
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با توجه به تصادف زنجيره اي رخ داده در محور بهبهان 
به شدت از كيفيت ساخت خودروها انتقاد كرده و آنها را به ارابه مرگ تشبيه كرد. سردار سيدكمال هاديان فر 
با اشاره به حادثه رخ داده در محور بهبهان گفت: در همين حادثه بهبهان 50 خودرو تصادف كردند اما ايربگ 
هيچ خودرويي باز نشد. اين چه خودرويي است كه ما داريم؟ چرا ارابه مرگ توليد مي كنيم؟ دستگاه هاي 

مسوول بايد بر كيفيت خودروها نظارت كنند. چرا استانداردها رعايت نمي شود؟
او ادامه داد: در اين حادثه من تأكيد كردم كه حتما س��هم دستگاه ها مشخص شود. نه اينكه فقط بگوييم 

راننده عامل حادثه بوده بلكه مشخص شود كه تك تك دستگاه ها چه نقشي در اين حادثه داشته اند.
رييس پليس راهور ناجا در ادامه افزود: با س��رعت ۷0 كيلومتر در س��اعت نبايد وارد مه شد و قطعا وقتي 
خودرويي با چنين سرعتي وارد مه شود، معلوم است كه تصادف رخ مي دهد. وقتي در هنگام مه تصادفي 
رخ مي دهد اولين اقدام خارج كردن خودرو از مس��ير و پياده كردن سرنشينان است و اينها مواردي است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هاديان فر ادامه داد: در تصادفات اخير ش��رايط زمستاني و ناپايداري جوي 
عامل بس��يار مهمي بود. ما در اين فصل شاهد اين هس��تيم كه در عرض كمتر از ۲0 دقيقه شرايط كامال 
پايدار جوي به وضعيتي ناپايدار بدل مي ش��ود. البته ما ابالغ كرديم كه تمام همكاران ما در پليس راه به 
محض مش��اهده ناپايداري و مداخالت جوي مسير را مسدود كنند و اجازه تردد ندهند؛ اما به هر حال در 
همي��ن مدت زمان كم فاصله بين پايداري تا ناپايداري جوي نيز ممكن اس��ت ترددهايي رخ دهد. مانند 
آنچه در بهبهان رخ داد و مسيري كه به گفته شاهدان هيچگاه در آن مه گرفتگي رخ نمي داد ناگهان غرق 
در مه ش��د. هاديان فر درباره وظايف رانندگان در شرايط ناپايدار جوي نيز گفت: ما برابر ماده ۱۳0 آيين 
ادامه در صفحه7 نامه تصادفات رانندگي به صراحت داريم كه...  

در حادثه بهبهان 50  خودرو تصادف كردند؛ يك»ايربگ« باز نشد
گزارش-2
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يادداشت- 1

جراحي در تاريكي مطلق
خردمن��دان از قديم االيام تا به 
امروز همواره تاكي��د كرده اند 
كه موض��وع زمان و م��كان در 
رون��د تصميم س��ازي ها يك 
عامل كليدي است؛ چه بسيار 
تصميمات درستي كه به دليل 
ع��دم توجه ب��ه موقعيت هاي 
زماني و مكان��ي، بدل ضد خود 
بدل ش��دند و نتوانس��تند به اهداف از پيش تعيين شده 
دس��ت پيدا كنند. موضوع ارز 4۲00 توماني اين روزها به 
يك معادله جدي در اقتصاد ايران بدل ش��ده است. از يك 
ط��رف دولت اعالم ك��رده كه قص��د دارد، ارز ترجيحي را 
حذف كند و در نقطه مقابل نمايندگان مجلس و بسياري 
از كارشناسان اقتصادي و اساتيد قرار گرفته اند كه به دولت 
تذكار مي دهند، زمان مناس��بي را براي اتخاذ يك چنين 
تصميم مهمي انتخاب نكرده است. هرچند ضرورت پايان 
دادن به توزيع مفسده انگيز ارز ترجيحي يك واقعيت عيني 
است كه همه بر روي آن توافق دارند، اما مهم تر از اين آگاهي، 
زمان و نحوه اجراي اين جراحي بزرگ اقتصادي است. در 
ش��رايطي كه اقتصاد ايران با تبعات برآمده از كرونا، ركود، 
مشكل تحريم هاي اقتصادي، مساله fatf و... روبه روست، 
حذف ناگهاني ارز ترجيحي بدون برنامه ريزي هاي درست، 
ادامه در صفحه6  باعث بروز مشكالت فراواني مي شود.   

آلبرت بغزيان

رشد اقتصادي با نفت يك درصد شد

هر ماه يك ميليارد دالر فرار سرمايه

يادداشت-3

يادداشت-2

يادداشت-5يادداشت-4

بازدهي اقتصادي پروژه 
قهرمان

 دو نگراني 
با روي كارآمدن طالبان

تمام راه ها به استيضاح ختم مي شودتاثير نرخ بهره در ورود نقدينگي به بورس

۱( روز حس��اب و كت��اب براي 
»قهرمان« فرهادي فرارسيده و 
حاال با اطمينان مي توان گفت 
آخرين فيلم اصغر فرهادي در 
فروش ناموفق بوده يا دست  كم 
فروش آن در ح��د نام فرهادي 
نيس��ت. ناكامي در گيشه هاي 
اي��ران براي اي��ن فيلم اهميت 
اقتصادي ن��دارد، زيرا با اكران در ديگر كش��ورها بازدهي 
اقتصادي »پروژه قهرمان« تضمين  ش��ده است. اصال هم 
حرف من مسائل اقتصادي نيست، بلكه موضوع مساله اي 
كامال جامعه شناختي است. سرانجام مي توان با اطمينان 
گفت فرهادي بخش بزرگي از مخاطبان خود را در ايران از 
دست داده است و حتي سروصداهاي بين المللي و جهاني 
سر فيلم »قهرمان« نتوانست جذابيتي درخور نام فرهادي و 
فيلمي جهاني اش در ايران پديد آورد. در مناقشه هاي نظري 
هميشه مشكل اين است كه »معيار كّمي مطمئني« وجود 
ندارد و به راحتي مي توان هر ادعايي را بر حس��ب سليقه و 
انگيزه شخصي مطرح كرد. اما اينك يك معيار كّمي مطمئن 
پيدا كرده  ايم كه مي توان آن را وسط گذاشت و بر مبناي آن 

فكر و ادعا كرد.
۲( اول توضيح دهم كه چرا مي گويم فيلم در گيشه ناموفق 
بوده اس��ت. مي توان گفت اين بدتري��ن نتيجه اقتصادي 
فرهادي در سينماي ايران اس��ت. براي اينكه متوجه اين 
ناكامي بشويم بايد اعداد را اينگونه بخوانيم: فيلم »قهرمان« 
يك  چهارم »ديناميت« و يك  سوم »گشت ارشاد« فروخته 
اس��ت. در حالي كه يكي، دو ماه زودتر از اين دو فيلم اكران 
شده و احتماال نسبت فروش آن در برابر اين فيلم ها از اين 
هم بدتر خواهد شد. هيچ بعيد نمي دانم كه حتي »آتاباي« 
و »بي  همه چيز« هم آرام آرام به قهرمان برسند. هيچ  موقع 
فيلم فرهادي چنين نسبتي با صدر جدول فروش نداشته 
است. فيلم »فروش��نده« در س��ال 95 بيشترين فروش 
س��ال را داش��ت و فيلم هاي طنز را كه معموال پرفروشند، 
راحت پشت سر گذاشت )»من سالوادور نيستم«، »سالم 
بمبئي« و »50 كيلو آلبالو«( . فيلم »جدايي« در سال 90 
در رقابتي تنگاتنگ با »اخراجي ها« )كه بس��يار از س��وي 
نهادهاي حكومتي حمايت شد( سوم شد، و فقط ۳0 درصد 
كمتر از فيل��م اول )»ورود آقايان ممن��وع«( فروخت. اين 
را مقايسه كنيد با اينكه امروز »قهرمان« يك چهارم فيلم 
طنز »ديناميت« فروخته اس��ت. فيلم »گذشته« در سال 
9۲ چهارم ش��د و نصف فيلم هاي اول و دوم )»رس��وايي« 
و »هيس، دخترها فرياد نمي زنن��د!«( فروخت كه باز هم 
نتيجه بسيار بهتري است تا دستاورد »قهرمان«. فرهادي 
حتي زماني كه هنوز چندان شناخته  شده نبود، در سال 88 
با فيلم »درباره الي« دوم شد و با فيلم هاي پس از خود بسيار 
فاصله داشت. فيلم اول »اخراجي هاي دو« بود كه سه برابر 

»درباره الي« فروخته بود.
۳( چند ماه پيش وقتي بحث فرهادي بس��يار داغ بود، در 
ادامه در صفحه6 نوشته اي شرح دادم كه...   

باكنار رفتن دولت فاسد و ضد 
ايراني اش��رف غني و تس��لط 
طالبان بر افغانستان، همچنان 
اين نگراني وجود دارد كه روابط 
اقتصادي تهران وكابل به كدام 
س��و مي رود وآينده تجارت با 
اين كشور چه سرنوشتي پيدا 
خواهد ك��رد؟ براي پاس��خ به 
اين پرس��ش، اولين موضوعي كه قابل طرح است اينكه 
دولت »اش��رف غني« گرايش چنداني به روابط گسترده 
با ايران نداش��ت و تالش مي كرد كه كش��ورهاي ديگر را 
جايگزين ايران در بازارهاي افغانس��تان كند. از همين رو، 
كاركردن فعاالن اقتصادي ايران در آن بازه زماني به دليل 
س��خت گيري هاي دولت »غني« سخت و دش��وار بود. 
حال اگر از اين منظر نگاه كنيم، با روي كارآمدن طالبان، 
فرصتي فراهم ش��ده تا بتوان روابط تجاري خود را با اين 
كشور گسترش داد؛ چراكه طالبان در همان گام نخست، 
تعرفه هاي گمركي را براي كش��ورهاي همسايه به شدت 
كاهش دادند و فساد گمركات تا حد زيادي تقليل پيدا كرد. 
همين امر موجب شد تا صادرات فرآورده هاي نفتي، مواد 
غذايي و مصالح ساختماني از مبدا ايران با شيب تندتري 
به كشور افغانستان صورت گيرد. بنابراين روي كارآمدن 
طالبان از نقطه نظر اقتص��ادي تا اينجاي كار به نفع ايران 
و فعاالن اقتصادي بوده اس��ت. در همين مدت، رايزني ها 
و مذاكراتي نيز بين فعاالن اقتصادي دو كشور براي توسعه 
و تس��هيل تجارت في مابين انجام شده اس��ت. اما اينكه 
آينده روابط اقتصادي و تجاري كشور در دوران طالبان به 
چه نقطه اي مي رسد، آيا همين سطح از روابط اقتصادي 
و سياس��ي حفظ مي ش��ود يا دچار چالش مي شود، واقعا 

مشخص نيست و در هاله اي از ابهام قرار دارد. 
از س��وي ديگر، در حال حاضر سياستي كه ايران در پيش 
گرفته اين است كه در امور افغانستان دخالتي نداشته باشد 
و تنها طالبان را به تشكيل دولت موقت و حفاظت از شيعيان 
و هزاره ها تشويق كرده است. از آن سو، طالبان هم براي اينكه 
بتواند تاييد نهادهاي بين المللي را به دس��ت بياورد، فعال 
سياست مدارا كردن با همسايگان را در پيش گرفته است.

