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يادداشت- 1

 چرخه معيوب
 انتخاب مديران اقتصادي

يكي از مهم ترين موضوعات 
در كش��ورهاي توسعه يافته 
و حت��ي كش��ورهاي در حال 
توس��عه، نحوه ب��ه كارگيري 
در  نيروه��اي متخص��ص 
بخش هاي مختلف مديريتي 
و اجراي��ي اس��ت. بر اس��اس 
يك رويكردعقالني، كشورها 
مبتني بر يك سلسله مراتب تخصصي تالش مي كنند، 
نيروهاي مورد نظر را از دل ساختارهاي حرفه اي موجود 
انتخاب كنند. مبتني بر اين الگوي گزينشي، يك فرد 
فع��ال در يك س��ازمان، اداره، ش��ركت و... مي داند در 
صورت ارايه كارنامه مناس��ب، مي تواند سلسله مراتب 
رشد و پيشرفت را بر اساس شايستگي هايي كه به دست 
آورده، طي كند. اساس��ا در كشورهاي پيشرفته كمتر 
مشاهده مي ش��ود كه روند انتخاب مديران دستگاه ها، 
ارگان ها، سازمان ها و... بر اساس رويكردهاي سياسي، 
طبقاتي و جناحي صورت پذيرد.بر اين اساس متفكراني 
مانند ماكس وبر )انديشمند آلماني( همواره نسبت به 
نارسايي هاي سازماني واكنش نشان داده و معتقد است 
»انتخاب افراد در س��ازمان ها بايد بر اساس قابليت ها و 
تخصص آنها صورت پذيرد نه بر اساس امتيازات طبقاتي 
يا نزديكي ب��ه قدرت حاكم.« اين روند اما در اتمس��فر 
مديريتي كشورمان، هرگزآن گونه كه بايد و شايد جدي 
گرفته نشده است. يكي از شعارهاي مهم دولت جديد 
در اي��ام انتخابات، ناكارآمدي و انفع��ال مديران فعلي، 
بود و مدام اين ديدگاه مطرح مي شد كه دولت جديد از 
طريق اصالح ساختار مديريتي و اجرايي كشور مي تواند 
مشكالت موجود را حل و فصل و ساختار نويني در حوزه 
مديريت كالن اقتصادي و راهبردي ايجاد كند. جرياني 
كه با يك چنين ش��عاري روي كار آمده، همه جريانات 
قبلي را نق��د كرده و مديران قبل از خود را س��الخورده 
و غير كارآمد معرفي كرده به طور طبيعي مي بايس��ت 
عملكرد باالت��ر از مديران قبل��ي را در انتخاب مديران 
ثبت كند. يعني اگر نمره مديريت دولت قبلي، 50بود، 
توقع از دولت جديد با يك چنين وعده هايي اين بود كه 
مديراني و متخصصاني را به كار بگمارد كه حداقل نمره 
70 تا 80داشته باشند و دورنمايي از رشد را در مجموعه 
تحت مديريتش��ان ارايه كنند.متاسفانه علي رغم همه 
وعده ها در خصوص داش��تن برنام��ه و انجام كار تيمي 
براي معرف��ي كابينه اي در تراز وعده ه��ا به گونه اي در 
چينش كابينه و انتخاب مديران ارش��د، عمل شد كه 
انتقادهاي فراواني را حتي مي��ان نمايندگان مجلس، 
كارشناس��ان و تحليلگران ش��كل داد. بعد از انتخاب 
كابينه، نوبت به انتخاب استانداران رسيد. در اين مرحله 
نيز بيش��تر رويكردهاي نظامي مورد توجه قرار گرفت 
و اغلب اس��تانداران انتخاب ش��ده در زمره چهره هاي 
نظامي قرار داشتند. در مرحله سوم نيز كه موعد انتخاب 
مديران اقتصادي و راهبردي كش��ور در صنعت نفت، 
پتروش��يمي ها، وزارت صمت، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و... از راه رسيد به گونه اي تصميم سازي شد كه 
حتي صداي جريانات اصولگرا و گروه هاي سمپات دولت 
را نيز به آسمان بلند كرد. حتي نمايندگان مجلس نيز به 
كرات در خصوص مكانيسم انتخاب مديران اقتصادي و 
راهبردي انتقادات جدي وارد ساختند. به نظر مي رسد، 
علي رغم وعده هايي كه داده ش��ده، تصميم س��ازان در 
انتخاب مديران با مش��كالت جدي مواجه هستند. در 
اين ميان از يك طرف نيروهاي سياسي و جناحي به كار 
گرفته مي شوند و از سوي ديگر نيز منسوبين و نزديكان 
اين افراد وارد دايره مديريت ها شده اند. اين موارد نشان 
مي دهد بيش��تر از رويكردهاي تخصص��ي، موضوعات 
جناحي براي تصميم گيران اهميت دارد. حقيقتا مايه 
تاسف است كه ساختاري مانند هلدينگ خليج فارس 
با يك چنين گردش مالي باال، سابقه طوالني، پروژه هاي 
فراوان و انبوهي از شركت ها در اختيار مديري قرار بگيرد 
كه فعاليت هاي قبل��ي اش در حوزه مديريت فرهنگي و 
فني بوده اس��ت. اين روند متاسفانه در ساير بخش هاي 
اقتصادي و راهبردي نيز به همين شكل پيش رفته است. 
در صنايع پايين دستي پتروش��يمي NPC انتصاباتي 
صورت گرفته كه حتي با قوانين موجود در اين صنعت نيز 
همخواني ندارد. اين نوع انتصاب هاي بيرون از سازمان ها 
و بدون ضابطه باعث مي ش��ود تا انگيزه نيروهاي دروني 
س��ازمان ها نيز كاهش پيدا كند و كارايي س��ازمان ها 
دچار نزول شود. وقتي نيروهايي خارج از سازمان، بدون 
صالحيت و شايستگي در راس هرم مديريتي سازمان ها 
قرار مي گيرند، بدون ترديد بدنه سازمان با اين بخش ها 
همكاري نخواهد كرد. انتخاب نيروهاي ضعيف از دورن 
س��ازمان اثرات مناسب تري را به دنبال خواهد داشت تا 
اينكه فردي بدون تخصص از خارج از س��ازمان در راس 
هرم قرار بگيرد. با اين روند بايد منتظر باشيم تا بهره وري 
نيروي انساني و بهره وري سرمايه در كشور كاهش پيدا 
كند. چرا كه اين مديران كارايي، مهارت، تخصص الزم را 
ندارند و به چند نيروي سياسي راديكال داخل مجموعه 
متكي خواهند ش��د. اين الگو باع��ث اتخاذ تصميماتي 
مي شود كه اثرات مخرب آن تا سال ها در اتمسفر اقتصادي 
و راهبردي كشور باقي مي ماند. بدون ترديد اين نقدهاي 
مشفقانه در راستاي بهبود عملكرد دولت و از سر دلسوزي 
ارايه مي شود، چرا كه موفقيت دولت در اين برهه حساس 

تاريخي، رفاه و آرامش ملت را در پي خواهد داشت.

سيد حميد حسيني

بررسيهاييكمركزپژوهشيازروندتوليددرسهبخشمهماقتصادنشانميدهد

تعادل  | يك گزارش پژوهشي نشان مي دهد در فصل 
تابستان سال جاري، صنعت رونق ماليمي داشته است. 
اين درحالي اس��ت كه دو بخش كش��اورزي و معدن با 
ركود هم��راه بوده اند. جزييات اين گزارش و بررس��ي 

روند فصلي تغييرات شاخص مقدار توليد در سه بخش 
صنعت ساخت، معدن و كشاورزي از تابستان 1398 تا 
تابس��تان 1400 نشان مي دهد كه رشد نقطه به نقطه 
مقدار توليد بخش صنعت ساخت از تابستان سال 1399 

به بعد همواره مثبت بوده؛ اگرچه در تابستان 1400 از 
سرعت رشد آن كاسته شده است. در مقابل، دو بخش 
معدن و كشاورزي دچار ركود و افت توليدات هستند. 
به استثناي بخش كشاورزي، سطح توليدات در دو بخش 

صنعت ساخت و معدن در تابستان 1400 در مقايسه با 
ارقام سال پايه يعني 100 =1390 همچنان كمتر بوده 
كه به معني عدم تحول معنادار در ارتقاي سطح توليدات 
طي دهه اخيراست.  صفحه 7 را بخوانيد

رونق ماليم صنعت و  ركود معدن وكشاورزي

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 روياي 
توسعه امير

 دو خطر 
حذف ارز 4200 توماني

 زمان مناسب
 سرمايه گذاري

 طرح صيانت؛ مسكوت مانده 
يا در مسير تصويب؟

درمان مناسب حق تمام 
بيماران است

همان طور كه گاندي در جهان 
امروز در ش��مايل يك مصلح و 
اقبال اله��وري در چهره يك 
متجدد قرار مي گيرد، اميركبير 
چهره اي است كه مي توان آن 
را اصالح گري متجدد قلمداد 
كرد. شكي نيست كه اميركبير 
يك متجدد و اصالح گر در بطن 
تاريخ معاصر ايران است؛ شخصيتي كه در دنياي معاصر و در 
بين همه سياستمداران و تصميم سازان كشور، گل سرسبد 
توسعه خواهي قلمداد مي شود. انديشه هايي كه اگر امكان 
اجرا و تعالي پيدا مي كرد، ايران شرايط متفاوتي را در صحنه 
مناسبات اقتصادي جهاني كسب كرده بود.ماه ها قبل از 
اينكه ژاپن در عهد ميجي متوجه امر تجدد و ضرورت درك 
جهان تازه شود، اميركبير در ايران به اين امر واقف شده بود 
و تالش مي كرد پايه هاي ايراني نوين، صنعتي، توسعه يافته 
و بهره من��د از فناوري هاي نوين را ايجاد كند. اما مانند هر 
اصالح گر متجددي، اميركبير نيز با دشمنان پيدا و پنهاني 
مواجه بود كه بر سر راهش سنگ اندازي مي كردند و نهايتا 
نيز اقدام به قتل او كردند. اين رويكردي است كه متاسفانه در 
ايران همواره در مواجهه با ايده هاي نو و ديدگاه هاي جديد در 
پيش گرفته مي شود. دشمنان پيداي امير، ساختار معيوب 
پادشاهي قاجار، شاهزادگان و افرادي بودند كه كاسبان وضع 
موجود بودند، اما دشمنان پنهان امير قدرت هايي بودند كه 
منافع خود را بر عدم رشد و پيشرفت ايرانيان مي ديدند و 
تالش مي كردند در مسير توس��عه ايران موانع عديده اي 
ايجاد كنند. كشورهايي چون، روسيه و انگليس كه در آن 
برهه اميركبير را سدي در برابر خواسته هاي استعماري خود 
مي ديدند و سرانجام برنامه قتل او را با همراهي دشمنان 
داخلي امير ريختند تا تاريخ ايران دچار گسست غمباري 
شود. شخصيتي كه در مهد فرهنگ و تمدن ايران، يعني 
فراهان نشو و نمو كرد و با نگاهي كه به واقعيت هاي توسعه 
در كشورهاي پيشرفته داش��ت، تصميم گرفت كه ايران 
را مهياي مواجهه با ش��رايط تازه در مسير پيشرفت خود 
كند. ماحصل اين خودآگاهي امير، در جريان شكل گيري 
مدارس دارالفنون متبلور شد، ايده اي كه اگر امكان استمرار 
بر اس��اس ديدگاه هاي امير را پيدا مي كرد، دستاوردهاي 
عظيمي را نصيب ايران مي كرد. اگر برنامه ريزي هاي امير 
دنبال مي شد، نهالي در كشور كاشته مي شد كه باعث رشد، 
شكوفايي صنعت و به كارگيري فناوري هاي نوين در كشور 
مي شد. كشورهاي قدرتمند زماني كه از اين برنامه ريزي هاي 
مشعشع آگاه شدند با همه توان به مقابله با آن برخاستند و 
با تكيه بر نيروهاي متعصب، جاهل و منفعت طلب به قتل 
اميركبير اقدام كردن��د. البته تاريخ قادر به انكار اميركبير 
نيست، مردي كه در دوران فترت قاجارها، علم شكوفايي 
اقتصادي و صنعتي را بلند مي كند و روياي ايراني توسعه 
يافته را در سر مي پروراند. طبيعي است هر سياستمداري كه 
به فكر توسعه ايران باشد، الجرم بر بلنداي انديشه چهره اي 
چون اميركبير اقتدا خواهد كرد.  ادامه در صفحه 2

در اي��ن ترديدي وج��ود ندارد 
كه برخي سياست هاي اشتباه 
ي��ا مش��كل آفرين اقتص��ادي 
بايد اصالح ش��ده و ب��ار ديگر 
تصميمات روي ريل درس��ت 
قرار بگيرند. در رابطه با ارز 4200 
توماني نيز همين موضوع صادق 
است و سياست هايي كه باعث 
ايجاد رانت و فساد شده بايد تغيير كند اما اينكه اين اصالح به 
چه شكل و با چه رويكردي انجام شود بسيار مهم خواهد بود. 
رييس جمهوري در صحبت هاي اخير خود وعده داده كه به 
زودي امكان دسترسي به درآمدهاي نفتي افزايش خواهد 
يافت و از سوي ديگر دولت نيز از برنامه ريزي براي افزايش 
درآمدهاي مالياتي خبر مي دهد كه اگر اين دو وعده اجرايي 
شوند، قطعا شرايط مالي جامعه و دولت بهبود خواهد يافت 
و مقدمات الزم براي اجراي برخي سياست هاي اصالحي 
مانند ح��ذف ارز 4200 توماني فراهم مي ش��ود. يكي از 
اصلي ترين پيش نيازها براي اجراي اين طرح، دست باز دولت 
در حوزه مالي براي تدوين و اجراي سياست هاي حمايتي 
جايگزين است. در حذف ارز دولتي اما دو چالش مهم وجود 
دارد. چالش نخس��ت مربوط به تاثيرگذاري حذف اين ارز 
در زندگي مردم است. به طور خاص دو كاالي نان و دارو در 
زندگي مردم اهميت فراواني دارد.   ادامه در صفحه 3

ع��ده اي بر اين باورن��د كه بازار 
دچار روندي فرسايش��ي شده 
بنابراين زمان مناس��بي براي 
س��رمايه گذاري نيس��ت، در 
صورت��ي ك��ه چني��ن فرضي 
اش��تباه بوده و گمان مي كنم 
اكن��ون بهتري��ن زم��ان براي 
س��رمايه گذاري اس��ت. در 
سرمايه گذاري بايد آينده را ديد و افت هاي ماه هاي گذشته 
نبايد باعث ناديده گرفتن قيمت ها و شناسايي فرصت ها 
شود. در حال حاضر بهترين بازار براي سرمايه گذاري، بورس 
است. سهامداراني كه مطرح مي كنند از بازار سهام نا اميد 
شده اند با دريافت س��رمايه خود، چه بازاري را براي حفظ 
دارايي خود انتخاب مي كنند!؟ بازار پول و بانك ها نهايتا 20 
درصد سود سپرده پرداخت مي كنند در حالي كه با تورم 
40 درصدي رو به رو هستيم. بازار مسكن نيز نسبت به بازار 
سهام بستر مناسبي براي سرمايه گذاري به حساب نمي آيد. 
به  طور مثال براي خريد يك آپارتمان در تهران حداقل نياز 
به يك ميليارد تومان نقدينگي است كه مالك آن مي تواند 
ساالنه حدود 30 الي 40 ميليون تومان اجاره بها از ملك خود 
كسب كند اما با سرمايه گذاري همين ميزان نقدينگي در 
بازار سهام، با فرض ثابت ماندن قيمت سهم باز هم سهامدار 
منفعت بيشتري به دست مي آورد...  ادامه در صفحه 6

از رييس مجل��س تا رييس 
شوراي عالي فضاي مجازي 
و وزير ارتباط��ات بارها قول 
داده اند كه صداي انتقادات را 
شنيدند و گفتند طرح صيانت 
دنبال محدودسازي نيست 
اما هنوز نگراني هاي زيادي 
وجود دارد. آخرين واكنش 
مهم از سمت فردي صورت گرفته كه ديگر فقط اهل 
ارتباطات آن را نمي شناسند. واكنش حمايتي ابراهيم 
رييسي نسبت به انتقادات پيرامون طرح صيانت براي 
اولين بار رخ داد  و اين اظهارنظر كوتاه سوالي را ايجاد 
مي كند كه آيا بعد از اين حج��م از انتقاد، آيا باالخره 
كسي قرار است از ش��كايات نسبت به طرح صيانت، 
حمايت كند؟ پرسش��ي كه اخي��را از رييس جمهور 
مطرح شده، چرايي عدم ورود رييس دولت سيزدهم 
به طرح صيانت را محل س��وال قرار داد و رييسي نيز 
اع��الم كرد كه »دول��ت به طور علن��ي و غيرعلني از 
حقوق مردم در مقابل طرح صيانت حمايت مي كند.« 
اهميت اين پرسش از آنجايي بود كه در آن به سوگند 
رياست جمهوري اشاره شده و چرايي عدم حفاظت 
رييس جمهور از حقوق مردم در مقابل طرح صيانت را 
مورد پرسش قرار داد و ...  ادامه در صفحه 3

يك��ي از مهم تري��ن راه ه��اي 
برق��راري عدال��ت اجتماعي و 
برابري در نظام سالمت كشور، 
دسترس��ي آح��اد جامع��ه به 
خدمات بهداشتي درماني مورد 
نياز است. اتفاقي كه متاسفانه 
با توجه به ش��رايط موجود در 
خصوص تامي��ن دارو و هزينه 
درمان مدت هاست در جامعه ما رخ نداده است. اين روزها 
بسياري از بيماران خاص به دليل نبود يا كمبود داروهاي 
مورد نيازش��ان با مش��كالت عديده اي دست و پنجه نرم 
مي كنند. اين در حالي است كه نمايندگان به دنبال حذف 
ارز 4 هزار و 200 تومان دارو هس��تند و اگر چنين اتفاقي 
رخ بدهد قطعا ش��رايط دارويي و درماني كشور وضعيت 
وخيم تري را تجربه خواهد كرد. در حال حاضر بسياري از 
بيمارستان هاي دولتي از پس هزينه هاي خود بر نمي آيند، 
بسياري از بيماران خاص كه ديگر توان پرداخت هزينه هاي 
درماني بيمارستاني يا دارويي خود را ندارند، دست از ادامه 
درمان مي كشند. اين اتفاقات بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
چرا بايد داروي مورد نياز بيماران در داروخانه هاي دولتي 
نباشد اما در بازار آزاد با قيمت هاي نجومي به راحتي پيدا 
شود؟ در چنين شرايطي حرف از ساخت بيمارستان هاي 
ادامه در صفحه 8 كامال زنانه هم به ميان مي آيد.  

گزارش

 واردات دوبرابري نفت خام
 ايران و ونزوئال  از سوي چين

چينيهانفتايرانرا۱۰درصدپايينترازقيمتبازارميخرند
بلومبرگ نوش��ت: واردات نفت خام اي��ران و ونزوئال از 
سوي چين در سال 2021 دوبرابر شده است كه به اين 
دليل است كه پااليشگاه ها، خطر مجازات بابت نقض 
تحريم ها را به خاطر به دست آوردن نفت ارزان به جان 
خريدند. به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه اين مطلب آمده 
 ،Kpler است: بر اساس داده هاي شركت اطالعات بازار
پااليشگاه هاي نفت خام در چين در سال 2021، 324 
ميليون بشكه از ايران و ونزوئال خريده اند كه حدود 53 
درصد بيشتر از سال قبل است. اين بيشترين ميزان از 
سال 2018 است كه چين 352 ميليون بشكه از اين دو 
كشور مي خرد. خريداران چيني، به ويژه پااليشگاه هاي 
خصوصي، از سياس��ت سختگيرانه واشنگتن در قبال 
اي��ران و ونزوئال س��ود برده اند و مدت ها پ��س از آنكه 
پااليشگاه هاي ديگر در ساير نقاط آسيا خريد نفت ايران 
را متوقف كردند، به خريد نفت خود ادامه دادند. خطر 
عدم دسترسي به سيستم مالي اياالت متحده و مسدود 

شدن دارايي هاي پااليشگاه هاي چيني موجب نشده 
كه آنها از خريد نفت صرف نظر كنند. انبوه محموله هاي 
فروخته نشده، افزايش قيمت هاي بين المللي و صدور 
س��هميه هاي واردات نفت خام بيش��تر توسط پكن، 
پااليشگاه هاي خصوصي را تشويق كرده تا نفت بيشتري 
را از كش��ور هاي تحريم ش��ده بخرن��د. اطالعات اين 
محموله ها معمواًل در سامانه رسمي گمرك نشان داده 
 Braemar نمي شوند. آنوپ سينگ، مدير پژوهش در
ACM Shipbroking Pte Ltd مي گوي��د: »اين 
افزايش خريد به دليل باال رفتن قيمت نفت اس��ت كه 
باعث شده نفت خام ايران را تا 10 درصد ارزان تر بخرند.« 
وي افزود كه امريكا نيز همزمان كه در حال تالش براي 
احياي برجام است، سختگيري خود را در قبال اجراي 
تحريم ها كاهش داده است. به گفته سينگ، نفت هاي 
تحريمي معمواًل با كشتي هاي قديمي كه بايد اسقاط 
مي شدند و باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود، حمل 

مي شوند. او افزود كه محموله ها ممكن است مستقيما 
از كش��ور مبدأ با نفتكش هايي كه تاريك شده اند - به 
اين معني كه فرستنده هاي آنها خاموش است - حمل 
شوند يا بين كشتي ها در دريا منتقل شوند تا نفت خام 
از آنجا را بپوشانند. نفت خام ايران و ونزوئال اغلب تغيير 
نام تجاري داده مي شود و به عنوان نفت عمان و مالزي 
عرضه مي شود. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه چين 
از دسامبر 2020 هيچ نفت خامي از ايران دريافت نكرده 
است، در حالي كه واردات از عمان و مالزي افزايش يافته 

 Energy و مشاور صنعتي Braemar است. به گفته
Aspects Ltd، واردات نفت خام تحريمي از س��وي 
چين در اوايل س��ال جاري در بحبوحه پيشرفت كند 
در مذاكرات هس��ته اي باال خواهد ماند. قيمت جهاني 
نفت كه طي س��ال گذش��ته تقريبًا 50 درصد جهش 
داشته است، بشكه هاي ارزان تر و تحريمي را جذاب تر 
مي كند. اما لي، تحليلگر مستقر در سنگاپور در شركت  
Vortexa Ltd، گفت: قيمت نفت تحريمي هميشه با 

تخفيف همراه خواهد بود.

ايرج خسرونيافائزه طاهريمحمد نوربخشجمشيد عدالتيانحسن مرادي

اطالعاتسكونتي۶۰ميليوننفر
درسامانهامالكواسكانثبتشد

 وعدهدوماههوزارتاقتصاد
بهسررسيد

تيراژساختمسكندرپايتختطي۶سال7۰درصدافتكردهاست

آغاز اخذ ماليات خانه هاي خالي
 از ۱0 روز ديگر

صفحه 2     صفحه 3    

اليحه ماليات بر عايدي سرمايه 
سرگردان بين دولت و مجلس

لوايح 4 قلو براي ساخت وساز

ازپاشنهآشيل
تادستاوردتاريخي

كارشناسانبازارسرمايهتاثير
مذاكراترابررسيميكنند

»ما كار را كه در دولت ش��روع كرديم، آن 8 ميليارد 
دالري كه در قانون پيش بيني ش��ده بود چيزي از 
آن نمان��ده بود. در نيمه دوم س��ال مبلغي براي ارز 
ترجيحي براي دولت نمانده بود. اگر مي خواستيم 
آنچه كه در قانون پيش بيني شده بود را اجرا كنيم 
بايد ارز ترجيحي را بدون اينكه جبران شود، حذف 
مي كرديم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست. 
صفحه 2 را بخوانيد مجلس نه اعالم كرد كه ...  

در حالي كه مذاكرات وين همچنان ادامه دارد و 
گاه خبرهاي مثبتي هم از آن به گوش مي رسد اما 
شاخص كل بورس به مس��ير خود در سراشيبي 
ادام��ه مي دهد و حج��م و ارزش معامالت نيز در 
تناسب با ارزش بازار در كمترين سطوح قرار دارد. 
گفته مي ش��ود در كنار ارزندگي اغلب سهم ها، 
صفحه 4 را بخوانيد متغيرهاي اثرگذار بر بازار ...  

سرگيجه اي
 به نام

 ارز 4200 

مذاكرات
 روي بورس 

تاثير مي گذارد؟



»ما كار را كه در دولت شروع كرديم، آن ۸ ميليارد دالري 
كه در قانون پيش بيني شده بود چيزي از آن نمانده بود. در 
نيمه دوم سال مبلغي براي ارز ترجيحي براي دولت نمانده 
بود. اگر مي خواستيم آنچه كه در قانون پيش بيني شده 
ب��ود را اجرا كنيم بايد ارز ترجيحي را بدون اينكه جبران 
شود، حذف مي كرديم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و 
هست. مجلس نه اعالم كرد كه ارز ترجيحي كه االن پولي 
به عنوان آن وج��ود ندارد را چه كنيم و نه بر فرض اينكه 
نبايد ارز ترجيحي ادامه پيدا كند، درباره جبران آن نظر 
دادند. دو راه كه بيشتر نيست يا ادامه دادن ارز ترجيحي يا 
حذف آن و جبرانش براي مردم كه مجلس براي هيچكدام 
اعالم نظر نكردند.« اين گوشه اي از صحبت هاي ابراهيم 
رييس��ي - رييس جمهوري - در جلس��ه بررسي اليحه 
بودجه در مجلس است، صحبت هايي كه نشان مي دهد 
دولت براي تغيير سياست در حوزه ارز ترجيحي منتظر 
نظر مجلس بوده اما مجلس نيز در اين زمينه نظر دقيقي 
اعالم نكرده است. نگاهي به صحبت هاي مطرح شده در 
روزهاي گذشته از س��وي نمايندگان مجلس اما نشان 
مي دهد كه حتي در ميان نماين��دگان نيز نظر قاطعي 

درباره اين ارز وجود ندارد.
با برنامه ريزي هاي صورت گرفته از بهار سال 1397 به اين 
سمت، نرخ ارز در ايران سه گانه شد. نرخي كه در بازار آزاد 
وجود داشت، نرخي كه صادركنندگان و واردكنندگان 
به وس��يله آن در سامانه نيما فعاليت مي كردند و نرخ ارز 
ترجيحي يا دولتي كه با نرخ ثابت 4200 تومان تخصيص 
مي يافت. فعاالن اقتص��ادي و برخي از كارشناس��ان از 
همان ابتدا انتقادهايي جدي از اين سياست دولت مطرح 
و اعالم كردند كه چند نرخي شدن ارز، جز ايجاد بستري 
براي رانت و فساد، نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت. در 
عمل نيز در همان ماه هاي ابتدايي تخصيص اين ارز، قوه 
قضاييه جلسات دادگاه متعددي را بررسي اتهام افرادي 
كه از ارز دولتي سوءاستفاده كرده بودند تشكيل داد كه 
نش��ان از ايجاد فساد در اين بستر بود. از بهار سال 97 و با 
تصميم ستاد اقتصاد مقاومتي واردات بيش از 1200 قلم 
كاال به ايران ممنوع شد كه اين فهرست حتي به 2000 
قلم كاال نيز رس��يد. در واقع با توجه به كاهش دسترسي 
به درآمدهاي ارزي تحت تاثير تحريم ها، بنا شد كاالهاي 
لوكس، كاالهاي غيرضرور و كاالهايي كه مشابه داخلي 

دارند براي ورود به ايران مجوزي دريافت كنند.
از س��وي ديگر با توجه به اهميت حفظ قدرت خريد 
مردم، دولت اعالم كرد كه كاالهاي اساس��ي وارداتي 
با ارز ثاب��ت 4200 تومان وارد مي ش��وند. هرچند در 
سال هاي بعد فهرست كاالهايي كه اين ارز را دريافت 
مي كردند محدود شد اما تا ماه هاي پاياني دولت روحاني 
نيز اين روند ادامه پيدا كرد. بر خالف پيش بيني هاي 
ابتداي��ي، نه تنه��ا تخصيص اين ارز ب��ه ثبات قيمت 

كاالهاي اساس��ي منجر نشد كه حتي در اين سال ها، 
كاالهاي اساس��ي دريافت كننده ارز، افزايش قيمتي 

همپاي تورم و حتي باالتر از آن را نيز تجربه كردند.
تنها در ش��ش ماهه نخست س��ال جاري، دولت حدود 
هشت ميليارد دالر ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي ارايه 
كرده و در دولت س��يزدهم با وجود ت��داوم اجراي طرح، 
منابع پيش بيني ش��ده براي آن به پايان رسيده و از اين 
رو نخس��تين دغدغه دولت رييسي، پيدا كردن راه حلي 
براي اجراي ارز دولتي در ش��ش ماهه دوم امس��ال بود. 
گام دوم اما پاس��خ دادن به اين س��وال بود كه آيا دولت 
قصد دارد همچنان به اجراي اين طرح ادامه بدهد يا بايد 
 راهي جديد پيدا كند؟ با وجود آنكه در ماه هاي گذشته 
گمانه زني هاي فراواني درب��اره عدم رضايت دولت از ارز 
4200 توماني مطرح شده و حتي به نظر مي رسيد كه اين 
ارز قطعا در كوتاه مدت حذف خواهد شد اما اتفاقاتي كه در 
روزهاي گذشته رخ داده نشان مي دهد كه اين رابطه نظر 
واحدي وجود ندارد.  از سوي ارز 4200 توماني، نتوانسته 
به بسياري از اهدافش دست پيدا كند. بسياري از كاالهاي 
اساسي علي رغم دريافت اين ارز با افزايش قيمت مواجه 
شده اند، برخي توليدكنندگان امكان دستيابي به مواد اوليه 
با اين نرخ را پيدا نكرده اند، فشار مالي شديدي بر دولت در 

مسير تامين ارز ترجيحي وجود دارد و چند نرخي ماندن 
ارز، همچنان بستري براي رانت و فساد به وجود آورده است 
و تمامي آنها باعث شده مخالفان تاكيد كنند كه بايد در 
كوتاه مدت به سمت حذف اين ارز حركت كرد. در طرف 
مقابل اما مخالفان حذف ارز از خطر افزايش فشار بر سفره 
مردم مي گويند. ايران در سال هاي اخير نرخ تورم دو رقمي 
را تجربه كرده و در بسياري از ماه ها تورم باالي 40 درصد 
بوده اس��ت. همين موضوع باعث شده، بسياري از اقشار 
كم درآمد با مشكالت مالي شديد مواجه شوند و در اين 
بين حذف حمايتي مانند ارز ترجيحي نيز مي تواند بر آنها 
فشاري تازه وارد كند. در واقع با وجود آنكه كاالهاي اساسي 
دريافت كننده اين ارز نيز با افزايش قيمت مواجه شده اند 
اما در نهايت حذف آن نيز مي تواند موجب افزايش قيمت 
دوباره كاالها شود. حتي مخالفان ارز ترجيحي نيز به اين 
اذعان دارند كه با كنار گذاشتن اين سياست تورمي جديد 
در راه خواهد بود و احتماال بيشترين تاثير آن در مايحتاج 
روزانه مردم خود را نشان مي دهد و همين موضوع دولت 
را در اتخاذ تصميم نهايي در اين زمينه سست كرده است.

