاد به كشور كمك خواهد كرد. عضو هيات 
مديره اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در رابطه 
با وضعيت صادرات كشور به عراق اظهار داشت: در 
8 ماهه ابتداي س��ال جاري تقريبا ميزان صادراِت 
۷00 تا ۷۵0 ميليون دالر حفظ ش��ده است و با اين 
شرايط صادرات ايران به عراق به رقمي باالتر از ۹ و نيم 
ميليارد دالر خواهد رسيد. وي گفت: بازار كاالهاي 
صادراتي ما در عراق خوب است و با توجه به افزايش 
درآمدهاي نفتي عراق پيش بيني مي شود واردات به 
اين كش��ور افزايش يابد و قطعات سهم صادراتي ما 
نيز با افزايش واردات به اين كشور بيشتر خواهد شد.

روند فعلي
مرغداري ها را تعطيل مي كند

ايس�نا|دبير كان��ون مرغ��داران گوش��تي گفت: 
مدتي است كه ذرت و سوياي مورد نياز مرغداران در 
سامانه بازارگاه شارژ نشده است و مرغداران مجبور به 
تهيه نهاده هاي مورد نياز خود از بازار آزاد هستند. پرويز 
فروغي، دبير كانون مرغداران گوشتي در پاسخ به اين 
سوال كه وضعيت تامين نهاده هاي مرغداري ها به چه 
صورت اس��ت، گفت: حدود ۱0 روز است كه سامانه 
بازارگاه محصوالت كشاورزي ذرت و سويا شارژ نكرده 
است و به همين دليل برخي از مرغداران موفق به خريد 
نهاده هاي مورد نياز خود نشده اند. وي ادامه داد: در اين 
مدت مرغداران مجبورند يا نهاده هاي مورد نياز خود را 
بانرخ آزاد تهيه يا از دان آماده با نرخ آزاد استفاده كنند. 
الزم به ذكر اس��ت كه بعد از شارژ بازارگاه هم حداقل 
20 روز طول مي كشد تا نهاده به دست مرغدار برسد 
و اين خريدهاي آزاد هيچ كجاي قيمت تمام ش��ده 
مرغ محاسبه نمي شود. دبير كانون مرغداران گوشتي 
اضافه كرد: كارخانجات دان از مرغداران ذرت و سويا 
دريافت مي كنند و به آنها دان آماده مي دهند. بايد اين 
نهاده ها به موقع به دست كارخانه ها برسد.  اگر تاخيري 
در ارسال آن به وجود بيايد، كارخانه ها قيمت دان را 
با نرخ آزاد حساب مي كنند. وي در بخش ديگري از 
صحبت هايش با اشاره به اينكه قيمت جوجه يك روزه 
قدري تعديل پيدا كرده است ولي همچنان از قيمت 
مصوب بيشتر اس��ت، گفت: در حال حاضر جوجه 
يكروزه كمتر 8 تا ۹هزار تومان در بازار پيدا نمي شود. 
فروغي در پاي��ان گفت: وقتي نهاده به موقع تامين 
نشود، قيمت جوجه يك روزه باال برود و از آن طرف 
مرغداران را مجبور كنند با قيمت هاي دس��توري 
اقدام به فروش مرغ هايشان كنند قطعا يا مرغداري ها 
با نصف ظرفيت توليديش��ان فعاليت مي كنند و يا 

به طور كل از چرخه توليد خارج مي شوند.

سفره مردم در مهرماه چقدر گران شده است؟

بررسي آمارها نشان از افت تجارت خارجي دارد

 دبير انجمن واردكنندگان برنج: قشر آسيب پذير توان خريد برنج ۶۰ هزار توماني را ندارد

شيب تند افزايش قيمت كاالها

زنگ خطر تجارت ايران در آبان!

تهاتر نفت با برنج پاكستان شفاف شود

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي 
وضعيت تج��اري ايران در آبان ماه س��ال جاري پرداخته 
كه نشان از معكوس ش��دن روند صعودي ماه هاي قبل از 
آن دارد. از ابتداي سال جاري و تحت تاثير كاهش نسبي 
محدوديت هاي كرونايي در قياس با سال قبل، آمارهاي 
تجاري ايران روندي افزايشي به خود گرفت و به خصوص 
در حوزه صادرات، عملكرد به سمت جبران كامل آمار سال 
گذشته حركت كرد. هرچند فعاالن اقتصادي معتقدند كه 
بايد براي افزايش آمار صادرات نسبت به دور پيش از شيوع 
كرونا همچنان دس��ت به عصا برخورد كرد اما تا پيش از 
آمارهاي آبان ماه به نظر مي رسيد كه مي توان روند رو به رشد 

قابل توجهي را پيش بيني كرد. بر اساس آمارهاي منتشره 
از سوي اتاق بازرگاني تهران، ميزان صادرات ايران تا پايان 
آبان ماه امسال به 3۱.۱ ميليارد دالر رسيده و واردات نيز 
در عدد 32 ميليارد دالر قرار دارد. به اين ترتيب تراز تجاري 
كشور همچنان حدودا منفي يك ميليارد دالر است. به اين 
ترتيب صادرات در قياس با مدت مشابه سال قبل افزايش 42 
درصدي و واردات افزايش 38 درصدي را تجربه كرده اند. 
برآوردها نشان مي دهد كه ميزان وزني صادرات ايران نيز 
به مرز 84 ميليون تن رسيده كه افزايشي ۱0.۵ درصدي را 
نشان مي دهد و در حوزه واردات نيز كاالهايي با وزن 26.۵ 
ميليون تن به كشور رسيده كه افزايش 2۱ درصدي داشته 

است. آنچه در آمارهاي فعلي اهميت بيشتري دارد كاهش 
عملكرد تجاري ايران در آبان ماه است. اتاق بازرگاني تهران 
اعالم كرده كه كل تجارت كش��ور در آب��ان ماه حدودا ۱6 
درصد افت داشته است. در طول اين مدت ميزان واردات ۷.۷ 
و ميزان صادرات 23.6 درصد كم ش��ده است. از نظر وزني 
نيز ميزان صادرات 3۱ و ميزان واردات 43 درصد كاهش 
يافته است. بررسي وضعيت شركاي تجاري كشور اما نشان 
مي دهد كه در اين حوزه تغيير خاصي رخ نداده و همچنان 
از ابتداي سال جايگاه اين شركا ثابت مانده است. در حوزه 
صادرات، چين ب��ا ۹.۱ ميليارد دالر همچنان اصلي ترين 
مقصد كاالهاي ايراني به شمار مي رود و عراق با 6.۱، تركيه 