 البته ذكر اين نكته ضروري است كه افغانستان در بحث 
ترانزيت كاال و مواد غذايي به شدت به ايران وابسته ونيازمند 
است. چراكه يك كشور الك لند اس��ت و به آب هاي آزاد 
دسترس��ي ندارد. بنابراين ناگزير است كه از مسير ايران و 
پاكستان يا از مسير ازبكستان وتركمنستان اقدام كند، كه 
با توجه به اينكه اين كشورها نيز خودشان به آب هاي آزاد 
دسترس��ي ندارند، اغلب كاالهاي وارداتي اش را از طريق 

ايران ترانزيت مي كند. 
نكته مهم ديگر، اينكه افغانستان به لحاظ سوخت و نيازهاي 
نفتي و محصوالت مرتبط و همچنين از نظر محصوالت 
غذايي وكاالها بسيار به ايران وابسته است و هيچ جايگزيني 
در كوتاه مدت ن��دارد. البته بايد اين را در نظر داش��ت كه 
رهبران افغانستان ارتباط خوبي با پاكستان، قطر، عربستان 
وامارات دارند به هيچ وجه ما نبايد با تعارض با طالبان روابط 
خود را با اعراب منطقه تيره تر كنيم برعكس برقراري ارتباط 
باعربستان بسيار مهم اس��ت و مي تواند برروي روابط ما با 

عربستان به شدت اثرگذار باشد. 
در اين ميان اما دو مساله وجود دارد كه ممكن است كه به 
ضرر ما تمام شود؛ نخس��ت اينكه با روي كار آمدن دوباره 
طالبان در افغانس��تان بحث خط لوله گاز تركمنستان - 
افغانستان - پاكستان - هند، مشهور به »TAPI« بار ديگر 
مطرح شده است؛ ساخت بخشي از خط لوله گاز تاپي پيش 
از سقوط كابل به دست طالبان آغاز شده بود، خط لوله اي 
كه گاز تركمنستان را از خاك افغانستان به پاكستان و هند 
مي رساند. حال از آنجايي كه پاكستان سال هاست به دنبال 
ادامه در صفحه6 اين است كه از...  

تغييرات��ي ك��ه در ن��رخ بهره 
بين بانكي باال صورت مي گيرد، 
تأثير كمتري بر ب��ازار خواهد 
داشت؛ يعني تفاوت تغيير نرخ 
به��ره از ۲۱ به ۲0 درصد باعث 
ورود نقدينگي به بازار مي شود 
اما؛ تأثير آن كمتر از زماني است 
كه ۱0 درصد به 9 درصد تبديل 
مي شود. در سال هاي 98 و 99 كمترين نرخ بهره بين بانكي 
حدود 8 درصد بود كه در آن زمان بازار سرمايه فروش خوبي 
داشت. قاعدتا كاهش نرخ بهره تأثيراتي را نيز در بازار هاي 

ديگر مي گذارد كه مي تواند مشكالتي را ايجاد كند.
 مي ت��وان گفت گزارش ش��ركت ها نيز خ��وب به نظر 
مي رسند اما؛ سرمايه گذاران به پايداري اين سود اعتمادي 
ندارند. در اين راس��تا نرخ هايي هستند كه سهامداران 

به تداوم آنها امي��دي ندارند؛ به طور مثال تحليلگران و 
كارشناس��ان پيش بيني مي كنند نرخ اوره در محدوده 
خود نمي ماند و انتظار كاهش اين قيمت را دارند. كمبود 
نقدينگي در بورس تأثيرگ��ذار بوده به طوري كه وقتي 
پولي در بورس نيس��ت انتظارات رشد، كاهش مي يابد 
و س��رمايه گذاران كمتر در اين جهت س��رمايه گذاري 
مي كنند. در واقع بحث نبود نقدينگي تأثير بيش��تري 
نسبت به گزارش ها خواهد داشت. در بودجه، انتشار اوراق 
88 همتي وجود داشت كه در مقابل آن تسويه اوراق در 
حدود ۲00 همتي ايجاد شد. موضوع اصلي كه وجود دارد 
و بايد به آن توجه كرد، اين اس��ت كه آيا مجددا در سال 
جديد كسري بودجه به وجود مي آيد يا خير. در خصوص 
گزارش هايي كه مركز پژوهش مجلس داشته يك پيش 
بيني وجود داشت كه نشان مي دهد كسري بودجه سال 
ادامه در صفحه6 بعد سنگين تر از...   

بعد از دوسال اولين وزير دولت 
جديد قراراست استيضاح شود، 
وزيري كه فكر مي كرد با سرعت 
گرفتن واكسيناس��يون عليه 
كرونا مي تواند جاي پاي خود 
را در دول��ت حس��ابي محكم 
كند، حاال اولين كسي است كه 
قرار است در مقابل نمايندگان 
مجلس پاسخگو باش��د، البته هنوز اين استيضاح تاييد 
نشده اما كاربرگ آن آماده شده است و بعيد نيست همين 
روزها عين اللهي به صحن علني مجلس فراخوانده شود. 
اما محورهاي اس��تيضاح كه در كاربرگ استيضاِح وزير 
بهداشت نوشته شده مواردي از قبيِل عدم توزيع عادالنه 
اعتبارات، عدم برقراري عدالت در خدمات سالمت، عدم 
رعايت حفظ كرامت مردم در دريافت خدمات سالمت، 

عمل نكردن به وعده ها، عدم خودكفايي در دارو و استفاده 
از نيروه��اي متخصص و ضعف در س��اماندهي نيروي 
متخصص قيد شده است. البته اظهارنظر عجيب وزير 
بهداشت در مورد استفاده از واكسن ايراني را هم بايد به 
اين موارد اضافه كرد كه با انتظار كارت واكسن او مشخص 
شد كه واكسن روسي به وزير تزريق شده است. اما مساله 
اينجاست كه استيضاح وزير بهداشت چه عواقبي مي تواند 
داشته باش��د و اصال آيا با استيضاح يك نفر مي توان كل 
مشكالت مجموعه اي را كه سال هاست دچار نقصان هاي 
متعدد است حل كرد؟ بهداشت و درمان كشور سال هاي 
سال است كه در وضعيتي بغرنج به سر مي برد، البته كه 
كرونا اين وضعيت را بسيار بدتر كرد، اما مساله اينجاست 
كه همين نمايندگان مجلس چ��ه در اين دوره و چه در 
دوره هاي قبل آيا هيچ وقت به كم بودن سرانه بهداشت و 
ادامه در صفحه8 درمان اعتراض كرده اند؟   

تعادل | فرشته فريادرس| 
ارزيابي ها نشان مي دهد، س��طح كيفي خودروهاي 
داخلي از س��ال 9۷ به بعد با افت محسوس��ي مواجه 
شده اند. برخي معتقدند كه بايد دليل آن را در تحريم 
صنعت خودروسازي كش��ور جست وجو كرد. برخي 
هم مي گويند تداوم سياس��ت گذاري اشتباه در طول 
اين س��ال ها از س��وي متوليان صنعتي موجب رشد 
شديد هزينه هاي توليد و افت كيفيت شده است. با اين 
حال كيفيت خودرو مساله اي نيست كه بتوان از آن به 
سادگي عبور كرد؛ چراكه مي توانند فاجعه بيافرينند. 
به طوري كه رييس پليس راهور با اش��اره به تصادف 
زنجيره اي اخير بهبهان و با بي��ان اينكه هيچكدام از 
ايربگ هاي خودروها باز نشده بود، اين پرسش را مطرح 
كرد كه چرا خودروسازان ارابه مرگ توليد مي كنند؟ 
توليد خودروهاي بي كيفيت داخلي صداي نمايندگان 
مجلس را هم درآورده؛ به طوري كه خواهان استيضاح 
وزير صمت در اين زمينه هستند. آنها مي گويند با بسته 
شدن دروازه واردات و بي رقيب بودن خودروسازان، بازار 
خودرو انحصاري شده و هر محصولي و با هر كيفيتي كه 
توليد مي شود، مردم ناگزير به خريد هستند. به گفته 

آنها، اين رويه بايد اصالح شود. 

    ايربگ هايي كه باز نشد! 
رييس پليس راهور روز گذشته در آماري اعالم كرد، 
۳۲ درصد از فوتي هاي تصادفات سرنشينان وسايل و 
۲5 درصد رانندگان هستند، همچنين موتورسيكلت 
س��واران ۲4 درصد و عابرين پياده سهم ۱9 درصدي 
دارند. سردار سيد كمال هاديانفر افزوده كه در بعضي 
از روزها تا ۶0 نف��ر فوتي در تصادفات داريم و بين ۲0 
ت��ا ۲5 نفر مجروح داريم؛ عليرغم اينكه در س��ال 98 
كاهش چش��مگير فوتي هاي تصادفات را داشتيم اما 
امسال با رشد ۱۲ درصدي ترددها ۱۱ هزار و ۱4۷ نفر 
جان باخته و ۲۶۱ هزار نفر مجروح و معلول داشته ايم 
و تعداد جان باختگان متأس��فانه رش��د داشته است. 