نظراتي كه در روزهاي گذشته از سوي نمايندگان مجلس 
نيز ارايه شده نشان دهنده همين دودستگي است. برخي 
نمايندگان معتقدند كه اگر دولت راي به حذف ارز 4200 

توماني بدهد، دستاوردي بزرگ را به نام خود ثبت كرده و 
گامي مهم در مسير اصالح سياست هاي اقتصادي كشور بر 
خواهد داشت و برخي نمايندگان نيز معتقدند اجراي غلط 
اين سياست، به پاشنه آشيل دولت رييسي بدل خواهد 
شد و از اين رو يا دولت بايد فعال بي خيال اجرايش بشود 
يا به شدت دست به عصا به سمت اصالح آن حركت كند.

يك نظر ميانه رو نيز در اين بي��ن وجود دارد و آن حذف 
مرحله ب��ه مرحله و پلكاني اين ارز اس��ت، موضوعي كه 
در بودجه سال جاري نيز پيش بيني شده بود اما به نظر 
مي رسد الاقل در س��ال 1400 شانسي براي اجرا ندارد. 
حتي اگر دولت به سمت اجراي اين سياست نيز حركت 
كند، همچنان نياز ب��ه ارايه راهكاري قطعي براي اعمال 
حمايتي جديد از مردم دارد كه مشخص نيست در قالب 
يارانه نقدي، حمايت كااليي ي��ا در قالبي ديگر اجرايي 
مي شود. با آغاز بررسي جزييات بودجه، دولت رييسي در 
يكي از مهم ترين دوراهي هاي اقتصادي خود قرار گرفته، 
دو راهي كه يك سوي آن حذف ارز دولتي و سوي ديگر 
حفظ اين ارز است. به نظر مي رسد چه در حذف و چه در 
حفظ نقاط منفي و مثبتي نهفت��ه و دولت بايد در پايان 
چكش كاري هاي خود مشخص كند كه حركت به كدام 

سمت نفع بيشتري به مردم خواهد رساند.

سیاست

ادامه از صفحه اول
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تقديم سه اليحه 
از سوي دولت به مجلس

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: دولت سه اليحه 
جديد تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد. سيد محمد 
حس��يني اظهار كرد: لوايح »موافقتنام��ه بين دولت 
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري بالروس در 
زمينه نظام ارتقاي بازرگاني دو جانبه« و »موافقتنامه 
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت ژاپن درباره 
كمك و همكاري متقابل اداري در امور گمركي« و اليحه 
» مديريت بدهي هاي عمومي« تقديم مجلس شوراي 
اسالمي شد. معاون پارلماني رييس جمهور در توضيح 
ضرورت تقدي��م اليحه فوق گفت: با عنايت به اهميت 
گسترش روابط اقتصادي در توسعه اقتصادي كشورها 
و نظر به ثمربخش بودن اس��تقرار بس��تر قانوني براي 
فعاليت هاي تجاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران 
و دولت جمهوري بالروس به منظور ايجاد تسهيالت 
مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت 
ارتقاي سطح همكاري هاي دو جانبه و تحكيم مناسبات 
ميان آنها، اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديده 
است. حسيني افزود: اين موافقتنامه با هدف بهبود سطح 
همكاري هاي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت 
جمهوري بالروس به منظور حفاظت از منافع اقتصادي 
و اجتماعي و با توجه به افزايش بهره وري كنترل گمركي 
كاال و وسايل نقليه در حال تردد بين دو كشور و همچنين 
به منظور ايجاد ش��رايط الزم و س��اده تر كردن كنترل 
گمركي كاالو وسايل نقليه در حال تردد و با تضمين اينكه 
نظام ارتقاي بازرگاني دوجانبه، شفاف، قابل پيش بيني و 
بدون تبعيض خواهد بود، تدوين و تقديم مجلس گرديده 
است . وي همچنين در توضيح اليحه »موافقتنامه بين 
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت ژاپن درباره كمك 
و هم��كاري متقابل اداري در ام��ور گمركي« گفت: با 
عنايت به اهميت هماهنگي مناسبات گمركي در فرآيند 
توسعه تجاري و تامين اهداف اقتصادي آن و ثمربخش 
بودن استقرار يك بستر قانوني مناسب جهت گسترش 
تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسالمي ايران و 
دولت ژاپن به منظور ايجاد تسهيالت مناسب در روابط 
اقتصادي بين دو كشور و در راستاي ارزيابي دقيق حقوق 
گمركي، ماليات ها و س��اير عوارض و هزينه ها در مورد 
كاالهاي وارداتي و صادراتي و حصول اطمينان از اجراي 
صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل 
كاالهاي ياد شده، اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي 
گرديده است. حسيني افزود: با توجه به اينكه تخلف از 
قوانين گمركي به زيان امنيت عمومي و منافع اقتصادي، 
مالي، اجتماعي، فرهنگي، تجاري و س��المت عمومي 
كشورها مي باشد و قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، 
س��الح، مواد منفجره و ..... خطري جدي براي سالمت 
عمومي و جامعه به شمار مي آيد، لذا مي بايست از اجراي 
صحيح اقدامات راجع به ممنوعيت ها، محدوديت ها و 
اقدامات كنترلي توسط گمركات اطمينان حاصل كرد.

ديدار شركاي برجام با امريكا 
بدون ايران

نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين از ديدار 
شركاي برجام با هيات مذاكره كننده امريكا در وين، بدون 
حضور ايران خبر داد. ميخاييل اوليانوف نماينده روسيه 
در سازمان هاي بين المللي در وين در صفحه توييترش 
درباره ديدار شركاي برجام با امريكا در غياب ايران نوشت: 
شركاي برجام )بدون ايران( و امريكا دوباره ديدار كردند 
تا يادداشت هايشان را مقايسه كنند. با در نظر داشتن 
برخي كنايه هايي كه در اين زمينه وجود دارند، تاكيد 
مي كنم كه شركاي برجام، از جمله ايران، در بسياري از 
مواقع در غياب امريكا ديدار مي كنند.  اوليانوف در پيام 
ديگري از ديدار با رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در 
امور ايران و مذاكره كننده ارشد امريكا در وين خبر 
داده و نوشت: نشست ديگري ميان روسيه و امريكا 
در جريان مذاك��رات وين. گفت وگوي دوجانبه ما با 
يكي بودن هدف هدايت مي شود )كه احياي برجام 
است( و بسيار عمل گرايانه است. اين رويه بايد يا ديگر 
زمينه هاي منافع مشتركمان نيز تعميم داده شود.  او 
همچين در پيام هاي ديگري به ديدار با رييس هيات 
مذاكره كننده آلمان در وين، مذاكره كننده ارشد ايران 
و نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات وين اش��اره كرد 
كه ارزيابي كلي امور و مس��ائل حل نشده جريان در 
مذاكرات و روش هاي سرعت بخشي به روند مذاكرات 

از موضوعات اين ديدارها بوده است.

روياي  توسعه امير
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني يكي از اين چهره ها است 
كه س��وداي رشد و پيش��رفت پايدار كش��ور را در سر 
داش��ت و زلفش را به امير گره زد. زماني كه اميركبير را 
شناخت، دل به ايده هاي او داد. بررسي كتابي كه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در خصوص افكار اميركبير نگاشته 
اس��ت، بيانگر ارتباطي است كه اين دو چهره تاثيرگذار 
تاريخ، فرهنگ و اقتصادي ايران با يكديگر برقرار ساخته 
بودند. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نيز مانند امير، خواستار 
اقتدار كشور و اس��تفاده از رويكردهاي نوين در مسير 
پيشرفت ايران بود. او به دنبال الگويي از توسعه ايران بود كه 
مبتني بر ويژگي هاي ديني، بومي، هويتي و تاريخي ايران 
تدوين شده باشد. معتقدم هنوز زواياي پوشيده فراواني در 
زندگي اميركبير وجود دارد كه مي توان براي نسل هاي 
جديد بازگو كرد. جوان ام��روزي بايد بداند قدرت هاي 
جهاني در دوران تاري��ك قاجار، چه برخوردي با مقوله 
توسعه ايران داشتند و در برابر چهره هايي چون اميركبير 
چه برخوردي نش��ان مي دادند.ام��روز هم قدرت هاي 
بزرگ در مسير پيش��رفت ايران، همان نگاهي را دارند 
كه در زمان اميركبير داشتند. بنابراين طبيعي است كه 
هر وطن دوست و آزادي خواهي كه بخواهد به آينده اين 
كشور فكر كند، بايد از چراغي كه اميركبير دهه هاي قبل 

در مسير رشد كشور روشن كرد، بهره مند شود.

يارانه يك ميليون و 200 هزار توماني 
براي خانوار چهار نفره

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در خصوص 
سرنوشت نهايي دالر4200توماني گفت: وضعيت اليحه 
بودجه 1401، دقيقا تحت الشعاع بحث مهم حذف ارز 
ترجيحي قرار گرفته است. در واقع مهم ترين بخش در 
اليحه بودجه 1401 موضوع حذف يا تداوم تخصيص ارز 
ترجيحي است. هرچند اخباري در خصوص تصميم گيري 
نهايي در خصوص اين مقوله منتشر شده، اما اين بحث 
همچنان در مجلس به صورت جدي جريان دارد. اركاني با 
اشاره به اينكه مقوله حذف ارز ترجيحي جدا از خود بودجه 
در معيشت روزمره مردم به ويژه سبد غذايي آنها اثرگذار 
است به اقتصادآنالين گفت: در اين ميان هرچند سازمان 
برنامه بودجه اعالم مي كند كه حذف دالر 4200 توماني 
كمتر از 10درصد در بازار تاثيرگذار است، اما برآوردهاي 
دقيق تري از سوي مراكز پژوهشي وجود دارد كه تبعات 
حذف اين نوع ارز در تكانه هاي تورمي را بيشتر ارزيابي 
مي كند. اين نماينده اف��زود: براي تداوم تخصيص دالر 
4200توماني در سال1401، دولت مي بايست، حدود 
20ميليارد دالر در نظر بگيرد. به عبارت ديگر اگر اين ارز 
حذف شود، 20ميليارد دالر منابع ارزي در حساب دولت 
باقي خواهد ماند. اگر مابه التفاوت دالر 2۵هزار توماني 
بازار آزاد را با دالر 4200 توماني محاس��به كنيم، رقمي 
حول و حوش 400هزار ميليارد تومان نرخ ريالي حاصل 
از حذف ارز ترجيحي به دست مي آيد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه ادامه داد: اگر قرار باشد اين رقم به صورت 
س��رانه بين ۶0ميليون نفر يارانه بگير در كشور تقسيم 
كنيم، رقمي حول و حوش ۵۵0هزار تومان ماهانه به ازاي 
هر ايراني به دست مي آيد. اين در حالي است كه رقمي 
كه وزير اقتصاد در مجلس به عنوان افزايش در پرداخت 
يارانه هاي نقدي در نظر گرفته، حدود 110هزار تومان 
است. تفاوت اين دو عدد، يعني ۵۵0هزار تومان به دست 
آمده از ح��ذف ارز ترجيحي و110هزار تومان، يارانه اي 
كه دولت تصميم دارد در قالب افزايش يارانه ها پرداخت 
كند، 440هزار تومان مي شود. او با اشاره به اينكه دولت 
تصميم دارد تنها يك پنجم مناب��ع برآمده از حذف ارز 
ترجيحي )110هزار تومان( را در اختيار شهروندان قرار 
دهد، گفت: اين مكانيس��م مورد توجه نمايندگان قرار 
نگرفته است. بسياري از نمايندگان اعتقاد دارند، به ازاي 
هر فرد در خانواده مي بايست، حداقل 300هزار تومان 
يارانه پرداخت شود تا بخشي از كاهش قدرت خريد مردم 
بعد از حذف ارز ترجيحي جبران شود. اركاني ادامه داد: 
از س��وي ديگر 2۵0هزار تومان نيز در ازاي هر فرد يارانه 
بگير باقي مي ماند كه دولت مي تواند خرج كسري بودجه 
و ساير نيازهاي خود كند. بين نظر دولت و ديدگاه هاي 
مورد نظر نمايندگان در خصوص يارانه پرداختي، تفاوت 
قابل مالحظه اي وجود دارد. اين امر يكي از داليلي است 
كه باعث شده نمايندگان در خصوص ارز ترجيحي نتوانند 
نظر قاطعي اتخاذ كنند. نماينده نيشابور در مجلس گفت: 
به عبارت ساده تر، حداقل ۶0درصد منابع برآمده از حذف 
دالر 4200 توماني بايد در اختيار دهك هاي يارانه بگير 
قرار بگيرد، اين در حالي است كه دولت تنها 20درصد براي 
اين منظور در نظر گرفته است. محاسبات مجلس نشان 
مي دهد با رقمي كه دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي 
در نظر گرفته )110هزار تومان(، جبران نوسانات احتمالي 
برآمده از حذف ارز ترجيحي ممكن نيس��ت. اركاني در 
پاسخ به اين پرسش كه در شرايطي كه درآمدهاي نفتي 
دولت در بودج��ه تنها حدود9ميليارددالر تخمين زده 
مي شود، آيا امكان كسب درآمد 20ميليارد دالري براي 
دولت مقدور است، گفت: دولت در سال 1400 كه 9ماه 
از آن گذشته است، حدود 1۶ميليارد دالر صرف هزينه 
ارز ترجيحي كرده است. اين رقم تا پايان سال، قطعا به 
20ميليارد دالر مي رس��د. اگر ارز ترجيحي براي سال 
آينده حذف ش��ود، دولت اين منابع ارزي را مي تواند در 
بازار آزاد به نرخ حداقل 2۵هزار تومان به فروش برساند. او 
گفت: در صورت حذف ارز ترجيحي حداقل 20ميليارد 
دالر آزاد سازي مي ش��ود. اين رقم بسيار بزرگي است. 
اين منابع تا به امروز در قالب توزيع ارز ترجيحي، براي 
عمومي مردم به كار گرفته مي ش��د، با اين اِشكال كه 
بخش قابل توجهي از منابع توسط سوداگران در قالب 
رانت برداشت مي ش��د. با حدف ارز ترجيحي، منابع 
قابل توجهي در اختيار دولت قرار مي گيرد. اما دولت 
قصد دارد از اين منابع قاب��ل توجه تنها 20درصد را 
در قال��ب يارانه نقدي در اختيار م��ردم قرار دهد، در 
حالي كه نمايندگان معتقدند حداقل بايد ۶0درصد 
يعني 300هزار تومان ماهانه براي هر يارانه بگير در 
اختيار خانواده ها قرار بگيرد. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه خاطرنشان كرد: بر اساس مكانيسم مورد نظر 
نمايندگان يك خانواده 4نفره مي بايست يك ميليون 
و 200 هزارتومان يارانه نقدي دريافت كند تا بخشي 
از نوسانات برآمده از حدف دالر 4200 توماني جبران 
شود. اين تفاوت در ديدگاه هاي دولت و مجلس دليل 

ايجاد مباحث گسترده ميان دولت و مجلس است.

پيش نويس اصالح قانون 
سياست هاي اصل44

وزير اقتص��اد اظهار كرد: پس از طي 1۵ س��ال از ابالغ 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي و به ويژه 
بند )ج( اين سياست ها در مورد واگذاري شركت هاي 
دولتي، نقاط قوت و ضعف سياست ها آشكار شده و به 
همين سبب رهبر معظم انقالب اسالمي نيز صراحتا 
خواستار بازنگري اين قانون شدند. وي تصريح كرد: در 
همين راستا، بالفاصله بعد از شروع به كار دولت سيزدهم، 
 كارگروه��ي در وزارت اقتصاد مامور تهيه پيش نويس

 اليح��ه اصالح قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
44 قانون اساس��ي ش��د و ما براي غناي بيشتر اليحه 
مذكور تصميم گرفتيم، همايشي را در سالگرد ابالغ اين 
سياست ها در بهار سال 1401 برگزار كنيم. وزير اقتصاد 
اعالم كرد: اولين جلس��ه شوراي عالي سياست گذاري 
اين همايش بود كه طي آن از تم��ام وزراي اقتصاد كه 
از سال 13۸4 تا امروز در اجراي سياست هاي اصل 44 
مسووليت داشتند، دعوت شده بود و اتفاقًا آنها نكات و 

پيشنهادهاي خوبي را در اين ارتباط ارايه دادند.

ازپاشنهآشيلتادستاوردتاريخي

سرگيجه اي به نام ارز 4200 توماني

نماينده مردم مشهد:  ارز 4200 توماني پاشنه آشيل بودجه است

اطالعاتسكونتي۶۰ميليوننفردرسامانهامالكواسكانثبتشد

آغاز اخذ ماليات خانه هاي خالي از ۱0 روز ديگر

يك عضو كميس��يون تدوين آيين نامه داخلي مجلس 
گفت: پاشنه آشيل اليحه بودجه 1401 حذف ارز 4200 
توماني است كه اگر اين مهم درست اجرا نشود، ضعيف، 
ضعيف تر و قوي، قوي تر مي شود. به گزارش ايسنا، نصراهلل 
پژمانفر در جلسه علني امروز )سه شنبه( مجلس شوراي 
اس��المي در نطق ميان دستور ضمن تأكيد به اهميت 
فرهنگي جشنواره مردمي فيلم عمار گفت: ضمن تشكر 
از بانك مركزي در زمينه تالش هايش در راستاي قانون 
چك، كارهاي مهم ديگري هم داريم كه روز گذشته در 
جلسه كميسيون اصل 90 مطرح كردم. قرار بر اين شد 
در اولين فرصت با جديت با جديت پيگيري ش��ود. اين 
عضو كميس��يون اصل 90 مجلس با بيان اينكه پاشنه 

آشيل بودجه حذف ارز 4200 توماني است، گفت: اگر 
اين مهم درس��ت اجرا نشود، ضعيف، ضعيف تر و قوي، 
قوي تر مي شود. سياست جبراني براي عامه مردم در اين 
بودجه رعايت شود تا بيشتر آسيب نبينند.  نماينده مردم 
مشهد در مجلس در مورد وضعيت دارو گفت: در موضوع 
دارو، ارز ترجيحي حذف نشده است. بنا هم نيست حذف 
شود اما گراني دارو و امكاناتي كه با ارز 4200 توماني وارد 
شده نشان دهنده اين ضعيف بودن نظارت است.  پژمانفر 
گفت: كساني كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 
هستند، فراموش نشوند. متأسفانه براي اين گروه فقط 
20 درصد افزايش مس��تمري پيش بيني شده و اين در 
حالي است كه تورم 40 درصد است. آيا اينكه دريافت يك 

خانواده ۵ نفري مبني بر يك ميليون و 300 هزار تومان 
كافي است؟  وي با استناد به بيانات اخير رهبري در جمع 
مردم قم گفت: رهبري فرمودند كه نيروهاي مردمي در 
بايد در متن نظارت دولت قرار گيرند. بايد حس نظارت بر 
بازار حكمفرما باشد. به كارگيري مردم ساز و برگ خود را 
دارد. نماينده مردم مشهد تأكيد كرد: دولت بايد با مردم 
حرف بزند. مردم ما خوب هستند. مردم از كوچك شدن 
سفره شان جدا نگران هستند. با مردم حرف بزنيد، مسائل 

را مطرح كنيد و به آنها آرامش دهيد.
نماين��ده مردم مش��هد در مجلس يازده��م در مورد 
كارگروه ملي زيارت گفت: از تش��كيل جلسه در مورد 
اين موضوع تشكر مي كنم. چرا بودجه زيارت در اليحه 

بودجه 1401 حذف شده است؟ زيارت مثل هواست. 
نبايد با حذف اعتبار اين مهم مثل دولت گذشته، مردم را 
محروم كنيم.  پژمانفر در ادامه در انتقاد از قيمت مسكن، 
به وزير راه و شهرسازي هشدار داد و گفت: از مهم ترين 
شعارهاي دولت ساخت مسكن بود. بعد از گذشت سه 
ماه، به رغم گزارش ها، حركت ش��ما بسيار كند بوده. 
اطالع داريم كه بيشترين زمين هاي مرغوب در دست 
حاكميت است و بر اس��اس قانون جهش مسكن بايد 
س��اخت و ساز شروع شود. اين زمين ها بايد به ساخت 
مس��كن اختصاص داده شود. اش��كال كجاست؟ چرا 
ساخت مسكن شروع نمي شود؟ آيا زمين ها را تحويل 

نمي دهند يا نمي گيريد؟ نبايد اميد مردم قطع شود.

محم��ود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي با 
تاكيد مجدد بر اخذ ماليات ب��ر خانه هاي خالي از اول 
بهمن 1400، گفت: اطالعات اقامتي ۶0 ميليون نفر 

از مردم كشور در سامانه امالك و اسكان وجود دارد.
به گزارش تس��نيم، محمودزاده درباره اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي با بيان اين كار صعوبت و سختي دارد، 
اظهار كرد: كاري كه وزارت راه و شهرسازي در رابطه با 
ماليات خانه هاي خالي انجام داد مبتني بر خوداظهاري 
اس��ت، اگر خوداظهاري صورت نگيرد دچار مش��كل 
مي شويم و چنين اطالعاتي را در كشور به ندرت مي توان 

پيدا كرد.
وي تصريح كرد: در جلس��ه هفته گذش��ته با رييس 
س��ازمان امور مالياتي اعالم كرديم االن بيش از 300 
ميليون فيلد اطالعاتي از خانوارهاي سراس��ر كشور 
شهري و روس��تايي در وزارت راه و شهرسازي موجود 
است. همچنين اطالعات اقامتي ۶0 ميليون نفر از مردم 
كشور درسامانه امالك و اسكان وجود دارد. بر اساس 
آخرين جمع بندي اطالع��ات يك ميليون 300 هزار 

واحد در سامانه موجود است.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي اضافه 
كرد: تعدادي كه روز شنبه هفته جاري به سازمان امور 
مالياتي ارسال شد كه معاون اين سازمان به آن اشاره 
كرد مربوط به واحدهايي است كه خالي بودن آنها نيازي 

به استعالم دوباره نداشته است.
محم��ودزاده بيان كرد: به مال��كان 1.3 ميليون واحد 
مسكوني پيامك ارسال كرده ايم كه تا 23 ديماه مهلت 
دارند، براي اينها بار سوم به صورت الكترونيك اخطار 

ارس��ال كرده ايم تا اگر احيانا در اطالعات وزارت راه و 
شهرسازي نقصي وجود دارد يا نقل و انتقالي قرار گرفته 

براي آخرين بار آن را ويرايش كنند.
وي ادامه داد: اين اطالعات تا آخر ديماه كه فرجه قانوني 
است در اختيار سازمان امور مالياتي قرار خواهد گرفت. 
موضوع اخذ ماليات خانه هاي خالي از ابتداي بهمن ماه 

اجرايي مي شود.
وي  يادآور شد: بر اساس قانون تا 19 خرداد امسال، اگر 
شهروندي روستايي و شهري اگر محل سكونت را درج 
نكرده بودند بايد به عنوان خانه خالي آن را به سازمان 
امور مالياتي ارسال مي كرديم. اما با توجه به همزماني 
با انتخابات رياست جمهوري، شرايط كرونايي و اينكه 
بايد 2۸ ميليون خانوار بايد طي دو ماه ثبت اطالعات 
مي كردند كه در بازه زماني 2 ماهه امكان پذير نبود از 
ستاد ملي كرونا درخواست كرديم زمان را تمديد كنند.

وي ادامه داد: آخرين بار تا پايان آذرماه اين مهلت تمديد 
شد. موضوع ماليات دو بخش است؛ يكي بر اساس قانون 
س��ال ۵4 بود تا قبل از اصالحيه م��اده ۵4 مكرر. 1.3 
ميليون خانه شناسايي شده، عموما مربوط به آن دوره 

زماني -قبل از آذرماه سال 99- است.

   جمع آوري اطالعات با ابزارهاي كنترلي-
حمايتي

در اين حال، علي فرنام، كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي با انتقاد از شيوه جمع آوري 
اطالعات خانه هاي خالي، گفت: بايد از ابزارهاي كنترلي 

و حمايتي در اين رابطه استفاده شود.

فرنام با بيان اينكه اصل قضيه و ش��ايد دش��وارترين 
موضوع مربوط به ماليات بر خانه هاي خالي، شناسايي 
اين خانه هاس��ت، اظهار كرد: قبل از دهه ۸0 ماليات 
بر خانه هاي خالي را داش��ته ايم، اما عملكردي تقريبا 
نداشت و قانونگذار آن را مراعا دانسته و رها كرد چراكه 

امكان احصا نبوده است.
وي افزود: س��ال 1394 كه قانون مصوب ش��د، نبود 
سامانه و اطالعات مطرح شد. البته در زمان وزارت راه 
و شهرس��ازي وقت اين موضوع پيگيري نشد. اما طي 
يكسال اخير ماليات بر خانه هاي خالي خيلي جدي تر 

شده است.
وي ادامه داد: در اين راس��تا سامانه ها ملكف شده اند و 
بايد حدود 20 دستگاه ها اطالعات مربوط به خانه هاي 

خالي را -به سازمان امور مالياتي- بدهند.
وي در عين حال تصريح ك��رد: اما نقدي در اين رابطه 
باشد؛  خوداظهاري حدود 2۸ ميليون خانوار مساله اي 
است كه بايد خيلي موشكافانه باشد. اينكه هر خانوار 
بخواهد طيف وسيعي از اطالعات را بدهد بايد به صورت 
گام به گام ب��وده و ابزارهاي كنترلي، حمايتي در كنار 

آن باشد.

   شاكري: ليست بانك ها بايد منتشر شود
در همين حال، اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران 
مجلس تاكيد كرد: متاسفانه شاهد هستيم كه برخي از 
بانك هاي خصوصي و شركت هاي دولتي وظيفه اصلي 
خود را رها كرده و به احتكار مس��كن روي آوردند كه 

بايد اين بخش ها شناسايي و ليست آنها منتشر شود.

به گزارش ايسنا، شاكري در جلسه روز سه شنبه مجلس 
و در جريان بررس��ي گزارش كميس��يون عمران در 
خصوص ميزان اجراي قانون جهش توليد مسكن گفت: 
امروز در حال بررس��ي قصه بي غصه مسكن هستيم، 
متاسفانه دولت قبل با گره زدن همه مسائل به خارج 
از كشور باعث عقب ماندگي كشور در اكثر حوزه ها به 
ويژه در خصوص مس��كن ش��د، وزير راه و شهرسازي 
گذشته ساخت مسكن را مزخرف مي دانست و حتي 
در طول اين دوره حتي يك واحد مسكوني براي مردم 

ساخته نشد.
وي اظهار كرد: امروز شاهد انباشت 10 ميليون نياز مردم 
در حوزه مسكن هستيم، مجلس در قانون جهش توليد 
مسكن، دولت را مكلف كرد تا ساالنه يك ميليون واحد 
مسكوني بسازد. امروز بانك ها و برخي شركتهاي دولتي 
وظايف خود را رها كرده و به احتكار مسكن مي پردازند، 
وزارت راه و شهرس��ازي بايد ليست واحدهاي احتكار 

شده را از سوي بانك ها و اين شركتها منتشر كند.
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: دستگاه هايي كه 
زمين در اختيار دارند و براي ساخت مسكن در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار نمي دهند بايد معرفي شوند، 
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي در حال پاس كاري 
مي باشد، انتظار مي رود در بودجه 1401، 2.۵ ميليون 
واحد خالي شناسايي و به بازار عرضه شود. حداقل 100 
هزار ميليارد تومان براي ساخت مسكن و زيرساختهاي 
آن نياز اس��ت. ش��اكري در پايان تاكيد كرد: سازمان 
نظام مهندسي وظيفه سنگيني براي نظارت بر اجراي 

ساخت اين واحدهاي مسكوني برعهده دارد.



گروه بانك و بيمه| 
در حالي كه به گفته ناظران اقتصادي و سياس��ي، شانس 
دستيابي به راه حل در مذاكرات وين افزايش يافته است، 
نرخ دالر و طال در روزهاي اخير روند كاهشي به خود گرفته 
و دالر در بازار آزاد به كانال 27 هزار تومان رس��يده است. 
حركت آرام و رو به عقب دالر در صرافي هاي بانكي صورت 
گرفته و سكه نيز به كانال 11 ميليون تومان رفت و برگشت 
دارد. روز سه ش��نبه در بازار آزاد، ارزش دالر امريكا به 28 
هزار و 70 تومان و هر درهم امارات به 7 هزار و 740 تومان 
رسيد و سكه نيز 12 ميليون و 170 هزار تومان معامله شد. 
معاون وزير امور خارجه روسيه گفت: مذاكرات وين براي 
احياي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( در حال تسهيل 
است و ش��انس دس��تيابي به راه حل افزايش يافته است.