با 3.8، امارات متحده عربي با 2.۹ و افغانستان با ۱.3 ميليارد 
دالر در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در اين جدول مهم ترين 
نكته افزايش س��هم چين در كل كاالهاي صادراتي ايران 
اس��ت و نزديك به 30 درصد از صادرات غيرنفتي ايران به 
اين كشور رفته است. در ميان كشورهاي صادركننده كاال به 
ايران نيز امارات متحده عربي با ۱0.۱ ميليارد دالر باالترين 
رتبه را در اختيار دارد و پس از آن چين با ۷.2، تركيه با 3.2، 
آلمان با ۱.2 و سوييس با ۱.۱ ميليارد دالر در رده هاي بعدي 
قرار دارند. در اين جدول نيز مثبت شدن تراز تجاري ايران 
در همكاري با چين و تركيه و البته سهم باالي امارات متحده 
عربي در تامين نيازهاي وارداتي كشور اهميت فراواني دارد. 

دبير انجمن واردكنندگان برنج مي گويد: اين روزها سخناني 
كه بر پايه واقعيت نيس��تند زياد گفته مي شود. مثال در 
روزهاي اخير بحث تهاتر نفت ايران با برنج پاكستان مطرح 
ش��د ما از وزارت نفت درخواست كرديم كه در اين زمينه 
شفاف سازي كند. به نظر من چنين سخناني با هدف توقف 
روند واردات و افزايش قيمت برنج داخلي طرح مي شود. 
مسيح كشاورز، با اش��اره به الزام واردات برنج، به »ايلنا« 
گفت: افزايش نرخ برنج ايراني باعث مي ش��ود بخشي از 
سهم بازار اين محصول به س��مت برنج خارجي سرازير 
 شود از اين رو شاهد افزايش تقاضا براي خريد برنج خارجي 
خواهيم بود؛ افزايش تقاضا به معني الزام در واردات بيشتر 
برنج خارجي است. اين فعال اقتصادي ادامه داد: اگر قيمت 
برنج خارجي به واسطه افزايش نرخ ارز و قيمت هاي جهاني 
باال برود ممكن است تقاضا در اين بخش كاهش پيدا كند 
به همي��ن دليل تمام تالش ما معطوف به ثبات نرخ برنج 
خارجي شده است. وي بابيان اينكه در زمان برداشت برنج 
خارجي نتوانس��تيم اين محصول را وارد كنيم، افزود: در 
زمان ممنوعيت واردات اين محصول، برنجي وارد كشور 

نشد اين در حالي است كه 4 ماه ممنوعيت واردات برنج با 
زمان برداشت اين محصول در كشورهاي هند و پاكستان 
مصادف شد به همين دليل نتوانستيم در اين بازه زماني 
وارد بازارهاي جهاني شويم و در اوج عرضه برنج خارجي 
اين محصول را خريداري كنيم. حاال كه شاهد افزايش نرخ 
برنج در بازارهاي جهاني هستيم بايد سياست مديريت 
قيمتي را دنبال كنيم كه قيمت اين محصول باال نرود تا 
مردم توان خريد آن را داش��ته باشند. به گفته اين فعال 
اقتصادي، ماهيانه كشور نياز به واردات ۱20 تا ۱۵0 هزار 
تن برنج خارجي دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي 
از فعاالن حوزه برنج بر اين باورند كه نياز ماهيانه ما حدود 
۷00 تا 800 هزار تن است چرا اين آمار با گفته شده از سوي 
شما متفاوت است؟ گفت: متاسفانه اين روزها سخناني كه 
بر پايه واقعيت نيستند زياد گفته مي شود. مثال در روزهاي 
اخير بحث تهاتر نفت ايران با برنج پاكستان مطرح شد ما از 
وزارت نفت درخواست كرديم كه در اين زمينه شفاف سازي 
كند. به نظر من چنين سخناني با هدف توقف روند واردات 
و افزايش قيمت برنج داخلي طرح مي شود. كشاورز آمار 

ميزان توليد برن��ج ايراني را غيرواقعي عنوان كرد و افزود: 
توليد 2 ميليون و 200 هزار تن برنج داخلي واقعيت ندارد. 
بنا به آمار وزير جهاد كشاورزي ميزان توليد برنج در سال 
جاري 20 درصد كاهش پيدا كرد اين در حالي اس��ت كه 
شاليكاران شمال كاهش توليد برنج در سال جاري را 40 
درصد اعالم كردند پس مي توان گفت توليد امسال به زير 
يك ميليون و 800 هزار تن رسيده است. وي ادامه داد: به 
نظر من اگر ۵ ميليون تن برنج ايراني توليد شود از آنجايي كه 
قشر آسيب پذير جامعه توان خريد برنج كيلويي ۵0 تا 60 
هزار تومان را ندارد باز هم چ��اره اي جز واردات نخواهيم 
داشت. بنا به گزارش هاي مركز آمار اگر قيمت برنج خارجي 
هم افزايش پيدا كند مردم نخواهند توانست اين برنج را 
خريداري كنند. بنا به اظه��ارات اين فعال اقتصادي، هم 
اكنون تفاوت معناداري بين قيمت برنج ايراني و خارجي 
وجود دارد از اين رو بس��ياري از مصرف كنندگان ترجيح 
مي دهند برنج خارجي خريداري كنند. وي با اش��اره به 
دشواري در مراودات مالي با طرف هاي تجاري، بيان كرد: 
انتقال پول براي بخش خصوصي دشوار است. اما انتقال 