هاديانفر گفته است: ما در ۶ دوره ناوگان را بازسازي و 
نوسازي كرده ايم. همچنين به ازاي هر جان باخته در 
تصادفات 5.4 ميليارد تومان خس��ارت به كشور وارد 
مي شود. رييس پليس راهور گفت: عدم توجه به جلو 
س��هم ۳۲ درصدي در تصادفات را دارد كه مهم ترين 
عامل تصادفات است، اگر ديد محدود بود راننده بايد 
در ي��ك حريم امن توقف كند تا ديدش كامل ش��ود، 
وقتي با س��رعت ۷0 تا 80 كيلومتر وارد مه مي شوند 
نتيجه آن تصادف مي شود. بنابه اظهارات او، در تصادف 
زنجيره اي بهبهان هيچكدام از ايربگ هاي خودروها 
باز نش��ده بود، چرا خودروس��ازان اراب��ه مرگ توليد 
مي كنند؟ اينكه هميش��ه بگوييم راننده مقصر است 

قبول اما نقش سازمان هاي ديگر چه مي شود؟ به گفته 
هاديانفر ناوگان عمومي ۲ هزار و ۱00 كشته داده است 
كه بيشترين كشته ها مربوط به كاميون ها، تريلي ها و 
اتوبوس ها است. چرا بايد كاميون ها از جاده هاي فرعي 
تردد كنند و به دور از چش��م پليس باشند و در نهايت 
شاهد حادثه دلخراش سنندج باشيم. از آن سو، مديركل 
نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي هم واكنش به 
اظهارات رييس پليس راهنمايي و رانندگي مبني بر 
اينكه در حادثه تصادف بهبهان ايربگ هيچ خودرويي 
بازنش��ده، اظهار كرده كه تمام خودروهاي توليدي از 
سال ۱۳89 مشمول استانداردهاي اجباري هستند 
و بايد آزمون هاي الزم را انجام دهند. پيمان پيرايش 

به خبرگزاري »تسنيم« گفته بود: بايد در اين موضوع 
نخست بررسي شود؛ آيا ايربگ هاي سمت سرنشين 
قفل بوده است يا خير )!(، در ضمن اگر پليس گزارش 
تخلف خودروس��از را به ما ارايه كند، از مراجع قضايي 
پيگيري مي كني��م. او اين راهم گفته بود كه بايد ديد 
خودروهاي حادثه ديده قبل از سال 89 توليد شده اند 
يا خير، زيرا نصب ايربگ از سال 9۲ اجباري شده و از 
سال 89 اس��تانداردهاي اجباري براي شماره گذاري 

خودرو مورد تصويب قرار گرفته است. 

    صداي نمايندگان هم درآمد
البته انتقاد به كيفي��ت خودروهاي داخلي به همين 
مورد ختم نمي ش��ود. به طوري كه پي��ش از اين هم 
حجت االسالم جعفر منتظري هم در خصوص وضعيت 
بازار خودرو گفته بود: ما مشكالتي اساسي در اين بخش 
داريم آن هم به دليل نياز مردم به خودرو و كمبودهايي 
اس��ت كه وجود دارد و خودرو س��ازان هر وس��يله اي 
در اختيار مردم مي گذارند م��ردم مجبور به پذيرش 
هستند. اما كيفيت پايين خودرو هاي داخلي صداي 
برخي از نمايندگان را هم را درآورده است. به طوري كه 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس با انتقاد 
از كيفيت خودروهاي توليدي، طي روزهاي گذشته 
گفته بود: »در اين زمينه ديگر ما نمي توانيم با دولت و 
خودروسازان جنگ كنيم، بنده يك پژو پارس به قيمت 
۳۳5 ميليون تومان خريده ام يك هفته سوار شده ام 
دو هفته خ��راب بوده و در تعميرگاه بوده و با ۱4 مورد 
نقص فني اين خودرو به شركت بازگشت داده شده تا 
ايرادات را برطرف كنند.« روح اهلل عباسپور با بيان اينكه 
بنده نماينده مجلس بوده ام و توانس��ته ام فرياد بزنم، 
مردم چگونه مي خواهند اين موضوعات را فرياد بزنند، 
عنوان كرده كه متاس��فانه كيفيت خودروهاي توليد 
داخل خوب نيست و در بحث قيمت هم فروشنده و هم 
خريدار ناراضي هس��تند و ضرورت دارد دولت در اين 
ادامه در صفحه7 زمينه اقدامات جدي داشته باشد.  

مهدي تديني

مريم شاهسمنديكاويان عبداللهي

سيد حميد حسيني

 نشانه هايي از رسيدن بيت كوين 
به كف هاي قيمتي

 بي عدالتي طبقاتي 
يا تنها راه حمايت از كم درآمدها

 چرا خودروسازان خودروهاي 
بي كيفيت توليد مي كنند؟

 رمزارزها 
باالخره سبز شدند

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 3    

 كالف سردرگم يارانه پنهان 
در اقتصاد ايران

ارابه هاي  مرگ

طرح مبهم رييس سازمان 
برنامه و بودجه

 گروه صنعتي دياني 
به ابهامات پاسخ دهد

در شرايطي كه اختالف نظرها ميان مجلس و دولت 
بر س��ر سرنوش��ت ارز 4۲00 توماني ادامه دارد و 
مشخص نيست كه آيا سرانجام دو طرف به حذف 
اين ارز حكم خواهند داد يا قرار بر تداوم اجراي آن 
مي شود، صحبت هاي جديد رييس سازمان برنامه 
و بودجه نشان مي دهد كه احتمال اجراي طرح هايي 

جديد در اين بخش وجود خواهد داشت.
مسعود ميركاظمي گفته: اگر امسال بحث حذف ارز 
ترجيحي اجرايي شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو 
صفحه 2 را بخوانيد حلقه آخر قرار دارد.   

امريكا به ك��ره جنوبي براي پرداخت خس��ارت ۶۳ 
ميليون دالري به ش��ركت ايراني مج��وز داد. وزارت 
خارجه كره جنوبي اعالم كرد كه خزانه داري امريكا 
يك مجوز خاص ب��راي انتقال پ��ول غرامت معوقه 
به يك س��رمايه گذار ايراني بر س��ر مالكيت ناموفق 
دوو الكترونيك در سال ۲0۱0 را صادر كرده است. به 
گفته مقامات كره اي اين مساله مي تواند به بهبود روابط 
سئول با تهران كمك كند. مقامات سئول در عين حال 
گفتند كه هنوز سرنوشت ۷ ميليارد دالر دارايي راكد 
صفحه 7 را بخوانيد مانده ايران در ... 

 نان 
كارتي!

 مجوز اوفك 
 به سئول براي 

غرامت شركت ايراني



نظ��ام پرداخت ياران��ه در اي��ران يك��ي از اصلي ترين 
چالش هايي بوده كه در طول سال هاي گذشته بسياري 
از دولت ها با آن مواجه شده اند، نظامي كه نه مي توان به 
حذفش انديشيد و نه تاكنون طرح اصالحي قابل توجهي 

در رابطه آن نهايي شده است.
در سال 1389، دولت دهم اجراي طرحي را در دستور كار 
قرار داد كه بر اساس آن، پرداخت يارانه در كشور هدفمند 
مي شد. به اين ترتيب با افزايش قيمت بنزين، دولت اعالم 
كرد كه مبلغي را به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت 
خواهد كرد. اي��ن رقم كه براي هر ايراني 45 هزار تومان 
در ماه بود، در س��ال براي دولت حدود 42 هزار ميليارد 

تومان هزينه داشت.
اصلي ترين علت عمل به اين طرح از سوي دولت عدالت 
يارانه ها معرفي شد. بر اين اساس كه يارانه بنزين تنها به 
گروه محدودي از مردم مي رسد اما با نقدي كردن يارانه، 
اقش��ار كم درآمد كه وسيله نقليه شخصي ندارند نيز از 
آن بهره مند مي شوند. البته در طرح دولت احمدي نژاد 
يك ايراد مبنايي مهم وجود داشت و آن در نظر گرفتن 
مبلغ مساوي يارانه براي تمام اقشار جامعه بود، تا جايي 
كه بسياري از اقشار ثروتمند نيز ثبت نام كردند و براي 
س��ال هاي طوالني اين مبلغ به حسابش��ان واريز شد. 
جداي از ابهامات اجرايي، هدفمندي يارانه ها فقط بخش 
كوچكي از نظام كالن پرداخت يارانه در اقتصاد ايران بود. 
جدا از يارانه نقدي، دولت ها ساالنه مبلغ بسيار بزرگي از 
يارانه پنهان و غيرمستقيم را نيز به اقتصاد تزريق مي كنند 
كه در حوزه هاي مختلفي اجرايي مي شود. حركت دولت 
روحاني به س��مت اصالح بخشي از اين روند در آبان 98 
به افزايش قيمت بنزين و حواش��ي بعد از آن منجر شد. 
هرچند دولت در اين گام نيز پولي را برنداشت و تمام سود 
حاصل از افزايش قيمت بنزين را به حساب 60 ميليون 
ايراني واريز كرد اما نحوه تصميم گيري در اين حوزه نشان 
داد كه هرگونه ورود به بحث اصالح قيمت هاي يارانه اي، 
تبعات خاص خود را خواهد داشت. در كنار آن، هر بار كه 
در اقتصاد اي��ران صحبتي از اصالح نظام پرداخت يارانه 
شده، بيش��ترين توجه به بخش سوخت و به طور خاص 
بنزين صورت گرفته است، اين در حالي است كه بخش 
مهمي از يارانه پنهان به ديگر انرژي ها و كاالهاي اساسي 

اختصاص پيدا مي كند. 
گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 1399 از آمار 
تازه اي رونمايي كرده كه در مقايسه با وضعيت منابع در 
ساير بخش ها قابل تامل است.بر اساس اين گزارش در 
سال 1399 حدود 1603 هزار ميليارد تومان تحت عنوان 
يارانه هاي پنهان در چند بخش به كاالهاي اساسي، پنج 
فرآورده نفتي و س��وخت هوايي، گاز طبيعي، برق و آب 
پرداخت شده است.اين رقم زماني قابل تامل تر مي شود 
كه نشان مي دهد 2.5 برابر بودجه عمومي دولت در سال 
گذشته يارانه پنهان پرداخت شده و در مقايسه با حجم 
س��نگين نقدينگي، 46 درصد نقدينگي سال گذشته 
بوده اس��ت. جزييات پرداخت يارانه هاي پنهان حاكي 
از آن است كه در سال 1399، 202 هزار و ۷65 ميليارد 

تومان بابت كاالهاي اساسي يارانه پرداخت شده است. 
ديگر يارانه پنهان پرداختي دولت مربوط به گاز طبيعي 
با 980 هزار و 359 ميليارد تومان است كه باالترين حد 
پرداخت يارانه پنهان در سال گذشته را به خود اختصاص 

داده است.
بذرپاش رييس ديوان محاسبات كشور نيز از گاز طبيعي 
به عنوان اصلي ترين دريافت كننده يارانه پنهان ياد كرده 
و گفته بود: ميزان يارانه پنهان كشور، بيش از يك ميليون 
و 603 هزار ميليارد تومان است. حدود 900 هزار ميليارد 
از اين رق��م يارانه پنهان گاز مصرفي اس��ت. اين عدد را 
نمي توانيم بگوييم مردم تامين كنند، ولي بايد بدانيم دو 
برابر بودجه عمومي كشور يارانه پنهان وجود دارد تا در 