س��رگئي ريابكوف معاون وزير امور خارجه روسيه پس از 
مذاكرات روسيه و امريكا گفت: مذاكرات وين براي احياي 
برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( در حال تسهيل است و 
شانس دستيابي به راه حل افزايش يافته است.مذاكرات وين 
سرعت گرفته است. معتقديم كه شانس دستيابي به راه حل 
در چارچوب دورهاي قبل شامل شش دوري كه تا 20 ژوئن 
برگزار شد، افزايش يافته و اين مثبت است. همه طرف هاي 
مذاكره براي حل مشكالت باقي مانده آمادگي خود را نشان 
دادند. وي اشاره كرد كه براي رسيدن به هدف نهايي، يعني 
احياي توافق هس��ته اي ايران به ش��كل اوليه، طرح هاي 
مختلفي امكان پذير است. نرخ دالر )سه شنبه، 21 دي ماه( 
در صرافي هاي بانكي با 20 تومان كاهش قيمت نسبت به 
روز گذشته، 2۶ هزار و 717 تومان معامله شد. آخرين بار 
خرداد ماه امسال دالر در كانال 2۶ هزار تومان قرار داشت.

قيمت فروش يورو با 20 تومان كاهش قيمت نسبت به روز 
گذشته برابر با ۳0 هزار و ۳0۳ تومان بود. قيمت خريد هر 
دالر 2۶ هزار و 188 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ هزار 
و 70۳ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۶ هزار و ۵0 تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار 
و 28۶ تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در 
اين بازار 2۹ هزار و ۵07 تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و 
77۵ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 28 هزار و ۳0۶ تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي 24 هزار و ۹8۹ تومان معامله شد.

    نوسان قيمت سكه
 در كانال ۱۲ ميليون تومان 

قيمت سكه )سه شنبه، 21 دي ماه( در بازار تهران با 270 
هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 12 ميليون 
و 170 هزار تومان رس��يدو سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با قيمت 11 ميليون و 7۵0 هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و ۶00 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶00 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميليون و 2۵0 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 214 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج  ميليون و 2۶۳ هزار تومان شد.همچنين قيمت 
اونس جهاني طال با هفت دالر افزايش قيمت نسبت به 

روز گذشته با نرخ يك هزار و 80۵ دالر معامله شد.

    بازگشت ارز به كشور و شرايط حذف
 دالر 4۲00

از سوي ديگر، علي بهادري جهرمي در چهارمين نشست 
خبري در خصوص ح��ذف ارز ترجيحي گفت: حذف ارز 
ترجيحي قانون مجلس ش��وراي اس��المي است و دولت 
مكلف به اجراي قانون اس��ت. خط قرمز دولت معيش��ت 
مردم است. نكته مهم اين است كه در قانون مجلس، راهكار 
جبران حذف ارز ترجيحي پيش بيني نشده است . اولويت 
دولت حفظ قدرت خريد و بهبود معيش��ت مردم است و 
رييس جمهور تأكيد دارد بدون در نظر گرفتن راهكارهاي 
كارآمد حمايتي، تغييري در اجرا صورت نگيرد.  وي افزود: 
مجلس شوراي اسالمي در قانون بودجه 1400، سقفي براي 
ارز ترجيحي در نظر گرفته بود كه تقريبا تمام اين منابع تا 
پيش از شروع به كار دولت جديد هزينه شده بود و دولت 
سيزدهم براي پرداخت هاي مربوط به چندماه باقيمانده تا 
پايان سال نياز به اخذ مجوز جديد از مجلس داشت كه براي 

اين منظور يك اليحه دوفوريتي به مجلس محترم ارسال 
كرد كه فوريت آن مورد تصويب قرار نگرفت. لذا دولت عمال 
مكلف شد سياست اصالح نظام پرداخت يارانه ها را با سرعت 
بيشتري در پيش بگيرد. بهادري جهرمي افزود: خوشبختانه 
االن يك وفاق و وحدت نظري براي چاره جويي اين مساله 
با در نظر گرفتن بهبود معيشت مردم و حذف رانت و فساد 
از ارز ترجيحي در مجلس و دولت وجود دارد و همه براي 
اصالح امور بر مبناي يك سياست اقتصادي پايدار و موثر 
هم نظرند. علت اينكه دولت آن اليحه را در آبان ماه با قيد دو 
فوريت به مجلس محترم ارايه نمود فوريت و اهميت تعيين 
تكليف ارز ترجيحي و راهكار جايگزين آن بود تا خارج از 
نوبت رسيدگي و در دستور كار مجلس محترم قرار گيرد. 
مساله دو فوريت جلوگيري از فوت فرصت و اولويت موضوع 
نسبت به ساير موارد در دستور است كه اين اليحه هم طبيعتا 
از موارد مهم و ضروري جامعه است كه بايد تكليف آن روشن 
مي شد. بهادري جهرمي تاكيد داشت: تا زمان تصميم گيري 
نهايي در خصوص اصالح تغيير شيوه پرداخت يارانه ها، هيچ 
تغييري در تامين ارز ترجيحي صورت نمي گيرد و منابع 

الزم در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است.

    منابع ارزي در حال برگشت است
بهادري جهرمي در پاس��خ به سوالي در خصوص نحوه 
دريافت مطالبات ايران از ديگر كشورها گفت: باتوجه 
به شرايط تحريم قاعدتا مشكالتي وجود دارد اما مانع 
تامين ارزهاي مورد نياز كشور نيست و در حال حاضر 
با ابتكارات دولت سيزدهم، منابع ارزي در حال برگشت 
است و راهكارها متناسب با هر كشور تفاوت دارد. طبيعتا 
در دوران جنگ اقتصادي، راهكارهايي كه براي رفع و 
خنثي سازي تحريم ها به كار گرفته مي شود قابل بيان 
نيس��ت اما اين اطمينان را به مردم و فعاالن اقتصادي 
مي دهيم كه در اين زمينه دولت در حال تالش مستمر 
و استفاده از همه ابزارهاي اقتصادي و ديپلماتيك است.

   آزادسازي بدهي هاي انباشته شده
 كره جنوبي به ايران، ارتباطي به 

مذاكرات وين ندارد
سخنگوي دولت در پاس��خ به سوالي در خصوص حضور 
نماينده كره جنوبي در وين نيز گفت: موضوع آزادسازي 
بدهي هاي انباشته ش��ده كره جنوبي به ايران، ارتباطي 
به مذاك��رات وين ندارد و كره جنوبي كه تاكنون برخالف 
مناسبات بين المللي، دارايي هاي جمهوري اسالمي ايران 
را بلوكه كرده است، بايد مطابق موازين حقوقي در اسرع 
وقت نس��بت به آزادسازي همه پول هاي ايران - و نه فقط 
بخشي از آنها - اقدام نمايد. البته سفر معاون وزير خارجه 

كره به ابتكار خودشان بوده و بديهي است كه معاون محترم 
سياسي وزير خارجه از هر فرصتي براي مطالبه درست اين 
حق ملت ايران استفاده خواهد كرد و مسووليت حقوقي 
و سياس��ي دولت كره جنوبي را به آنها يادآور خواهد شد. 
سخنگوي دولت درباره حضور نمايندگان ديگر كشورها در 
وين گفت كه  اين سفرها تصميم مستقل كشورها و مربوط 
به روابط دوجانبه آنهاست و انجام چنين رايزني هايي، مربوط 
به خودشان است و فضاي مذاكرات را تحت تأثير قرار نخواهد 
داد. طبيعي اس��ت كه هيات ايراني در چنين ديدارهايي 
دخالتي ندارد و بناي اظهارنظر در اين مورد را هم نداشته 
و ندارد. وي ادامه داد: دستاوردهاي خوب اقتصادي دولت 
مانند كنترل بازار ارز و تصميمات خوبي كه براي تثبيت بازار 
سرمايه اتخاذ شد تصميماتي است كه در جلسات مستمر 
ستاد هماهنگي اقتصادي با حضور تيم اقتصادي دولت و 
با همدلي وهمكاري مشترك هميشگي انجام مي شود و 
موضوعات بخشي نيست لذا همه تصميمات اقتصادي 
در س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت به صورت مشترك 
تحت مديريت معاون اول رييس جمهور اتخاذ مي شود. 
به گواه بسياري از افرادي كه در دولت هاي مختلف حضور 
داشته اند، همدلي، هماهنگي و همكاري موجود در بين 
اعضاي اقتصادي دولت كم نظير است. سخنگوي دولت با 
بيان اينكه اصالح نظام اقتصادي كار ميان مدت و بلندمدتي 
است گفت: تورم به دليل اقدامات ديروز است.ثبات حوزه ارز 

حاصل همكاري هاي مشترك تيم اقتصادي دولت است.

    رويكرد دولت در افزايش حقوق كاركنان 
عدالت محورانه است

سخنگوي دولت در خصوص افزايش 10 درصدي حقوق 
كاركنان نيز گفت: دولت اصلي ترين مدافع متناسب سازي 
حقوق كاركنان ش��ريف با محوريت عدالت است . يكي از 
آسيب هاي پرداخت حقوق بخشي نگري است. طبعا افزايش 
حقوق متوازن با محوريت عدالت در دستور كار دولت است. 
وي افزود: در اليحه بودجه سال آينده ميزان افزايش حقوق 
كاركنان دولت 10 درصد نيس��ت بلكه ميانگين افزايش 
حقوق مجموع كاركنان دولت در سطح كشور 10 درصد 
است. بر همين اس��اس ميزان افزايش حقوق كاركنان در 
اليحه بودجه 1401 با رويكرد عدالت در توزيع، 2۹ درصد 
رشد براي حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ ميليون تومان 
هم از ماليات معاف گرديده؛ و بقيه كارمندان هم به صورت 
پلكاني حقوقشان رش��د دارد. بهادري جهرمي گفت: اين 
در حالي است كه ما در ساليان گذشته شاهد يك سيكل 
معيوب بوديم؛ حقوق ها براساس منابع غير پايدار 20 درصد 
باال مي رفت و با استقراض از بانك مركزي و رشد نقدينگي و 
تورم، بيشتر از آن به هزينه هاي مردم اضافه مي شد؛ اين روش 

هيچ نتيجه اي جز افزايش فاصله طبقاتي نداشت؛ كما اينكه 
در هشت سال گذشته ضريب جيني از مرز 40 واحد عبور 
كرده است. وي افزود: از طرف ديگر يكي از نكاتي كه دولت 
در بحث افزايش حقوق مورد توجه دارد اين است كه افزايش 
مساوي و ثابت حقوق براي همه كارمندان صرفنظر از توجه 
به ميزان حقوقي كه دريافت مي كنند مناس��ب و عادالنه 
نيست و بايد افرادي كه پايه حقوق پايين تري دارند افزايش 
بيشتري داشته باشند و آنهايي كه پايه حقوق باالتري دارند 
افزايش حقوق كمتري داشته باشند و اين افزايش به صورت 
پلكاني انجام شود، تا بتوانيم به مرحله اي برسيم كه نظام 

جبران خدمات كاركنان دولت متوازن تر و عادالنه تر باشد.

    ماجراي سودجويي دالالن 
از دالر آبي و سفيد

دالالن بازار ارز به بهانه اينكه احتمال تقلبي بودن دالر سفيد 
نسبت به دالر آبي بيشتر است، دالر سفيد را ارزان تر از دالر 
آبي مي خرند و تمايل بيش��تري به خريد دالر آبي دارند؛ 
درحالي كه از نظر فعاالن رسمي بازار ارز، اين دو نوع دالر 
تفاوتي از نظر ارزشي ندارند. دالر چاپ قديم از لحاظ ظاهري 
با دالر چاپ جديد تفاوت هاي ظاهري دارد كه اين تفاوت 
در رنگ آنها بارز و قابل مشاهده است زيرا، دالر چاپ قديم 
به دالر سفيد و چاپ جديد به دالر آبي معروف است. البته، 
اين دو نوع اسكناس تفاوت هاي ظاهري ديگري غير از رنگ 
دارند كه اين تفاوت ها شامل تغيير فونت عدد 100 به صورت 
متفاوت در قسمت باال، پشت و روي اسكناس ها، قرار دادن 
يك خط آبي پهن جهت افزايش امنيت در وسط اسكناس و 
تصوير بنجامين فرانكلين بدون دايره و حاشيه  است. فارغ از 
تفاوت هاي ظاهري بين اين دو اسكناس، اگر يك بار به بازار 
ارز سر زده باشيد و پاي صحبت فعاالن اين بازار به خصوص 
فعاالن غيررسمي ارزي نشسته باشيد، متوجه اين موضوع 
ش��ده ايد كه نزد دالالن، دالر آبي يا همان اسكناس هاي 
100 دالري آبي رنگ قيمت و ارزش بيش��تري نسبت به 
دالر معمولي كه سفيد يا سبز رنگ است، دارد. همچنين، 
براي خريد دالر بيشتر خواهان دريافت دالر آبي هستند 
و بهانه اي كه از سوي دالالن در اين زمينه مطرح مي شود، 
اين اس��ت كه احتمال تقلبي بودن دالر سفيد نسبت 
به دالر آبي بيشتر اس��ت و به جهت باال بودن امنيت و 
پيچيده تر بودن جعل دالر آبي، اين اسكناس را با قيمت 
باالتري مي فروشند. اين در حالي است كه پيگيري هاي 
از صراف ها و فعاالن بازار رسمي حاكي از آن است كه اين 
دو نوع دالر در خارج از مرزهاي كشورمان )در صورتي 
كه هر دو اصل باشند( داراي ارزش يكساني هستند اما به 
دليل وجود دالالن در بازار داخلي ارز، دالر آبي به قيمت 

ريالي باالتري نسبت به دالر سفيد به فروش مي رسد.
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 طرح صيانت؛ مسكوت مانده 
يا در مسير تصويب؟

رييس جمهور در پاس��خ گفت: »از حق��وق مردم در 
زمينه فضاي مجازي حمايت مي كنيم و مش��كالت 
اينترنت حل مي ش��ود، مردم در اي��ن زمينه نگراني 
نداشته باشند.« اختالل در سرعت اينترنت و دسترسي 
سخت تر به اپليكيش��ن ها و محصوالت جهاني، تنها 
بخشي از مشكالتي است كه اين روزها كاربران اينترنت 
را دچار نگراني كرده است. اين موضوع در حالي است 
كه كارشناسان و فعاالن حوزه فناوري اطالعات كشور 
تاكي��د دارند نبايد اين طرح را صرفا در چارچوب اين 
موارد محدود كرد. اختالل در ارتباطات بين المللي، 
آسيب به كس��ب وكارهاي كوچك اينترنتي و حتي 
جاماندن از روند توس��عه ارتباط��ات جهاني هر يك 
مواردي است كه كارشناسان بارها بر اهميت ناديده 
گرفته شدن آنها در طرح صيانت تاكيد كردند. اما همه 
اين واكنش ها از آخرين جلسه كميسيون تخصصي 
بررس��ي طرح صيانت كه سه شنبه، هفت دي برگزار 
ش��د؛ افزايش قابل توجهي پيدا كرد. در دوازدهمين 
جلس��ه كميسيون مشترك بررس��ي طرح صيانت، 
براساس راي گيري اعضا و همچنين به خواست مركز 
پژوهش هاي مجلس، نسخه پيشين اين طرح براي 
بررسي مجدد به اين مركز ارجاع داده شد؛ نسخه اي 
كه گفته شده بود با قانون اساسي كشور مغايرت دارد 
و معلوم نيس��ت بدون هيچ تغييري قرار است چطور 
دوباره مورد بررسي قرار بگيرد. اين موضوع در حالي 
اس��ت كه رييس مجلس شوراي اسالمي چندين بار 
از جمله س��خنراني اش در ۹ آذر نيز، تاكيد كرده بود 
قانون گذاري در حوزه فضاي مجازي با در نظر گرفتن 
مطالبات مردم اثربخش خواهد بود و بارها گفته كه آنها 
در اين طرح، دنبال محدوديت نيستند. رييس مركز 
ملي فضاي مجازي هم مخالفت صريحي با اين طرح 
نكرده اما تاكيد كرده كه نگراني ها درباره طرح صيانت 
از فضاي مجازي رفع مي شود؛ البته او به جزييات اين 
برطرف ش��دن اشاره نكرده و در نتيجه معلوم نيست 
اين نگراني ها قرار است چگونه حل بشود. با برگزاري 
چندين جلسه در مجلس، تحليل هاي كارشناسان 
با تجربه و البت��ه كارزاري كه در مخالفت با اين طرح 
به راه افتاد، همچنان در بر همان پاش��نه مي چرخد 
و با وجود مخالفت هاي بس��يار، همچنان گروهي بر 
تصويب آن پافشاري مي كنند. پاسخ به اين پرسش 
هم همچنان مجهول باقي مانده كه آيا ش��اهد يك 
زورآزمايي بين دولت و مجلس هستيم يا اينكه حرف 
همه يكي است و تنها با كلمات بازي مي شود؟ بعد از 
دوازدهمين جلسه كميسيون تخصصي مجلس نيز، 
امير ناظمي، رييس سابق سازمان فناوري اطالعات، 
بارها تاكيد كرد، تدوين گران اين طرح آگاهي و دانش 
كافي براي تنظيم چنين طرحي را ندارند. او در بخشي 
از توضيحات خود درباره آخرين نسخه طرح صيانت، 
گفت: »حاال اين نس��خه جديد كل اينترنت را شامل 
شده و قابليت گسترش در كل فضاي اينترنت و حتي 
شبكه داخلي را دارد. اين متن بازگشت به قبل است.« 
رييس سابق سازمان فناوري اطالعات معتقد است 
كه اين روزها شاهد اين هستيم كه گروهي با اهداف 
خاصي نيازمند قوانين و مقرراتي هستند تا ايده هايي 
را كه مي توانم بگويم ايده هاي اشتباه و سراسر نادرست 
است، پيش ببرند و به خاطر همين هر بار به يك واژه 
دس��ت مي اندازند و يك واژه را مبتذل مي كنند. يك 
روز واژه صيانت از داده ها را مبتذل مي كنند و يك روز 
ديگر واژه تنظيم گري را. بهتر است واقعا اگر نيت شان 
چيز ديگري هست، همان را عريان بگويند.« معلوم 
نيست كسي قرار است رك و پوست كنده از صيانت 
پيرامون نگراني مردم و كس��ب و كارها درباره طرح 
صيانت صحبت كند يا خير اما واژگان رييس جمهور 
بار معنايي سنگيني دارد. او تاكيد كرده به طور علني 
و غيرعلني از مردم حمايت مي كند و خود او كس��ي 
اس��ت كه از آمار دنبال كنندگانش در اينستاگرام در 
مناظره هاي انتخاباتي صحبت كرده بود و آن را يك 
بستر مناسب براي ارتباط با مردم خوانده بود. با وجود 
اين، ترس از ورود جريان سياست ورزي، آن هم نه به 
معناي پيشبرد برنامه هاي سياسي كالن كشور، بلكه 
به معناي پيشبرد اهداف حزبي نگراني را براي جامعه 

و كابران اينترنت افزايش داده است. 

 دو خطر  
حذف ارز 4۲00 توماني

افزايش قيمت آنها چه در دسترسي عادالنه به اين 
محصوالت و چه در حوزه سياس��ت هاي حمايتي 
مشكالتي را به وجود مي آورد كه دولت بايد براي آن 
فكري كند. از سوي ديگر چالش دوم در حوزه ايجاد 
نارضايتي براي جامعه خود را نشان مي دهد. حتي 
اگر يارانه نقدي جايگزين حمايت از كاالهايي مانند 
دارو و نان شود، باز هم نحوه مديريت منابع از سوي 
مردم طوري اس��ت كه آنها فشار افزايش قيمت را 
درك مي كنند و همين موضوع براي آنها نارضايتي 
به وجود مي آورد. از طرف ديگر اقتصاد ايران با تورم 
بااليي مواجه اس��ت كه همين امر تخصيص يارانه 

نقدي را با مشكل مواجه مي كند.
در دوره احمدي نژاد، يارانه ماهانه ش��امل 4۵ دالر 
مي شد اما همان عدد امروز تنها دو دالر ارزش دارد. 
اگر بنا باشد ما همچنان 40 درصد تورم داشته باشيم، 
يارانه جبراني سال جاري در سال آينده تاثير خود را 
از دست خواهد داد و همين امر براي مردم نارضايتي 

ايجاد مي كند.
در نهايت افزايش به��اي محصوالتي مانند گندم، 
در ديگ��ر حوزه هاي اقتصادي ني��ز نمايان خواهد 
ش��د و به همين دليل تورم قطعي است. اما اينكه 
اين تورم چگونه مديريت شود، دولت به چه شكل 
سياس��ت هاي حمايتي را اجرايي كند و نارضايتي 
مردم به چه شكل جبران شود، قطعا مسائلي است 
كه بايد در مسير اين اصالح سياست هاي اقتصادي 

به آن توجه كرد.

پرداخت بيش از ۷۷۶ هزار  فقره 
وام ازدواج

 بانك مركزي اعالم كرد كه از ابتداي امس��ال تا روز 
نوزدهم دي ماه سال جاري، تعداد 77۶ هزار و 8۹۹ 
فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۶71 
هزار و ۹2۹ ميليارد ريال به متقاضيان پرداخت شده 
است. بر اساس اطالعات دريافتي از سامانه تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج، تعداد 2۵7 هزار و ۶۳۳ نفر 
نيز در صف دريافت تس��هيالت قرار دارند كه پس 
از تكميل مدارك و متناسب با جذب منابع از سوي 
بانك هاي عامل، تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج 

به اين دسته از متقاضيان نيز پرداخت خواهد شد.

ايجاد شرايط براي نگهداري امن 
ارز مردم در بانك ها

معاون ارزي بانك مركزي گفت: تاكنون شرايطي فراهم 
نشده تا مردم بدانند سيستم بانكي بهترين و امن ترين 
بس��تر براي نگهداري منابع ارزي آنهاست.  غالمرضا 
پناهي در مراسم رونمايي از كارت ريالي ارزي بانك ملي 
ايران، با اشاره به پيشرفت هاي قابل توجه شبكه بانكي 
در بهره مندي از خدمات الكترونيك براي حوزه ريالي 
برخالف حوزه ارزي گفت: تاكنون شرايطي فراهم نشده تا 
مردم بدانند سيستم بانكي بهترين و امن ترين بستر براي 
نگهداري منابع ارزي آنهاست به طوري كه اين منابع در 
اختيار سيستم بانكي قرار مي گيرند اما اختيار استفاده از 
آنها نيز با خودشان است. وي اظهار كرد: نكته ديگر كه 
امروز صحبت هاي بسياري درباره آن صورت مي گيرد، 
بحث ابزارهاي مشتقه است و اين ابزار بايد روي بازار واقعي 
شكل گيرد. در كشور ما دو بازار از قبيل نظام يكپارچه 
معامالت ارزي و همچنين بازار متشكل وجود دارد كه 
مكمل يكديگر هستند و نقش بانك ها از آن جهت كه 
گردش اين بازارها بايد در نهايت از طريق حساب هاي 
بانكي باشد، بسيار مهم است. پناهي بيان كرد: اكنون 
اين سوال مطرح است كه چرا بايد اجازه دهيم تا اين 
حجم اسكناس به صورت نقد بين صرافي ها جابه جا 
شود در حالي كه بايد در اختيار سيستم بانكي باشد 
تا در صورت نياز، بانك سرويس دهي الزم را داشته 
باش��د. معاون ارزي بانك مرك��زي با تاكيد بر اينكه 
اكنون بانك ملي ايران يكي از كانال هاي ورودي براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور است، ابراز كرد: 
در بازار متشكل، اسكناس عرضه شده و ارز حاصل از 
صادرات به واس��طه صادركننده و با واريز به حساب 
سيستم بانكي مديريت مي شود. در نظام پرداخت نيز 
بايد شرايط به گونه اي باشد كه به جاي نقش آفريني 
صرافي ها، اين جايگاه در اختيار نظام بانكي قرار گيرد.

تدوين پيش نويس
 اليحه اصالح قانون اصل 44

وزير امور اقتصادي و دارايي از نهايي شدن پيش نويس 
اليحه اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي تا ابتداي خرداد سال آينده خبر داد. سيد 
احسان خاندوزي در پايان نشست خود با وزراي سابق 
امور اقتصادي و دارايي و برخي صاحب نظران و مسووالن 
دولتي و نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، اظهار 
داشت: پس از طي 1۵ سال از ابالغ سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي و به ويژه بند )ج( اين سياست ها 
در مورد واگذاري شركت هاي دولتي، نقاط قوت و ضعف 
سياست ها آشكار شده است. بالفاصله بعد از شروع به كار 
دولت سيزدهم، كارگروهي در وزارت اقتصاد مامور تهيه 
پيش نويس اليحه اصالح قانون اجراي سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي شد و ما براي غناي بيشتر 
اليحه مذكور تصميم گرفتيم، همايشي را در سالگرد 
ابالغ اين سياست ها در بهار سال 1401 برگزار كنيم.

امروز اولين جلسه ش��وراي عالي سياست گذاري اين 
همايش بود كه ط��ي آن از تم��ام وزراي اقتصاد كه از 
س��ال 1۳84 تا امروز در اجراي سياست هاي اصل 44 
مسووليت داش��تند، دعوت كرديم.مقرر شد در بهمن 
و اسفند امسال و نيز فروردين 1401، سه نشست ديگر 
هم براي تكميل اطالعات و نظر خواهي به منظور تسهيل 
تدوين پيش نويس، با حضور فعاالن اقتصادي، منتقدان 
و ذينفعان ش��امل گروه هاي كارفرماي��ي و كارگري و 
نمايندگان شركت هاي س��رمايه گذاري سهام عدالت 
به عنوان يكي از اج��زاي مهم بحث واگذاري ها، برگزار 
ش��ود.ان ش��اءاهلل در ابتداي خ��رداد 1401 مجموعه 
دستاوردهاي اين نشست ها، منتج به خروجي اصالحي 
و تدوين پيش نويس اصالح سياست هاي اصل 44 قانون 
اساسي به شكلي خواهد شد كه همزمان به رشد و كارايي 

و عدالت اجتماعي در مسير واگذاري ها نيز منجر شود.

۵۷  درصد ارز 4۲00 
به خوراك دام و طيور رسيد

۵7 درصد واردات كاالهاي اساسي با رقمي بيش از 4.2 
ميلي��ارد دالر به خوراك دام و طيور اختصاص داش��ته 
اس��ت كه با حذف ارز 4200 توماني ب��ا نرخ نيمايي و 
نزديك به بازار آزاد تامين ارز خواهد شد. در بين هفت قلم 
دريافت كننده ارز 4200 توماني، بخش قابل توجهي به 
نهاده هاي توليد براي دام و طيور اختصاص دارد و در مدت 
اخير در جري��ان طرح ابعاد حذف ارز ترجيحي، همين 
موضوع آثار قيمتي آن بر كاالهاي مصرفي مردم كه به 
صورت غير مستقيم از اين كاالها تامين مي شود، مورد نظر 
بوده است، اقالمي مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم 
مرغ يا لبنيات. گندم ، روغن خام، دانه هاي روغني، ذرت، 
جو، كنجاله سويا و بخشي از دارو، تجهيزات و ملزومات 
پزش��كي كاالهاي وارداتي با ارز ترجيحي است، اين در 
حالي است كه بررس��ي وضعيت واردات نهاده ها نشان 
مي دهد كه بيش از ۵0 درصد واردات به س��ه قلم جو، 
ذرت و كنجاله سويا اختصاص يافته است. همچنين در 
۹ ماهه امسال 20.1 ميليون تن كاالي اساسي به ارزش 
11.1 ميليارد دالر با نرخ 4200 تومان از گمرك ترخيص 
و وارد شده است كه از اين رقم 4.2 ميليارد دالر به وزن 
11.۵ ميليون تن براي ذرت، جو و كنجاله سويا بوده است.

تغييردرتامينارزترجيحيبهشرطتامينمنابعپرداختيارانهها

باتحققتامينماليزنجيرهايمنابعسرگرداننداريم آزادسازيمنابعايراندركرهربطيبهمذاكراتوينندارد

وعدهدوماههوزارتاقتصادبهسررسيد

منابع ارزي در حال برگشت است

اليحه ماليات بر عايدي سرمايه؛ سرگردان بين دولت و مجلس
وعده دو ماهه وزارت اقتصاد براي ارايه اليحه جامع مالياتي 
شامل ماليات بر عايدي سرمايه به س��ر رسيده، اما از اين 
 Capital اليحه خبري نيست. ماليات بر عايدي سرمايه
Gains Tax يك��ي از ان��واع ماليات هاي تنظيمي براي 
كنترل سوداگري در بازارهاي غيرمولد است. كارشناسان 
اقتصادي معتقدند اين پايه مالياتي در كنار ساير ابزارهاي 
مالياتي مي تواند هم از تالطم هاي ويران كننده اي كه گاه و 
بيگاه در اقتصاد تورمي ما فوران مي كند بكاهد و هم با هدايت 
سرمايه ها به سمت بازارهاي مولد، سمت عرضه را تقويت 
نموده و به افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم كمك كند.