ارز از كانال  دولت باسهولت بيشتري رخ مي دهد. شركت 
بازرگاني دولتي ب��ا ارز 4200 توماني برنج وارد مي كند از 
اين رو بايد برنج هندي را كيلويي ۷ هزار تومان بفروش��د 
در حالي كه آن را ۱8 هزار تومان عرضه مي كند. به گفته 
كشاورز، شركت بازرگاني دولتي براي ذخيره احتياطي 
كش��ور برنج پرمحصول به جاي برنج كيفي و لوكس 
تهيه كند. دبير انجمن واردكنن��دگان برنج در پايان 
تصريح ك��رد: عملكرد دولت اين روزه��ا به بازرگانان 
بيش��تر ش��باهت دارد. زماني كه واردات برنج ممنوع 
است خود برنج وارد و توزيع مي كند همچنين بايد در 
زمان اوج مص��رف اعياد ملي و مذهبي اقدام به توزيع 
برنج مي كند. مطابق با اصل 44 قانون اساس��ي دولت 
نبايد وارد كارهاي بازرگاني شود و بايد اين بخش را به 
بخش خصوصي برون سپاري كند اما متاسفانه شركت 
بازرگاني دولتي در اين مسير افتاده است. به گزارش 
ايلنا؛ بيش از 2 س��ال است كه ارز دولتي برنج وارداتي 
حذف شده و شركت بازرگاني دولتي ايران نيز همانند 

ديگر وارد كنندگان با ارز نيمايي برنج را وارد مي كند.

زنگ خطري جدي براي 
توليدكنندگان پوشاك زنانه

 در س��ال هاي اخير شاهد 
تغييراتي در برندهاي ايراني 
لباس زنانه بوديم كه نشان از 
آن دارد ب��ا توجه به ُمدهاي 
رايج در س��طح بين المللي، 
كم كم لباس ه��اي مردانه 
جاي پاي خود را در پوشاك 
زنانه باز كرده اند. به معنايي 
دقيق تر اين روزها پيراهن 
مردانه با همان برش و پارچه 
فقط با قدي بلندتر به عنوان 
لباس اجتماع زنانه عرضه مي شود. امسال نيز با آغاز فصل 
پاييز با لباس محبوبي به نام شكت )Shackets( كه 
تركيبي از پيراهن مردانه با ژاكت است و جزو ترندهاي 
پاييز و زمس��تان 202۱ نيز محسوب مي گردد، روبرو 
هستيم. اما ايراد كار كجاست و چرا بايد توليدكنندگان 
اين محصوالت را از آن آگاه كرد؟  در حقيقت پوشاك 
عالوه بر ٌبعد مهم اقتصادي و اش��تغال زايي بااليي كه 
دارد، از منظر انسان شناسان، جامعه شناسان و متوليان 
فرهنگي از اهميت بسزايي برخوردار است. زيرا پوشاك 
ارتباط تنگاتنگي با فرهنگ دارد و اين تأثيرگذاري در 
فرهنگ سبب اثرگذاري در هويت افراد نيز مي شود. از 
اينرو وقتي ٌمدي از كشورهاي ديگر در كشور ما رسوخ 
مي كند، در حقيقت در فرهنگ ما نفوذ پيدا كرده است 
چراكه فرهنگ ها اساساً باز هستند و قابليت تأثيرپذيري 
از فرهنگ هاي ديگر را دارند. با توجه به مطالب گفته شده 
و جايگاه فرهنگي پوشاك در جامعه، توليد لباس هاي 
مردانه در رسته زنانه مي تواند در آينده به ضرر فعاالن 
صنف و صنعت پوشاك زنانه در ايران شود. زيرا آرام آرام 
سبك پوشش مردانه در ذهن مخاطب تأثير مي گذارد 
و س��ليقه مصرف كننده به صورت ناخ��ودآگاه تغيير 
مي كند. به اين معنا كه بانوان ايراني به آرامي متمايل به 
خريد از فروشگاه هاي مردانه مي شوند و توليدكنندگان 
لباس زنانه ناآگاهانه و به اشتباه سليقه مصرف كننده را 
تغيير مي دهند. در دنياي ٌمد، محصول پيش از آنكه به 
دست مشتري برسد كاماًل تفسير شده است و مشتري 
اين معناي از پيش س��اخته ش��ده را كاماًل منفعالنه 
مي پذيرد، به عبارتي ديگر محصوالت توليد مي شوند تا 
واكنش هاي خاص از پيش معلومي را در مصرف كننده ها 
به وجود آورند. هر ٌمدي كه خلق مي شود كاماًل بر اساس 
تفكر و جهان بيني تغيير فرهنگ ها و تأثير بر س��ليقه 
مصرف كننده در كشورهاي مختلف عرضه مي شود. 
فعاالن صنف و صنعت پوشاك در ايران نيز نياز است تا با 
درايت بيشتري ٌمدهاي رايج بين المللي را در طرح هاي 
خود استفاده كنند تا هم فرهنگ ايراني حفظ شود و 
هم به رونق اقتصادي كسب و كارشان كمك كنند و به 
تبع آن سليقه مصرف كننده را نيز آگاهانه تغيير دهند. 
ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو )فالسفه آلماني( 
با طرح ادعاهاي مشابهي بيان مي كنند: “ اصلي ترين 
كاري كه توليدكننده براي مشتري انجام مي دهد اين 
است كه به جاي او به طرح بندي چيزها مي پردازد، ديگر 
چيزي باقي نمي ماند كه مشتري طبقه بندي اش كند. 
توليدكننده ها اين كار را به جاي او انجام داده اند “. از اينرو 
توليدكننده مي بايست با آگاهي بيشتر نسبت به توليد 
پوشاك اقدام كند و هر نوع ٌمدي را با توجه به فرهنگ 
و سنت ايراني اصالح و سپس استفاده نمايد. در پايان 
نبايد از اين موضوع غافل ش��ويم كه در رسته پوشاك 
زنانه، توليد مانتو فقط در ايران انجام مي شود و همين 
امر قابليت صادرات اين محصول را افزايش مي دهد زيرا 
كااليي متمايز نسبت به توليدات ديگر كشورها است. 
اما اكنون با توليد لباس هاي مردانه براي رسته زنانه و با 
توجه به مطالب پيش گفته، مخاطب در آينده به سمت 
خريد از فروش��گاه هاي مردانه س��وق داده مي شود و 

درنهايت به ضرر فعاالن رسته زنانه خواهد شد.