برنامه ريزي ها لحاظ شود.
ايران از نظر قيمت تمام شده مصرفي در حوزه انرژي يكي 
از پايين ترين قيمت ه��ا را دارد و به همين دليل ميزان 
سرانه مصرفي انرژي هايي مانند گاز بسيار باالتر از ديگر 
كشورهاي جهان اس��ت. طرح هايي مانند بهينه سازي 
مصرف سوخت و انرژي نيز هرچند از سوي دولت هاي 
مختلف پيگيري شده اما با توجه به قيمت پايين، هيچگاه 
در جامعه مورد اس��تقبال قرار نگرفته است. رسيدن به 
چنين موقعيتي باعث شكل گيري دو ديدگاه در مقابل 
يكديگر ش��ده اس��ت. از س��ويي برخي نظريه پردازان 
اقتص��ادي معتقدند كه دولت بايد در ح��وزه يارانه يك 
جراحي اساسي انجام دهد و نظام پرداخت يارانه پنهان 
را به ط��ور كامل تغيير دهد. يك��ي از اصلي ترين داليل 

صاحبان اين ديدگاه ع��دم توجه به عدالت در مديريت 
فعلي است. همانطور كه در حوزه سوخت نيز مطرح شده، 
در حوزه انرژي نيز اقشار پر درآمد بيشترين استفاده را از 
يارانه دولتي مي برند. افرادي كه در واحدهاي مسكوني 
بزرگ تر ساكن هستند، چند مجموعه شخصي در اختيار 
خود دارند يا در خانواده شان چند خودرو شخصي وجود 
دارد، استفاده بسيار بيشتري از يارانه دولتي در قياس با 
اقشار كم درآمدي مي برند كه در يك خانه كوچك ساكن 
بوده يا اساسا وسيله شخصي ندارند. هادي قوامي - معاون 
وزير اقتصاد - در تابستان امسال گفته بود: كسري بودجه 
دولت ها كه به تورم مي انجامد فشار مضاعفي به دهك هاي 
پايين جامعه است و كساني كه بيشتر از يارانه هاي بهره 
مند مي شوند دهك هاي باالي جامعه هستند. رقم يارانه 
پنهان در اقتصاد ايران ح��دود 50 ميليارد دالر معادل 
1400 هزار ميليارد تومان اس��ت؛ كه سهم هر ايراني از 
اين يارانه روزانه 45 هزار تومان است. يعني يك روز يارانه 
پنهان هر فرد معادل يك ماه يارانه نقدي است. مجموع 
ماهانه يارانه پنهان براي هر فرد يك ميليون و 350 هزار 
تومان است. قوامي با اشاره به توزيع يارانه بنزين در سال 
99 گفت: در بخش يارانه پنهان مستقيم به دهك دهم 
جامعه ح��دود 28 هزار ميليارد توم��ان از يارانه بنزين 
استفاده كرده اند و كساني كه در دهك اول قرار دارند 1 
هزار و 650 ميليارد تومان بهره برده اند. يارانه انرژي كه 
به دهك هاي درآمدي دهم داده مي شود 23 برابر يارانه 

انرژي است كه به دهك درآمدي اول داده مي شود.

اين موضوع نش��ان مي دهد كه دولت به ش��كل ساالنه 
حمايت هاي��ي را با جمعيت هدف ك��م درآمدها نهايي 
مي كند كه در عمل بخش مهمي از آن به جيب ثروتمندان 
م��ي رود. در مقابل اما مخالفان تغيير در ش��رايط فعلي 
معتقدند با توجه به فشار اقتصادي كه بر اقشار مختلف 
مردم وارد شده، يكي از مهم ترين مزيت ها، پايين بودن 
قيمت انرژي به حساب مي آيد و اگر بنا باشد دولت قيمت 
نهايي گاز يا برق را افزايش دهد، اقشار كم درآمد از پس 

هزينه هاي آن بر نمي آيند.
طرح هاي جايگزين با يارانه پنه��ان فعلي نيز هرگز راه 
به جايي نبرده ان��د. از يارانه نقدي كه امروز در دو بخش 
پرداخت مي ش��ود تا طرح هايي مانن��د احياي كوپن و 
حمايت كااليي از مردم هر يك مشكالت خاص خود را 
دارند و با توجه به باال بودن نرخ تورم، اين خطر وجود دارد 
كه با گذش��ت زمان، تاثيرگذاري خود در اقتصاد ملي را 

از دست بدهند.
دولت س��يزدهم فعال در گام نخس��ت ب��ا يارانه پنهان 
كااله��اي اساس��ي و ارز 4200 توماني مواجه ش��ده و 
مشخص نيس��ت با توجه به مخالفت هاي گسترده در 
مجلس و ميان برخي نظريه پردازان، اساسا چه راهكاري 
در اين حوزه نهايي خواهد شد. پس از آن مي توان به ديگر 
ابعاد يارانه پنهاني پرداخت كه تداوم اجرايش، هرگونه 
سياست اصالحي را دشوار مي كند و پيش روي تمامي 
دولت ها يك كالف س��ردرگم از نح��وه حمايت از مردم 

قرار داده است.
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هفته داغ ديپلماسي در چين
خبرگزاري رويترز در گزارشي به جزييات سفر وزراي 
خارجه كشورهاي منطقه از جمله وزير امور خارجه ايران 
به چين پرداخته و هم زماني آن با برگزاري مذاكرات وين 

را مورد توجه قرار داده است.
خبرگزاري رويترز درباره سفر قريب الوقوع وزراي امور 
خارجه كشورهاي منطقه به چين نوشت: وزارت امور 
خارجه چين اعالم ك��رده اس��ت، وزراي امور خارجه 
كشورهاي حاشيه خليج فارس، ايران و تركيه قرار است 
اين هفته به طور جداگانه براي مذاكرات رسمي به چين 
سفر كنند؛ اين در حالي است كه دور هشتم مذاكرات 

احياي توافق هسته اي نيز در وين در جريان است.
رويترز ادامه داد: طبق اعالم وزرات امور خارجه چين، 
وزراي امور خارجه عربس��تان سعودي، كويت، عمان، 
بحرين و دبيركل شوراي همكاري خليج فارس قرار است 
از دوشنبه تا جمعه به چين سفر كنند. وزير امور خارجه 
تركيه نيز طبق برنامه روز چهارشنبه]22 دي[ و حسين 
اميرعبداللهيان وزير امور خارجه ايران روز جمعه]24 

دي[ عازم چين مي شوند.
در گزارش اين خبرگزاري درباره سفر وزراي امور خارجه 
منطقه به چين آمده اس��ت، وانگ وانبين، سخنگوي 
وزارت امور خارجه چين روز سه شنبه در يك كنفرانس 
خبري گفت: چين و اي��ران در حمايت از يك ديگر در 
زمينه مسائل راهبردي مصمم هستند. اين خبرگزاري 
ادامه مي ده��د: وزارت امور خارجه ايران گفته اس��ت 
اميرعبداللهيان قرار است درباره قرارداد همكاري 25 
ساله ميان دو كشور]چين و ايران[ صحبت كند. چين 
پس از خروج امريكا از توافق هسته اي در سال 2018، 

تبديل به رگ حياتي اقتصاد ايران شد.
به نوشته رويترز، بر اساس بيانيه وزارت امور خارجه چين، 
وانگ يي، وزير امور خارجه اين كشور دوشنبه و سه شنبه 
اين هفته با همتايان سعودي و بحريني اش ديدار كرده 
بود كه درباره مسائل مربوط به مذاكرات وين تبادل نظر 
كردند. كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله عربستان 
س��عودي اگرچه عضو توافق هسته اي نيستند، درباره 
»بلندپروازي هاي هسته اي« ايران، برنامه موشكي آن 

و نيروهاي نيابتي اش در منطقه ابراز نگراني كرده اند.
پيشتر سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان در نشس��ت خبري روز دوشنبه خود گفت: 
آقاي اميرعبداللهيان آخر هفته جاري به دعوت همتاي 
چيني خود سفري به اين كشور خواهد داشت. وي ادامه 
داد: در اين سفر موضوعات مختلفي مورد گفت وگوي 
مقامات دو كش��ور قرار خواهد گرفت كه نقشه راه 25 
ساله نيز يكي از اين موضوعات است. مجريان اين نقشه 
راه از وزارتخانه ها و بخش هاي مختلف هستند و روند 
پيگيري و بخش هاي مختلف آن در دس��ت پيگيري 
است. همچنين محمد كشاورز زاده سفير كشورمان در 
چين در توييتي در اين باره نوشت:  وزراي خارجه  ايران و 
 چين طي ساليان گذشته به تناوب با هم ديدار داشتند 
در ابتداي س��ال جاري وانگ يي در سفر به ايران برنامه 
جامع همكاري هاي 25 ساله را امضا كرد و در سفر هفته 
جاري دكتر امير عبداللهيان به چين موضوعات متنوعي 
م��ورد مذاكره قرار خواهد گرفت كه در ش��رايط فعلي 

اهميت زيادي دارد.

انقالب زنده است و بايد زنده 
بماند

آيت اهلل جنتي با بيان اينكه انقالب 5۷ هميشه زنده 
است و بايد زنده بماند، تاكيد كرد: اين حركت بايد 
طوري به نسل جوان منتقل شود كه انگار در صحنه 
حاضر بوده اند و براي رس��يدن به اين هدف بايد از 

ابزارهاي هنري استفاده شود.
آيت اهلل احم��د جنتي دبير ش��وراي نگهبان طي 
سخناني در جلسه شوراي نگهبان با اشاره به قيام 
خونين مردم قم در س��ال 1356 مقابل رژيم ظالم 
پهلوي گفت: اين قيام آغازگر اعتراضات گسترده 

مردمي بود و به پيروزي انقالب اسالمي ختم شد.
وي ادامه داد: اين اتفاق در سير پيروزي انقالب بسيار 
مهم است و به همين دليل در مقدمه قانون اساسي 
با عنوان عامل سريعتر شدن شكست رژيم پهلوي به 

آن اشاره شده است.
جنتي ب��ا بيان اينكه در نوزده��م دي ماه 1356 با 
تعطيل شدن بازار قم در حمايت از حوزه و محكوم 
كردن اقدام رژيم پهلوي و نيز ادامه تعطيلي دروس 
حوزه، جمعي��ت زي��ادي در مس��جد اعظم گرد 
آمدند، اضافه كرد: حركت به منازل مراجع عظام و 
روحانيون بزرگ قم در حمايت از امام راحل باعث 

تقويت روحيه انقالبي مردم شد.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه از مراج��ع، روحانيت و مردم 
ش��ريف قم به دليل پيش��گام بودن و بصيرت شان 
تشكر مي كنم، اظهار كرد: انقالب از قم شروع شد و 
ادامه پيدا كرد و مردم قم ارادت خود را به امام راحل 

و انقالب اسالمي نشان دادند.
دبير ش��وراي نگهب��ان درباره ضرورت آش��نايي 
نس��ل جوان با ارزش هاي انقالب گفت: رسانه ها و 
س��ازمان هاي فرهنگي بايد براي شناخت صحيح 

نسل جوان از تاريخ انقالب برنامه ريزي كنند.
جنتي با بيان اينكه انقالب 5۷ هميشه زنده است و 
بايد زنده بماند، تاكيد كرد: اين حركت بايد طوري 
به نسل جوان منتقل شود كه انگار در صحنه حاضر 
بوده اند و براي رسيدن به اين هدف بايد از ابزارهاي 

هنري استفاده شود.
وي گفت: امام راحل حق بزرگي به اسالم و مسلمين، 
مردم ايران و بچه هاي انقالب داشت، خداوند روح 

ايشان را شاد فرمايد.
دبير ش��وراي نگهبان با تاكيد بر ضرورت زنده نگه 
داش��تن ياد و نام امام خميني )ره( اظهار داش��ت: 
خداوند ما را قدردان وجود شريف امام خميني )ره( 

قرار دهد تا بتوانيم راهشان را ادامه دهيم.
جنتي در پايان با بيان اينكه جوان در فطرت خود 
ضد ظلم اس��ت، گفت: بايد از فطرت و روحيه ضد 
ظلم جوان��ان بر ضد ظال��م و در حمايت از مظلوم 

استفاده كرد.