ماليات بر عايدي سرمايه همچنين مي تواند از طريق فشار 
به فعاليت هاي داللي و بازتوزيع درآمد در چارچوب نظام 
مالياتي و پرداخت هاي حمايتي، كاهش فاصله طبقاتي و 
گسترش عدالت را رقم بزند. اين پايه مالياتي موثر سابقه اي 
به طول يك قرن دارد و در بيش از 100 كشور پياده شده، 
با اين حال در كشورمان قانون مجزايي با اين عنوان وجود 
 CGT .ندارد و تنها در قوانين مالياتي به آن اشاره شده است
س��ال هاي زيادي مورد غفلت بود تا اينكه با پيگيري هاي 
كارشناسان، از سال ۹7 به مطالبه عمومي تبديل شد و مورد 

توجه مسووالن و نمايندگان مجلس قرار گرفت. با اين حال 
اليحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم انگيزي داشت. 
دولت تدبير و اميد گويا اهتمامي به اين ابزار ضدسوداگري 
نداش��ت تا جايي كه مجلس خود پ��اي كار آمد و طرحي 
براي آن دس��ت و پا كرد و حتي كليات آن را در خرداد ۹۹ 
تصويب نمود، اما ظاهراً دست هايي در كار بود تا اين طرح 
به س��رانجام نرس��د. با وجود تصويب كليات طرح، دولت 
از مجلس خواس��ت دس��ت نگه دارد و ناگهان اعالم كرد 
خودش اليحه اي در اين زمينه ارايه مي دهد؛ اليحه اي كه 
با وقت كشي هيچگاه به صحن مجلس نيامد و به اين ترتيب 
دولت با ظرافت مانع ادامه روند تصويب قانون شد! اما آثار 
چشمگير ماليات بر عايدي سرمايه موجب شد سيدابراهيم 
رييسي به توصيه مشاوران خود، سوق دادن اقتصاد به سمت 
ماليات محوري را در برنامه هاي اصلي انتخاباتي قرار دهد. 
پس از استقرار دولت س��يزدهم نيز انتخاب سيداحسان 
خاندوزي براي جايگاه وزير اقتصاد به عنوان اقتصادداني كه 
در زمان نمايندگي مجلس از حاميان و طراحان طرح هاي 
مالياتي از جمله ماليات بر عايدي سرمايه بود، پيام خاصي 

داشت كه جامعه كارشناسان اقتصادي را اميدوار مي كرد.

وقتي كليات طرح ماليات بر عايدي س��رمايه در جلس��ه 
علني روز چهارش��نبه ۵ خرداد ۹۹ مجلس تصويب شد، 
خاندوزي به عنوان نايب رييس كميس��يون اقتصادي در 
توئيتي نوش��ت: »امروز پس از ماه ها تالش، كليات طرح 
ماليات بر سوداگري )ماليات بر عايدي سرمايه( تصويب 
شد. با اجراي آن، جذابيت فعاليت هاي غيرتوليدي و سود 
داللي مسكن، خودرو و ارز و... كاسته خواهد شد ... اجراي اين 
قانون عامل موثري در افزايش فعاليت هاي توليدي است و 
فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد و نوسانات قيمتي در حوزه 
مسكن، خودرو، ارز و طال را مهار مي كند ... اين طرح به ۹۹ 
درصد جامعه كه نياز مصرفي دارند كمك مي كند و صرفا 
براي كساني است كه بيش از حد نياز خود، كاال جمع آوري 

كرده اند و تنها ناراضيان آن سوداگران و دالالن هستند. «
خاندوزي چند ماه بعد يعني 18 آبان ماه در مجلس حضور 
يافت و اين بار در كس��وت وزير اقتصاد س��خنان گذشته 
را تك��رار كرد و وع��ده داد كه »اليحه مالي��ات بر عايدي 
سرمايه به سرعت تدوين مي شود«. ش��امگاه همان روز 
سيدمحمدهادي سبحانيان، معاون او به تلويزيون آمد و 
با انتقاد از تعلل دول��ت قبل، از پس گرفتن اليحه ماليات 

بر عايدي سرمايه خبر داد و گفت:  »تا دو ماه آينده اليحه 
ادغامي مالي��ات بر عايدي س��رمايه و ماليات بر مجموع 
درآمد به كميسيون اقتصادي دولت مي رود«. حاال دو ماه 
وعده شده به سرآمده و كارشناسان منتظرند كه آيا دولت 
برنامه اي براي دريافت اين ماليات تدارك ديده اس��ت. در 
اين زمينه پيگيري هاي خبرنگار ما درباره آخرين وضعيت 
اليحه ماليات بر عايدي سرمايه در دولت، تا زمان تنظيم 
اين گزارش به نتيجه نرسيده است. البته غالمرضا مرحبا 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در اي��ن باره به خبرنگار ما گفت: كميس��يون اقتصادي با 
هماهنگي وزارت اقتصاد در حال كار روي طرحي درباره 
ماليات بر عايدي سرمايه است كه احتماال تا پايان امسال 
 CGT به نتيجه خواهد رسيد. وي با اشاره به سابقه اجراي
در كش��ورهاي مختلف، بر اثرگذاري اين پايه مالياتي بر 
كنترل سوداگري در بازارهاي غيرمولد تأكيد كرد. به نظر 
مي رسد با توجه به اهميت موضوع و آثاري كه براي اقتصاد 
ما در پي خواهد داشت نبايد بيش از اين تعلل شود و البته با 
رعايت دقت، در اولين فرصت اليحه فوق با همكاري دولت 

و مجلس به قانون بدل شده و وارد مرحله اجرايي شود.



در حالي ك��ه مذاكرات وين همچن��ان ادامه دارد و 
گاه خبرهاي مثبتي هم از آن به گوش مي رس��د اما 
شاخص كل بورس به مسير خود در سراشيبي ادامه 
مي دهد و حج��م و ارزش معامالت نيز در تناس��ب 
با ارزش بازار در كمترين س��طوح ق��رار دارد. گفته 
مي شود در كنار ارزندگي اغلب سهم ها، متغيرهاي 
اثرگذار بر بازار هم غالبا سيگنال هاي مثبتي ارسال 
مي كنن��د. از حمايت ه��اي بودج��ه اي و مصوبات 
۱۰گانه دولت گرفته تا كاهش نرخ بهره بين بانكي 
و بازده اسناد خزانه همه و همه مي توانند روند ورود 
پول به بازار را تس��ريع كنند. با اي��ن حال اما بازار به 
هيچكدام از اين سيگنال ها پاس��خ مثبت پايداري 
نشان نداده و ش��اخص ها همچنان در جاده نزولي 
مي رانند. در همين حال در پي انتش��ار برخي اخبار 
مثبت از مذاكرات در روز گذش��ته، دالر با نوسانات 
قيمتي مواجه شد و دست كم تا ساعات مياني كاهش 
ملموسي را تجربه كرده بود. برخي بر اين باورند كه 
اين نوسانات و احتمال توافق ايران و طرف هاي غربي 
بر سر برجام، مي تواند يكي از داليل ريزش ۲۵ هزار 
واحدي ش��اخص كل بورس در روز گذشته باشد. با 
اين حال اما اغلب كارشناسان بازار سرمايه توافق را 
براي ب��ازار مفيد ارزيابي مي كنند و بر اين باورند كه 
واكنش هاي منفي به نتيجه مذاكرات بيش از آنكه 
بر تحليل هاي صحيح استوار باشد بر پايه هيجانات 

معامله گران شكل مي گيرد.

   تصور اشتباه از ريزش بازار 
در صورت توافق در مذاكرات

حميدرضا جيهاني، يك كارش��ناس بازار سرمايه با 
اشاره به ريزش بازار در روزهاي گذشته، توضيح داد: 
س��هامداران واهمه دارند كه اگر مذاكرات به نتيجه 
برس��د، با كاهش قيمت دالر، ش��ركت هاي بورسي 
با دورنماي��ي منفي در حوزه درآمد و س��ود مواجه 
مي ش��وند. در حقيقت، اكنون س��يگنال منفي كه 
در بازار سرمايه مشاهده مي شود به دليل مذاكرات 
نيست، بلكه اين س��يگنال به دليل فقدان اطمينان 
و اعتمادسازي است كه در اين مدت نسبت به بازار 
سرمايه ايجاد شده است. بنابراين، در شرايط فعلي، 
س��رمايه گذاران زيادي هس��تند كه بدون تحليل و 
دورنماي درست، زير قيمت هاي خريد، با زيان هايي 
حتي سنگين، در پي نقد كردن سرمايه خود و خروج 

از بازار هستند.
 وي افزود: اين افراد بي ترديد متضرر خواهند شد و 
در مدت زمان كوتاهي، همين سهم هاي فعلي خود 
را ۳۰ يا ۴۰ درصد باالتر بايد از س��هامداران حقوقي 
يا فعاالن خبره بازار خريداري كنند. بازار س��رمايه 
و شركت هاي بورس��ي به دليل ضوابط و شفافيتي 
كه دارند و همچني��ن الزاماتي كه طبق قانون براي 
بازگشت دالر شركت هاي صادراتي و كاموديتي ها 
وجود دارد، مل��زم به ارايه ارز خود در س��امانه نيما 

هستند. 
جيهان��ي توضي��ح داد: در اي��ن س��امانه، علي رغم 
نوس��اناتي كه طي هفت ماهه اخي��ر در بازار عرضه 
اسكناس و صرافي ها وجود داشته و تا ۳۱ هزار تومان 
نيز قيم��ت دالر افزايش پيدا كرده، اين عدد در بازار 
نيما در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است. با 
توجه به اينكه گزارش ه��اي فعاليت و صورت هاي 
مالي ش��ركت ها بر همين مبن��اي ارز نيمايي تهيه 
مي شود، بنابراين، كاهش قيمت ارز تا محدوده ۲۵ 
هزار تومان هم براي اين دس��ته شركت ها خالي از 

ريسك سودآوري است.
 به گفته جيهاني، نرخ ارزي كه مبناي محاس��بات 
فروش و س��ود ش��ركت هاي بزرگ صادراتي است، 
نرخ ارز در بازار نقدي نيست بلكه نرخ ارز بازار حواله 
اس��ت، بنابراين، نرخ بازار حواله كه بستر معامالتي 
آن »سامانه نيما« اس��ت، محل فروش ارزهاي اين 
شركت است كه طي مدت اخير با توجه به سياست 
وزارت اقتص��اد و بانك مركزي در راس��تاي حذف 
فاصله موج��ود در اختالف بين نرخ س��نا و نيما در 
حال افزايش اس��ت و اين افزايش در افزايش س��ود 
شركت هاي بورسي در صورت هاي مالي آنها مشاهده 

مي شود.
او با بيان اينكه بازار س��رمايه كش��ور، ب��ازار بزرگي 
است كه بخش��ي از اين بازار شركت هاي كاموديتي 
و ص��ادرات محور يا ب��ه اصطالح دالري هس��تند، 
خاطرنش��ان ك��رد: بخ��ش ديگ��ري از اين ب��ازار، 
شركت هايي هس��تند كه در حوزه ريالي يا در حوزه 
بازارهاي داخل كشور كه نسبت به دالر حساسيت 

پايين ت��ري دارند، فعاليت مي كنند و ش��كل گيري 
تعام��ل جهاني به اين گروه كم��ك خواهد كرد و از 
س��وي ديگر با توجه به سياس��ت گذاري مذاكراتي 
دولت جدي��د مبني بر نفع اقتصادي هر توافقي، اگر 
گشايش��ي در موضوعات بين المللي و اقتصادي رخ 
دهد بي تردي��د ظرفيت هاي خوبي ب��راي افزايش 
صادرات يا رونق توليدات داخلي ايجاد مي شود كه 
منجر به رش��د اقتصادي كشور و انتفاع شركت هاي 

گروه هاي مختلف صنايع مي شود. 
جيهاني با مدنظر قرار دادن سياست وزرات اقتصاد و 
بانك مركزي در كاهش اختالف ميان نرخ سنا و نيما 
اذعان كرد: در شرايط فعلي با برداشتن ارز ترجيحي 
يا همان ارز ۴۲۰۰ توماني، يك ش��وك جديدي بر 
قيمت ها و تورم كااليي در كشور ايجاد خواهد كرد. 
بنابراين، اگرچ��ه مابه التفاوت مي��ان ارز نيمايي و 
س��نايي به نوعي رانت وارداتي وجود دارد، اما بنا به 
مصلحت بهتر است از راهكارهاي ديگري بهره برد تا 
هم شركت ها به دليل اين مابه التفاوت كمتر متضرر 
شوند و هم مانع تورم كااليي مصرف كنندگان و مردم 
شد.جيهاني ادامه داد: راهكار بهتري كه هم به نفع 
شركت ها باشد و هم از رانت ارز براي واردكنندگان 
پيشگيري كند، اين است كه به خود صادركنندگان 
اجازه داده شود تا كاالهاي مورد نياز كشور كه تاييد 
سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را دارا هستند را از محل ارز صادراتي خودشان وارد 
كنند و در قبال برگ س��بز گمرك��ي خود، تعهدات 
ارزي كه به بانك مركزي و وزارتخانه را دارند، تاديه 
كنند تا هم روند ورود ارز به كش��ور به طور مس��تمر 
ادامه يابد و هم رانت شامل حال واركنندگان نشود 
و ش��امل ح��ال توليدكنن��دگان و صادركنندگان 

واقعي شود. 
به گفته اين كارش��ناس بازار پول و سرمايه، راهكار 
ديگر، موض��وع قيمت گذاري و نزديك ش��دن نرخ 
ارز نيما و سنا و حتي يكي ش��دن اين دو است. اين 
راهكار اگرچ��ه به برون رفت از فضاي چندنرخي ارز 
مي انجام��د، اما در حال حاض��ر مصلحت اقتصادي 
اقتضا مي كند به سرعت به اين سمت نرويم و با تامل 

بيشتري به اين سمت حركت كنيم.

    حساسيت نسبت به نتايج مذاكرات
 اجحاف در حق سهامداران

حسين عبدي، كارش��ناس بازار سرمايه نيز عنوان 
كرد: س��هامداران بايد اين موض��وع را مدنظر قرار 
دهند كه رون��د منفي معامالت ب��ورس تحت تاثير 
مذاكرات موقتي اس��ت و نمي تواند به صورت دائم 
ادامه دار باش��د. رشد واقعي و گش��ايش اقتصادي 
در گ��روي رونق تولي��د، افزايش ص��ادرات، حذف 
قيمت گذاري دس��توري، ثبات در تك نرخي شدن 
ارز است. نتيجه مذاكراتي كه اكنون خبر آن در بين 
فعاالن بازار سرمايه داغ شده است، نمي تواند خارج 

از دو سناريو باشد. 
عبدي در ادامه افزود: اگر دولت و تيم مذاكره كننده 
به نتيج��ه اي مثبت در مذاكرات دس��ت پيدا كنند 

و ش��اهد رفع تحريم ها به ص��ورت واقعي در برخي 
صنايع و بخش هاي اقتصادي كش��ور باشيم بدون 
شك گش��ايش حاصل از آن به مراتب تاثير مثبتي 
بر بازار مي گ��ذارد زيرا س��هامداران روزهاي منفي 
زيادي را با دالر ۳۰ هزار توماني ديده  و چش��يده اند 
بنابراين ش��رطي ك��ردن بازار به نرخ ب��االي دالر و 
تورم هاي ب��االي ۵۰ درصد، اجح��اف به صنعت و 

توليد داخل است.
اين فعال بازار س��رمايه اظهار كرد: در صورت وجود 
نگاه عميق به صنايع صادرات مح��ور به اين نتيجه 
خواهيم رس��يد كه صنايع صادرات محور و صنايعي 
مانند فلزات اساسي و پتروش��يمي كه جزو صنايع 
م��ادر محس��وب مي ش��وند، در بلندم��دت از رفع 

تحريم هاي واقعي منتفع خواهند شد. 
عبدي با بي��ان اينكه اين مس��ائل در كنار يكديگر 
تس��هيل كننده امكان صادرات در كش��ور هستند، 
گفت: در صورت حصول توافق پايدار، امكان تسهيل 
تبادالت مالي براي بانك ها و به تبع آن كمك بيشتر 
به توليد در كشور فراهم مي شود. توافق در مذاكرات 
ضمن بهره وري در توليد و گش��ايش در تسهيالت 
مالي، صادرات و واردات منجر به آزاد ش��دن منابع 
بانك ها خواهد ش��د كه از اين اتفاق در بلندمدت به 

عنوان اقدامي مثبت ياد مي شود. 
به گفته عبدي، نتيجه گشايش اقتصادي در صنايعي 
مانند خودرو، بيمه نيز با اثر مثبت همراه خواهد بود. 
عبدي در ادامه اظهار ك��رد: در صورت عدم نتيجه 
مثبت در مذاك��رات نيز، بازار س��رمايه براي مدتي 
نس��بت به آن واكنش مثبت نشان مي دهد؛ چراكه 
فعاالن بازار چنين تصوري را دارند كه نرخ ارز و نرخ 
تورم به اعدادي باالتر دس��ت پيدا مي كند و بورس 
هم وابسته به اين دو نرخ، رشد بسيار خوبي را تجربه 

خواهد كرد.
عبدي به علت روند نزولي حاكم در بازار اش��اره كرد 
و افزود: شرايط فعلي حاضر در معامالت بازار ناشي 
از وجود ابهام در كشور اس��ت؛ ابهام هميشه منجر 
به ترس س��هامداران در بازار مي شود كه با رفع آنها 
مي توان ش��اهد روزهايي معق��ول در معامالت بود. 
تحوالت و سياست گذاري خوبي در بازار شكل گرفته 
اس��ت كه اين امر باعث مي شود تا سهامداران صبور 

نتيجه خوبي را از اين بازار كسب كنند.

    رفع بالتكليفي ها مهم تر از نتيجه مذاكرات
افشين بيرامي، كارش��ناس بازار سرمايه نيز در اين 
خصوص بيان كرد: به نظر مي رسد مادامي كه برخي 
ابهامات بزرگ پي��ش روي بازار س��رمايه خصوصا 
سرانجام مذاكرات و نيز نرخ ارز، برطرف نشود، روند 
نوساني بازار سرمايه ادامه خواهد داشت. وي افزود: 
به هر ح��ال اظهارنظرهايي كه در م��ورد مذاكرات 
صورت مي گيرد، برخي صنايع بورس��ي را )ازجمله 
خودرويي ها و بانكي ها( تح��ت تاثير قرار مي دهد و 
هر زمان كه اظهارنظرها مثبت باش��د و بوي توافق 
به مشام سرمايه گذاران برس��د، اين گروه ها مثبت 
مي شوند و بالعكس. اين واكنش فعاالن بازارسرمايه 

به اين گروه ها، چندان عجيب نيس��ت و از آنجا كه 
اي��ن دو صنعت از تحريم ها، بيش��ترين آس��يب را 
ديده اند، از توافق احتمالي هم زودتر از ساير صنايع 
منتفع خواهند شد. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
تاكيد بر ارزندگي قيمت اكثر س��هم ها در گفت وگو 
ب��ا بورس نيوز تصريح كرد: بس��ياري از س��هم هاي 
بازارس��رمايه، بيش از شاخص كل ريزش داشته و با 
توجه به وضعيت سودآوري شركت ها، ارزنده شده اند. 
با اين شرايط، قطعا بازار سرمايه در يك سال آينده 
مناسب ترين محل براي سرمايه گذاري خواهد بود. 
وي افزود: طبيعي است كه به خاطر منفي هاي مكرر 
بازار س��رمايه، س��رمايه گذاران به سمت سهم هاي 
بزرگ و ش��اخص ساز متمايل ش��ده اند و نقدينگي 
جذب اين سهم ها ش��ده اس��ت. اما با رفع ابهامات 
اين بازار، بازار س��رمايه تحليلي تر شده و سهم هاي 
كوچك بازار هم به تبع س��هم هاي ش��اخص س��از 

حركت خواهند كرد.
 بيرامي گفت: در شرايط كنوني، بيش از آنكه نتيجه 
مثبت يا منفي مذاكرات مهم باشد، رفع بالتكليفي ها 
اهميت دارد و حتما بازار سرمايه واكنش مثبتي به 
تعيين تكلي��ف نتيجه مذاكرات نش��ان خواهد داد. 
البته انتظار مي رود مديران و متوليان بازار سرمايه 
هم ب��ا اعمال و اجراي قواني��ن و مقرراتي كه منافع 
س��هامداران را تامي��ن كرده و باع��ث جلب اعتماد 
سرمايه گذاران به اين بازار شود، به رشد بازار سرمايه 
كمك كنند. اين كارشناس بازارس��رمايه در پايان 
خاطرنش��ان كرد: عالوه براين اميدواريم تش��كيل 
كانون سهامداران حقيقي هم جدي تر دنبال شود تا 
سهامداران خرد بازار با اطمينان خاطر بيشتري در 

اين بازار فعاليت كنند.
رضا ش��ايان، كارشناس بازار سرمايه اظهار مي كند: 
با شروع دور هشتم مذاكرات و طرح مباحثي مبني 
بر موفقي��ت آن، روزهاي قرمز بازار بورس ش��دت 
زيادي گرفت و بر اين اساس سهامداران هم با ترس 
از متضرر شدن، اقدام به فروش سهام خود كرده اند.

به گفته وي چنين به نظر مي آيد كه احياي برجام به 
معناي افت بورس اس��ت زيرا دالر كاهشي مي شود 
در صورتي كه تصور نادرس��تي است. شايد در زمان 
كوتاهي هم��ه بازارها با التهابي اندك روبرو ش��وند 
ولي مهم نتايج بلندمدت اين اتفاق اس��ت كه براي 
همه بازارها مثبت خواهد بود.اين كارشناس توضيح 
مي دهد: در شرايط تحريم صادرات به سختي انجام 
مي گيرد در حالي كه با رفع تحريم ها ش��ركت هاي 
بورس��ي با صادرات بيش��تر از درآمدزايي باالتري 
ه��م برخوردار خواهن��د بود كه در نهايت به س��ود 
سهامداران اس��ت. ضمن آنكه مهم ترين دستاورد 
برجام، ثبات اقتصادي و بهبود فعاليت هاي اقتصادي 
است كه اين موارد هم بر بازار بورس تأثيرات مثبتي 
دارد.شايان مي گويد: بهره مندي از فّناوري هاي روز، 
ورود سرمايه گذاران خارجي و افزايش سرمايه نيز از 
ديگر مزاياي تحقق برجام براي شركت هاي بورسي 
اس��ت. به اين ترتيب نبايد ابهامي نس��بت به پيامد 

مثبت انجام مذاكرات بر بازار بورس داشت.
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عبور ارزش معامالت بازار فيزيكي 
از ۳۱۵ هزار ميليارد ريال

مصطفي قاسم پور عملكرد تسويه معامالت كااليي در 
حوزه بورس هاي كااليي مشتمل بر عمليات فيزيكي 
بورس انرژي ايران و بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال در 
بورس كاال در فصل پاييز س��ال جاري را تشريح كرد.

مدير تسويه معامالت كااليي با بيان اينكه اين مديريت 
به عنوان ات��اق پاياپاي بورس ه��اي كااليي عمليات 
مديريت ريسك و همچنين تسويه و پاياپاي معامالت 
در بورس هاي كااليي را بر عهده دارد اعالم كرد: در پايان 
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ تعداد كل معامالت به ۲ هزار 
و ۸۰۶ مورد و ارزش كل معامالت بازار فيزيكي به ۳۱۵ 
هزار و ۹۹۹ ميليارد و ۱۸۹ ميليون ريال رسيده است.

وي افزود ارزش معامالت تسويه شده ۳۰۱ هزار و ۱۲۷ 
ميليارد و ۲۷ ميليون ريال و ارزش معامالت منفسخ ۱۴ 
هزار و ۸۷۲ ميليارد و ۱۶۲ ميليون ريال بوده و از ميان 
معامالت منعقد شده تعداد ۲ هزار و ۷۳۳ تسويه شده اند 
و در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، تنوع محصوالت معامله 
شده مربوط به ۴۷ كاال بوده است.قاسم پور با معرفي انواع 
شيوه هاي تسويه معامالت در بازار فيزيكي بورس انرژي 
افزود: هر يك از اين شيوه هاي تسويه پيچيدگي هاي 
خاص خود را دارد ك��ه پيچيده ترين مدل، مربوط به 
تسويه شرايطي و چند مرحله اي است و آخرين آمارها 
نش��ان مي دهد در سه ماهه سوم س��ال جاري ارزش 
تسويه معامالت ش��رايطي يك هزار و ۴۷۷ ميليارد و 
۹۴۰ ميليون ريال بوده و در عين حال ارزش ساير انواع 
تسويه در بازه زماني مذكور براي تسويه خارج از پاياپاي 
۲۰۵ هزار و ۸۶۷ ميليارد و ۳۰۹ ميليون ريال، تسويه 
نقدي ۹۶ هزار و ۶۶۴ ميلي��ارد و ۸۴۳ ميليون ريال و 
تسويه با تضمين ۱۱ هزار و ۹۸۹ ميليارد و ۹۷ ميليون 
ريال به ثبت رسيده است.قاسم پور اضافه كرد: معامالت 
بورس انرژي از نظر ش��رايط پرداخت و تحويل كاال در 
طبقه بندي خاص خود ق��رار مي گيرند كه ارزش آنها 
در بازه زماني مذكور در معامالت كشف پريميوم ۲۳۲ 
هزار و ۲۵۱ ميليارد و ۲۳۴ ميليون ريال، معامالت نقد 
۵۰ هزار و ۵۸۴ ميليارد و ۷۷۶ ميليون ريال و معامالت 
سلف ۲۶ هزار و ۷ ميليارد و ۲۰۱ ميليون ريال بوده است.

ارزش معامالت به تفكيك گروه هاي كااليي قاسم پور 
ضمن اشاره به اينكه با توجه به آناليز محصوالت قابل 
معامله در بازار فيزيكي و بورس انرژي ايران هر محصول 
را در گروه بندي خاصي قرار مي دهد، اظهار داشت: در 
اي��ن دوره زماني ارزش معامالت به تفكيك گروه هاي 
كااليي براي نفت خام و گاز طبيع��ي ۱۳ هزار و ۲۳۴ 
ميليارد و ۵۳۲ ميليون ريال، محصوالت شيميايي ۱۳ 
هزار و ۴۶۵ ميليارد و ۳۹۳ ميليون ريال، فرآورده هاي 
ويژه نفتي ۱۸۲ هزار و ۴۰۹ ميلي��ارد و ۶۰۸ ميليون 
ريال، فرآورده هاي گازي ۶۲ هزار و ۷۶۵ ميليارد و ۶۳ 
ميليون ريال، فرآورده ه��اي اصلي نفت ۳ هزار و ۴۷۰ 
ميليارد و ۸۵ ميليون ريال، ساير فرآورده هاي نفتي ۳۷ 
هزار و ۲۹۸ ميليارد و ۱۷۴ ميليون ريال، زغال سنگ و 
مشتقات آن ۲ هزار و ۲۳۷ ميليارد و ۷۱۱ ميليون ريال 
و ب��رق و انرژي هاي پاك يك هزار و ۲۸ ميليارد و ۶۲۲ 
ميليون ريال بوده است.مدير تسويه معامالت كااليي 
س��پرده گذاري مركزي در ادامه گفت: از جمله داليل 
تاثيرگذار در رويكرد خري��داران براي انجام معامالت 
بازار فيزيكي، روند قيمت نرخ دالر و قيمت جهاني نفت 
خام است كه با توجه به نوسان زياد نرخ هاي مذكور در 
۳ ماهه پاييز سال جاري ارزش معامالت در گروه هاي 
كااليي مربوط به محصوالت مشتقه نفتي در مهر ماه 
۶۷.۶۵۵.۸۲۰ ميليون ريال، در آبان ماه ۶۹.۲۰۳.۸۷۷ 
ميلي��ون ري��ال و در آذر ماه به مي��زان ۹۹.۶۴۲.۷۰۲ 
ميليون ريال رقم خورده است.قاسم پور با بيان اينكه 
با بهبود مناسبات سياسي و رفع تحريم هاي اقتصادي 
مي توانيم شاهد شكوفايي معامالت رينگ بين الملل 
بورس هاي كااليي باشيم گفت: تعداد كدهاي معامالتي 
صادر شده از مبدا كشورهاي اروپايي در سه ماهه سوم 
سال ۱۴۰۰، ۲۱ مورد بوده كه در مقايسه با دوره هاي 
قبلي افزايش قابل توجهي داشته است. الزم به ذكر است 
ارزش معامالت منعقده در رينگ بين الملل بازار فيزيكي 
بورس انرژي نيز طي بازه زماني مذكور ۲۴۱.۷۹۹.۵۳۱ 
ميليون ريال بوده كه معادل ۲۲۶.۷۵۱.۶۵۰ ميليون 
ريال از آن را معامالت تسويه شده تشكيل مي دهند.

مدير تس��ويه معامالت كااليي س��مات در ادامه ارايه 
گزارش عملكرد اين واحد ضمن اشاره به آغاز معامالت 
گواهي سپرده كااليي سيمان، ميلگرد فوالدي و مس در 
سه ماهه سوم ۱۴۰۰ ابراز اميدواري كرد با افزايش تعداد 
كاالهاي قابل عرض��ه در اين اوراق و در نتيجه كاهش 
فاصله قيمت ف��روش درب كارخانه تا مصرف كننده 
نهايي مي توان ش��اهد كاهش دامنه تأثير شوك هاي 
قيمتي بر بازار بود.وي افزود: در دوره ۳ ماهه پاييز امسال 
آمار معامالت اوراق بهادار مبتني بر كاال در بخش اوراق 
گواهي سپرده كااليي به ۲۶.۷۷۵.۶۷۵ ميليون ريال، 
در بخش اوراق سلف موازي استاندارد به ۲۱.۲۴۱.۴۲۸ 
ميلي��ون ريال و در بخ��ش اوراق گواه��ي ظرفيت به 
۲.۳۰۳.۰۷۳ ميليون ريال دست پيدا كرده است.قاسم 
پور درباره جزييات ارزش معامالت اوراق گواهي سپرده 
كااليي به تفكيك كاال نيز اظهار داشت: در فصل پاييز 
سال جاري براي محصول سيمان ۱۹۶.۴۸۳ ميليون 
ريال، ميلگرد ۱۴.۶۶۳ ميليون ريال، كشمش ۱.۰۱۰ 
ميليون ريال، سكه طال ۱۷.۶۸۵.۹۰۹ ميليون ريال، 
زي��ره ۲۷.۵۷۷ ميليون ريال، زعف��ران ۸.۷۹۱.۴۰۵ 
ميليون ريال، پس��ته ۱۱.۳۱۹ ميلي��ون ريال و برنج 

۴۷.۳۰۸ ميليون ريال رقم خورده است.
مدير تسويه معامالت كااليي سپرده گذاري مركزي 
افزود: در دوره س��ه ماهه سوم س��ال ۱۴۰۰، ارزش 
معامالت اوراق سلف موازي استاندارد در مهر ماه به 
۵.۵۰۷.۲۴۱ ميليون ريال، در آبان ماه به ۴.۳۵۶.۸۷۷ 
ميليون ري��ال و در آذر ماه به ۱۱.۳۷۷.۳۱۱ ميليون 
ريال رس��يده و اين در حالي است كه به تفكيك كاال 
شامل نفتاي سنگين به ميزان ۶.۳۴۷.۵۶۵ ميليون 
ري��ال، ميعان��ات گازي ۶.۳۲۰.۲۷۷ ميليون ريال، 
متان��ول ۵.۰۰۰.۹۰۸ ميلي��ون ريال، س��نگ آهن 
۶۴.۷۷۲ ميليون ريال، پلي اتيلن ۴۰۰.۲۸۱ ميليون 

ريال و برق ۳.۱۰۷.۶۲۶ ميليون ريال مي شود.