ساره سياحي
پژوهشگر ُمد و پوشاك 

و دانشجوي دكتري 
پژوهش هنر
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خبرروز

۸۲   فوتي جديد كرونا در كشور

خبر

ادامهازصفحهاول

۲.5 میلیارد نفردر جهان 
آب کافی ندارند

آلودگي هوا و شلوغي 
اورژانس بیمارستان ها

هم اکنون جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر برآورد 
می شود و حدود یک سوم از این جمعیت معادل حدود 
2.5 میلیارد نفر به آب آش��امیدنی پاک دسترس��ی 
ندارند، حال سوال اینجاست که با توجه به پیش بینی 
رسیدن جمعیت جهان به 9 میلیارد نفر در سال 2050 
بحران آب چقدر جدی تر خواهد شد. همانطور که قابل 
پیش بینی است افزایش تقاضای آب در جهان موجب 
شده تا منابع و ذخایر آب رو به کاهش برود، سازمان ملل 
در برنامه هدف توسعه پایدار 6 خود، به دنبال تامین آب 
کافی برای تمام جهان تا سال 2030 است، اما گزارش 
این سازمان برای س��ال 2021 نگران کننده است. بر 
اساس این گزارش که به تازگی منتشر شده است، فقط 
1.6 میلیارد نفر از جمعیت جهان از لحاظ اقتصادی با 
کمبود آب مواجه هستند، این بدان معناست که از نظر 
فیزیکی آب در محدوده آنها موجود است اما به خاطر 
کمبودهای اقتصادی از نظر زیرساختی شرایط برای 

دسترسی آنها به آب مهیا نیست.

از سوي دیگر هنوز در امر واكسیناسیون هم نتوانسته 
ایم به میزان مطلوب یعني واكسیناسیون 80 درصد 
جمعیت برسیم. مشكالت بیمارستان ها همچنان پا 
برجاست، هنوز هستند پرستاراني كه حقوق و مزایاي 
خود را دریافت نكرده اند، تكلیف كارانه ها مشخص 
نیست. وضعیت فرسایشي كرونا حتي به تجهیزات 
بیمارستاني هم آس��یب زده و برخي از آنها را از رده 
خارج كرده است. در این شرایط مسووالن باید هم به 
این فكر كنند كه آیا بازگشایي ها مي تواند عامل بروز 
یك موج تازه از بیماري كرونا باشد؟ هم اینكه فكري 
به حال این وضعیت آلودگ��ي هوا بكنند. وضعیت 
بحراني است، خطرناك است باید با مردم صادقانه 
و شفاف برخورد كنیم. اینكه تابلوهاي نشان دهنده 
شاخص آلودگي را خاموش كنیم و یا تنها به هشدار 
دادن در این رابطه بسنده كنیم، كار درستي نیست. 
افراد بای��د بدانند كه آلودگي هوا به راحتي مي تواند 
جانشان را به خطر بیندازد. باید بدانند كه عامل مرگ 
ساالنه بیش از 40 هزار نفر در كشور است و باید این را 
بدانند كه رعایت نكردن توصیه هاي ایمني مي تواند 
به قیمت جانشان تمام شود. در حال حاضر اورژانس 
اكثر بیمارستان ها مملو از بیماراني است كه به دلیل 
مشكالت تنفسي مراجعه كرده اند. برخي با دریافت 
اكسیژن ظرف چند دقیقه حالشان رو به بهبود مي رود 
و برخي دیگر ممكن است به دلیل وخامت حالشان 
راهي بخش مراقبت هاي ویژه شوند. به هر حال نباید 
فكر كنیم كه این مس��اله آنقدرها هم مهم نیست و 

خیلي زود تمام مي شود.

رويدادرويخطخبر

دبیر كمیته اپیدمیولوژي و پژوهش كمیته علمي 
كش��وري مقابله با كووی��د19 با بی��ان اینكه عدم 
شناس��ایي اُمیكرون، به این معنا نیس��ت كه این 
س��ویه هنوز وارد كشور نش��ده، گفت: حتي بدون 
وجود خطر كروناي اُمیك��رون هم نیاز به بازنگري 
در وضعیت بازگشایي ها وجود دارد؛ زیرا هیچكس 
بازگش��ایي هاي همزمان را توصیه نمي كند. دكتر 
مسعود یونسیان درباره وضعیت كروناي اُمیكرون، 
گفت: باید توجه كرد كه س��ویه اُمیكرون، برخالف 
س��ایر س��ویه ها كه ابتدا عوارض و تغییراتي را در 
بیماري زایي و س��رعت انتقال مي دیدیم و بعد این 
عوارض به آن س��ویه منتسب مي ش��د، اما اكنون 
سویه اي پیدا ش��ده كه در آن تعداد باالیي جهش 
ایجاد شده اس��ت. این س��ویه قبل از اینكه بتواند 
تغییرات��ي در بیماري زایي یا س��رایت آن، عالئم یا 
حساسیتش نس��بت به واكسن ها خودش را نشان 
دهد، شناسایي شده و بنابر احتیاط، سازمان جهاني 
بهداش��ت اعالم كرده كه آن را به عنوان یك سویه 
نگران كننده طبقه بندي كنیم. بنابراین هنوز درباره 
آن دانش كافي نداریم، اما چون جهش در ویروس 

زیاد بوده است، اعالم شده كه باید احتیاط كنیم.

   5۰ جهش در سويه ُامیكرون
او افزود: در سویه اُمیكرون حدود 50 جهش در ویروس 
عامل بیماري زاي كووید 19 رخ داده كه 30 جهش در 
منطقه اسپایك ویروس بوده است و حتي تعدادي از این 
جهش ها در نقطه خاصي كه اصطالحا به آن RBD یا 
ناحیه اي كه به گیرنده سلول متصل مي شود، بوده است. 
بنابراین احتمال اینكه تغییراتي در س��رایت پذیري و 
حتي در زمینه حساسیت بیماري به واكسن رخ داده 
باشد، وجود دارد، اما هنوز اطالعات كافي در دسترس 

نیست و حداقل به چند هفته زمان نیاز دارد.