دولت براي حذف ارز 
نمايندگان را قانع كند

نماينده مردم گرگان در مجلس گفت: از سال 96 تا االن، 
65 ميليارد دالر براي ارز ترجيحي هزينه ش��ده اس��ت. 
اگر دولت برنامه داشته باشد، مجلس همراهي مي كند. 
رمضانعلي سنگدويني در جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي در نطق ميان دستور با استناد به پايگاه اطالعات 
رفاهي ايرانيان در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: 
استان گلستان در رتبه چهارم فقر در كشور قرار دارد. 48 
درصد خانواده ها فاقد بيمه تامين اجتماعي و مستمري 
هستند. 3۷.2 درصد در سه دهك پايين درآمدي جامعه 
بوده و سرانه درآمد مردم استان نصف ميانگين كشوري 
است. 11 هزار نفر به دليل فقر جامانده از تحصيل اند و سهم 
صندوق توسعه ملي براي استان گلستان طي سال هاي 
90 تا 99 از 22.4 ميليارد دالر، 5 ميليون دالر در جايگاه 
سي ام بوده است. نماينده مردم گرگان و آق قال در مجلس 
يازدهم با بيان اين ادعا كه بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي 
و شس��تا هيچ اقدامي در استان گلستان انجام نداده اند، 
گفت: دولت سهم درآمد عمومي در استان گلستان را در 
سال 1401، 2 هزار و 1۷۷ ميليارد تومان در نظر گرفته 
است. آقاي مخبر، آقاي ميركاظمي از كجا؟ 4۷ درصد 
مردم گلستان روستايي هستند و درآمد آنچناني ندارند 
151 هزار نفر تحت پوشش كميته هستند. اين استان 
در صنعت ضعيف است، كشاورزي به صورت سنتي 
انجام مي شود. كمبود آب داريم، در رتبه آخر بيكاري 
قرارداريم. اين عضو كميسيون انرژي مجلس يازدهم 
در مورد حذف ارز ترجيحي گفت: از سال 96 براي ارز 
ترجيحي 65 ميليارد دالر هزينه شده است. اين روند 
فسادزا است اگر دولت برنامه دارد و مي تواند كنترل 
كند و برنامه ارايه دهد، نمايندگان را قانع كند و نتيجه 
را سر سفره مردم ببرد، مجلس حتما همراهي مي كند.

  حذف ارز ترجيحي به كام پولدارها نشود
نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نگراني نمايندگان اين است كه حذف ارز ترجيحي 
آتش تورم را شعله ورتر كند چرا كه حذف ارز 4200 توماني 
نبايد به نام فقرا و به كام اغنيا باشد و شكاف هاي طبقاتي را 
بيشتر كند. صديف بدري در جلسه مجلس شوراي اسالمي 
در نطق خود خطاب به رييس مجلس بيان كرد: مجلس 
شوراي اسالمي به كليات بودجه س��ال آتي راي داد، اما 
دغدغه هاي جدي هم داريم كه الزم است عنايت داشته 
باشيد. يكي از مهم ترين موارد، حذف ارز ترجيحي است 
كه مردم و نمايندگان با نگراني دنبال مي كنند كه آيا دولت 
پيش از حذف ارز ترجيحي سياست هاي حمايتي شفافي 
براي اقشار مختلف مردم در نظر گرفته است؟ آيا برنامه و 
اراده الزم براي كنترل اثرات تورمي آن داريد؟ وي افزود: 
نگراني من و همكارانم اين است كه حذف ارز ترجيحي 
آتش تورم را شعله ورتر كند و اثرات مخرب آن مهار نشود. 
حذف ارز 4200 توماني و اعمال سياست هاي حمايتي 
نبايد به نام فقرا و به كام اغنيا باشد و شكاف هاي طبقاتي را 
بيشتر كند. نايب رييس كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسالمي خطاب به رييس جمهور گفت: به همكاران تان 
در كابينه هشدارهاي الزم را بدهيد كه به دور از هرگونه 
آزمون و خطا با نهايت حساسيت و دقت در اين خصوص 
برنامه ريزي كنند. نماينده مردم اردبيل در ادامه خطاب به 
وحيدي وزير كشور عنوان كرد: با گذشت چندين ماه از 
آغاز به كار دولت، عدم دعوت از مجمع نمايندگان استان 
به جلسات راهبردي مانند شوراي برنامه ريزي چه معنايي 
دارد؟ قطع ارتباط دولت و مجلس شايسته دولت مردمي 
نيست. نمايندگان چگونه انتظارات شان از دستگاه ها را بيان 
كنند و در جريان اقدامات دستگاه هاي اجرايي قرار گيرند. 
مجلس و دولت يك كار انجام مي دهند ولي در دو سنگر 
متفاوت هستند. نمايندگان مردم منتظر شما نمي مانند 
و مسائل مردم را پيگيري مي كنند و اما چرا بايد اين رويه 
ناصواب در پيش گرفته شود. بدري خاطرنشان كرد: 
تاكيد ما همواره بر شايسته ساالري و تخصص گرايي 
و استفاده از مديران جوان و متخصص بوده است، به 
جاي اشخاص بر شاخص ها و به جاي افراد بر افكار تاكيد 
كرده ايم، اما استاندار اردبيل اوال در استقرار كامل دولت 
در استان اهمال كرده و بسياري از دستگاه هاي اجرايي 
را معطل كرده و افرادي را در مناصب مديريتي كالن 

گمارده كه با فضاي شغلي خود بيگانه اند.

  يارانه غيرنقدي جايگزين حذف ارز شود
رييس كميس��يون امور داخلي كشور و شوراها در مورد 
ح��ذف ارز 4200 توماني به كميس��يون تلفيق بودجه 
1401 پيش��نهاد كرد كه يارانه غيرنقدي را جايگزين 
حذف ارز ترجيحي كنند. جوكار به ضرورت اصالح نظام 
تأمين و توزيع كاالهاي اساسي تأكيد كرد و گفت: روند 
قطع ارز ترجيحي نگراني مضاعفي در ميان مردم به وجود 
آورده است. اگر چه اين كار، تصميمي درست براي قطع 
دست رانت خواران و مفسدان است، اما كميسيون تلفيق 
بودجه بايد به گونه اي برنامه ري��زي كند تا مابه ازاي آن 
به صورت يارانه غيرنقدي و به طور كامل در سبد هزينه 
خانوارها قرار گيرد، اين سازوكار بايد به گونه اي تنظيم 
شود كه سفره مردم كوچك تر نشود. نماينده مردم يزد 
در مجلس ضمن اشاره به س��امان دهي بازار سرمايه به 
س��امان دهي بازار خودرو، رقابتي شدن توليد خودرو با 
قيمت و كيفيت مناسب تأكيد كرد. رييس كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراها اظهار كرد: براي رفع مشكالت كادر 
درمان و معلمان به ويژه معلمان خريد خدمات و تبديل 
وضعيتشان اقدامات اساس��ي انجام دهيد. اصالح نظام 
بانكي كشور و به روزرساني آن را در دستور كار قرار دهيد. 
همچنين برنامه ريزي در جهت سامان بخشي يارانه هاي 
حامل هاي انرژي به گونه اي باشد كه اين يارانه ها به جيب 
مردم بازگردد نه آنكه با كاهش بهاي تمام شده حداقل هاي 
انرژي به عنوان سود شركت ها به حساب عده اي معدود 
سرازير ش��ود. جوكار در پايان نطقش بر ضرورت توجه 
به بخش فرهنگ تاكيد كرد و گفت: مش��كالت متعدد 
اقتصادي نبايد ما را از مسائل فرهنگي به عنوان زيربناي 
همه مسائل كش��ور و روح حاكم بر كش��ور غافل كند. 
امروز در كنار همه اقدامات خوب فرهنگي شاهد برخي 
ناهنجاري ها در حوزه فرهنگي هستيم كه بايد مقابله با 

آن مورد توجه مديران فرهنگي و آموزشي كشور باشد.

بي عدالتي طبقاتي يا تنها راه حمايت از كم درآمدها

رييس جمهوري: 

طرح مبهم رييس سازمان برنامه و بودجه

كالف سردرگم يارانه پنهان در اقتصاد ايران

قاطعانه با افزايش قيمت مقابله كنيد

نان كارتي!