جزييات راه اندازي 
قراردادهاي آتي انرژي

علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد 
بر اينك��ه راه اندازي قرارداده��اي آتي با همكاري 
هيات مديره س��ازمان بورس بررس��ي و تصويب 
شد، افزود: در فاز نخست عرضه  انواع فرآورده هاي 
نفتي مانند متان��ول، ميعانات گازي، نفتا، بنزين و 
گازوئيل در دستور كار قرار دارد و در فازهاي بعدي 
معامالت نفت خام و نفت كوره اجرايي مي شود.او 
در توضيح ريسك باالي قراردادهاي آتي، تشريح 
كرد: معامالت آتي در مقايس��ه با معامالت سهام، 
ريسك پذيري باالتري براي سرمايه گذاران دارد، 
اين درحالي است كه همين معامالت ابزاري براي 
پوشش ريسك توليدكنندگان به حساب مي آيد. 
به بيان ديگر كس��اني كه س��هم را خريد و فروش 
مي كنند، اگر تصميم ب��ه ورود به بازار آتي بگيرند 
ريسك باالتري را نس��بت به خريد و فروش سهم 
متحمل مي شوند، چراكه ابزار پيچيده تري است.به 
گفته مديرعامل بورس انرژي ايران استفاده از ابزار 
آتي مستلزم آشنايي حرفه اي تر با بازارهاي جهاني و 
همچنين جزييات معامالتي اين ابزار است، به بيان 
ديگر ورود به اين بازار دانش مالي باالتري نس��بت 
به معامالت سهام مي طلبد.نقوي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا زيرس��اخت ها براي بازار معامالت 
آتي در بورس انرژي آماده است، نيز گفت: نرم افزار 
مرتبط با انجام معامالت توس��ط شركت مديريت 
فناوري بورس از چندماه گذشته آماده و تست هاي 
طرح نيز انجام شده است. ضمن آنكه هم اكنون نيز 
با ابالغ دستورالعمل در حال انجام تست هاي نهايي 
هستيم و پس از اطمينان يافتن از نظر زيرساختي 
اين بازار را افتتاح خواهيم كرد.نقوي در پايان با بيان 
اين نكته كه يكي از مطالبات ديرينه مديران وزارت 
نفت راه اندازي بازار آتي بود، ادامه داد: اين بازار يك 
فرصت تاريخي براي وزارت نفت است كه از آن براي 
فروش بيشتر نفت و همچنين پوشش ريسك خود 
استفاده كند، مسووالن شركت ملي نفت نيز از اين 
موضوع استقبال كردند و اميدواريم كه با همكاري 

وزارت نفت عمق اين بازار را افزايش دهيم.

حل مشكالت كشور
با چشم انداز مثبت سياسي

عليرضا شهبازي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اس��المي با اشاره به اينكه رويكرد 
دولت و مجلس نسبت به توافق در مذاكرات بسيار 
مثبت اس��ت گفت: در صورت توافق در مذاكرات، 
انتظار بر اين اس��ت ك��ه اقت��دار و حقوقي كه در 
راس��تاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري است، 
اجرا شود.عليرضا شهبازي با بيان اينكه توافق به 
نفع كشور و كساني است كه همواره اعتقاد دارند 
اقت��دار نظام كش��ور بايد مورد توجه ق��رار گيرد، 
افزود: در صورت توافق بايد برنامه ريزي و مديريت 
درس��تي از سوي مسووالن كش��ور صورت گيرد 
تا اهداف مورد نظر در ابع��اد مختلف اقتصادي و 
سياس��ي حاصل ش��ود.وي ادامه داد: اميدواريم 
توافقات به صورت كامل و با تضامين درس��ت به 
نتيجه برسد، زيرا سياست خارجي مي تواند مسير 
تحقق تح��والت اقتصادي را هموار كند و از ايجاد 
هزينه هاي اضافه براي كشور جلوگيري كند.عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: رش��د ص��ادرات نف��ت و درآمدهاي 
صادراتي، جلوگيري از ف��رار مالياتي و همچنين 
كاهش هزينه هاي دولت در پي توافق در مذاكرات 
از جمله چشم اندازهاي مثبتي است كه در صورت 
تحقق مي توانند بخش اعظمي از مشكالت كشور 
را حل كنند. اين نماينده مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه به موضوع جبران كسري بودجه در كشور 
اشاره كرد و گفت: دولت و مجلس در پي تعامالت 
گس��ترده هس��تند تا از راه هاي مختلف، كسري 
بودجه ۱۴۰۰ را جبران كنند. ش��هبازي با اشاره 
به برنامه و تاكيد دولت بر عدم استقراض از بانك 
مرك��زي بيان كرد: نماين��دگان مجلس يازدهم 
اميدوار هس��تند با همكاري دولت، كشور دچار 
مشكالت ناش��ي از افزايش پايه پولي، خلق پول 
و رش��د نقدينگي و در نهايت تشديد تورم نشود. 
وي تاكيد كرد: يكي از داليل اصلي ايجاد كسري 
بودجه ۱۴۰۰ اين اس��ت ك��ه درآمدهاي نفتي 
محقق نش��ده و هزينه تمام شده درآمد ارزي در 
كشور بسيار باال رفته است.نمايده مردم نهاوند با 
اشاره به اهميت دريافت ماليات  در روند جبران 
كسري بودجه عنوان كرد: تا جاي ممكن بايد از 
فرارهاي مالياتي جلوگيري به عمل  آيد تا زمينه 
براي كسب حداكثري درآمدهاي مالياتي فراهم 
شود كه در صورت تحقق مي تواند بخش اعظمي 

از كسري بودجه را پوشش دهد.

افزايش زمان معامالت
روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس با اشاره به مشكل پيش آمده در روند انجام 
معامالت فراب��ورس در روز گذش��ته، اعالم كرد: 
معام��الت فراب��ورس از س��اعت ۱۱:۲۰ به دليل 
مشكل مربوط به س��رورها و زيرساخت  فرابورس 
متوقف شده اند و كارشناسان در پي برطرف كردن 
مشكل پيش آمده هستند. روح اهلل دهقان افزود: با 
برطرف شدن مشكل و از سر گرفته شدن معامالت، 
مدت زمان توقف معامالت لحاظ مي شود و به زمان 
پايان معامالت افزوده خواهد ش��د. در پي اختالل 
ايجاد ش��ده، مدير عمليات بازار فرابورس ايران با 
انتش��ار اطالعيه اي خبر از تمديد معامالت امروز 
فرابورس تا س��اعت، ۱۳:۱۵ داد. در اين اطالعيه 
آمده اس��ت: درخصوص تمديد معامالت در كليه 
بازارهاي فرابورس ايران، با توجه به رفع مش��كل 
فني در سامانه معامالتي بازارهاي فرابورس ايران، 

معامالت تا ساعت ۱۳:۱۵ تمديد مي شود.

كارشناسانبازارسرمايهتاثيرمذاكراترابررسيميكنند

مذاكراترويبورستاثيرميگذارد؟

تحقق طرح مسكن دولت سيزدهم با كمك بازار سرمايه
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس در گفت وگو با 
ايرنا به نقش بازار سرمايه در راستاي كمك به اجراي 
طرح نهضت ملي مسكن اشاره كرد و اظهار داشت: در 
حال حاضر اين محص��والت در بورس كاال به صورت 
مستمر عرضه شده و قيمت آنها كاماًل شفاف است و 
همه فعاالن اين حوزه مي توانند محصوالت مورد نياز 

خود را از طريق اين بازار خريداري كنند.
وي ادامه داد: در حوزه س��يمان سعي كرديم فرآيند 
صدور كد مشتريان را تسهيل كنيم كه در اين رابطه 
سازوكاري فراهم شد تا افراد به راحتي بتوانند به صورت 
آنالين و با كد سهامداري اقدام به خريد سيمان از بازار 

گواهي سپرده كااليي بورس كاال كنند.
عشقي خاطرنشان كرد: كل سيمان توليدي كشور به 
صورت هفتگي در بورس كاال عرضه مي شود و عرضه 

فوالد نيز در حال افزايش است، به طوري كه در حوزه 
مقاطع فوالدي روند رو به رش��دي داريم و با عرضه 
كل زنجيره توليد فوالد در بورس كاال ش��اهد رونق 
توليد در صنعت فوالد خواهيم بود.رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
قطعي گاز صنايع در زمستان چه تاثيري در فعاليت 
شركت هاي سيماني و فوالدي خواهد داشت؟ گفت: 
يكي از معضالت صنعت س��يمان و فوالد قطعي گاز 
در زمس��تان اس��ت زيرا گاز به اندازه اي كه هم نياز 
خانگ��ي را جواب دهد و هم پاس��خگوي نياز صنايع 
باشد وجود ندارد.وي تاكيد كرد: نكته مهم اين است 
كه برخي صنايع از س��وخت هاي جايگزين استفاده 
كنند، به همين دليل اميدواريم قطعي گاز كمترين 
آسيب را به صنايع بزند. البته اين آسيب در تابستان 

نيز به دليل قطعي برق وجود داشت، اما شركت ها با 
وجود تغييراتي كه در س��ودآوري داشتند درنهايت 
گزارش هاي مطلوبي را به ثبت رساندند.طرح نهضت 
ملي مسكن از جمله طرح هايي است كه در كنار ديگر 
اقدامات و تصميمات دولت سيزدهم، به عنوان طرحي 
كالن با حمايت مجلس و تصويب قانون جهش توليد 
مس��كن وارد فاز عملياتي و اجرايي شد.بر اين اساس 
دولت س��يزدهم طبق وعده هاي داده ش��ده احداث 
چهار ميليون واحد مس��كوني طي چهار س��ال را به 
عنوان اصلي ترين سياست خود در حوزه مسكن معرفي 
كرده است و براي اجراي آن راهكارهاي مناسبي را در 
قانون از جمله راه اندازي صندوق ملي مسكن و افزايش 
تسهيالت متناسب با قيمت واحدهاي مسكوني در نظر 
گرفته و براي اجرايي شدن آنها نيز اقداماتي را به انجام 

رسانده است.طبق توافقي كه با وزارت كشور از ابتداي 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن شد، شهرداري ها در 
سراسر كشور مكلفند پروانه موقت و مجوز شروع به كار 
عمليات اجرايي در هر استان را يك ماهه صادر كنند 
و اين زمان براي صدور پروانه اصلي س��اختمان نبايد 

بيشتر از سه ماه طول بكشد.
در عي��ن حال هزينه پروانه س��اخت، هزينه خدمات 
مهندسي و انشعابات براي دهك هاي نخست تا سوم 

شركت كننده در نهضت ملي مسكن رايگان است.
در تهران براي ساخت واحدها تا ۴۵۰ ميليون تومان 
تس��هيالت به افراد و خودمالكان پرداخت مي شود و 
اين رقم در روستاها ۲۵۰ ميليون تومان است. كارمزد 
تسهيالت ساخت مس��كن در واحدهاي روستايي و 

شهري كوچك پنج درصد است.



گروه راه و شهرسازي |
افت تمايل به سرمايه گذاري در ساخت و ساز مسكن 
در پايتخت واكنش اعتراضي مهدي چمران، رييس 
شوراي شهر تهران را در پي داشت. ديروز چمران در 
حضور معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
در صحن علني شوراي شهر نسبت به ركود ساخت 
وس��از هشدار داد و از ش��هرداران مناطق خواست تا 
آس��تين ها را باال بزنند و منابع مالي براي رتق و فتق 
امور ايجاد كنند. آنگونه كه رييس شوراي شهر گفت، 
چند ماه است كه شهرداران مناطق جديد منصوب 
شده اند و ما انتظار داريم كه فعاليت هاي الزم توسط 

اين افراد انجام گيرد. 
شهرداران مناطق فكر نكنند كه اگر دست در خزانه 
غيب كنند منابعي به دستشان مي رسد، اين چنين 
نيست بايد خودشان منابع را ايجاد كنند. در واكنش 
به اين هشدار اما حميدرضا صارمي معاون شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران از تهيه و بررسي 4 اليحه 
براي بهبود وضعيت ساخت و ساز در تهران خبر داد 
و گفت: ساخت و ساز طي 5 تا 6 سال 60 تا 70 درصد 
در پايتخت كمتر شده اس��ت. به گزارش »تعادل«، 
اگر چه چمران به الزام به طرح جامع ش��هرتهران در 
صدور مجوزهاي ساخت و ساز اشاره كرد، اما با توجه 
به س��خنان صارمي، از نظر برخي از صاحبنظران و 
ناظ��ران، بيم آن مي رود كه دور تازه اي از بي نظمي و 
برج سازي هاي بي ضابطه در تهران تحت نام كسب 

درآمد آغاز شود.
گزارش »تع��ادل« همچنين حاكي اس��ت كه افت 
ساخت و س��از در تهران و در س��اير مناطق شهري 
كشور، بيش از اينكه تحت تاثير عوامل دروني اين بازار 
از جمله هزينه هاي مادي و زماني صدور مجوز ساخت 
باشد، تحت تاثير فضاي اقتصاد كالن كشور است و 
گمان نمي رود كه با كاهش اين هزينه ها گشايشي در 
اين بازار ايجاد شود، در عين حال، اين نگراني وجود 
دارد كه در اين رويكرد، به نام درآمدزايي، از قوانين و 
مقررات شهري تخطي صورت گيرد و »رانت«هاي 

خاص ميان برخي افراد و جريان ها توزيع شود.
در اين حال، ديروز صارمي با حضور در صحن شوراي 
شهر درباره وضعيت ساخت و ساز در پايتخت اظهار 
كرد: ساخت و س��از در كشور از جمله تهران كاهش 
 يافته كه البته در پايتخت كاهش وزن بيش��تري را 
به خوداختصاص داده است؛ براي مثال در كشور 15 
تا 20 و در تهران طي بازه پنج تا شش ساله 60 تا 70 

درصد كمتر شده اس��ت. او در واكنش به گاليه هاي 
چم��ران در خص��وص ع��دم حل مش��كل ركود در 
پايتخت، گفت: در كل كشور آمار صدور پروانه حدود 
15 تا 20 درصد كاهش يافته است؛ اما در تهران در 
يك فرآيند پنج الي شش ساله شاهد كاهش 60 الي 
70 درصدي صدور پروانه بوديم و مي بينيم كه كاهش 
ساخت و ساز در تهران دو الي سه برابر نرمال كشوري 
است. وي با بيان اينكه در حال حاضر چهار اليحه در 
كميسيون شهرسازي براي حل مشكالت ساخت و 
ساز در حال بررسي است، خاطرنشان كرد: سه اليحه 
ديگر نيز در حال بررسي اس��ت كه اين مشكالت را 
حل مي كند. معاون شهردار تهران با بيان اينكه آمار 
ص��دور پروانه در دو هفته اخير رو ب��ه افزايش بوده، 
گفت: گاهي رعايت ضوابط به گونه اي است كه اجازه 
ساخت و س��از نمي دهد. به عنوان مثال ساختن سه 
طبقه در برخي محالت و پهنه ها نه توجيه اقتصادي 
و نه توجيه اجتماعي دارد و هر روز بلندمرتبه سازي 

نيز سخت تر مي شود.
وي افزود: ده ها پرونده در محاكم قضايي عليه معاونين 
شهرسازي شكل گرفته كه بايد براي آنها تدبير كرد و 
ما به پشتيباني شوراي شهر اعتماد و اعتقاد داريم تا 

مشكالت را با كمك آنها حل و فصل كنيم.

   پيشنهادهاي چمران
 براي تسهيل ساخت و ساز

مهدي چمران، رييس ش��وراي ش��هر ته��ران اما با 
اشاره به ركورد ساخت و ساز در پايتخت طي 4 سال 
اخيرگفت: قوانين مربوط به ساخت و ساز بايد مو به 
مو اجرا ش��ود ولي ضرورت دارد كه قفل و بست هاي 
بي جا نيز هم زمان برداش��ته ش��ود تا مردم راحت تر 
در حوزه ساخت و ساز فعاليت كنند. رييس شوراي 
شهر تهران در صحن علني ديروز شوراي شهر اظهار 
كرد: طي چهار سال اخير يك ركود ساخت و ساز در 
پايتخت ايجاد شده كه متأسفانه همچنان هم ادامه 
دارد. وي افزود: ركود سريع شكل مي گيرد اما از بين 
بردن آن زمان بر اس��ت. به هر حال چند ماه است كه 
شهرداران مناطق جديد منصوب شده اند و ما انتظار 
داريم كه فعاليت هاي الزم توس��ط اي��ن افراد انجام 
گيرد. ش��هرداران مناطق فكر نكنند كه اگر دس��ت 
در خزانه غيب كنند منابعي به دستش��ان مي رسد، 
اين چنين نيست بايد خودشان منابع را ايجاد كنند. 
چمران ادامه داد: موانعي را كه مانع س��اخت و س��از 

اس��ت بايد برداشته شود، البته نه فراتر از قانون بلكه 
آنچه به نفع مردم و شهر است بايد انجام گيرد تا شاهد 
تحول در س��اخت و ساز باش��يم. وي گفت: معاونت 
شهرسازي هم كار خود را مدتي است شروع كرده و 
بايد دوستان سريع تر دست به كار شوند. اگر به همين 
روال پيش رويم درآمدي كسب نمي شود بلكه بايد 
راهكاري براي كسب درآمد حالل از طريق مشاركت 
و سرمايه گذاري ها داشته باشيم. رييس شوراي شهر 
تهران تأكيد كرد: قوانين مربوط به س��اخت و س��از 
بايد مو به مو اجرا ش��ود ولي ض��رورت دارد كه قفل 
و بس��ت هاي بي جا نيز بايد هم زمان برداشته شود تا 

مردم راحت تر در حوزه ساخت و ساز فعاليت كنند.

     حذف تسهيالت نوسازي بافت فرسوده 
در مديريت شهري سابق

در اين حال، مهدي پيرهادي، عضو شوراي شهر تهران 
خواس��تار تعيين ميزان اثرگذاري حذف تسهيالت 
نوسازي بافت فرس��وده روي كاهش ساخت و ساز در 
پايتخت ش��د. او گفت: تجميع پالك هاي فرسوده و 
اعطاي مجوز يك طبقه اضافه از تس��هيالت نوسازي 
بافت فرسوده بود كه متأسفانه در دوره قبل مديريت 
شهري حذف ش��د و كاهش صدور پروانه را به همراه 
داشت. پيرهادي در صحن علني ديروز شوراي شهر 
درباره ساخت و ساز و بافت فرسوده در پايتخت اظهار 
كرد: مس��اله بافت فرس��وده معضل تهران به ويژه در 
مناطق جنوبي اس��ت و اگر بحراني رخ دهد، به دليل 
وضعيت معابر و نفوذناپذيري عواقب جبران ناپذيري 
ايجاد خواهد ش��د و جان انسان ها در خطر است. وي 
گفت: مناطق 15، 16، 17، 18، 19، 20، 9 و 10 بيشتر 
دچار مشكل بافت فرسوده هستند و بايد فكري عاجل 

براي رفع اين مشكالت كرد.

    اثر حذف تسهيالت نوسازي
 روي ساخت و ساز؟

وي خاطرنش��ان كرد: پيش��نهاد مي كنم دوستان 
گزارشي تهيه كنند كه حذف تسهيالت مربوط به 
نوسازي چه تأثيري در كاهش صدور پروانه ساخت و 
ساز داشته است. پيرهادي گفت: تجميع پالك هاي 
فرسوده و اعطاي مجوز يك طبقه اضافه از تسهيالت 
نوسازي بافت فرسوده بود كه متأسفانه در دوره قبل 
مديريت شهري حذف ش��د و كاهش صدور پروانه 

را به همراه داشت.

    افت 9.6 درصدي صدور پروانه ساخت
 در تهران

به گزارش تعادل، تازه ترين آمارهاي رسمي از كاهش 
9.6 درصدي پروانه هاي صادره براي ساخت واحدهاي 
مس��كوني در ته��ران و ٣١.٩ درصدي اين دس��ته از 
پروانه هاي ساختماني در كل كشور طي تابستان ١٤٠٠ 
نسبت به تابستان سال قبل حكايت دارد. مساله اي كه 
نشان مي دهد، تمايل به سرمايه گذاري در توليد مسكن 
تحت تاثير عوامل غيراقتصادي، همچون س��ال هاي 

اخير، روندي نزولي داشته است. ا
گرچه در تابستان س��ال جاري، شاهد تغيير دولت و 
شكل گيري كابينه جديد بوديم و به همين واسطه افت 
فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي مشهود بود، اما از آنجا 
كه توليد ساختمان و مسكن فعاليتي 18 تا 24 ماهه 
است، مي توان تداوم افت تمايل به سرمايه گذاري در 
ساخت مسكن از سوي بخش خصوصي را به تحوالت 
بنيادين اقتصاد كشور نس��بت داد. به مكانيسم تورم 
زايي ك��ه در فرايندهاي آن، فعاليت هاي »غيرمولد« 
اصالت مي يابند و فعاليت هاي »مولد« به حاشيه رانده 
مي ش��وند. اين افت تمايل به سرمايه گذاري البته در 
شرايطي رخ داده اس��ت كه در تابستان سال جاري، 
دو رخداد مهم در عرصه ساخت مسكن از سوي قواي 
مقننه و مجريه به وقوع پيوسته است. نخست اينكه در 
تابستان سال جاري، سرانجام پس از كش و قوسي يك 
ساله، قانون جهش توليد مسكن در مجلس و شوراي 

نگهبان نهايي ش��د. قانوني كه دولت جديد را ملزم به 
ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در 4 سال كرده است 
و از س��وي ديگر، ش��خص رييس دولت سيزدهم در 
جريان مناظرات و مبارزات انتخاباتي، چنين وعده اي 
را – ساخت يك ميليون مسكن در هر سال از فعاليت 
دولت س��يزدهم- به مردم داد. در عي��ن حال، از آنجا 
كه در بزرگ ترين پروژه انبوه سازي دولتي موسوم به 
مسكن مهر طي حدود 12 سال، صرفا حدود 2 ميليون 
آپارتمان ساخته ش��ده اس��ت، نمي توان دليل افت 
تمايل به سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسكن 
را به طرح جديد انبوه سازي دولت نسبت داد. شايد در 
كنار بي ثباتي اقتصاد، رشد مداوم نقدينگي و افزايش 
پايه پولي؛ رشد جهش وار قيمت مصالح ساختماني 
در تابستان س��ال جاري كه در پي تعطيلي اجباري 
كارخانجات توليد سيمان و فوالد به دليل ممانعت از 
خاموشي هاي مكرر برق صورت گرفت، مهم ترين مانع 
و عامل افت تمايل سرمايه گذاري در توليد مسكن به 
شمار مي رود. اگرچه سازندگان در بررسي تحوالت 
كالن اقتصادي و سياس��ي، به واسطه نوع و ماهيت 
كارشان، چشم اندازي ميان مدت )دو ساله( را مدنظر 
قرار مي دهند، اما بي گمان، در صورت بازگشت ثبات 
به اقتصاد، و همچنين رش��د و رون��ق بازار معامالت 
مس��كن، س��ازندگان دوباره فعاليت هاي خود را از 
س��رخواهند گرفت و تالش مي كنن��د، بر تورم هاي 

آشكار و پنهان نهاده هاي توليد فايق آيند.
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انتقاد از پست هاي 
»من در آوردي« در شهرداري 

حبيب كاش��اني، عضو شوراي اس��المي شهر تهران 
نسبت به پس��ت هاي »من در آوردي« در شهرداري 
تهران انتقاد كرد. كاش��اني در س��ي و نهمين جلسه 
علني شوراي اسالمي شهر تهران، در تذكري گفت: 
روز دوش��نبه در مركز ارتباطات ش��هرداري تهران، 
انتصابي اتفاق افتاده هر چند كه معاون مركز مي تواند 
انتصابات مورد نظر خود را داشته باشد اما نگراني من از 
پست هاي »من در آوردي« است كه اتفاق مي افتد. اين 
پست هاي سازماني جديد از كجا آورده مي شود. وي 
افزود: خانمي كه در اين مركز نمي خواستند كار كنند 
پست مشاور تحت عنوان مشاور در طراحي رويدادهاي 
اجتماعي دريافت كردند در حالي كه در 100 س��ال 
گذشته چنين پستي وجود نداشته. اگر كسي توانايي 
دارد بايد از او استفاده شود اما اينكه همه تحت عناوين 
مختلف بر سر سفره باشند كار صحيحي نيست. وي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود به تذكر قبلي خود 
درباره انعقاد قراردادي در منطقه 3 اشاره كرد و افزود: 
چندين پيامك پس از اين تذكر براي من ارسال شد كه 
نمي شناختم پس از معرفي و مشخص شدن شهردار 
منطقه 3 كه پيامك ها را ارسال كرده بود به وي زنگ 
زدم اما توضيحات ايشان ابهامات من را چند برابر كرد. 
كاشاني افزود: بي ترديد هر گاه اين ابهامات برطرف شود 
اعالم خواهم كرد ولي بار ديگر تذكر مي دهم كه نسبت 
به پاسخ به اين تذكر اقدام شود چرا كه بعد از اين مرحله 

بايد به نهادهاي نظارتي گزارش دهيم.