    ُامیكرون از دلتا خطرناك تر است؟
یونسیان در پاسخ به اینكه آیا سویه اُمیكرون مي تواند 
از س��ویه دلتا خطرناك تر باشد، گفت: در حال حاضر 
نمي توان در این باره قضاوت كرد. بر همین اساس هم 
وقتي یك تغییري در وی��روس رخ دهد كه نمي توان 
دقیق اعالم كرد كه آیا وضعیت بیماري بر اساس این 
تغییر بدتر شده یا بهتر مي شود، معموال پیش زمینه را بر 
این مي گذاریم كه شرایط بدتر مي شود تا در این صورت 
احتیاطات الزم انجام شده و چیزي را از دست ندهیم. 
بنابراین تصور ما این است كه این سویه ممكن است از 
دلتا هم بدتر باشد. نه به این معنا كه اكنون شواهدي 
دال بر بدتر بودن این سویه داریم، بلكه به این جهت كه 

اگر واقعا بدتر از دلتا بود، مشكلي برایمان پیش نیاید. 

    وضعیت شناسايي سويه هاي جديد
در كشور

او درباره وضعیت سكانس ژني در كشور براي شناسایي 
سویه هاي جدیدي مانند امیكرون، گفت: باید توجه كرد 
كه ما در كشور دانش فني و تجهیزات سكانسینگ را داریم و 
سه مركز در كشور این اقدام را انجام مي دهند، اما تجهیزات 
الزم كه به آن سكانسینگ نسل جدید گفته مي شود، این 
تجهیزات، كیت و لوازم آن را به اندازه كافي نداریم. بنابراین 
كفایت علمي و تكنولوژي آن را داریم، اما منابع و مواد اولیه 

مصرفي آن را به اندازه كافي در اختیار نداریم.

    احتمال ورود ُامیكرون به كشور
وي با بیان اینكه نمي توان به طور قطعي گفت كه اُمیكرون 
هنوز وارد كشور نشده است، گفت: ممكن است این سویه 
وارد كشور شده باشد، اما هنوز مورد شناسایي قرار نگرفته 
است. حتي در امریكا هم كه تا حد باالیي سكانسینگ انجام 
مي دهند، اعالم شده كه هنوز نمي دانیم سویه اُمیكرون وارد 
شده یا خیر. بنابراین عدم شناسایي ما، به این معنا نیست 

كه این سویه هنوز وارد كشور نشده است. باید زمان بگذرد 
و سكانسینگ بیشتري انجام شود و بعد درباره آن قضاوت 
كنیم. در عین حال باید فرض را بر این گذاشت كه اُمیكرون 

وارد همه كشورها شده و احتیاطات الزم را انجام داد.

    لزوم بازنگري در بازگشايي ها
یونسیان درباره وضعیت بازگشایي مدارس و دانشگاه ها 
و س��ایر نهادها و ارگان ه��ا، با وجود تهدی��د اُمیكرون، 
گفت: ب��ه نظر من حتي ب��دون وجود خط��ر اُمیكرون 
هم نی��از به بازنگ��ري در وضعیت بازگش��ایي ها وجود 
دارد. زیرا هیچكس بازگش��ایي هاي همزمان را توصیه 
نمي كن��د. بنابراین حتي اگر با س��ویه جدید اُمیكرون 
مواجه نمي شدیم و حتي اگر فقط مدارس را بازگشایي 
مي كردیم، عقل و منطق حكم مي كند كه بعد از دو هفته 
اجرا، نتایج این بازگش��ایي و فعالیت ها را تحلیل كرده و 
نس��بت به ادامه یا عدم ادامه آن تصمیم گیري كنند.او 
تاكید كرد: در شرایطي كه همزمان با بازگشایي مدارس، 
بازگشایي دانشگاه ها، مراسم هاي فرهنگي و ورزشي و... 
هم بازگشایي شده اند، بدتر است و ورود یك ویروس جدید 
به چرخه گردش ویروس كرونا در دنیا هم مساله را حادتر 
مي كند و حتما باید در بازگشایي ها بازنگري شود. البته 
منظور از بازنگري الزاما تعطیل كردن نیست، بلكه ارزیابي 
شرایط موجود و تصمیم مجدد براي تغییرات احتمالي 
یا ادامه یا قطع آن است. یونسیان گفت: شرایط موجود 
ما در زمینه بازگشایي ها مانند همان چیزي است كه در 
پیك هاي قبلي شاهد بودیم. هربار كه بازگشایي را انجام 
دادیم، در شرایط مناسبي نبوده و بدون رعایت ضوابط بوده 
است كه این بار هم مستثني از دفعات قبلي نیست. حداقل 
تبعات این كار این است كه اگر پیك دیگري رخ دهد، حتي 
اگر بازگشایي ها به این پیك دامن هم نزده باشد، اما متهم 
مي شود به اینكه همزمان با بازگشایي این پیك رخ داده و 

تصمیمات آینده ما را تحت تاثیر قرار مي دهد. 

يك سويه »نگران كننده« و لزوم بازنگري در بازگشايي ها 

گليماندگار| 
 هنوز باور نمي كند كه دختر جوانش با 
یك س��ردرد ساده به بیمارستان آمده و 
حاال بدون هیچ حركتي روي آن تخت افتاده و با كمك 
دستگاه نفس مي كشد و پزشكان هم از بازگشت او به 
زندگي قطع امید كرده اند. آوا تنها 24 سال دارد. تنها 
دختر خانواده اي 4 نفره اس��ت و حاال سه نفر دیگر با 
چشماني اشكبار از پشت شیشه هاي اتاق آي سي یو 
ب��ه او نگاه مي كنند. پدر، مادر و ب��رادرش. هیچ كدام 
باورشان نمي ش��ود كه چند لحظه قبل دكتر به آنها 
گفته كه بازگشت آوا غیر ممكن است و او مرگ مغزي 
شده... باورشان نمي شود كه در مورد اهداي اعضاي آوا 
با آنها صحبت كرده اند. تصور اینكه تن جوانشان را براي 
اهداي عضو تكه پاره كنند اصال خوشایند نیست اما...