رييس جمه��ور از اعضا و كارگزاران دولت خواس��ت 
تا با نخبگان و صاحب نظ��ران مرتبط با حوزه كاري 
خود، حتي كساني كه با سليقه دولت مخالفت دارند، 
در ارتباط مستمر باشند و هيچ كدام از دستگاه هاي 
دولتي از ارتباط با جامع��ه نخبگاني مرتبط با حوزه 
مديريت خود غفل��ت نكند. آيت اهلل س��يد ابراهيم 
رييسي در جلس��ه هيات دولت با اشاره به تحسين 
رهبر معظم انقالب، از خصيصه و شعار مردمي بودن 
دولت س��يزدهم در ديدار 19 دي م��ردم قم، گفت: 
همه كارگزاران دولت بايد سعي كنند اين خصيصه 
را ادامه داده و به وجه احس��ن تكميل كرده و تعالي 
بخشند. رييس جمهور از اعضاي دولت خواست كه 
عالوه بر جلساتي كه با مديران و كاركنان زيرمجموعه 

خود برگ��زار مي كنند با ارباب رج��وع و مردمي كه 
به دس��تگاه ها مراجعه مي كنند ني��ز ارتباط و ديدار 

داشته باشند. 
رييس��ي از همه كارگزاران دولت خواست تا مردم را 
به عنوان ناظراني امين بشناسند و اظهار داشت: اگر 
گزارشي از سوي مردم به ش��ما رسيد حتما به طور 
دقيق بررسي كنيد و اگر صحيح بود به آن ترتيب اثر 
دهيد. رييس جمه��ور همچنين از اعضا و كارگزاران 
دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط 
با حوزه كاري خود، حتي كساني كه با سليقه دولت 
مخالفت دارند، در ارتباط مس��تمر باشند و تصريح 
كرد: نبايد هيچ كدام از دستگاه هاي دولتي از ارتباط 
با جامعه نخبگان��ي مرتبط با ح��وزه مديريت خود 

غفلت كنند و بايد به شكل مستمر جلسات گفت وگو 
و مشورت با صاحب نظران عرصه كاري خود داشته 
باشند. رييس��ي در بخش ديگري از سخنان خود بر 
ضرورت تدوين و اجراي نظام عادالنه پرداخت حقوق 
تاكيد و خاطرنشان كرد: به عنوان دولت سيزدهم با 
توجه به ش��عارها و رويكردهاي اين دولت بايد نظام 
پرداخت حق��وق را عادالنه كنيم. آنچ��ه امروز اجرا 
مي شود غلبه چانه زني در نظام پرداخت حقوق است 
كه باي��د در چارچوب يك نظام پرداخت هماهنگ و 
عادالنه اصالح شود. رييسي اظهار داشت: الزم است 
كارگروهي تشكيل ش��ود تا در يك بازه زماني كوتاه 
قانون جديد، واحد و عادالنه اي براي پرداخت حقوق 
تدوين كند و اين قانون پس از تصويب در مجلس تمام 

قوانين و مق��ررات متعدد فعلي در پرداخت حقوق و 
مزايا در دس��تگاه هاي مختلف را ملغ��ي اعالم كند. 
رييس جمهور خطاب به مسووالن ذيربط با تاكيد بر 
اينكه به هيچ وجه اجازه ندهيد قيمت كااليي افزايش 
پيدا كند، گفت: دس��تگاه هاي مختلف هر امكاناتي 
اعم از نيرو و اختيارات كه نياز دارند اعالم كنند و در 
مقابل مكلف هس��تند كه به طور قاطع مانع هرگونه 
افزايش قيمت شوند.رييس��ي تاكيد كرد: متاسفانه 
جريان هايي به دنبال ايجاد يأس و نااميدي در مردم 
هستند و دس��تگاه هاي اجرايي و دولتي بايد تالش 
كنند با گزارش و ارايه اخبار آنچه انجام شده است و 
نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آينده 

كشور اميدوارتر كنند.

    نان دو نرخي مي شود؟
در شرايطي كه اختالف نظرها ميان مجلس و دولت بر 
سر سرنوشت ارز 4200 توماني ادامه دارد و مشخص 
نيس��ت كه آيا س��رانجام دو طرف به ح��ذف اين ارز 
حكم خواهند داد يا قرار بر تداوم اجراي آن مي ش��ود، 
صحبت هاي جديد رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
نشان مي دهد كه احتمال اجراي طرح هايي جديد در 

اين بخش وجود خواهد داشت.
مس��عود ميركاظمي گفته: اگر امس��ال بحث حذف 
ارز ترجيحي اجرايي ش��ود، باز هم بحث دارو و گندم 
جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجراي اين طرح 
به مصوبه مجلس ارتب��اط دارد. پرداخت يارانه نان از 
طريق كارت به نانوا داده مي شود و افراد نان را به همان 
قيمت قب��ل خريداري مي كنند ك��ه بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد هنوز در حال  آماده س��ازي زيرساخت 
آن هستند تا به نحو اثرگذار انجام شود. فعال بحث ارز 
نهاده ها مطرح است و موضوع گندم و دارو براي مرحله 
دوم قرار داده شده است. هرچند او جزييات بيشتري 
از اين طرح ارايه نكرده اما به نظر مي رسد بحث يارانه 
كااليي بار ديگر در برنامه هاي دولت قرار گرفته است. از 
سال 139۷ و همزمان با آغاز تحريم هاي جديد امريكا، 
دولت وقت تصميم گرفت كه به برخي كاالهاي اساسي 
ارز دولتي با نرخ 4200 تومان تخصيص دهد.  هرچند 

فهرست اين كاالها در سال هاي بعد محدودتر شد اما 
گندم و دارو همچنان جزو اصلي ترين بخش هاي اين 
برنامه باقي ماندند و به نظر مي رسد تا پايان سال نيز ارز 
دولتي به آنها تخصيص خواه��د يافت. آن طور كه در 
برنامه ابتدايي دولت مطرح شده بود، ارز ترجيحي بايد 
از سال آينده كنار مي رفت، هرچند حمايت از گندم و 
دارو همچنان در فهرست برنامه ها باقي مي ماند. حتي 
يك رديف 100 هزار ميليارد توماني نيز براي حمايت از 
اين دو كاال در اليحه بودجه پيش بيني شده بود. جداي 
از آن، در سال هاي گذشته در كنار بحث يارانه نقدي، 
بحث يارانه كااليي يا به نوعي احياي نظام كوپني نيز 
بارها مطرح ش��ده و در رابطه با آن گمانه زني ها ادامه 
داشته است. در اين چارچوب دولت به جاي پول نقد 
به اقش��اري از مردم، اعتباراتي ب��راي خريد كاال اعطا 
مي كند و هر خانوار بر اس��اس آن امكان خريد برخي 
كاالهاي اساسي را خواهد داشت. بحث خريد نان اما 
در سال هاي گذشته همواره در فهرست حمايت هاي 
دولت قرار داشته و با وجود افزايش قابل توجه قيمت 
ديگر محصوالت، جز در مواردي محدود، مجوز افزايش 
قيمت آن صادر نشده است. بر اساس گفته هاي جديد 
ميركاظمي اما به نظر مي رسد كه قيمت نان نيز تغيير 
خواهد كرد. البته آن طور كه رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه گفته، اين افزايش قيمت نان، براي مصرف كننده 

نهايي قاب��ل لمس نخواهد بود و دول��ت مابه التفاوت 
قيمت تمام ش��ده و قيمت مصرفي را با نانوا تس��ويه 
خواهد كرد. در اي��ن چارچوب افراد با ارايه كارت نان، 
مي توانند نان موردني��از خود را با قيمت فعلي تامين 
كنند. با وجود آنكه معاون رييس جمهوري، جزيياتي 
از اين برنامه ارايه نكرده اما صحبت از فعال كردن كارت 
نان اين گمانه زني را به وجود آورده كه شايد اين كاال در 

بازار دو نرخي شود. يعني افراد در صورتي كه كارت نان 
ارايه كنند با قيمت فعلي خريد خواهند كرد و در غير اين 
صورت نان با قيمت آزاد به آنها ارايه مي شود. در كنار آن 
نحوه پوشش جمعيتي دريافت كننده كارت نان، ميزان 
اعتبار شارژ شده و نحوه تسويه حساب با نانوايي ها نيز 
بخش ديگري از ابهاماتي اس��ت كه در صورت نهايي 
شدن، دولت بايد توضيحات كاملي براي آن ارايه كند. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
شاخص هاي نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم ۱۴۰۰ كه 
از سوي بانك مركزي منتشر شده حكايت از رشد اقتصادي 
با نفت در سه ماهه دوم يك درصد و بدون نفت نيم درصد 
اعالم شده است.  نماگرها نشان مي دهد كه اقتصاد ايران با 
جمعيت 85 ميليون نفري، رشد ۱.۱ درصدي جمعيت، 
كه 6۴ ميليون در ش��هر و بيش از 2۰ ميليون در روستاها 
زندگي مي كنند، جمعيت فعال 26 ميليون نفري دارد كه 
9.6 درصد نرخ بيكاري آن است. نرخ بيكاري در زنان ۱7.7 
درصد و در مردان 8.۱ درصد اس��ت. بيكاري جوانان ۱5 تا 
2۴ سال معادل 25.7 درصد و در بين ۱8 تا 35 سال معادل 
۱7.6 درصد است. صادرات شش ماه اول فوب 36 ميليارد 
دالر و واردات 28 ميليارد دالر بوده است. كل بدهي خارجي 
بيش از 9 ميليارد دالر، تراز حساب جاري 6 ميليارد دالر و 
تراز بازرگاني 8 ميليارد دالر است.  همچنين رشد نقدينگي 
در ش��ش ماه اول ۱7 درصد، رشد پول ۱8.2 درصد، رشد 
شبه پول ۱6.7 درصد و رشد سپرده هاي بانكي ۱7.۴ درصد 

اعالم شده است. 

    رشد اقتصادي
رشد اقتصادي سه ماه اول و سه ماه دوم ۱۴۰۰ نيز به ترتيب 
6.2 و ۱ درصد بوده است رشد اقتصادي بدون نفت نيز در 
فصل هاي بهار و تابس��تان ۱۴۰۰ معادل ۴.7 و ۰.5 درصد 
بوده است.  رشد اقتصادي به قيمت عوامل بازار نيز در بهار 
و تابس��تان ۱۴۰۰ به ترتيب معادل 7.3 و ۱.2 درصد بوده 
است.  رشد اقتصادي براي سال هاي 96 تا 99 نيز به ترتيب 
2.3 درصد، 3.5- درص��د، ۱.8- درصد و 2.9 درصد اعالم 
شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نيز در اين ۴ سال قبل، 
معادل 2.8 درصد، ۱.3- درص��د، ۱.3 درصد و 2.۴ درصد 
بوده است. درآمد ملي نيز در چهار سال 96 تا 99 به ترتيب 
2.۱، 9.۴-، 9.3- و ۱.5 درصد بوده كه 2 س��ال 97 و98 با 

رقم باال منفي بوده است.

    قدرت خريد مردم و خانوارها
رش��د قدرت خريد م��ردم يا هزينه ه��اي مصرفي بخش 
خصوصي يا خانوارها كه عامل مهمي در رشد تقاضا است 
در سه ماه اول و سه ماه دوم ۱۴۰۰ به ترتيب معادل 2.۱ و 
۴.۴ درصد اعالم ش��ده است. در سال هاي 96 تا 99 نيز به 
ترتيب ۱.6، ۱.7-، ۴.5- و ۰.5- درصد بوده اس��ت يعني 
عمدتا رو به كاهش بوده و قدرت خريد و توان خانوارها در 

خريد كاهش يافته است.