واكنش پليس به ارعاب مردم 
منطقه 15 توسط معتادان 

سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ به 
ادعاي يكي از اعضاي شوراي شهر تهران در مورد حضور 
معتادان متجاهر و ارعاب مردم اين شهرك توسط آنها 
واكنش نش��ان داد. به گزارش ايس��نا، سردار حسين 
رحيمي در حاش��يه حضور در مركز نظارت همگاني 
197 تهران بزرگ با حضور در جمع خبرنگاران درباره 
ج��والن معتادان متجاهر در ش��هرك رضويه و ايجاد 
مزاحمت براي اهالي با پرتاب سنگ و گلوله و ... گفت: 
 اين اظهارات را تكذيب مي كنم و موضوع صحت ندارد. 
پليس تمام نقاط پايتخت را تحت نظر و نظارت داشته 
و بر اين موارد اشراف كامل وجود دارد.  وي از اين افراد 
خواست كه با ارايه آمار و اطالعات غلط منجر به تشويش 
اذهان عمومي و ايجاد نگراني و اضطراب در ميان مردم 
نشوند. بر اساس اين گزارش، تكذيب پليس در حالي 
صورت گرفته است كه ويديوي بازديد يكي از اعضاي 
شوراي شهر تهران در شهرك رضويه در فضاي مجاري 
دست به دست مي شود. ويديويي كه مردم منطقه به اين 
عضو شورا از ايجاد مزاحمت هاي روزانه و شبانه معتادان 
متجاهر گاليه مي كنند. سردار رحيمي همچنين درباره 
شمار ماموريت هاي پليس در تهران گفت: پليس تهران 
روزانه بيش از 10هزار ماموريت را در س��طح پايتخت 
انجام مي دهد و ما تمام تالش خود را براي تامين امنيت 
در سطح شهر تهران انجام مي دهيم. در اين ميان نيز 
ممكن اس��ت در مواردي انتقاداتي به عملكرد وجود 
داشته باش��د كه ما آن را به جان و دل مي خريم و تمام 
تالش��مان نيز اين است كه اين موارد را برطرف كنيم. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ درپاسخ به پرسشي 
درباره فعاليت مراكز انتظام پليس پيشگيري گفت: 
در حال حاضر 196 مركز انتظام در تهران فعال است 
و مواردي نظير حفاظت و نگهباني از جمله اقداماتي 
اس��ت كه اين مراكز در كنار پليس انجام مي دهند. 
رحيمي ادامه داد:  درهمين راستا نيز از مردم و مديران 
مجتمع هاي مسكوني مي خواهيم با اين شركت ها 
ارتباط برقرار كرده و نس��بت ب��ه انتخاب نگهبانان 
محالت از ميان اين شركت ها اقدام كنند.نگهبانان 
محله انتخاب شده از اين ش��ركت ها از فيلترهاي 
نظارتي عبور كرده و سوابق اين افراد بررسي مي شود.
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لوايح 4 قلو براي بهبود ساخت وساز

نظر به اینکه آقای عباسعلی نریمانی با وکالت آقای جواد اسماعیلی به شماره وکالت 
1۶۴۹1 دفتر خانه ۳۰۰ سرخرود( احدی از مالکین مشاعی پالک 18۴- فرعی از 118 
اصلی بخش ۲- ثبت محمود آباد واقع در س�رخرود طی درخواس�ت وارده بشماره 
1۶۴۹1 مورخ 1۴۰۰,۰۹.۲۳ تقاضای افراز حصه و سهمی موکل خویش به میزان 1۷۰۰ 
سهم مشاع از کل ۳۴۰۰ سهم مش�اع از ششدانگ پالک مذکور را از این اداره نموده 
وازاعالم آدرس ومحل سکونت مالكین مشاعی دیگر اظهار بی اطالعی وعجز نموده 
اس�ت لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم االجراء به دیگر 
مالكین مشاعی خواندگان افراز ( به اسامی : 1- طاهره خامه سیفی ۲-حسن شالیکار 
۳- صادق رمضانی ۴بابک اقدسی 5- سهیال قلی زاده ۶- نازی کریم زاده ۷- مهری 
ملکی 8- خدیجه ناساری -۹ مصطفي وفائی 1۰- کاظم اصغری 11- حسین اصغر زاده 
گرد رودباری 1۲- جعفر داورزن 1۳- جعفر زمانی 1۴- فاطمه بختی بهنمیری 15- رضا 
نامدار ، اخطار ا بالغ می گردد راس ساعت 1۰ صبح روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰.11.11 جهت 
عملیات افراز که توسط نماینده و نقشه بردار این اداره انجام می گیرد در محل وقوع 
ملک حضور بهم رس�انند بدیهی است عدم حضور مالکان مش�اعی مانع از اجرای 

عملیات افراز ... م الف 1۲58۰۴۹ 
تاریخ انتشار : 1۴۰۰/1۰/۲۲

مرتضی خواجوی - رئیس ثبت اسناد و امالک محمودآباد

آگهی دعوت به افراز

بدین وس�یله اعالم می نماید به موجب درخواس�ت آقای محس�ن اردش�یری فرزند حس�ین 
ب�ا وکال�ت خان�م طاه�ره دبیری ق�رار تحری�ر ترک�ه مرحوم الف�ت اردش�یری قرار ش�ماره 
1۴۰۰5۰۳۹۰۰۰۴1۲۷۳۹شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گیالنغرب صادر و وقت اجرای 
قرار ساعت 1۰ مورخه 1۴۰۰/11/۳۰ تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران 
و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در مورد مذکور 
در محل این شورا واقع در شهرستان گیالنغرب به آدرس میدان مقاومت جنب دادگستری حاضر 

شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان گیالنغرب ،علی رستمی

آگهی وقت اجرای تحرير ترکه 

خانم نوشین آریاپور مالك ششدانگ پالك  ۹15/11۰۳۴واقع در عبدامام گناوه پخش شش بوشهر با تسلیم استشهاد محلي گواهي 
شده دفتر ۹۳ گناوه مدعي است كه یك جلد سند مالكیت ششدانگ پالك  ۹15/11۰۳۴واقع در عبدامام گناوه بخش شش بوشهر 
كه به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است و تاكنون در قید تامین و بازداشت نمي باشد بعلت جابه جایي مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثني را نموده است لذا مراتب طبق اصالح تبصره یك اصالحي ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت اعالم مي گردد كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده یا مدعي وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهي 
به اداره ثبت اسناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالكیت یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثني سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۲۲ /1۰ /1۴۰۰  
  558 م الف

 آگهي فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك915/11۰۳۴  
واقع در عبدامام گناوه بخش شش بوشهر 

محمد چهابدار- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه- از طرف، عبدالحسن بكتاش
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فشار فروش در بازار ارزهاي ديجيتال نسبت به هفته 
قبل كمتر شده است؛ اما وضعيت كلي بازار بيت كوين 
و اكثر آلت كوين ها همچنان نزولي به نظر مي رس��د. 
عالوه بر اين، صندوق هاي سرمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال براي چهارمين هفته پياپي با خروج سرمايه 
مواجه شدند و مجموع س��رمايه خارج شده از آنها به 
۴۶۵ ميليون دالر رس��يد. ارزهاي ديجيتال گذشته 
هم با كاهش قيمت مواجه شدند. قيمت بيت كوين، 
اتريوم و س��والنا به ترتيب در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۲، 
۰.۷۵ و ۵ درصد كاهش يافته است. عملكرد ضعيف 
آلت كوين ها نشان داد كه معامله گران همچنان جانب 
احتياط را در نظر مي گيرند. معم��واًل در دوران ركود 
بازار قيمت آلت كوين ها بيش��تر از بيت كوين كاهش 
مي يابد، چراكه ريسك بيش��تري هم دارند. كاهش 
قيم��ت ارزهاي ديجيتال در ۲۴ س��اعت گذش��ته 
باعث شد كه بعضي از معامله گران فعال در بازارهاي 
اهرم دار ضرر كنند. براي مثال، روز دوش��نبه قيمت 
بيت كوين براي اولين بار در س��ه ماه گذشته به زير 
۴۰,۰۰۰ دالر سقوط كرد و باعث شد موقعيت هاي 
معامالتي بيش از ۱۰۹,۰۰۰ معامله گر ليكوييد شود. 
شركت س��رمايه گذاري كيو سي پي كپيتال، در اين 
رابطه گفته است: »به نظر نمي رسد كه نوسانات بازار 
بازتابنده ترس شديد معامله گران باشد. در حقيقت، 
بررسي هاي ما نشان مي دهد كه هفته گذشته حجم 
قابل توجهي ق��رارداد اختيار خريد به وي��ژه در بازار 

بيت كوين و اتريوم به ثبت رسيده است.«

     خروج سرمايه از صندوق هاي ارز ديجيتال
با كاهش قيم��ت ارزهاي ديجيت��ال، صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز به بازار بدبين شده اند. نرخ هفتگي 
جريان س��رمايه در محصوالت س��رمايه گذاري در 
دارايي هاي ديجيتال، نش��ان مي دهد كه تا ۷ ژانويه 
)۱۷ دي( ۲۰۷ ميلي��ون دالر از اين صندوق ها خارج 
شده است. خروج معامله گران از بازار، فشار فروشي را 
كه از اواسط دسامبر )آذر( آغاز شده بود تشديد كرد و 
ارزش مجموع سرمايه خارج شده از صندوق هاي ارز 
ديجيتال طي چهار هفته گذشته را به ۴۶۵ ميليون 
دالر رس��اند. در هفت روز گذشته، ۱۰۷ ميليون دالر 
از صندوق هاي س��رمايه گذاري ويژه بيت كوين و ۳۹ 
ميليون دالر از صندوق هاي سرمايه گذاري در اتريوم 
خارج شد و جريان خروج سرمايه اين صندوق ها در 

چهار هفته گذشته را به ۱۸۰ ميليون دالر رساند.

    احساسات معامله گران
 همچنان نزولي است

آن طور ك��ه از داده هاي مربوط به بازارهاي مش��تقه 
بيت كوين پيداس��ت، معامله گران حرفه اي نس��بت 
به آينده قيمت بدبين هس��تند. ليكوييدشدن حجم 
قابل توجهي از موقعيت هاي معامالتي صعودي هم اين 
احساس را بيش از پيش تشديد كرده است. بيت كوين 
روز گذشته با سقوط به سطح ۳۹,۶۵۰ دالر پايين ترين 

قيمت خود در پنج ماه گذشته را تجربه كرد؛ رقمي كه 
۴۲.۶ درصد با اوج تاريخي ماه نوامبر )آبان( فاصله دارد. 
عده اي بر اين باورند كه با توجه به ليكوييدشدن ۲.۱ 
ميليارد دالر موقعيت معامالتي اهرم دار النگ )خريد( 
در هفت روز گذش��ته، مي توان گفت »زمستان بازار 
ارز ديجيتال« همين حاال هم آغاز شده است. قيمت 
بيت كوين در ۶۳ روز گذشته همواره در يك كانال نزولي 
در حال نوسان بوده است و اين موضوع نشان مي دهد 
كه معامله گران بايد تا ش��روع فوري��ه )بهمن( انتظار 
قيمت هايي پايين تر از ۴۰,۰۰۰ دالر را داشته باشند. 
پس از برگزاري نشست كميته بازار آزاد بانك مركزي 
امريكا، احساسات معامله گران هم نزولي تر از قبل شد. 
آن طور كه پيداس��ت، فدرال رزرو قصد دارد در سال 
۲۰۲۲ سرعت خريد اوراق قرضه دولتي را كاهش دهد 
و در كنار آن نرخ بهره بانكي را باال ببرد. آشفتگي هاي 
فضاي سياسي قزاقستان در هفته گذشته هم فشار 
نزولي بيشتري را بر بازار وارد كرد. با باالگرفتن شدت 
اعتراض هاي مردمي، اينترنت در سراسر اين كشور 
قطع شد و همين موضوع هش ريت شبكه بيت كوين 

را با سقوطي ۱۳.۴ درصدي مواجه كرد. 

    اثري از حمايت 
قدرتمند معامله گران حرفه اي ديده نمي شود

براي اينكه متوجه ش��ويم احساس��ات معامله گران 
حرفه اي بازار تا چه حد صعودي يا نزولي اس��ت، ابتدا 
بايد پريميوم يا همان اختالف قيمت در بازار آتي و آني 
را بررسي كنيم. اين ش��اخص كه از آن با عنوان »نرخ 
پايه« ياد مي شود معياري براي سنجش اختالف بين 
قيمت قرارداده��اي آتي بلندمدت و قيمت لحظه اي 
بازار است. نرخ پايه ساالنه ۵ تا ۱۵ درصد نشان دهنده 
تعادل در بازار است. اختالف قيمتي بين اين دو بازار، 
ناش��ي از تقاضاي فروشندگان و پرداخت پول بيشتر 
براي اجتناب از عقب افتادن تاريخ سررس��يد قرارداد 
است. زماني كه اين شاخص وارد ناحيه منفي مي شود، 

يك نشانه نزولي اس��ت و به آن اصطالحًا »وارونگي« 
مي گويند. نرخ پايه در طول چند ماه گذش��ته هرگز 
كمت��ر از ۷ درصد نبوده اس��ت و از آنجا ك��ه بازار هم 
در اين مدت رش��د چنداني نداش��ته است، مي توان 
وضعيت اين شاخص را در مجموع مثبت ارزيابي كرد. 
براي آنكه بتوانيم فارغ از عوام��ل خارجي تأثيرگذار 
بر وضعي��ت بازارهاي آتي، احساس��ات معامله گران 
حرف��ه اي را ارزيابي كنيم، بايد س��ري هم ب��ه بازار 
قراردادهاي اختي��ار معامله )Options( بيت كوين 
بزنيم. شاخص انحراف دلتاي ۲۵ درصد معياري براي 
مقايسه قراردادهاي اختيار خريد و اختيار فروش مشابه 
است. زماني كه احساس ترس بازار را فرا گرفته باشد 
و پريميوم قراردادهاي اختي��ار فروش از قرارداد هاي 
اختيار خريد با ريسك مشابه بيشتر شود، اين شاخص 
وارد ناحيه مثبت خواهد ش��د. از سوي ديگر، زماني 
كه فعاالن بازار احساس��اتي صعودي دارند، شاخص 
انحراف دلتاي ۲۵ درصد وارد ناحيه منفي مي ش��ود. 
قرارگرفتن اين شاخص بين مثبت ۸ و منفي ۸ درصد 
هم معمواًل خنثي در نظر گرفته مي شود. آخرين بار كه 
اين شاخص در محدوده ترس و سطح ۱۰ درصد قرار 
داشت، به ۶ دسامبر )۱۵ آذر( باز مي گردد. از آنجا كه 
اين ش��اخص در حال حاضر روي ۸ درصد ثابت شده 
است، مي توان گفت وضعيت احساسات معامله گران 
قراردادهاي اختي��ار بيت كوين در م��رز باريك بين 
نزولي ش��دن و متعادل بودن قرار دارد. عالوه بر اين، 
پريميوم قراردادهاي اختيار فروش پيوسته در حال 
گران ترشدن است و اين يعني معامله گران بازارساز 
و ميزهاي آربيتراژي هنوز مطمئن نشده اند كه سطح 
۳۹,۶۵۰ دالر كف قيمتي بيت كوين بوده است. در 
مجموع مي توان گفت معامله گران نسبت به آينده 
بازار بدبين هستند و ليكوييدشدن ۲.۱ ميليارد دالر 
موقعيت معامالتي النگ در بازارهاي آتي هم نشان 
مي دهد كه معامله گران بازارهاي مش��تقه به مرور 
اعتماد خود را به بازار از دست مي دهند. فقط زمان 

مي تواند مشخص كند كف قيمتي بيت كوين دقيقًا 
كجاست؛ اما در حال حاضر اثري از حمايت قدرتمند 

معامله گران حرفه اي ديده نمي شود.

    جريان هاي مهم سال ۲۰۲۲ 
از نگاه مديرعامل گري اسكيل

مايكل سوننش��اين، مديرعامل گري اسكيل، يكي از 
بزرگ ترن شركت هاي سرمايه گذاري در ارز ديجيتال، 
اخيراً با انتش��ار مطلبي به جريان هاي مهمي اش��اره 
كرده اس��ت ك��ه مي توانند در س��ال ۲۰۲۲ ب��ازار ارز 
ديجيتال را تحت تأثير قرار دهند. سوننش��اين در اين 
نامه به س��رمايه گذاران گف��ت كه به ب��اور او، اقتصاد 
ارزهاي ديجيتال همچن��ان در مراحل اوليه خود قرار 
دارد و در سال جديد، سرمايه گذاران بايد روند توسعه 
زيرس��اخت هاي اين صنعت را زيرنظر داشته باشند. 
سوننش��اين گفته اس��ت: »با توجه به اينكه با گذشت 
زمان، اقتصاد ديجيتال بيشتر در بازارهاي مالي تنيده 
مي شود، اين حوزه مي تواند يكي از بهترين فرصت هاي 
سرمايه گذاري براي بلندمدت باشد. شركت گري اسكيل 
هم به دنبال اين است كه اصلي ترين پروتكل هاي اين 
اكوسيستم را شناسايي كرده و براي دسترسي سريع و 
يكپارچه به آنها، راهي پيدا كند.« او ضمن اشاره به اين 
موضوع كه با گسترش پروتكل هاي جديد ارز ديجيتال، 
دسته بندي پروژه ها بسيار چالش برانگيز خواهد شد، 
افزود: »از سال ۲۰۱۳، همواره تالش كرده ايم بهترين 
و مطمئن ترين فرصت هاي سرمايه گذاري را شناسايي 
كنيم. هدف ما اين اس��ت كه دامنه فعاليت خود را چه 
در صندوق ه��اي مختص به يك توك��ن خاص و چه 
در محصوالت س��رمايه گذاري چندارزي و موضوعي 
گسترده تر كنيم.« مديرعامل گري اسكيل پيش بيني 
كرده است كه در س��ال ۲۰۲۲ نسل سوم وب يا همان 
»وب ۳.۰« بيش از پيش شناخته شده و مورد پذيرش 
قرار خواهد گرفت. به گفته سوننشاين، همين موضوع 
فرصت هاي س��رمايه گذاري هيجان انگي��زي در بازار 
پروژه ه��اي وب ۳.۰ ايجاد مي كن��د. او همچنين باور 
دارد كه NFTها در س��ال ۲۰۲۲ به رشد و تكامل خود 
ادامه خواهند داد. او گفته است: »انتظار داريم كه دنياي 
فيزيكي و ديجيتالي بيشتر از اين با يكديگر آميخته شوند 
و موضوعاتي مانند اعتبار، اصالت و مالكيت و بخش هايي 
مثل مد، موسيقي، امالك را پوش��ش دهند. تيم ما از 
نزديك رشد صنعت  NFTها را تحت نظر گرفته است.« 
سوننشاين در انتهاي مطلب خود نتيجه گيري مي كند 
كه در حال حاضر، قانون گذاران و سياست گذاران بيشتر 
از هر زمان ديگ��ري با صنعت ارزهاي ديجيتال درگير 
هستند. او در اين باره نوشته است: »اين امر باعث ايجاد 
پرسش هاي جديدي شده است؛ مثل اينكه چگونه اين 
فناوري هاي نو بعد از تركيب با چهارچوب هاي نظارتي 
مناسب، شكوفا مي شوند؟ چگونه مي توان شركت هاي 
فعال در صنعت ديجيتال را در خاك امريكا حفظ كرد؟ 
چگونه مي توان اس��تانداردي جهاني ب��راي نظارت بر 

صنعت ارزهاي ديجيتال طراحي كرد؟«

خبر

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري

ويژه
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داده هاي ذخيره شده مردم
بايد امنيت داشته باشد

رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات با اش��اره به اهميت 
راه اندازي و توسعه ديتاسنتر، گفت: در ارايه خدمات فناورانه 
پايه به مردم، ديتاسنتر نقش كارخانه توليد و ذخيره سازي 
را ايفا مي كند و مردم بايد اطمينان پيدا كنند كه داده هاي 
ذخيره شده آنها از حداقل هاي الزم براي تضمين امنيت 
و پيوستگي خدمات برخوردار است. به گزارش ايسنا، با 
توجه به اهميت و نقش مراكز داده به عنوان صنعت مادر و 
استراتژيك در فضاي مجازي و لزوم توسعه ارايه خدمات 
كاربردي در كشور و به منظور ايجاد انگيزه با رويكرد حمايت 
و ارزش گذاري در چارچوب رقاب��ت در ارتقاي فناوري، 
مزيت در افزايش كيفيت، انطباق با تقاضاي بازار و ايجاد 
توازن مطلوب، بر اساس الزامات اسناد باالدستي و اهداف 
و تكاليف قانوني و ... را در دستور كار خود قرار داده است. 

زمان مناسب  سرمايه گذاري
 چرا كه ميزان DPS سهم بيشتر از ميزان بازدهي بازارهاي 
موازي همچون مسكن است؛ به  طور مثال سال گذشته 
يكي از نمادهاي گروه فلزات اساس��ي براي يك ميليارد 
تومان نقدينگي سود خوبي تقس��يم كرد و عالوه بر اين 
قيمت خود سهم نيز به مرور زمان افزايش داشت؛ بنابراين 
سهامدار از محل DPS و افزايش قيممت سهم منتفع شد. 
سهامداران در بررسي اين موضوع بايد اين نكته را مدنظر 
قرار بدهند كه در صورت سرمايه گذاري چند درصد اصل 
سرمايه خود س��ود دريافت مي كنند. پاسخ اين موضوع 
بس��تگي به ميزان ريس��ك پذيري افراد دارد. اشخاصي 
كه نمي خواهند ريس��ك كنند، مي توانند صندوق هاي 
درآمد ثابت با س��ود ماهانه را انتخ��اب كنند. افرادي كه 
ريسك پذيري بيشتري دارند اما تمايلي به ورود مستقيم 
به بازار را ندارند، صندوق هاي سهامي گزينه خوبي براي 
آنهاست. در انتخاب مابين س��رمايه گذاري در صندوق 
و س��هام براي فردي كه دانش سرمايه گذاري را داشته و 
ريسك پذير است، به طور حتم سهام انتخاب جذاب تري 
به حساب مي آيد، چراكه امكان دريافت بازدهي بيشتر از 
صندوق ها را دارد، عالوه بر اين موضوع در سرمايه گذاري 
مستقيم، فرد متحمل پرداخت ۲ درصد سرمايه به طور 
س��االنه براي مديريت صندوق نمي شود. اگر فرد دانش 
كافي براي سرمايه گذاري مس��تقيم را نداشته باشد به  
طور حتم با ضرر روبه رو مي شود بنابراين بهترين راهكار 
براي اين دس��ته از افراد س��رمايه گذاري غيرمستقيم و 
اس��تفاده از صندوق هاس��ت. صندوق ها انواع مختلفي 
دارد و سرمايه گذاران مي توانند بر اساس عملكرد خوب 
بلندمدتي كه به ثبت رسانده اند، صندوق مدنظر خود را 
انتخاب كنند. در حقيقت بهترين راهكار براي تشخيص 
صندوقي كه مي تواند سود بيشتري به سرمايه گذار برساند، 
بررسي عملكرد گذشته آن در بلندمدت است. اگر صندوق 
در گذش��ته روند خوبي را ثبت كرده باش��د به اصطالح 
امتحان خود را پس داده و با اطمينان خاطر بيش��تري 
مي توانند اقدام به س��رمايه گذاري كنند اما به  طور كلي 
گمان مي كنم اكنون بهترين فرصت براي سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه است. در زماني كه كل بازار رشد مي كند و 
هياهويي در جو كلي بازار حاكم بوده، به مراتب ريسك آن 
افزايش پيدا مي كند اما در حال حاضر قيمت ها به سطح 
منطقي دست پيدا كرده اند و آينده خوبي براي كليت بازار 

سرمايه متصور هستم.

ضرب االجل سازمان حفاظت 
از داده اروپا به يوروپل

به آژانس مجري قانون اتحاديه اروپا دستور داده شده 
تا مخزن عظيمي از داده هاي خصوصي افراد را حذف 
كند كه توسط سازمان هاي پليس كشورهاي منطقه 
طي ۶ سال گذشته جمع آوري شده است. به گزارش 
مهر به نقل از ورج، سازمان ناظر حفاظت از داده اروپا 
)EDPS( اين دستور را صادر كرده است و يوروپل يك 
سال فرصت داده تا مخازن داده اش را بررسي و سپس 
داده هايي كه به تحقيقات مجرمانه مربوط نيست را 
حذف كند. طبق گزارش گاردين، حجم كل داده هاي 
ذخيره شده در سيستم هاي يوروپل حدود ۴پتابايت 
)معادل صدها ميليارد صفحه متون چاپ ش��ده( و 
ش��امل داده هايي درباره حداقل يك چهارم ميليون 
مظنونين فعلي يا س��ابق عمليات هاي تروريستي و 
جنايات و ديگر افرادي است كه در شبكه هاي تماس 
اين س��ازمان وجود داش��ته اند. داده هاي مذكور از 
تحقيقات جنايي انجام شده توسط مقامات پليس ملي 
در كشورهاي اتحاديه اروپا استخراج و بعدا با يوروپل 
به اشتراك گذاشته شده است. سازمان ناظر حفاظت 
از داده اروپا در متن بيانيه خود اعالم كرده در س��ال 
۲۰۱۹ ميالدي تحقيقي درباره شيوه كنترل داده هاي 
حساس در يوروپل انجام و مشخص شد اين سازمان 
داده هاي خصوصي مظنونين جرايم و تروريسم را 
بدون بررسي هاي كافي در مورد موجه بودن نظارت 
بر افراد ذخيره مي كند. يك سال بعدEDPS براي 
عدم پي��روي از قوانين مربوط به داده ها و قراردادن 
ش��هروندان در مع��رض خطر ارتباط نادرس��ت با 
فعاليت هاي مجرمانه، هشداري براي يوروپل صادر 
ك��رد. در بيانيه EDPS آمده اس��ت: هرچند از آن 
زمان يوروپل اقدامات��ي را اجرا مي كند، اما هنوز از 
درخواست سازمان براي تعريف بازه زماني مناسب 
نگهداري داده هاجهت فيلتر و استخراج داده هاي 

شخصي مجاز براي تحليل پيروي نكرده است.

شهرستان جم براي تامين
آب شرب از سفره هاي زيرزميني 

استفاده مي كند
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني ش��ركت 
آب و فاضالب اس��تان بوشهر: مدير آبفاي شهرستان 
جم در كارگاه آموزشي مديريت مصرف با بيان اينكه 
بانوان نقش مهمي در مديريت مصرف آب، برق و گاز 
دارند اظهار داشت: بانوان مي توانند در اين عرصه كمك 
شاياني در مديريت مصرف كنند. مهرورز وضعيت آب 
شرب در شهرستان جم را مورد اشاره قرار داد و افزود: 
تنها شهرستاني كه در استان بوشهر به صورت ۱۰۰ 
درصد از س��فره هاي زيرزميني براي تامين آب شرب 
استفاده مي كند شهرستان جم است. وي با بيان اينكه 
مابقي شهرستان هاي استان بوشهر آب شرب خود را 
از طريق آبشيرين كن و خطوط آبرساني كوثر تامين 
مي كنند تصريح كرد: شهرستان جم نسبت به ديگر 
شهرستان هاي استان بوشهر به دليل تامين آب از منابع 
محلي داراي محدوديت هاي بيشتري است كه نياز به 

همكاري در مديريت مصرف آب بيشتري مي باشد.

خروجمجددسرمايهازصندوقهايارزديجيتالبرايچهارمينهفتهپياپي

بازار بيت كوين همچنان نزولي است

فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی»  فوق« به شماره مناقصه3572897035  را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد 

تاریخ 1400/10/20 می  باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به آدرس مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
1( مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 19 روز   دوشنبه                    1400/10/27
2( مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد : ساعت 19 روز      دوشنبه                    1400/11/11

3( اطالعات دستگاه مناقصه گزار : 
- آدرس : شیراز ، بزرگراه امام خمینی ، حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ، منطقه پنج عملیات انتقال گاز ، کدپستی 96315-71798  و شماره تماس   38403800-9 -071

- شماره فراخوان درسامانه ستاد: 2000093261000024   
4( تاریخ درج آگهی:

- تاریخ آگهی نوبت اول :    روز     دوشنبه                      1400/10/20
-  تاریخ آگهی نوبت دوم :   روز    چهارشنبه                    1400/10/22

5( درصورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه با شماره تلفن  07138132404  و موارد مرتبط فنی با شماره تلفن 07138132338  تــماس حاصل نمایند.
6( اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 

- مرکزتماس : 021-41934
- دفترثبت نام: 88969737 – 85193768

 )87200039( 

شركت انتقال گاز ایران
منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1۲55۰۰6

روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز

  CHECK VALVE 30”-600 357۲897۰35(تامين شير يکطرفه (

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
پاالیشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شركت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول

شناسه آگهي : 1۲578۲3

2000093498000854شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای MI-0040025-MR3 مناقصه شماره R3MI/1400/011شماره مناقصه و تقاضا 

GEAR MOTOR FANموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
980/000/000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار
تضمین شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران مي باشد.

19/600/000/000 ریالمبلغ برآوردي مناقصه
10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي در سامانه ستاد 
آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كیفي 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 
زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پاالیشگاه سوم- آدرس مناقصه گزار
ساختمان اداری -امور كاال 

بدیهـی اسـت کلیـه فرآیند برگـزاری مناقصـه الکترونیکـی از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـامانه سـتاد( به نشـانی: 
WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی 

نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 5037-07731315179 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي  مزايده و تجديد مزايده
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در نظر دارد ،دو قطعه زمين جاي مغازه، يك واحد تجاري و دو قطعه زمين مسكوني  متعلق به خود را از طريق مزايده و تجديد مزايده عمومي ) نوبت اول( واگذار نمايد.  متقاضيانمي توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات 

موارد واگذاري از تاريخ نشرآگهي همه روزه به جز ايام تعطيل درساعات اداري به ستاد مركزي سازمان واقع درخيابان سروش ، خيابان مصلي ، كوچه شاهزاده ابراهيم مراجعه و نسبت به كسب اطالعات و تهيه اسناد مزايده وتجديد مزايده ) نوبت اول ( اقدام نمايند.
آخرين مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت ۱۳:۰۰روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ مي باشد .

مشخصات زمین جاي مغازه  :
  يك قطعه زمين جاي تجاري به شماره قطعه H 194 واقع در شهرك كوثر،  بلوار كوثر بعد از چهار راه، به مساحت ۲۸متر مربع 
   يك قطعه زمين جاي تجاري به شماره قطعه H 195 واقع در شهرك كوثر،  بلوار كوثر بعد از چهار راه، به مساحت ۲۸متر مربع 

مشخصات واحد تجاري  :
   يك واحد تجاري  واقع در خيابان چهارباغ باال، بعد از مجتمع كوثر، مجموعه تجاري مبلمان شهري)نگين شهر( طبقه زيرزمين به شماره موقت۱۴، به مساحت ۵۰متر مربع

مشخصات زمين مسكوني :
  يك قطعه زمين مسكوني واقع در خيابان گلستان، مابين خيابان آل بويه شمالي و خيابان الهيه،كوچه نسترن۳،به شماره موقت ۱۳  از تفكيكي موسوم به متين پور به مساحت ۲۱۱ متر مربع

مشخصات زمین مسكوني :
  يك قطعه زمين  ششدانگ با كاربري فضاي سبز داراي اولويت بندي مسكوني با پالك ثبتي ۱۰۳۹۳/۱۵۲۳/۳۹۴۵ بخش ۵ ثبت اصفهان  واقع در خيابان جي غربي ، خيابان ا... اكبر، كوي شهيد اخالقي، قطعه زمين شماره۹ از تفكيكي محمدرضا 

بخردي، به مساحت ۲۰۰ متر مربع 
شرایط  :

۱-ارائه سپرده شركت در مزايده وتجديد مزايده) نوبت اول( به صورت واريز نقد به حساب سپرده سازمان يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه.
۲-درصورتي كه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۳-سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.
۴-س��اير اطالع��ات و جزئي��ات مربوطه در اس��ناد مزاي��ده و تجديد مزاي��ده) نوب��ت اول(  موجود مي باش��د.درصورت ني��از  در س��اعات اداري با ش��ماره تلف��ن ۰۳۱۳۴۴۵۶۰۶۰تماس حاصل نمائيد و يا از وب س��ايت اين س��ازمان به نش��اني  

www.isfahan.ir/khadamatmotori  بازديد بعمل آوريد.     

 سازمان خدمات موتوري
 شهرداري اصفهان

شهرداري اصفهان

نوبت اول

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان

سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان به شماره 14۰۰/1۰/س 



تعادل  |
يك گزارش پژوهش��ي نش��ان مي ده��د در فصل 
تابستان س��ال جاري، صنعت رونق ماليمي داشته 
است. اين درحالي اس��ت كه دو بخش كشاورزي و 
معدن با ركود همراه بوده اند. جزييات اين گزارش 
و بررسي روند فصلي تغييرات شاخص مقدار توليد 
در سه بخش صنعت ساخت، معدن و كشاورزي از 
تابستان 1398 تا تابس��تان 1400 نشان مي دهد 
كه رش��د نقطه به نقطه مقدار توليد بخش صنعت 
ساخت از تابستان سال 1399 به بعد همواره مثبت 
بوده؛ اگرچه در تابس��تان 1400 از س��رعت رشد 
آن كاس��ته شده اس��ت. در مقابل، دو بخش معدن 
و كش��اورزي دچار ركود و افت توليدات هس��تند. 
به استثناي بخش كشاورزي، سطح توليدات در دو 
بخش صنعت س��اخت و معدن در تابستان 1400 
در مقايس��ه با ارقام س��ال پايه يعني 100 =1390 
همچنان كمتر بوده كه به معني عدم تحول معنادار 
در ارتقاي س��طح توليدات طي دهه اخيراس��ت. از 
سوي ديگر، روند تغييرات شاخص بهاي توليدكننده 
براي هر س��ه بخش طي بازه زماني مورد بررس��ي، 
افزايشي بوده كه بخشي از آن را مي توان به افزايش 
سطح قيمت هاي مربوط به هزينه نهاده هاي توليد 
در س��طح جهاني و داخلي و بخش��ي هم به كاهش 
عرضه به دليل قطعي ب��رق در برخي صنايع و افت 

موجودي مواد اوليه، نسبت داد. 