آنها تصمیم مي گیرند، حاال كه آوا رفته آنها مي توانند 
چندین آواي دیگر را از م��رگ نجات دهند، چرا كه 
نه؟! مگر دخترشان پر از شور زندگي و امید نبود، پس 
چرا این همه عش��ق را به دیگران هدیه ندهند. پدر و 
مادر با چشماني اشكبار برگه هاي رضایت نامه را امضا 
مي كنند. آوا جان 4 بیمار را نجات مي دهد و راهي خانه 

ابدي اش مي شود. اما این تمام ماجرا نیست...
بسیاري از خانواده ها وقتي مساله اهداي عضو عزیزانشان به 
میان مي آید نمي توانند با موضوع كنار بیایند، آنها ترجیح 
مي دهند پیكر عزیزش��ان را بدون هیچ خللي به خاك 
بسپارند، در آن لحظه هاي تلخ اینكه بخواهند به نجات جان 
افراد دیگر فكر كنند برایشان سخت و طاقت فرساست به 
همین خاطر است كه همیشه تعداد زیادي از افراد بیمار در 
انتظار اهداي عضو مي مانند و جانشان را از دست مي دهند. 
این رقم با توجه به بیماران مرگ مغزي در كش��ور به 
نسبت باال است و در تمام این سال ها هنوز اهداي عضو 
به عنوان یك عمل انساني براي خیلي از خانواده ها جا 
نیفتاده است. شاید به همین خاطر است كه برخي افراد 
كارت مخصوص اهداي عضو را دریافت مي كنند، اما 
حتي داش��تن این كارت هم نمي تواند باعث شود كه 

رضایت خانواده ها در هنگام مرگ تاثیرگذار نباشد. 

    هزاران بیمار منتظر اهداي عضو
براس��اس برآوردها در كشور ما حدود 14 تا 30 هزار 
بیمار منتظر اهداي عضو هستند و از این تعداد روزانه 
7 ت��ا 10 نفر فوت مي كنند. اه��داي عضو اگرچه در 
مواقع زنده بودن فرد نیز امكان پذیر اس��ت اما عمده 
افرادي كه با بخشیدن یكي از اعضاي حیاتي بدن شان 
به فرد یا افراد دیگري، حیات مي  بخش��ند، كس��اني 
هس��تند كه دچار مرگ مغزي شده اند. مرِگ مغزي 
به وضعیت غیرقابل بازگشت همه عملكردهاي مغز 
اطالق مي شود كه در چنین وضعیتي همه نورون هاي 
مغز تخریب مي ش��وند و یك��ي از معیارهاي قطعي 
تعیین كننده مرگ است؛ در نتیجه امكان بهبودي و 
بازگشت بیمار مرگ مغزي به هیچ عنوان وجود ندارد. 

    نجات جان ۸ بیمار و رهايي 53 نفر 
از معلولیت

بر اساس نظر متخصصان، هر فرد مرگ مغزي مي تواند 
با اهداي اعضاي حیاتي خود جان 8 نفر را نجات دهد 
و با اهداي نسوج )از جمله قرنیه، پوست، تاندون و...( 
53 نفر را از معلولیت برهاند.در كشور ما اگرچه سابقه 
پیوند اعضا به بیش از 8 دهه مي رسد اما فرآیند قانوني 
شدن آن در سال 1372 در مجلس چهارم آغاز شد. در 
این سال الیحه »اجازه پیوند اعضاي بدن فوت شدگان 
در موارد خاص« تقدیم مجلس شوراي اسالمي شد اما 
به تصویب نرسید؛ تا اینكه در پي فتاوي مراجع عظام 
تقلید مبني بر مجاز بودن این امر و براساس نیاز جامعه، 
مجلس شوراي اسالمي كلیات طرح پیوند اعضاء از 
مرگ مغزي را در آبان ماه 1378 به تصویب رساند و در 
17 فروردین ماه 1379 این طرح در شوراي نگهبان 

مصوب و 24 خرداد همان سال این قانون ابالغ شد.

    اهداي عضو يك چهارم
 بیماران مرگ مغزي

فاطمه توالیي، متخصص قلب در این باره به »تعادل« 
مي گوید: بر اس��اس آمارهاي اعالم ش��ده در ایران 

س��االنه بین 5 تا 8 هزار مرگ مغزي رخ مي دهد كه 
عمده آنها مرتبط با تصادف هاي جاده اي است. از این 
میزان بین 2ه��زار و500 تا 4 هزار نفر مرگ مغزي 
ش��ده، قابلیت اهداي عضو دارند اما به طور متوسط 
ساالنه فقط حدود یكهزار مورد منجر به اهداي عضو 
مي  ش��ود. به این ترتیب فقط یك چه��ارم بیماران 
مرگ مغزي اعضایش��ان اهدا مي شود و بقیه از بین 
مي روند. از سوي دیگر هر ساله بر تعداد افرادي كه 
نیاز به اهداي عضو دارند بیشتر مي شود اما روند اهدا 
تقریبا ثابت است و به این ترتیب باز هم تعداد زیادي 
از بیماران در لیست انتظار باقي مي مانند و جان خود 
را از دست مي دهند.  او در بخش دیگري از سخنانش 
مي گوید: البته خوشبختانه ایران یكي از كشورهایي 
است كه در آسیا شاخص قابل قبولي از نظر اهداي عضو 
دارد و تقریبا در باالي جدول رده بندي قرار گرفته اما 
نسبت به كل دنیا جایگاه ایران در اواسط جدول است 
و هنوز براي اینكه بتوانیم مساله اهدا عضو در كشور را 
حل كنیم نیاز به كارهاي زیادي از جمله اطالع رساني 
و فرهنگ س��ازي داریم. از سوي دیگر اینكه بتوانیم 
اعضاي اهدا شده را سالم به بیماران نیازمند برسانیم 
نیز خود مس��اله دیگري اس��ت كه باید به آن توجه 
داشت. متاسفانه بارها اتفاق افتاده كه با سهل انگاري، 
اقدام نكردن به موقع براي ارسال عضو و اشتباهات رخ 
داده در انتخاب افراد عضو اهدایي از دست رفته است. 