    رشد منفي سرمايه گذاري 
رشد كل س��رمايه گذاري نيزدر بهار و تابستان ۱۴۰۰ به 
ترتيب 3.8- و ۱3.۱- درصد بوده كه نش��ان دهنده رشد 
منفي زياد است و جاي نگراني دارد. رشد سرمايه گذاري 

يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال هاي 96 تا 99 به 
ترتيب ۰.5-، ۱5.3-، 7.۱- و 5 درصد بوده اس��ت يعني 
عمدتا منفي و روبه كاهش بوده و نگران كننده است.  دراين 
چهار سال س��رمايه گذاري ماش��ين آالت نيز در بخش 
خصوصي ۱.9، ۱9.5-، ۱۴- و 3.۱ درصد بوده است يعني 
دوسال 97 و98 به شدت منفي بوده است. سرمايه گذاري 
ساختمان در بخش خصوصي نيز 2.3-، 2.7-، 6.8 و ۱8.7 
درصد اعالم شده است يعني دو سال 96 و97 منفي و دو 
سال 98 و99 مثبت بوده است.  سرمايه گذاري در بخش 
ساختمان در همه بخش هاي اقتصادي طي سال هاي 96 تا 
99 به ترتيب 2.6-، ۱۱.3-، 2.5- و 6.8 درصد بوده و نه تنها 
در سه سال منفي بوده بلكه تنها در سال 99 با عدد باالي 6 
درصد مثبت شده و نشان دهنده ركود عميق سرمايه گذاري 
در بخش ساختمان در بخش هاي صنايع و معادن، نفت 
وگاز و كشاورزي و خدمات است. سرمايه گذاري ماشين 
آالت در بخش هاي خدم��ات، صنايع و معادن، نفت وگاز 
و كشاورزي نيز نش��ان مي دهد كه در سا ل هاي 96 تا 99 
 به ترتيب 2.3، ۱9.6-، ۱۴-، و 3.۱ درصد بوده اس��ت و در 
سا ل هاي 96 و 99 با نرخ هاي كم مثبت بوده و در سال هاي 
97 و 98 با نرخ هاي باال منفي بوده است كه نشان دهنده 
كاه��ش تمايل ب��ه س��رمايه گذاري اس��ت. در مجموع 
سرمايه گذاري در س��اختمان و ماشين آالت بخش هاي 
مختلف اقتصاد كش��ور وضعيت خوبي نداشته است.  هر 
چند كه در بخش صنعت از نظر جواز تاسيس رشد خوبي در 
تعداد و رقم مشاهده مي شود، اما در پروانه هاي بهره برداري 
از واحدهاي صنعتي و كارگاه هاي به سرانجام رسيده، رشد 
منفي در س��ال هاي 96 و 98 مشاهده مي شود. در بهار و 
تابستان ۱۴۰۰ نيز از نظر تعداد پروانه هاي بهره داري 
رشد 3۱ و 8- درصدي داشته و از نظر رقم سرمايه گذاري 
به بهره برداري رسيده صنعتي نيز معادل ۴9۴ و 36۱ 
درصد بوده كه نشان مي دهد نسبت به سال قبل رشد 
قابل توجهي داش��ته اس��ت و تحرك در بهره برداري 
صنعتي رخ داده است. البته برخي كارشناسان معتقدند 
كه بخشي از اين رش��د رقم سرمايه گذاري صنعتي به 
خاطر تورم باال، رشد نرخ ارز و نياز بيشتر به نقدينگي رخ 
داده است يعني با وجودي كه از نظر تعداد بهره برداري 
3۱ و 8- درصدي در بهار و تابس��تان ۱۴۰۰ داشته اما 
از نظر رقم سرمايه گذاري به بهره برداري رسيده رشد 
باالي ۴9۴ و 36۱ درصدي را نشان مي دهد. همچنين 
در سال 99 و 98 نيز ارقام كوچك بهره برداري صنعتي 
باعث شده كه در س��ال ۱۴۰۰ رقم سرمايه گذاري در 
واحدهاي صنعتي بهره برداري شده رشد بااليي را نشان 
دهد.  عملكرد س��ه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاكي از اين 
است كه توليد ناخالص داخلي در اين مدت ۱7 هزار و 
57۰ هزار ميليارد ريال و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
سه هزار و 896 هزار ميليارد ريال بوده است.همچنين 

هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي هفت هزار و 25 هزار 
ميليارد ريال و هزينه مصرفي بخش دولتي 2 هزار و 286 

هزار ميليارد ريال بوده است.

     رشد ۱۷ درصدي نقدينگي در شهريور ۱۴۰۰
يكي از ش��اخص هاي اساسي و مناقش��ه آميز در كدهاي 
پولي و بانكي، رقم پايه پولي است كه نشان مي دهد متاثر 
از كسري بودجه دولت و بدهي بانك ها، چه رقمي از منابع 
بانك مركزي به پايه پولي اضافه شده كه مي تواند عامل رشد 
نقدينگي و تورم باش��د.  در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۰ 
رقم پايه پولي از 5۰۰ ه��زار ميليارد تومان عبور كرده و به 
5۰۰ همت در بهار و 5۱9 همت در شهريور ۱۴۰۰ رسيده 
و به ترتيب 9.2 و ۱3.۱ درصد رشد كرده است.  پايه پولي از 
2۱3 همت در سال 96 به 5۱9 در شهريور ۱۴۰۰ رسيده و 
طي اين مدت و تحت تاثير رشد قيمت ارز، خروج امريكا از 
برجام و تحريم و كسري بودجه دولت وكاهش درآمد دولت 
تقريبا 2.5 برابر ش��ده يا ۱۴2 درصد ظرف 3.5 سال رشد 
كرده است.  در سال هاي 96 تا 99 نيز پايه پولي به ترتيب 
۱9، 2۴.2، 32.8 و 3۰.۱ درصد رش��د كرده است.  تحت 
تاثير اين رش��د فزاينده كس��ري بودجه دولت و رشد پايه 
پولي، ضريب فزاينده يا تكاثر پولي نيز از طريق معامالت 
بس��يار بازار بين بانكي به رقم باالي 7 رسيده و در نتيجه 
نقدينگي نيز رشد بااليي دارد و از ۱53۰ همت در سال 96 
به ۴۰67 همت در ش��هريور ۱۴۰۰ رسيده و طي اين 3.5 
س��ال به ميزان ۱65 درصد رشد كرده است يعني بيش از 
رشد پايه پولي رشد كرده است. در سال هاي 96 تا 99 رشد 
نقدينگي 22.۱، 23.۱، 3۱.3، و ۴۰.6 درصد بوده است. در 
بهار و تابستان ۱۴۰۰ نيز رشد نقدينگي به ترتيب 6.6 و ۱7 
درصد بوده است. رشد باالي نقدينگي ۱7 درصدي در شش 
ماه اول و رشد باالي ۱3 درصدي پايه پولي، خود حكايت از 
ادامه كسري بودجه و برداشت از منابع بانك مركزي و خلق 
پول دارد و اينكه دولت به صورت مستقيم از بانك مركزي 
استقراض نكرده است، دليل نمي شود كه خلق پول و رشد 

پايه پولي به شكل هاي ديگري صورت نگرفته باشد. 

   ۷.8۴ ضريب فزاينده 
ضريب فزاينده نيز از 7.۱5 در س��ال 96 به عدد 7.8۴ در 
ش��هريور ۱۴۰۰ رس��يده و در اين 3.5 سال رشد بااليي 
نزديك 7 دهم داشته يا به عبارتي معادل 9.6 درصد رشد 
كرده است. بدهي دولت به بانك ها از 2۰2 همت در سال 
96 به ۴۴2 همت در ش��هريور ۱۴۰۰ رس��يده و دو برابر 

شده است. 

    بدهي دولت به سيستم بانكي
رش��د بدهي دولت به بانك ها در بهار و تابستان به ترتيب 
6.2 و ۱۱.3 درصد بوده است. در سال هاي 96 تا 99 نيز به 

ترتيب بيش از 27، ۱۴، 27 و 35 درصد رشد داشته است.  
بدهي دولت به بانك مركزي نيز از 27 همت در سال 96 به 
۱59 همت در شهريور ۱۴۰۰ رسيده و رشد بسيار بااليي 
داشته و 6 برابر شده است. رشد بدهي دولت به بانك مركزي 
در بهار و تابس��تان ۱۴۰۰ نيز معادل ۴3 و 38 درصد بوده 
كه نشان دهنده رش��د باالي بدهي دولت به بانك مركزي 
يا استقراض و دريافت تنخواه دولت از بانك مركزي است. 
بررسي آمار بانك مركزي از وضعيت نرخ رشد متغيرهاي 
بخش  پولي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نيز بيانگر آن است 
كه نقدينگي در شهريور ماه امسال نسبت به پايان سال قبل 
۱7 درصد رشد داشت. متغير پول در اين دوره ۱8.2 درصد 
نسبت به سال 99 رشد كرد. همچنين شبه پول در شهريور 
امسال نسبت به سال گذشته ۱6.7 درصد افزايش داشت. 
در شهريورماه امسال سپرده هاي بخش غيردولتي امسال 

نسبت به سال گذشته ۱7.۴ درصد رشد داشته است.

    تجارت
ميزان واردات در بهار و تابستان ۱3 و28 ميليارد دالر و در 
چهار سال قبل يعني از 96 تا 99 به ترتيب بيش از 73، 6۰، 
52 و ۴6 ميليارد دالر بوده است. ميزان صادرات نيز در بهار 
و تابستان ۱7 و 36 ميليارد دالر بوده و در چهار سال قبل از 

آن نيز به ترتيب 96، 93، 59 و ۴9 ميليارد دالر بوده است.
خالص حس��اب خدمات يعني واردات و صادرات خدمات 
فني و مهندسي، بيمه، مسافرت خارجي، گردشگري و... نيز 
در بهار و تابستان ۱۴۰۰ به ترتيب معادل 832- و 2225- 
ميليون دالر بوده و در سا لهاي 96 تا 99 نيز به ترتيب معادل 
8826-، 735۰-، ۴۰53- و 3999- ميلي��ون دالر ب��وده 
است. يعني همواره مبلغي بابت مسافرت خارجي و خدمات 

فني و مهندسي از كشور خارج مي شود. 