    صنعت ساخت
براس��اس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، روند شاخص تعديل شده فصلي مقدار توليد 
در بخش صنعت ساخت طي فصول تابستان 1398 
تا تابستان 1400 نشان مي دهد، اين شاخص پس از 
تجربه رشد منفي در بهار 1399 و سپس رشد مثبت 
طي سه فصل متوالي، در زمستان 1399 به باالترين 
حد خود رس��يد. از فصل بهار 1400 روند نزولي اين 
شاخص آغاز و تا تابستان ادامه يافت. رقم تعديل شده 
فصلي شاخص مقدار توليد بخش صنعت ساخت در 
تابستان 1400 حدود 91.7 بوده كه اگرچه در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل، حدود 2 درصد رشد داشته، اما 
از سرعت رشد آن در مقايسه با فصول اخير، كاسته شده 
كه قطعي برق در برخي صنايع يكي از عوامل كاهش 

نرخ رشد در اين فصل است.
با وجود رشد ش��اخص در فصل تابستان در مقايسه 

با فصل مش��ابه س��ال قبل، همچنان سطح شاخص 
پايين تر از سطح آن در سال پايه يعني 1390 است كه 
اين موضوع براي كليه فصول از ابتداي سال 1398 تا 

تابستان 1400 هم صادق است. 
ارزيابي ها نشان مي دهد، شاخص بهاي توليدكننده 
بخش صنعت س��اخت طي بازه مورد بررس��ي، طي 
تابستان 1398 تا تابستان 1400 همواره روند صعودي 
داشته، با اين تفاوت كه س��رعت رشد آن از تابستان 
1399 در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل، به طور 
قابل توجهي افزايش يافته است. رقم شاخص مزبور در 
تابستان 1400 به 577 رسيده كه نسبت به تابستان 
1399 ح��دود 80 درصد رش��د ك��رده و علت اصلي 
آن افزايش هزينه تامي��ن نهاده هاي توليد )داخلي و 

وارداتي( بوده است.
با توجه به پيشنگر بودن شاخص بهاي توليدكننده، 
بخش��ي از افزايش ش��اخص بهاي مصرف كننده در 
اقالم صنعتي در هر فصل به افزايش ش��اخص بهاي 
توليدكنن��ده در تولي��دات متناظ��ر در فصل قبلي 
نسبت داده مي شود، لذا انتظار مي رود شاخص بهاي 
مصرف كننده در فصل پاييز براي اقالم صنعتي موجود 

در سبد كاالي خانوار، به تناسب افزايش يابد.

    معدن 
اين گزارش در ادامه س��طح ش��اخص مقدار توليد 

تعديل شده فصلي بخش معدن طي دو سال منتهي 
به تابستان 1400 را بررسي كرده كه نتايج آن نشان 
مي دهد، همواره پايين تر از رقم آن در س��ال 1390 
بوده كه به معني عدم تح��ول معنادار در اين بخش 
در رابط��ه با افزايش س��طح توليدات طي ده س��ال 

اخير است.
 اين شاخص پس از آنكه در تابستان 1399 به باالترين 
ميزان خود از ابتداي سال 1398 رسيد )97.8(، شروع 
به افت كرد و طي 4 فصل متوالي كاهش، در تابستان 
1400 به.94.1 رسيد. رشد اين شاخص در تابستان 
1400 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 
منفي 4 درصد بوده كه بيشترين نرخ كاهش در مقايسه 

با دو فصل گذشته را داراست.
حال با توجه به نرخ رش��د منف��ي مقدار توليد بخش 
معدن براي س��ه فصل متوالي و تش��ديد آن در فصل 
تابستان، نتيجه گيري مي شود كه اين بخش از فصل 
تابستان سال 1400 وارد ركود شده است. در تابستان 
1400 ش��اخص بهاي توليدكنن��ده بخش معدن به 
حدود 1018 رسيد. اين شاخص از ابتداي سال 1398 
همواره روند صعودي داش��ته و رقم آن در تابس��تان 
1400 در مقايسه با تابس��تان 1399 بيش از دو برابر 

رشد كرده است. 
عوامل گوناگوني در افزايش به��اي توليدكننده در 
بخش معدن اثرگذار هستند كه كاهش توام عرضه 

و افزايش هزينه هاي توليد از مهم ترين آنها بوده و با 
توجه به پيوند پيش��يني اين بخش با ساير بخش ها 
و تامين نياز كاالهاي واس��طه اي آنها، افزايش بهاي 
توليدكننده در بخش معدن تاثي��ر قابل توجهي بر 
افزايش بهاي توليدكننده در ساير زنجيره هاي مرتبط 

در صنعت ساخت نيز خواهد گذاشت.

   كشاورزي
به دلي��ل ماهيت فعاليت بخش كش��اورزي، معموال 
روند فصلي توليدات محصوالت اين بخش كه بيشتر 
مبتني بر توليدات زراعي و باغي است، در فصول نيمه 
نخست سال از افزايش نسبي برخوردار است. با توجه به 
نوسانات فصلي توليدات بخش كشاورزي، براي تحليل 
روند شاخص توليد اين بخش، روند تعديل فصلي شده 

اطالعات دقيق تري را در اختيار قرار مي دهد. 
 براساس آنچه روند تعديل فصلي شده شاخص مقدار 
توليد بخش كشاورزي نش��ان مي دهد، طي دو سال 
منتهي به تابستان 1400شاخص مقدار توليد بخش 
كشاورزي )تعديل شده فصلي( عليرغم اينكه در بهار 
و تابستان 1400 كاهش يافته، برخالف روند حاكم بر 
دو بخش صنعت ساخت و معدن، همواره از مقدار آن 

در سال 1390 باالتر بوده است. 
 رقم ش��اخص مزبور در فصل تابس��تان 1400 برابر 
با 104.9 بوده كه در مقايس��ه با تابس��تان سال قبل، 
حدود 6 درص��د كاهش يافته ضمن اينكه افت توليد 
در مقايسه با فصل قبل، بيشتر نيز شده است. طي دو 
فصل بهار و تابستان 1400 رشد شاخص مقدار توليد 
بخش كشاورزي منفي بوده كه به معني بروز ركود در 
اين بخش است. يكي از مشكالت مرتبط با افت توليد 
بخش كشاورزي، كاهش ميزان دسترسي به نهاده هاي 
توليد به ويژه آب به علت بروز خشكسالي و تغييرات 

اقليمي در برخي از نقاط كشور است.
ش��اخص قيمت توليدكنن��ده اين بخ��ش نيز كه 
هم��واره روند صع��ودي را طي دو س��ال منتهي به 
تابستان 1400 طي كرده در تابستان 1400 به 528 
رسيده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل حدود 
70 درصد افزايش يافته اس��ت. بنابر اين گزارش و 
باتوجه به ضريب اهمي��ت باالي كاالهاي خوراكي 
و آشاميدني در س��بد هزينه خانوار، افزايش بهاي 
توليدكننده اين بخش آثار مس��تقيمي بر افزايش 
قيمت مصرف كننده دارد كه كاهش عرضه و افزايش 

تقاضا بر افزايش مزبور تاثير خواهد گذاشت. 
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قيمت مرغ ۸۰  هزار تومان 
نخواهد شد

در حالي كه مديرعامل اتحاديه مرغداران معتقد است 
احتماال قيمت هر كيلو مرغ بعد از حذف ارز ترجيحي 
حدود 65 هزار تومان شود، يك نماينده مجلس گفته 
است كه با حذف ارز ترجيحي قيمت هركيلو مرغ به 
80 هزار تومان خواهد رسيد. روز گذشته امير آبادي 
فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس كه در يك برنامه 
تلويزيوني صحبت مي كرد، گفت كه اگر ارز ترجيحي 
حذف شود، براساس پيش بيني هاي دولت قيمت هر 
كيلو مرغ 60 هزارتومان و براساس پيش بيني مجلس 
قيمت مرغ 80 هزار تومان خواهد شد. در اين راستا 
و در پاس��خ به اين سوال كه آيا با حذف ارز ترجيحي 
قيمت مرغ به 80 هزارتومان خواهد رس��يد يا خير، 
حبيب اس��داهلل نژاد،  مديرعامل اتحاديه مرغداران 
گوشتي به ايسنا گفت: جلسات كارشناسي با وزارت 
جهاد و سازمان حمايت برگزار شد و در آن تشكل ها 
نظرات خود را اعالم كردند. سازمان حمايت نظرات 
خود را مطرح كرد. ولي آن جلسات خروجي قيمتي 
مشخصي نداش��تند. وي ادامه داد: قيمت مرغ تابع 
مولفه هاي توليد از جمله ذرت، سويا و جوجه يكروزه 
و...است. در ابتدا بايد مشخص شود قيمت و نوع ارز 
و قيمت نهاده هاي توليد چقدر خواهند شد و سپس 
براساس آن قيمت نهايي را تعيين كرد. مديرعامل 
اتحاديه مرغداران گوشتي اضافه كرد: البته براساس 
پيش بيني اوليه قيمت مرغ به 80 هزار تومان نخواهد 
رسيد و خيلي پايين تر از اين عدد خواهد بود. صرفا 
 اين اعداد گمانه زني ب��وده و پيش بيني ما كمتر از

 65 هزارتومان است.

توزيع ۱۰۰ هزارتن برنج 
وارداتي براي كنترل قيمت ها

تسنيم | شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد 
100 هزار تن برنج هندي ه��ر كيلوگرم 185 هزار 
ريال، برنج تايلندي هر كيلوگ��رم 125 هزار ريال و 
برنج پاكس��تاني هر كيلوگرم 205 هزار ريال براي 
مصرف كنن��دگان توزيع مي كند. اين ش��ركت در 
راس��تاي اجراي تصميمات قرارگاه امنيت غذايي 
وزارت جهاد كش��اورزي 100 هزار ت��ن انواع برنج 
وارداتي را ب��ا هدف حفظ آرامش ب��ازار، حمايت از 
اقشار آس��يب پذير و كنترل قيمت اين محصول در 
بازار در كشور توزيع مي كند. اين مقدار برنج از طريق 
ش��بكه هاي منتخب توزيع از قبيل فروشگاه هاي 
زنجيره اي، تعاوني هاي مصرف سراس��ري، اصناف 
منتخب، مراكز عرضه مستقيم كاال، ميادين ميوه و 
تره بار وارد شبكه توزيع خواهد شد. مقادير تخصيصي 
برنج در سطح استان ها از طريق كارگروه هاي تنظيم 

بازار در شبكه هاي منتخب، توزيع خواهد شد. 

پيامسيدرضامرتضوياستاندار
 اصفهانبهمناسبت۲۳ديماه

سالروزتاسيسذوبآهناصفهان:
ذوب آهن كانون ارزنده 
 خودباوري و بومي سازي
 در ۵۰ سال  معاصر است

بي تردي��د در صنعت بين الملل��ي صنعت ذوب آهن 
همواره يك��ي از صنايع تخصصي و م��ادر بوده و اين 
مجموع��ه، به عن��وان كان��ون ارزنده خودب��اوري و 
توانمندسازي بومي در طول 50 سال معاصر به خصوص 
پس از انقالب ش��كوهمند انقالب اسالمي و در طول 
دوران دفاع مقدس و پس از آن در دوران هاي مختلف 
به گونه اي جهادي و تحسين برانگيز در راستاي ايجاد 
تحوالت ساختاري و عملياتي با رويكردي مديريتي 
بر مبناي آينده محوري در راس��تاي بومي سازي اين 
صنعت بنيادين نقشي بي بديل ايفاد نموده و مي نمايد.  
بي گمان نقش اين مجتمع صنعتي در سازندگي پويا و 
پايدار صنايع راهبردي كشور بر همگان محرز و تحسين 
برانگيز بوده و صنعتگران جهادي اين جبهه راهبردي 
با ممارس��ت مجدانه و كوشش هاي س��اعيانه خود 
توانسته اند در انتقال سازنده دانش فني و ساخت صنايع 
بزرگ و مهم و زيربنايي به گونه اي موفق و اثرگذار حاضر 
شده و اين مجتمع صنعتي با بهره مندي از خرد جمعي 
و مديريت آگاه و آينده  نگر توانس��ته است، همچون 
ساير پيشرفت ها در تحقق رسالت فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي خود نيز با بهره مندي از پتانسيل هاي بومي و 
ملي نقشي بسزا و ژرفي ايجاد نموده و جايگاهي ممدوح 
در شاخص مشاركت همگاني در مقوالتي نظير پدافند 
غيرعامل، تربيت ني��روي متخصص و تحول آفرين، 
بومي سازي و خلق ابزار و تجهيزات راهبردي و ... خلق 
نمايد. حضور كارخانه ذوب آهن اصفهان در جغرافياي 
سختكوش شهرستان لنجان ايجادكننده بسترهاي 
بي همتا و نافعي باالخص در محوريت با موضوعاتي 
همچون مشاركت هاي عمومي، حوادث غيرمترقبه و... 
بوده كه مي توان به مشاركت فعال و مستمر نيروهاي 
جان بركف و ايثارگر در جنگ تحميلي، از جمله تقديم 
290 شهيد گرانقدر به نظام مقدس جمهوري اسالمي 
اشاره نمود و اعتقاد راسخ هرم انساني متعهد متفكر و 
متعبد اين اكوسيستم پوياي صنعتي خبر دارد. رويكرد 
مديريت شده اين مجتمع عظيم صنعتي در شرايط 
جنگ ناجوانمردانه اقتصادي با موضوع توليد موفق 
انواع ريل بر اس��اس استانداردهاي جهاني با حجمي 
بالغ ب��ر 55 هزار تن، نقش مهم اين صنعت مادر را در 
اجراي پروژه هاي ريل ملي تبيين و مبرهن مي سازد. 
همچنين كاهش 50 درصدي برداشت آب از حوضه 
آبي زاينده طي 10 سال اخير و گسترش جنگل دست 
كاشت با وسعتي افزون بر 16 هزار و 500 هكتار گواهي 

موكد بر رويكرد مديريت سبز اين صنعت است.

ازرونقماليمصنعتتاركوددربخشمعدنوكشاورزي!

روند توليد در سه بخش 

جلسه پدافند غيرعامل ش�رکت فوالد خوزستان 
با حضور حسن ساس�انی جانشين سازمان پدافند 
غيرعامل کش�ور و هي�ات همراه، امي�ن ابراهيمی 
مدیرعامل، مشاوران، قائم مقامان، معاونان و مدیران 
شرکت فوالد خوزس�تان ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ در سالن 
کنفرانس س�اختمان مدیرعامل برگزار شد.امين 
ابراهيمی مدیرعامل فوالد خوزستان در این جلسه 
گفت: فوالد خوزستان نقش کليدی در زنجيره فوالد 
کشور ایفا می نماید. با همت کارکنان پس از تامين 
نياز داخلی، ۶۰ درصد محصوالت این شرکت صادر 
می ش�ود. وی افزود: در سالی که ش�عار آن توليد، 
پشتيبانی ها و مانع زدایی ها می باشد، با ایجاد قطعی 
های برق و گاز، حجم توليد این شرکت بسيار کاهش 
یافت. البته شرکت فوالد خوزستان با افقی که برای 
خود مشخص نموده است، قصد دارد ۲۵ درصد توليد 
کش�ور را در صنعت فوالد به خ�ود اختصاص دهد. 
ابراهيمی گفت: در ح�ال حاضر ۱۴۵ پروژه با هزینه 
بالغ ب�ر ۲۳ هزار ميليارد تومان برای توس�عه فوالد 

خوزستان در نظر گرفته شده است.
محسن ساسانی جانشين سازمان پدافند غيرعامل 
کشور در این نشست اظهار داشت: پدافند غيرعامل 
عبارت است از: حفاظت از دارایی های ملی در برابر 
تهدیدهای تخصص�ی )اقدامات غير مس�لحانه(. 
جنگ اقتصادی قواع�دی دارد که حفاظت از آن بر 
عهده  فرمانده اقتصادی می باش�د. به دليل اینکه 
تهدیدها متفاوت شده، س�از و کار محافظت از آن 
نيز متفاوت است. پدافند غيرعامل، سرعت، دقت 
و قدرت حفاظت از سيستم را افزایش می دهد. وی 
افزود: فرآیندهای پولی و مالی، با قوانين وضع شده 
در امور بين المللی، دستاویز ابر قدرت ها شده است 
و در ح�وزه اقتصاد اگر با دقت و هوش�مندی پيش 
نرویم، با وجود بدافزارها، دچار اختالل خواهيم شد. 
وی افزود: در طول سال جاری ۳ مرتبه صنایع اصلی 

کشور ما مورد حمله سایبری قرار گرفته است. حال 
اگر سيستم پولی و مالی در کشور  دچار تهاجم شود، 
چه اتفاقی خواهد افتاد. ب�ه  همين دليل نياز وجود 
پدافند غيرعامل بيشتر احساس می شود. ساسانی 
در ادامه گفت: تعریفی به نام توسعه پایدار در کشور 
مطرح شده است که مصادیق عملياتی آن بر زمين 
مانده است. زیرا در مکان یابی و جانمایی آنها اشتباه 
شده اس�ت. به عنوان مثال دفتر مرکزی و پرداخت 
ماليات در منطقه خودش�ان اتفاق نمی افتد. پنجاه 
درصد ماليات در استان های اصفهان و کرمان توزیع 
شده و مابقی در ميان ۲۹ استان دیگر توزیع می شود. 
وی افزود: برای هر سازمانی نياز است که هزینه های 
توليد آن کاهش یافته و در مقابل، سرمایه در گردش 
تولي�د آن افزایش یابد. ساس�انی تصریح نمود: بنا 
بر تعری�ف پدافند غيرعامل، جذابي�ت هدف برای 
دش�من در طرح های اقتصادی بای�د کاهش یابد. 
وی اف�زود: با وجود س�طح باالی س�واحل دریایی، 
متاس�فانه بر ظرفيت اقتصادی توس�عه دریایی در 
کشور سرمایه گذاری نشده است. جانشين پدافند 
غيرعامل خاطر نش�ان کرد: تنها ۸ درصد س�طح 
معدنی کشور استخراج شده است. با جانمایی شرکت 
های معدنی و فاصله آنها با شرکت های صنعتی، هزینه 
حمل و نقل باالیی بر ش�رکت های صنعتی تحميل 
می  شود. وی با بيان یک س�وال گفت: در زمانی که 
حادثه ای در شرکت فوالدی اتفاق می افتد، سيستم 
اطالع رسانی به مدیریت و تصميم گيری برای اولویت 
ورود واحدهای مربوطه چگونه انجام می شود؟ نحوه 

اعزام نيروهای بهداش�ت و درمان، زمان رس�يدن 
نيروهای آتش نش�ان به محل حادثه چگونه است؟ 
امروزه در زمان بروز حادثه، جامعه از مدیران شرکت 
ها و سازمان ها نداشتن اطالعات کافی را نمی پذیرد.  
غالمرض�ا فروغی نيا مدی�ر روابط عموم�ی فوالد 
خوزستان گفت: با وجود سواحل دریایی بسيار در 
کشور، صنعت به جای دریامحور، کویر محور می باشد . 
علی اصغر مشهدی زاده معاون مالی و اقتصادی فوالد 
خوزستان گفت: شرکت فوالد خوزستان با مشکالتی 
روبرو است؛ از یک سو تشویق شده که ارز آور است 
و از س�وی دیگر متهم اس�ت که چرا صادرات انجام 
می دهد. مدیرعامل فوالد خوزستان در این نشست 
گفت: قانون ماده ۲۰۱ بند ک برنامه ۵ س�اله توسعه 
کشور می گوید: رعایت اصول پدافند غيرعامل در 

طراحی و اجرای طرح های حس�اس و مه�م و یا در 
دست مطالعه و نيز تاسيسات زیر بنایی و ساختمان 
های حساس، ش�ریان های اصلی و حياتی کشور و 
آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده ۱7۹ این قانون به منظور پيشگيری و 
کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غير طبيعی است. 
وی افزود: ميزان خسارت و صدمات ناشی از عوامل 
و پدیده های بالقوه و یا بالفعل خسارت زا نسبت به 
نيروی انسانی، تجهيزات و تاسيسات با شدت صفر 
تا صد درصد را آسيب پذیری می گویند. ابراهيمی 
اف�زود: در پدافند عام�ل دف�اع در مقابل حمالت 
خرابکارانه زمينی، هوایی، موش�کی، اتمی و بمب 
با بکارگيری س�الح و تجهي�زات جنگی و تکنيک 
های رزمی صورت می پذیرد ولی پدافند غيرعامل 

مجموعه ای از اقداماتی است که مستلزم بکارگيری 
جنگ افزار نب�وده و با اجرای آن می توان آس�يب 
پذیری را حذف نمود یا به حداقل ممکن کاهش داد. 
این اقدامات ش�امل افزایش بازدارندگی ها، تداوم 
فعاليت های ضروری و تس�هيل مدیریت بحران در 
مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی اس�ت. اقدامات 
پدافند غيرعامل ش�امل پوشش، پراکندگی، جابه 
جایی، فری�ب، مکان یابی، اعالم خب�ر، قابليت بقا، 
استحکامات، استتار، اختفا، ماکت فریبنده و سازه 
های امن می باشد. در پدافند غيرعامل نهادها، بخش 
ها، واحدها و کارکنان می توانن�د نقش موثری ایفا 
نماین�د. وی ادامه داد: حفاظت از زیرس�اخت های 
حياتی و از جمله ارتباطی و رسانه و ارزیابی امنيت 
آنان و حفاظت از تاسيس�ات و تجهيزات، حفاظت 
س�ازمانی، تداوم اداره مدیریت کارکنان و ش�بکه 
های اطالع رسانی سيس�تم ها و دارایی ها و مراکز 
حياتی درون س�ازمانی و ارتباطی )ک�ه در صورت 
انهدام موجب بروز بحران، آسيب و صدمات جدی، 
سامانه های هدایت کنترل و فرماندهی، توليدی و 
اقتصادی، پشتيبانی ارتباطی و دفاعی می گردد( و 
مراکز حساس و فضای سایبری در پدافند غيرعامل 
بس�يار مهم اس�ت. ابراهيمی تاکيد کرد: بر اساس 
رویکرد پدافند غيرعامل بس�ياری از تاسيسات و 
ساختمان ها به صورت دو منظوره احداث می گردد 
تا به عنوان پناهگاه نيز استفاده گردد.)مانند خطوط 
راه آهن زیر زمينی، ایستگاه های مترو و پارکينگ 
های بزرگ س�اختمان ه�ا(. در پدافن�د غيرعامل 

س�ایبری قانون کارآمدی وجود دارد، هر ش�خص 
تنها اطالعاتی را در اختيار داش�ته باش�د که برای 
انجام آن کار بدان نيازمند است. فضای سایبری به 
شدت مبتنی بر فناوری است و مدیران یک سازمان 
بایس�تی متخصص و مس�لح به این دانش باشند. 
توسعه تفکر مبتنی بر ریس�ک و فرصت در حذف 
یا کاهش پيامدهای نامطلوب و از جمله تداوم اداره 
مدیریت کارکنان در حمالت س�ایبری بسيار مهم 
است. مدیرعامل فوالد خوزستان گفت: اصول پدافند 
غيرعامل سازمانی شامل مجموعه اقدامات بنيادی و 
زیربنایی که عبارتند از: انتخاب عرصه های ایمن و 
توسعه ایمن سازی، تعيين بهينه استقرار کارکنان در 
محيط های کاری، بهينه سازی فضای فيزیکی و اجرای 
پروژه های ایمن سازی، همگام سازی سيستم های 
پشتيبانی و ارتباطی، مقاوم سازی، استحکامات و 
ایمن سازی سازه های حياتی و حساس، مکان یابی و 
آماده سازی مکان های مانور، مدیریت بحران دفاعی 
در صحنه های عملياتی، اس�تتار و نامریی سازی، 
ناتوان سازی سيستم های اطالعاتی مهاجم و اختفا 
و حفاظت از آمار و اطالعات سيس�تم های حياتی و 
مهم اس�ت. وی ادامه داد: سطوح پدافند غيرعامل 
سازمانی عبارتند از: سطح عالی و راهبردی پدافند 
غيرعامل )ش�ورای رهبری(، تعيين خط مش�ی و 
سياستگزاری سطح عملياتی و تدوین برنامه های 
اجرایی و نظام نامه و دستورالعمل )مدیران ارشد(، 
سطح اجرایی و تاکتيکی پدافند غيرعامل سازمانی 
و اجرای مانورهای منظم ساليانه و فصلی است. وی 
افزود: در ش�رکت فوالد خوزستان تاکنون ۳ مانور 
ملی در زمينه پدافند غيرعامل برگزار گردیده که از 
آن جمله می توان به مانور پدافند غيرعامل ایستگاه 
برق، )عملکرد بمب های گرافيتی( و مقابله با عمليات 
خرابکارانه در خصوص نشت گاز کلر و انفجار در سایت 

صنعتی اشاره کرد.

باحضورجانشينسازمانپدافندغيرعاملکشوربرگزارشد

جلسه پدافند غيرعامل شرکت فوالد خوزستان    

جلس�ه بررس�ی روند پ�روژه های ش�رکت فوالد 
خوزستان با حضور امين ابراهيمی مدیرعامل، محمد 
نيکوکار قائم مقام مدیرعامل در حوزه بهره برداری 
و توس�عه، ميثم ش�هنيانی مع�اون برنامه ریزی و 
اج�رای پروژه ها و جمعی از مدیران ش�رکت فوالد 
خوزستان، بعداز ظهر روز دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ 
در سالن کنفرانس ساختمان س�ردار شهيد حاج 
قاسم س�ليمانی برگزار شد. در جلس�ه یاد شده، 
گزارش وضعيت پيش�رفت پروژه ه�ای طرح های 
توسعه شرکت فوالد خوزستان در حضور مدیرعامل 
شرکت ارائه شد. ميثم شهنيانی معاون برنامه ریزی و 
اجرای پروژه ها در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی 
اظهار داشت:  گزارش یاد شده حاکی از روند افزایشی 
پيشرفت ماهيانه پروژه ها و همچنين نشان دهنده 
روند کاهشی ميانگين انحراف از برنامه پروژه های 
اجرایی علی رغم افزایش بی سابقه کمی و کيفی آنها 

در سال جاری بوده است.امين ابراهيمی مدیرعامل 
ش�رکت فوالد خوزستان از زحمات و پيگيری های 
عوام�ل پروژه تش�کر و قدردانی نم�ود و در جهت 
تداوم و بهبود بيشتر این روند، به خصوص در مورد 
پروژه های: پکيج اس�لب عریض، م�گا مدول آهن 
اسفنجی )زمزم۳(، کارخانه اکسيژن۴، خط و پست 
۴۰۰ کيلو ولت و نيروگاه ۵۲۰ مگاواتی دستورات الزم 

را صادر نمود.

باحضورمديرعاملبرگزارشد
جلسه بررسی روند پروژه های فوالد خوزستان

امين ابراهيم�ی مدیرعام�ل به  هم�راه جمعی از 
مسووالن ش�رکت فوالد خوزس�تان با حضور در 
یادمان شهيد حاج علی هاش�می و همرزمانش و 

قرائت فاتحه، به مقام واالی آنان ادای احترام نمود.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، حسين هاشمی 
فرزند شهيد علی هاشمی در این دیدار اظهار داشت: 
از زمان تش�ييع و تدفين ش�هدا در این یادمان ۱۱ 
سال می گذرد؛ پروژه س�اخت یادمان در دوره ای 
به تاخير افتاد و البته با مطالبات گس�ترده مردمی 
که اتفاق افتاد، بنای یادمان برپا شد. امين ابراهيمی 
مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزستان گفت: امنيت 
امروز جامعه مرهون جان نثاری و ایثار شهدا است. 
شهيد حاج علی هاشمی و هم رزمانش با جانفشانی 
خود، درس ایثار و از خودگذش�تگی و شجاعت به 
ما آموختند. مجموعه فوالد خوزستان در راستای 

ایفای مسوليت های اجتماعی، آمادگی خود را برای 
تامين تجهيزات کامل سيستم صوتی یادمان شهدا 
اعالم می نماید.این گزارش حاکی است، مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان و همراهان، پس از بازدید 
از یادمان شهيد حاج علی هاشمی، با حضور برمزار 
شهدای ش�رکت فوالد خوزستان به مقام آنان نيز 

ادای احترام نمودند.

بهمناسبتايامفاطميهانجامشد
ادای احترام مديرعامل شرکت به مقام سردار علی هاشمی 

و شهدای شرکت

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این بازدید 
محمود لندی معاون بهره برداری، س�يد سميع 
موس�وی مدیر ام�ور اداری، امي�ن بهارلو مدیر 
بخش م�واد اولي�ه، غالمرضا فروغ�ی نيا مدیر 
روابط عمومی، محمد جامع�ی مدیر دفتر حوزه 
مدیرعامل و بهرام شجاعی سرپرست روابط کار، 
مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزستان را همراهی 

کردند.ابراهيمی در ای�ن بازدید گفت: در آینده 
نزدی�ک در کنار ط�رح طبقه بندی مش�اغل، با 
جذب نيرو س�عی در رفع کمبود نيروی انسانی 
در بخش های توليدی داریم.  این گزارش حاکی 
است بازدید یاد شده، صبح چهارشنبه ۱۵ دی ماه 
۱۴۰۰ از ات�اق کنترل و س�ایت توليد  بخش مواد 

اوليه انجام شد.

بازديدامينابراهيمیمديرعاملازبخشمواداوليه
امين ابراهيمی مديرعامل شرکت فوالد خوزستان و هيات 

همراه از بخش مواد اوليه بازديد کردند
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خبرروز

شرايط صدور كارت واكسن براي كساني كه خارج از كشور واكسينه شدند
رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت، شرايط صدور كارت واكسن براي كساني كه خارج از كشور واكسينه شدند را 
تشريح كرد. دكتر محسن زهرايي درباره صدور كارت واكسن براي كساني كه خارج از كشور واكسن تزريق كرده اند، گفت: شيوه نامه اي در اين زمينه 
تهيه شده و به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ابالغ شد كه به موجب آن افرادي كه در نوبت يا نوبت هايي معتبر خارج از كشور واكسن دريافت 
كردند و مدارك معتبر دارند، مي توانند با در دست داشتن اين مدارك و مدارك سفر خود به معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهر خود 
مراجعه كرده و فرم مشخصي را پر كنند. او افزود: اين فرم به تاييد معاونت بهداشت دانشگاه مربوطه مي رسد و سپس به مركز مديريت آمار و فناوري 
اطالعات وزارت بهداشت ارسال مي شود و ثبت سابقه واكسيناسيون فرد در سامانه انجام مي شود و مي تواند كارت واكسن داخلي هم دريافت كند.