    جايگاه ايران بر اساس آمارها
براساس نظر نهادها و مراكز علمي و تخصصي كشور، 
تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندي در كشور از 14 
هزار تا 30 هزار نفر متغیر است و »انجمن اهداي عضو 
ایرانیان« این رقم را بیش از 25 هزار نفر برآور مي كند. 
نكته امیدواركننده شاخص اهداي عضو در كشورمان 
است كه براساس تعداد اهداي عضو در سال، به ازاي هر 
یك میلیون نفر، محاسبه مي شود و ایران با نمره 14.3 
در رتبه باالي آسیا و میانه جدول جهاني قرار دارد. این 
شاخص باالتر از بسیاري از كشورهاي منطقه مانند 

تركیه، كویت، چین، قطر، امارات، ژاپن و ... اس��ت. از 
آغاز اهداي عضو در كشور تا پایان سال 1399، نزدیك 
به 70 هزار عضو اهدا ش��ده است و براساس آمارهاي 
مس��تند، بیش��ترین عضو اهدایي به ترتیب عبارت 
بوده اند از كلیه، كبد، قلب، ریه، لوزالمعده، روده و ... . در 
سال هاي اخیر با توجه به كار رسانه اي گسترده ، روند 
تقاضا براي دریافت كارت اهداي عضو شتابي مناسب 
داشته اس��ت؛ به گونه اي كه اگر پیش از این فقط 10 
درصد مردم كارت اهداي عضو داشتند، تا اسفند 1399 
این رقم به 18 درصد جمعیت بالغ كشور رسیده است؛ 

البته هنوز فاصله زیادي با برخي كشورها داریم.

    تعداد زيادي از افراد 
معني واقعي مرگ مغزي را نمي دانند

تنها یك سوم افراد بالغ كشور درباره معناي واقعي 
مرگ مغزي اطالع دارند و مي توانند در لحظه حادثه 
تصمیم درستي بگیرند و در بیشتر مواقع تیم هاي 
اهداي عض��و ناگزیر به تالش براي اطالع رس��اني 
درست هستند تا »شاید« برخي خانواده  ها راضي 
به اهدا شوند. در همین زمینه آمار رضایت به اهداي 
عضو )و نه دریافت كارت اهدا( در س��ال 1383 در 
كشور پنج درصد بود و س��ال 1389 به حدود 33 
درصد رسید؛ این آمار به تدریج افزایش یافته و در 

حال حاضر متوسط كشوري رضایت از اهداي عضو 
به 70 درصد رسیده اما متاسفانه به همین میزان، 

اهداي نهایي عضو، عملیاتي نشده است.

    ضرورت درك تفاوت كما با مرگ مغزي
بر اساس برآوردها، تنها یك س��وم افراد بالغ كشور 
درب��اره معناي واقع��ي مرگ مغزي اط��الع دارند و 
مي توانند در لحظه حادثه تصمیم درس��تي بگیرند 
و در بیش��تر مواقع تیم هاي اه��داي عضو ناگزیر به 
تالش براي اطالع رساني درست هستند تا »شاید« 
برخي خانواده ها راضي به اهدا شوند. در یك مطالعه 
پژوهشي، مشخص شده فاصله زماني رضایت خانواده 
به اهداي عضو عزیزان ش��ان از زم��ان مرگ مغزي، 
بین 3 تا 6 ماه متغیر اس��ت. یك معضل مهم در این 
فرآیند، درك درست معناي مرگ مغزي و تفاوت آن 
با كماست؛ اگر در حالت كما امید نسبي به بازگشت 
بیمار به زندگي وجود دارد، در مرگ مغزي به دلیل 
ضایعه یا ضربه اي كه به بافت ه��اي اصلي مغز وارد 
ش��ده، خون دیگر به مغز نمي رسد؛  سلول مي میرد 
و متالشي مي ش��ود و به مرور اعضاي حیاتي بدن از 
بین مي روند به گونه اي كه دیگر امكان بازگش��ت به 
زندگي وجود ندارد. به این ترتیب گام نخست براي 
افزایش رضایت و تمای��ل خانواده ها به اهداي عضو، 

پذیرش موضوع مرگ مغزي و درك تفاوت آن با كما 
و دیگر حالت هاي ناتوان كننده است. براساس برخي 
پژوهش ها عدم »پذی��رش مرگ مغزي« مهم ترین 
مانع در رضایت خانواده در اهداي عضو اس��ت و در 
ردیف هاي بعدي، شاخص هایي همچون »تعامالت 

خانوادگي«، »باورها و انگیزه ها« و ... موثرند.

    ارگان هاي حیاتي كه دفن مي شوند
فق��ط در س��ال 1398، از 2000 اهداكننده اي كه 
قابلیت اهدا داشتند، 7 هزار و 230 ارگان قابل پیوند 
همراه با اجساد دارندگان، خاك شده اند در حالي كه 
مي شد با فرهنگ سازي گس��ترده، زندگي را به آنها 
بازگرداند.در دو سال گذشته یعني در سال هاي 98 و 
99 هر سال حدود 8 هزار نفر از منتظران عضو، جان 
خود را از دس��ت داده اند.موضوع دیگر درباره شرایط 
قانوني پیوند عضو است كه حتي اگر فردي در زمان 
حیات، كارت اهدا داشته باشد، یعني رضایت كامل به 
پیوند اعضایش در صورت مرگ مغزي داشته باشد، باز 
هم الزم است خانواده او رضایت خود را اعالم كنند كه 
در موارد زیادي این اتفاق رخ نمي دهد؛ به نظر مي رسد 
با تصویب قانوني كه رضایت فرد را نه در سن قانوني، 
حداقل از 25 س��ال به باال، براي اهدا كافي مي داند، 
مي توان جلوي بسیاري از مرگ هاي بیماران را گرفت.

گزارش

لزوم بازتعريف تفاوت هاي مرگ مغزي و كما براي مردم

با اهداي عضو هر بيمار مرگ مغزي 8  انسان نجات پيدا مي كنند
تپش هاي قلبش را ببخش

بارش برف و باران در تهران
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناس��ي اس��تان 
ته��ران، وضعیت جوي اس��تان تهران طي چهار 
روز آینده ابري همراه با وزش باد ش��دید و بارش 
باران و برف پیش بیني مي ش��ود. با نفوذ سامانه 
بارشي، آسماني ابري و از ظهر پنج شنبه تا عصر 
جمعه )12آذر( در س��طح اس��تان بارش باران و 
وزش باد در پاره اي از نقاط گاهي همراه با رگبار 
و رع��د و برق و وزش باد ش��دید و در بخش هاي 
ش��مالي اس��تان بارش باران و برف در ارتفاعات 
مه آلود و گاهي كوالك برف مورد انتظار اس��ت. 
همچنین از پنجش��نبه ش��ب )11آذر( تا بامداد 
یكش��نبه )14آذر( كاه��ش قاب��ل مالحظه دما 
به ط��ور میانگین 7 ت��ا 10 درجه سلس��یوس و 
یخبندان ش��بانه س��طح زمین به ویژه در نیمه 
شمالي اس��تان پیش بیني مي شود. از پنجشنبه 
ش��ب )11آذر( تا صبح جمع��ه )12آذر( بارش 
 باران و برف به صورت متوس��ط و گاهي ش��دید

 مورد انتظار است. 
آس��مان پایتخت )12آذرماه( ابري با مه رقیق و 
گاهي بارش پراكنده و وزش باد و به تدریج كاهش 
ابر خواهد بود و دماي هوا در گرم ترین و سردترین 
زمان به12و 2 درجه س��انتیگراد مي رسد. اداره 
كل هواشناس��ي اس��تان تهران با صدور هشدار 

نارنجي رنگ آورده است: از عصر پنجشنبه )11 
آذرماه( تا ظهر جمعه )12 آذرماه( بارش متوسط 
و گاهي شدید باران و برف، گاهي با مه و كاهش 
دید در دامنه ها و ارتفاعات كوالك برف در نیمه 
شمالي اس��تان تهران پیش بیني مي شود. بر اثر 
حاكمیت این ش��رایط جوي لغزندگ��ي معابر و 
جاده ه��ا و كاهش دید افق��ي، آبگرفتگي بعضي 
معابر، سیالبي ش��دن مسیل ها، باال آمدن سطح 
آب رودخانه ها، مه و ك��والك برف در دامنه ها و 
ارتفاعات ش��مالي، محدودیت تردد در جاده ها و 
گردنه هاي كوهس��تاني و احتمال انسداد موقت 

بعضي راه ها دور از انتظار نیست.

ابطال اسناد واگذاري حريم تاالبها به وزارت نيرو 
رییس فراكس��یون محیط زیس��ت مجلس از لغو 
واگذاري اراض��ي حریم تاالب ها ب��ه وزارت نیرو 
خبر داد. سمیه رفیعي با اشاره به قانون ملي شدن 
جنگل هاي كشور مصوب 1341 گفت: بر اساس 
ماده یك این قانون عرصه و اعیان كلیه جنگل ها، 
اراضي جنگلي، بیش��ه ها و مراتع )تاالب ها، انهار 
طبیعي و مس��یل ها كه ج��زو الینفك این عرصه 
هستند(، ملي بوده و در مالكیت دولت جمهوري 
اسالمي ایران با نمایندگي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداري كشور است. رییس فراكسیون محیط 
زیست مجلس گفت: ثبت تمام عرصه هاي اراضي 
ملي به نام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري 
نشان دهنده این است كه از منظر قانون تنها یك 
سازمان متولي اراضي ملي كش��ور است. اگرچه 
مدیریت برخ��ي از این عرصه ه��ا مانند تاالب ها، 
 بر عهده س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نهاده

 شده است.  او با بیان اینكه بر اساس قانون توزیع 
عادالن��ه آب، وزارت نیرو مس��وول تعیین حریم 
بستر رودخانه ها و تاالب هاست، گفت: متاسفانه 
وزارت نی��رو چندي پیش با سوءاس��تفاده از این 
قانون نسبت به تسلیم محدوده هاي تعیین شده 
حد بس��تر و حریم تاالبها به سازمان ثبت اسناد و 
امالك كش��ور اقدام كرد تا این عرصه ها به عنوان 
اراضي كاداستر ملي ثبت و در مرحله بعد اقدام به 

اخذ سند مالكیت به نمایندگي از دولت و به نام آن 
وزارتخانه كند. نماینده مردم تهران در مجلس با 
تاكید بر اینكه وزارت نیرو این مسوولیت و اختیار 
را ب��ه مالكیت تاالب ه��ا تعبیر كرده ب��ود، گفت: 
در پ��ي این اقدام و بالفاصله با اطالع فراكس��یون 
محیط زیست مجلس، این فراكسیون به موضوع 
ورود كرد و با اس��تناد به مواد قانوني موضوع را از 
مبادي قانوني پیگیري كرد.  این عضو كمیسیون 
كش��اورزي تفاهم نامه بین س��ازمان جنگل ها و 
وزارت نیرو را غیرقانوني خواند و در این خصوص، 
گفت: خوش��بختانه با ورود مجل��س به موضوع و 
سپس همراهي معاونت حقوقي ریاست جمهوري 

این اقدام غیرقانوني وزارت نیرو متوقف شد.

بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، 4312 بیمار كرونا در كش��ور شناسایي ش��دند و 82 تن نیز به دلیل این بیماري 
جان خود را از دس��ت دادند. به این ترتیب مجموع بیماران كووید19 در كشور به 6 میلیون و 121 هزار و 757 نفر و مجموع 
جان باختگان این بیماري به 129 هزار و 912 نفر رسید. 3328 نفر از بیماران مبتال به كووید19 در بخش هاي مراقبت هاي 
ویژه بیمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 38 میلیون و 873 هزار و 156 آزمایش تشخیص كووید19 در كشور 
انجام ش��ده است. در حال حاضر هیچ شهري در وضعیت قرمز نیست، 22 ش��هر در وضعیت نارنجي، 207 شهر در وضعیت 

زرد و 219 شهر در وضعیت آبي قرار دارند.
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