ادامهازصفحهاول

 درمان مناسب
حق تمام بيماران است

 وقتي بسياري از شهرها با كمبود بيمارستان و امكانات 
 بيمارستاني مواجه اند، از دس��تگاه دياليز گرفته تا 
سي تي اسكن و.... بايد در نظر داشته باشيم كه چنين 
ايده هايي در شرايطي مي تواند اجرايي باشد كه در 
زمينه درمان و دارو، تجهيزات پزشكي و البته ميزان 
بيمارستان و تعداد كادر درمان هيچ مشكلي در كشور 
وجود نداشته باش��د. نه در شرايطي كه متاسفانه با 
انواع و اقس��ام كمبودها دست و پنجه نرم مي كنيم. 
تجربه همه گي��ري كرونا به ما نش��ان داد كه اگر از 
خود گذشتگي كادر درمان نبود، قطعا با مشكالت 
بسيار عديده اي در زمينه رسيدگي به بيماران مواجه 
مي شديم. بس��ياري از افرادي كه در بيمارستان ها 
مشغول به كار هس��تند، از دكتر و پرستار گرفته تا 
بهيار و حتي نيروهاي خدماتي تمام توان خود را به كار 
گرفتند تا جان بيماران را نجات بدهند. اين كارها بايد 
مورد تقدير قرار بگيرد، نه اينكه به محض كم شدن 
تعداد بيماران كرونايي پرستاران با قراردادهاي 89 
روزه نگران شغل خود باشند. درمان مناسب حقي 
است كه تمام مردم جامعه بايد از آن بهره مند شوند. 
اينكه بسياري از افراد به دليل نداشتن بضاعت كافي 
براي پرداخت هزينه هاي دارويي و درماني از چرخه 
سالمت حذف مي شوند، اتفاق تلخي است كه نبايد 
بگذاريم ادامه پيدا كند. در حال حاضر كشور با كمبود 
دكتر، پرس��تار، دارو و حتي تخت هاي بيمارستاني 
مواجه است. در اين شرايط وزارت بهداشت و درمان 
بايد تمام توان خود را به كار گيرد تا تمام كساني كه 
نياز به مراقبت هاي پزشكي دارند، در چرخه درمان 
باقي بمانند و از امكانات بهداشتي و درماني مناسب 
برخوردار باش��ند. متاسفانه مش��كل كمبود دارو 
اين روزها بيش از هميش��ه از سوي بيماران مطرح 
مي شود. بايد هر چه زودتر براي اين مشكل راه حلي 
انديشيده شود. در بسياري از موارد مسووالن وزارت 
بهداش��ت و درمان عدم واردات يك دارو به كشور را 
توليد مشابه آن در داخل عنوان مي كنند، در حالي 
كه موارد بسياري ديده شده كه داروي ساخت داخل 
يا اثر گذاري مناسب را ندارد يا اين تاثيرات بدي روي 
بيمار داشته و واكنش هاي مضر نشان مي دهد. اينكه 
پزشكان محكوم مي شوند به تجويز داروي خارجي 
و كمبود دارو از اين منظر مورد بررسي قرار مي گيرد، 
كامال اشتباه است. پزشك با شناختي كه از بيمار دارد 
و مشكالت او را مي شناسد، بهترين داروي ممكن را 
براي او تجويز مي كند. در بسياري از موارد داروهاي 
ايراني تاثيرات مثبت و خوبي نش��ان داده اند و حاال 
در ليس��ت داروهايي قرار دارند كه پزشكان مصرف 
آنها را به بيماران توصيه مي كنند، اما وقتي دارويي 
تاثيرحداقل��ي دارد يا حتي باعث بروز مش��كالت 
تازه براي بيمار مي شود، قطعا در ليست تجويزهاي 
پزشكان قرار نمي گيرد. به هر حال توجه به مشكالت 
دارويي درماني كشور از وظايف مهم وزارت بهداشت 

ودرمان است كه بايد به آن پرداخته شود.

رويداد

موارد مثبت تس��ت هاي خانگي كه به تست فوري 
يا »رپيد تس��ت« معروف هستند، متاسفانه جايي 
ثبت نمي ش��ود و بايد قانوني وجود داشته باشد كه 
وقتي بيماري اين تست ها را مي خرد، نتيجه جواب 
را در سيستمي وارد كند كه مشخص شود اين بيمار 
تس��ت خانگي اش مثبت يا منفي بوده است. عضو 
كميته علمي كشوري كرونا با بيان اين مطلب گفت: 
از آنجايي كه اين ويروس بقيه كش��ورها را به شدت 
درگير كرده است و در اروپا و امريكا بسيار بيشتر از 
آفريقا وسعت پيدا كرده و در يكي دو هفته اخير هم 
ميزان بستري و مرگ و مير نيز متاسفانه در بسياري 
از كش��ورهاي اروپايي افزايش پيدا كرده است، بايد 
هوشيار باش��يم، زيرا ممكن اس��ت ما را هم درگير 
كند. البته هنوز با شواهد پيك روبرو نشديم، اما اگر 
سهل انگاري كنيم يا حواسمان نباشد، ممكن است 
ناگهان ما را هم درگير كند. پيام طبرسي درارتباط 
با برخي پيش بيني ها مبني بر احتمال خارج شدن 
دنيا از پيك ح��اد كرونا در آغاز س��ال آينده گفت: 
اين پيش بيني ها تا حدودي گمراه كننده هستند. 
درحال حاض��ر در اروپا و امريكا مق��دار مرگ و مير 
و ابتال باالس��ت و نمي ش��ود گفت تا چند ماه ديگر 
چه اتفاقي رخ خواهد داد. ممكن اس��ت تا چند ماه 
ديگ��ر پيك كرونا در آن كش��ورها پايين بيايد اما تا 
موقعي كه همه افراد دنيا واكسينه نشوند و ويروس 
از چرخش نيفتد، ممكن است با جهش هاي متعدد 
روبه رو باشيم. زيرا اين ويروس نشان داده است كه 
هرچندوقت يك بار جهش هاي جديدتر پيدا مي كند. 
به طور كلي چندان نمي توان به اين نوع اخبار تكيه 
كرد.  طبرسي درارتباط با وضعيت افزايش بيماران 
سرپايي با عاليم ش��به آنفلوآنزا در كشور گفت: ما 
هميش��ه در اين فصل با افزايش بيماري هاي شبه 
آنفلوآنزا مواجه هستيم. سال پيش به اين دليل كه 

رعايت نكات بهداشتي و زدن ماسك و مانند آن باال 
بود و بسياري از اماكن بسته بودند، كم تر با آنفلوآنزا 
مواجه بوديم. امسال به اين دليل كه بسياري از اماكن 
باز شده است و بسياري از مردم ديگر نكات بهداشتي 
را رعايت نمي كنند، مش��اغل و تجمعات راه افتاده 
اس��ت، ويروس هاي تنفسي غيركرونا نيز با افزايش 
شيوع مواجه ش��ده اند. عضو كميته علمي كشوري 
كرونا افزود: بنابراين ما درح��ال حاضر نمي توانيم 
بگوييم تم��ام مراجعه كنندگان ب��ه اورژانس هاي 
تنفسي كرونا هستند. البته در يك هفته اخير ميزان 
مراجعات حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده 
اس��ت اما افزايش به دليل كرونا نبوده اس��ت، زيرا 
تست هاي مثبت كرونا خوش��بختانه رو به كاهش 
هستند و بيشتر اين موارد به نظر مي رسد آنفلوآنزا يا 
ديگر ويروس هاي تنفسي بوده اند. اما نمي شود گفت 
رش��د كرونا در دو يا سه هفته آينده ممكن نيست و 

بايد در دو يا سه هفته آتي مراقب باشيم. 

    آنفلوآنزا در حال تكثير است
او در ادامه گفت: آنفلوآنزا فعال در كشور در مرحله 
تكثير است و هنوز به صورت اپيدمي درنيامده كه 
بگوييم ناگهان موارد ابتال به آن بسيار افزايش پيدا 
كرده است. سال قبل البته با اپيدمي مواجه نبوديم 
اما در سال هاي قبل از آن اپيدمي هاي آنفلوآنزاي 
بسيار وس��يعي داش��تيم. درحال حاضر آنفلوآنزا 
محدود اس��ت اما بايد حواسمان باشد. طبرسي در 
ارتباط با ميزان تس��ت هاي كرونا در كشور گفت: 
يكي از مش��كالت ما از آغاز كرونا كمبود تست بود 
و ما تست به ميزان زيادي انجام نمي دهيم. ضمن 
اينكه درحال حاضر بسياري از تست هاي خانگي 
نيز داريم كه به تست فوري يا »رپيد تست« معروف 
هستند و متاسفانه موارد مثبت اين تست ها جايي 

ثبت نمي ش��ود. بايد قانوني وجود داشته باشد كه 
وقتي بيماري اين تست ها را مي خرد، نتيجه جواب 
را در سيس��تمي وارد كند كه مش��خص شود اين 
مريض تست خانگي اش مثبت يا منفي بوده است.

    محدوديت ها برداشته نشود
او در ادام��ه گفت: درحال حاضر ب��راي جلوگيري از 
پيك اوميكرون بايد محدوديت ها را برنداريم كه البته 
محدوديتي هم به آن صورت وجود ندارد. چيزي كه 
مهم است زدن ماسك است و زدن ماسك نيز اختياري 
است و مردم خودشان رعايت مي كنند. بايد تشويق 
شوند كه ماس��ك زدن افزايش پيدا كند و اين مساله 
بسيار براي جلوگيري از آنفلوآنزا و ساير ويروس ها به 
ويژه كرونا مهم است. مساله مهم ديگر افزايش پوشش 
واكسيناسيون است. كساني كه واكسن نزده اند حتما 
آن را دريافت كنند. كس��اني كه يك دوز زده اند، دز 
دوم را نيز تزريق كنند و آنهايي كه دو دز زده اند، حتما 
دز سوم را بزنند زيرا ثابت ش��ده است كه دز سوم در 
جلوگيري از اميكرون تاثير بااليي دارد. عضو كميته 
علمي كش��وري كرونا گفت: ضمن اينكه مطالعات 
نشان داده اس��ت كه واكسيناسيون با واكسن هاي با 
پلتفرم ويروس كشته شده مانند سينوفارم در دوره 
اوليه اش بايد س��ه دز تزريق شود تا واكسن اثر خوبي 
داشته باشد. ما هنوز فاصله قابل توجهي بين كساني 
كه دز دوم و س��وم را زده اند داريم ك��ه در حدود ۵۰ 
ميليون نف��ر دز دوم را زده اند، اما از اين جمعيت تنها 
۱۰ ميليون نفر دز س��وم را تزريق كرده اند. اين عدد 
پاييني اس��ت و باتوجه به شيوع اوميكرون در كشور 
نگران كننده اس��ت. مس��اله ديگر اين است كه بايد 
وزارت بهداشت تعداد تست ها را افزايش بدهد. ميزان 
تس��ت هاي ما هنوز پايين است، بنابراين نمي توانيم 

واكنش چندان سريعي داشته باشيم.

افزايششيوعويروسهايتنفسيغيركرونا
رويخطخبر

هرگونهبازديِدخارجازمدرسهفاقدوجاهتقانونياست
مدي��ركل فرهنگ��ي و هن��ري وزارت 
آموزش و پرورش از راه اندازي س��امانه 
اردويي در مدارس خبر داد. علي رمضاني 
گفت: ت��ا زماني كه س��امانه راه اندازي 
نشود، هرگونه بازديدي خارج از مدرسه، 
وجاهت قانوني ن��دارد. نمي توانيم در 
ش��رايط موجود ك��ه س��امانه اردويي 
نداري��م، اردو برگ��زار كني��م. او افزود: 

تا قبل از س��ال 9۶ هي��چ آيين نام��ه اي در حوزه 
اردو نداش��تيم. آيين نامه اردوها آم��اده و به تأييد 
رييس جمهور وقت رسيد. پس از آن كارگروهي با 
حضور اردوگزاران كش��وري تشكيل و پس از يك 
سال دس��تورالعمل جامعي در زمينه اردوها تهيه 
و به استان ها ابالغ شد. مديركل فرهنگي و هنري 

وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه 
دس��تورالعملي نداريم كه در دو مركز 
قانوگذاري تصويب ش��ده باشد گفت: 
آيين نامه  اردوها در شوراي عالي آموزش 
و پرورش و همچنين كميسيون ايمني 
راه ها تصوب شد و دستگاه هاي ذيربط 
از جمله اورژانس، ه��الل احمر و غيره 
درباره آن نظر دادند. رمضاني با اشاره 
به تالش براي راه اندازي سامانه اردويي گفت: تا 
زماني كه س��امانه راه اندازي نشود، هربازديدي 
خارج از مدرسه، وجاهت قانوني ندارد. نمي توانيم 
در شرايط موجود كه سامانه اردويي نداريم، اردو 
برگزار كنيم. همه كمك كنند تا س��امانه سريع 
راه اندازي شود، زيرا به شكل قانون در آمده است.

آمادهپرداختفوريتسهيالتدانشجوييهستيم
رييس صندوق رفاه دانشجويان وزرت 
عل��وم از آمادگي اين صن��دوق براي 
پرداخت فوري تسهيالت دانشجويي 
بعد از تاييد درخواست آنها خبر داد. 

مس��عود گنجي گف��ت: دو ماموريت 
اصل��ي صندوق رف��اه در حوزه تغذيه 
و خوابگاه ها اس��ت و در ه��ر دو حوزه 
آماده كمك به دانشگاه ها هستيم ولي 

در زمينه تغذي��ه نياز به تخصيص اعتبار جدي از 
طرف دولت داريم. او با اش��اره به افزايش حضور 
دانشجويان در دانش��گاه ها از نيمسال دوم آن را 
براي دانشگاه ها هزينه بر دانست و گفت: در بودجه 
 دانشگاه ها هزينه تغذيه بسيار كمتر از هزينه واقعي 
پيش بيني شده است كه بايد توسط دولت جبران 
شود. گنجي افزود: در دوسال اخير به علت كرونا 

آموزش حض��وري در دانش��گاه ها و 
حض��ور دانش��جويان در خوابگاه ه��ا 
در حداقل بود ولي هم اكنون ش��اهد 
حضور حداكث��ري دانش��جويان در 
دانش��گاه ها هس��تيم كه اين موضوع 
نياز به تجهيز و نوسازي و آماده سازي 
بس��ياري از خوابگاه ها دارد و نيازمند 
حمايت بودجه اي اس��ت. او پيرامون 
تاخير در پرداخت وام هاي دانشجويي در ابتداي 
س��ال تحصيلي ج��اري گفت: س��امانه ثبت نام 
تس��هيالت از آبان ماه باز بود و در صورت تكميل 
رون��د ثبت ن��ام از س��وي دانش��گاه ها پرداخت 
انجام مي ش��د و هم اكنون نيز با تاييد دانشگاه ها، 
تس��هيالت دانشجويان در اس��رع وقت پرداخت 

مي شود.

درخواستبرخوردقاطعباوالدينقاتل
ضعف قوانين بازدارن��ده درباره قتل  
زن��ان و دخت��ران به وس��يله اعضاي 
خانواده اشان باعث ش��ده گروهي از 
مردم با راه ان��دازي كارزاري از رييس 
ق��وه قضايه بخواهند ب��ا والدين قاتل 
فرزندان شان برخورد جدي شود. در 
متن اي��ن كارزار كه تا امروز بيش از ۷ 
ه��زار و ۶۰۰ نف��ر آن را امضا كرده اند 

آم��ده اس��ت:  »همان طوركه مس��تحضريد طي 
روزهاي اخير ش��اهد اتفاق تل��خ و رعب انگيزي 
ب��راي يك دختر اهل س��نندج بودي��م كه عموم 
مردم كش��ور، به خصوص زنان و دخت��ران، را در 
بهت و وحشت فرو برد. متأس��فانه دختركشي و 
زن كشي در س��ال هاي اخير نه تنها كمتر نشده، 
بلكه شاهد بيشتر شدن آن هستيم. زنان كشور، به 

عنوان نيمي از جمعيت اين سرزمين، 
خواهان زندگي در آرام��ش و به دور 
از ترس قتل با داس و س��وزانده شدن 
به دس��ت پدراني اند ك��ه بايد ضامن 
امنيت آنان مي بودن��د. از آنجايي كه 
تبرئ��ه والدي��ن قاتل باع��ث افزايش 
قتل زنان و دختران در اين س��رزمين 
ش��ده، از شما درخواست عدم تبرئه و 
مجازات س��نگين را براي اين والدين داريم. باشد 
كه با برخ��ورد قاطع و مجازات اي��ن افراد، ديگر 
شاهد چنين اقدامات هولناكي نباشيم و آرامش 
و امنيت ب��ه زنان اين س��رزمين بازگردد.«  اين 
كارزار ت��ا تاري��خ ۱۳ فروردين س��ال ۱۴۰۱ در 
https: //www.karzar.( آدرس اينترنت��ي

net/۱8۷۳۳( در حال جمع آوري امضاست.

ايلنا|
 نيمكت هاي مقاب��ل داروخانه بنياد امور 
بيماري هاي خاص محل توقف بسياري 
از بيماران و خانواده هايشان است كه روايت هاي مختلفي 
از مشكالت تهيه دارو دارند. داروخانه بيماران خاص اول 
صبح ها غلغله مي شود، هركس آمده دارويي را اينجا پيدا 
كند، يكي خودش پيوند كليه انجام داده، يكي ديگر همراه 
پدرش كه بيمار سرطاني است، آمده و يك نفر ديگر ام اس 
دارد. منتظرند ميان آن  همه جمعيت نامشان را بخوانند و 
دارويشان كه گاهي به سختي به دست مي آيد را دريافت 
كنند. ساعت ۱۰ صبح اس��ت، داخل داروخانه صندلي 
خالي وجود ندارد و نيمكت هايي كه رو به روي داروخانه 
بنياد امور بيماري هاي خاص نصب شده اند، حداقل تا 
س��اعت يك و نيم تا دو بعد از ظهر پذيراي بس��ياري از 
بيماران خاص و همراهانشان است. اگر اولويت خبري 
امسال حوزه سالمت ايران »كرونا« و حواشي اش باشد، 
شايد بتوان دومين موضوع پرتكرار سال جاري را »دارو« 
دانست. از كمبود و نبود داروهاي ضروري و حتي داروهاي 
معمولي و بدون نسخه كه به گفته نايب رييس انجمن 
داروسازان ايران در ۱۰ يا ۱۵ سال اخير بي سابقه است تا 
گراني شديد انواع داروها، موضوعات اين حوزه را تقريبا 
هرچند روز يك بار به صدر اخبار مي آورد. بازتاب بخشي 
از مشكالت اين حوزه پرس��روصدا را مي توان در ميان 
مراجعه كنندگان به داروخانه ها ديد كه هركدام از آنها 
به نوعي در تهيه داروهايشان به مشكالتي برخورده اند. 
برآيند مهم ترين خواس��ته هاي آنها رف��ع »گراني« و 

»كمبود« داروهاي موثر و باكيفيت است.

    كل شهر را براي تهيه دارو بايد بچرخيم
از چندين نفر به خصوص افرادي كه به دنبال داروهاي 
مبتاليان به س��رطان هس��تند پرس و ج��و مي كنم، 
مي گويند بايد در شهر از صبح تا غروب براي پيدا كردن 
داروهايش��ان بچرخند، از داروخانه هالل احمر تهران 
پارس تا داروخانه ۱۳ آبان در خيابان كريم خان، داروخانه 
هالل احمر شهرري در جنوب شهر تا ايستگاه هميشگي 

ديگرش��ان، داروخانه بنياد امور بيماري هاي خاص در 
مركز شهر. پيرمردي كه دنبال يكي از داروهاي سرطان 
دخترش است، يكي از آنهاست.  با موتور مي آيد و داخل 
نيامده مي زند بي��رون: »داروي هندي كه دكتر تجويز 
كرده را نداشت. دكتر داروي ايراني را قبول نمي كند. نمونه 
فرانسوي اين دارو سه ميليون تومان است، هندي اش 
8۰۰ هزار توم��ان و ايراني اش را كه اينجا دارند 8۰ هزار 
تومان. دكتر مي گويد ايراني اش را نگير چون اثر كافي را 
ندارد.« سراسيمه است كه برود داروخانه ديگري: »صبح 
مي روم دنبال دارو و تا ظهر درگي��رم كه دارويي را پيدا 
كنم. مي خواهم بروم پارك وي. آنجا نداشته باشد مي روم 
داروخانه شهيد بهنامي، آنجا هم نداشته باشد مي روم 
هالل احمر ش��هرري. باالخره از يك جا گير مي آورم.« 
پروايي ن��دارد كه از اين داروخانه ب��ه آن داروخانه برود. 
مشكل اصلي اش اين است كه داروها بسيار گران شده اند: 
»قيمت داروها باالست. همين يك قلم دارو كه 8۰۰ هزار 
تومان برايش هزينه مي كنيم را بايد بين يك تا سه ماه بعد 
دوباره خريداري كنيم. دخترم مستاجر و شوهرش كارگر 
است. فقط نه ميليون تومان هزينه عمل جراحي اش بود.«

    داروهايمان هرچند وقت يك بار 
»نيست« مي شود

مرد جوان ديگري كه روي يكي از نيمكت هاي مقابل 
داروخانه منتظر نشسته مي گويد چندسال پيش پيوند 
كليه انجام داده و اينجا آمده است كه يكي از داروهايش 
را پيدا كند. با حوصله مشكالت تمام نشدني بيماران 
پيوند كليه در تهيه داروهايشان را شرح مي دهد. وقتي 
حرف از »كمبود دارو« مي شود آن را تصحيح مي كند و 
مي گويد »نبود دارو«: »مشكلي كه بيماران پيوند كليه را 
بسيار اذيت مي كند، اين است كه هر سري يكي از داروها 
نيست و ناچارند دارويشان را عوض كنند. وقتي بيمار 
با دارويي راحت اس��ت و عوارضي براي او ندارد، خوب 
است كه همان دارو را استفاده كند، اما گاهي كه كمبود 
مي شود، بايد داروي ديگري مصرف كرد و همين ممكن 
است باعث شود، عوارضي براي بيمار به وجود مي آيد.« 

    چرا داروي ايراني مصرف نمي كنيد؟ 
مرد جوان كه س��ابقه پيوند كليه دارد در پاس��خ به اين 
سوال كه چرا داروي ايراني را مصرف نمي كند، مي گويد: 
داروه��اي ايراني براي بس��ياري از بيماران پيوند كليه، 
عوارض بسيار كالفه كننده اي مانند حساسيت و خارش 
شديد بدن دارد و از طرفي اثرگذاري داروي خارجي هم 
آن طور كه بايد ندارد، به همين خاطر حتي پزشك معالج 
بيمار هم اين داروها را قبول نمي كند: »مشابه ايراني همه 
اين داروها هس��ت، اما كيفيت آنها با خارجي ها بسيار 
فاصله دارد. اگرچه توليد داخل است، اما ايجاد عوارض 
براي بيمار موضوع حساسي است. پرايد نيست كه بگوييم 
باالخره از آن اس��تفاده مي كنيم. اين مس��اله سالمتي 
بيماري است كه با هزار بدبختي عمل پيوند انجام داده 
اس��ت، اگر دارويي غير از تجويز پزشك را مصرف كند، 
ريسك كرده است. خيلي از پزشكان هم تجويز داروي 
داخلي را قبول نمي كنند چون برايشان مسووليت دارد. 
داروي ايراني پيوند كليه س��طح ايمني را به ميزاني كه 
مي خواهيم نگه نمي دارد. گاهي شرايطي پيش مي آيد 
كه يكي از داروها را خارجي و يكي ديگر را داخلي تهيه 
مي كنيم و با اين تداخلي كه ايجاد مي كند، حفظ تعادل 

سطح ايمني با چالش مواجه مي شود.« 

    دارويم بعد از چهار ماه نايابي 
۸  ميليون تومان شد

زن جواني گوشه اي ايس��تاده كه نامش را صدا كنند. 
مي گويد ۱۲ سال است كه  »ام اس« دارد و بايد هر ماه 
داروي خارجي »بتافرون« بخرد كه قيمت پانزده عدد 
آن درحدود هش��ت ميليون تومان مي شود: »االن كه 
خريدم فاكتورش را مي آورم كه نش��انت بدهم. هشت 
ميليون تومان هزينه همين يك قلم دارو براي يك ماه 
است. البته هر بيمار  ام اس بسته به شرايطش بايد داروي 
متفاوتي مصرف كند كه هزينه اش فرق دارد. من بيمه 
تامين اجتماعي  هستم و از طرفي بيمه تكميلي ام هم 
فقط سالي ۱۴۵ ميليون تومان هزينه قبول مي كند. 
بنابراين سر جمع هزينه دارو و درمانم گاهي به قيمت 

آزاد تمام مي شود. واقعا چه كسي مي تواند اين هزينه را 
بدهد؟« زن جوان در پاسخ به اين سوال كه آيا داروهايش 
را راحت پي��دا مي كند، مي گويد: »دارويي كه من بايد 
استفاده كنم، چون گران است و به نظر مي آيد، به همين 
دليل كم مي خرند، راحت پيدا مي شود. هزينه همين 
دارو براي من تا مرداد ماه درحدود يك ميليون و هشتصد 
هزار تومان مي شد. چهار ماه اين دارو وارد نشد و بعد از آن 
هزينه اش حدود هشت ميليون تومان شد. بيمه تامين 
اجتماعي صد يا دويست تومان بيشتر از اين هزينه را 
نمي دهد. در كنار اينها هزينه هاي باالي ديگري هست. 

مثال هر بار »ام آر آي« دو ميليون تومان هزينه دارد.«

    هر سه هفته يك بار
 ۳ ميليون تومان پول دارو مي دهيم

زن جواني كه به همراه مادِر مبتال به س��رطان سينه اش 
مقابل داروخانه بيماران خاص نشسته اند تا نوبت دريافت 
دارويشان بشود، مي گويد آنها اگرچه شانس آورده اند كه 
بيمه بخشي از هزينه ها را تقبل مي كند، اما حتي با وجود 
بيمه هم هزينه هاي آنها بسيار باالست: »تيرماه متوجه 
شديم مادرم مريض است و در اين مدت به خاطر هزينه 
داروها خيلي به ما فشار آمده است. مادرم بايد هر سه هفته 
يك بار دارو تزريق كند كه آن هم در حدود سه ميليون براي 

ما هزينه مي برد، يعني فقط هر سه هفته يك بار بين دو 
ميليون و پانصد تا سه ميليون تومان پول دارو مي دهيم.«

    افزايش قيمت سرم
 از ۴۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان

مرد ميانسالي هم كه براي پيدا كردن داروي سرطان سينه 
به اينجا آمده، مهم ترين نگراني خود و خانواده اش را هزينه 
دارو مي داند كه روز به روز هم زياد مي ش��ود: »از سال 98 
درگير سرطان مادرم هستم. نسبت به سال 98 شايد حدود 
۱۰۰ درصد قيمت داروها افزايش داشته است. يك سرم كه 
براي تزريق آمپول مادرم ضروري است از ۴۰ هزار تومان 
در سال 98 به ۱۳۰ هزار تومان رسيده است. ديگر خودت 

بخوان حديث مفصل از اين مجمل.«

    وجود داروهاي كمياب در بازار آزاد
 به چندين برابر قيمت 

»همايون سامه يح نجف آبادي« عضو كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس شوراي اسالمي درباره وضعيت دارويي و 
مشكالت مردم در تامين دارو مي گويد: »امسال مقداري 
با كمبود و مش��كل به ويژه در م��ورد داروي بيماري هاي 
خاص از جمله بيماران پيوندي و سرطاني مواجه بوديم. 
درحالي كه امسال مشكل كمبود دارو احساس مي شد، اما 

متاسفانه مي ديديم همين داروهايي كه با كمبود مواجه 
هستند در بازار آزاد با چندين برابر قيمت پيدا مي شوند.« او 
ادامه مي دهد: »دو ميليون دالر ارز به دارو تا مهرماه ۱۴۰۰ 
اختصاص داده شد. اين دو ميليارد دالر به طور كلي خرج 
شد و از مهرماه متاسفانه ديگر ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات 
وجود نداشت. درحال حاضر كمتر از يك ماه است كه ۷۰۰ 
ميليون دالر ديگر خارج از بودجه ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي 
دولت تامين شده است. دارو به صورت كج دار و مريز وارد 
مي شود، اما با اين مقدار اختصاص ارز، توانايي واردات دارو 
با قيمت هاي قبلي به صورت كامل وجود ندارد. به همين 
خاطر كمب��ود دارويي چه در مورد بيم��اران خاص و چه 
درمورد داروهاي معمولي وجود دارد. بسياري از داروهايي 
كه به صورت روتين فراوان بود، متاسفانه در حال حاضر با 
كمبود مواجه است.«  سامه يح تصريح مي كند: »زماني 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني مخصوص دارو و تجهيزات به اتمام 
رس��يد، به تبع مجوز واردات مواد اوليه با ارز آزاد داده شد، 
وگرنه اوضاع بسيار وخيم تر از اين مي شد. برخي از داروها با 
ارز آزاد وارد شد و به قيمت همان ارز آزاد هم دراختيار مردم 
قرار گرفت. اين اختالف قيمت بيمه و دارو را به تبع متاسفانه 
خود بيمار متقبل مي ش��ود.« او البته ب��ا تاييد اينكه ارز 
اختصاص يافته براي واردات دارو كافي نبوده، معتقد است 
كه بايد شرايط خاص اقتصادي كشور را هم در نظر گرفت. 

گزارش

دارودربازارآزادپيداميشوداما...

 بيماران خاص ميان داروخانه هاي شهر
 براي تهيه دارو سرگردانند
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