    خروج ۶ ميليارد دالري سرمايه از كشور
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه رقم خالص 
حس��اب س��رمايه به منفي 6 ميليارد و 3۴۱ ميليون 
دالر رس��يده كه از خروج اين ميزان سرمايه از كشور 
در شش ماهه اول امسال حكايت دارد. در شش ماهه 
امسال رقم خالص حساب سرمايه به منفي 6 ميليارد و 
3۴۱ ميليون دالر رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل كه اين رقم معادل منفي 3 ميليارد و 892 
ميليون دالر بوده است، رشدي تقريبا 63 درصدي را 
نشان مي دهد. طبق اين گزارش، رقم خالص حساب 
س��رمايه كوتاه مدت و بلندمدت در ش��ش ماهه اول 
امسال به ترتيب منفي 6 ميليارد و ۱5۱ ميليون دالر 
و منفي ۱9۰ ميليون دالر اعالم شده است.همچنين، 
تغيير در دارايي هاي خارجي بانك مركزي نيز معادل 
منفي ۴7 ميليون دالر است. عالوه براين، ميزان خروج 
سرمايه از كشور در سه ماهه اول امسال نيز 3 ميليارد و 
۱7۴ ميليون دالر اعالم شده بود.گفتني است، تغيير در 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي بدون درنظر گرفتن 
تغييرات نرخ ارز محاسبه شده است شاخص هاي عمده 
اقتصادي در نماگرهاي اقتصادي در سه بخش واقعي، 
خارجي و مالي تفكيك شده است. بخش واقعي شامل 
حس��اب هاي ملي، انرژي، صنعت، س��اختمان، روند 
قيمت و بازرگاني داخلي است و در بخش دوم يا همان 
بخش خارجي به تراز پرداخت ها، بدهي هاي خارجي، 
سررس��يد بدهي هاي خارجي، وضعي��ت بازرگاني 
خارجي كشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنين در 
بخش مالي به تفكيك نرخ هاي سود بانكي، متغيرهاي 
پولي و اعتباري، وضع مالي دولت و فعاليت بورس اوراق 

بهادار تهران آمده است.
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ابربدهكاران بانكي بايد تعيين 
تكليف شوند

رييس كانون بانك هاي خصوصي گفت: از سران قوا تقاضا 
داريم بين آنهايي كه منابع عظيمي از بانك ها گرفتند و 
با گردن كلفتي تسهيالت را بازنگرداندند و خيل عظيم 

فعاالن اقتصادي واقعي تفكيك قائل شوند.
كورش پرويزيان تصريح كرد: بانك ها به دنبال تعطيلي 
هيچ كارخانه اي نيستند بلكه از كارخانه ها و واحدهاي 
توليدي كه ارزش افزوده بااليي براي كش��ور به همراه 

دارند، حمايت مي كنند تا رونق بيشتري بگيرند. 
رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي با 
اشاره به تاكيد رييس جمهوري مبني بر عدم تعطيلي 
كارخانه ها توس��ط بانك ها به گزارش وزارت كش��ور و 
صمت در اين باره اشاره كرد و گفت: ما در حوزه بانك هاي 
خصوصي تعداد بسيار محدودي امالك تمليكي داريم و 
اعالم كرديم كه آماده ايم اين امالك و اموال تمليكي را به 
صاحبان آنها كه صالحيت دارند، واگذار كنيم تا كار خود 

را ادامه دهند و روند توليد متوقف نشود. 
موضوع مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه 
بعضا افراد نادري وجود دارند كه عملكرد فعاالن اقتصادي 
را تحت تاثير قرار مي دهند؛ به اين شكل كه آنها تخلف 
كوچكي انجام مي دهند ك��ه جلوه فعاالن اقتصادي را 
در اين حوزه مكدر مي كنن��د.  رييس كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينكه تقاضاي ما 
اين اس��ت كه اين دوگروه از هم تفكيك شوند، افزود: 
از مجلس، دولت و قوه قضاييه تقاضا داريم بين آنهايي 
كه منابع عظيمي از بانك ها گرفتند و با گردن كلفتي 
تسهيالت را بازنگرداندند تا اين پول ها به چرخه سيستم 
بانكي برگردد و فعاالن اقتصادي دوباره از اين تسهيالت 
استفاده كنند، و خيل عظيمي از فعاالن اقتصادي واقعي 
تفكيك قائل شوند.  مديرعامل بانك پارسيان همچنين 
در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به تفاهمنامه 
اخير 7 بانك ب��ا وزارت صمت درخصوص تامين مالي 
زنجيره اي اظهار كرد: براي حمايت از توليد به ويژه در 
زنجيره هاي ارزش، طرح تامين مالي زنجيره اي به صورت 
مشترك ميان بانك مركزي، وزارت صمت، وزارت اقتصاد 
و شبكه بانكي كشور طراحي و آيين نامه هاي اجرايي آن 
نيز از سوي بانك مركزي ابالغ شده است. براين اساس 
در صورت ابالغ فرآيند اجرايي آن، زنجيره هاي ارزش 
در كشور مورد حمايت قرار خواهد گرفت كه اميدواريم 
تسهيالت بانكي بيش از گذشته به سمت توليد هدايت 
شود. بانك پارسيان هم يكي از بانك هايي است كه اين 
تفاهم نامه را منعقد ك��رد و اميدواريم بتوانيم در حوزه 
توليد اقدامات بهتري داشته باشيم. ما از گذشته تمام 
نيازهاي��ي كه براي اين طرح در حوزه زيرس��اخت ها و 
فناوري اطالعات الزم بود را فراهم كرديم و براي برخي 
موارد منتظر ابالغ بانك مركزي هستيم تا اقدامات اجرايي 

را آغاز كنيم.

رشد اقتصادي با نفت يك درصد شد

هر ماه يك ميليارد دالر فرار سرمايه

حاجي بابايي: دولت هنوز اطمينان خاطري براي حذف ارز ترجيحي ايجاد نكرده است

اعضاي كميسيون تلفيق براي حذف ارز ترجيحي قانع نشده اند
گروه بانك و بيمه | 

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ با بيان 
اينكه تصميم دولت حذف ارز ترجيحي در س��ال آينده 
است گفت كه هنوز قاطبه كميسيون تلفيق براي حذف 
ارز ترجيحي اقناع نشده اند. رحيم زارع در توضيح جلسه 
كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ گفت: پيرو جلسات صبح 
و عصر روز دوشنبه جلسه تلفيق با حضور رييس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه و معاونينش، وزراي بهداش��ت و جهاد 
كشاورزي درباره تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي 
تشكيل شد و هم سازمان برنامه و بودجه رسما اعالم كرد 
ارز ترجيحي در اليحه بودجه ۱۴۰۱ نداريم و ارز با نرخ اي.

تي.اس است. تقريبا 25۰ هزار ميليارد تومان يارانه براي 6۰ 
ميليون نفر كنار گذاشته شده است. وزير بهداشت هم گفت 
كه كارت سالمت براي بيماران مزمن بر اساس كد ملي آنها 
صادر كرده و ما به التفاوت داروي مورد نياز براي بيماران حاد 
و مقطعي از طريق بيمه ها پرداخت مي شود منتها به دليل 
نبود اعتماد الزم در بين بيمه ها از لحاظ نبود زيرساخت ها 
به دنبال تركيبي از كارت سالمت و پرداخت ما به التفاوت 
از طريق بيمه ها هستيم. اعضاي كميسيون تلفيق درباره 
حوزه دارو براي حذف ارز ترجيحي قانع نشدند. بحث اين 
بود كه حذف ارز ترجيحي فشار زيادي به منابع ارزي وارد 
كرده و كل صادرات نفت را براي تامين كاالهاي اساسي در 
برمي گيرد از طرف ديگر دولت 25۰ هزار ميليارد تومان 
براي پرداخت يارانه 6۰ ميليون نفر در نظر گرفته اس��ت؛ 
پاسخ اين س��واالت اين بود كه دولت دو سه ماه اول حذف 
ارز ترجيحي يارانه نقدي پرداخت مي كند و بعد به صورت 
بن كارا و كارت سالمت يارانه داده مي شود البته درباره نان 
و گندم گفتند شايد يارانه آن را به همه بدهند. زارع گفت 
كه قاطبه كميسيون تلفيق براي حذف ارز ترجيحي هنوز 
اقناع نشده و ان شاءاهلل در جلسات بعدي آن را بررسي كرده 
تا تصميمي گرفته ش��ود كه دولت و مجلس هماهنگي و 
همدلي داشته باشند.نظر همكاران در كميسيون تلفيق 

برقراري آرامش معيشتي مردم است. استراتژي و راهبرد 
مجلس اين است كه دولت چه طور با حذف ارز ترجيحي 
مي خواهد شرايط را جبران كند كه هنوز ما به نتيجه واحدي 

نرسيديم. ان شاءاهلل نتيجه اي به نفع مردم گرفته شود.

  ۶۰ هزار ميليارد تومان اعتبار الزم 
براي جبران حذف ارز ۴2۰۰ توماني دارو

طبق برآوردهاي وزارت بهداشت 6۰ هزار ميليارد تومان براي 
جبران حذف ارز ترجيحي دارو نياز است كه حدودا ۱۰ هزار 
ميليارد تومان بيشتر از چيزي است كه دولت در تبصره ۱۴ 
گنجانده است. جعفر قادري عضو كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ در خصوص حذف ارز ترجيحي دارو در بودجه 
سال آتي گفت: اگر ارز ترجيحي كه تاكنون به دارو اختصاص 
داده مي شد را در بودجه سال بعد حذف كنيم حدود 9۰ تا 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان منابع آزاد مي شود كه از اين مقدار، 
چيزي حدود ۴۰ تا 5۰ هزار ميليارد توم��ان آن به وزارت 
بهداشت و براي بيمه ها در نظر گرفته شده است، كه البته 
وزارت بهداشت گفته است كه اين مقدار پاسخگو نيست و 
اين عدد بايد به حدود 6۰ هزار ميليارد تومان برسد. البته 
براي حذف ارز ۴2۰۰ براي دارو نكاتي مطرح است از جمله 
بحث بيمه اتباع خارجي كه در كشور هستند يا تحت پوشش 
نبودن بعضي داروها توسط بيمه ها و مواردي از اين قبيل كه 
بايد مورد بررس��ي قرار گيرند و تمهيدات الزم انجام شود. 
كاالهايي كه پيش بيني شده است يارانه آنها به مردم داده 
شود شامل نان و دارو نيستند، بلكه بخشي از مبالغ كاالهاي 
روغني و نهاده ه��اي دامي به صورت يارانه نقدي پرداخت 
مي شود. علت اين امر هم اين است كه قيمت دارو براي مردم 
فرقي نمي كند و ما به التفاوت قيمت با ارز ترجيحي و بدون 
ترجيحي و افزايش قيمت دارو به بيمه ها پرداخت مي شود و 
قيمت براي متقاضي دارو تفاوتي نمي كند. بنابراين يارانه اي 
براي گندم و دارو به مردم پرداخت نمي ش��ود چون انتظار 
تغيير قيمت در اين دو كاال را نداريم. در كميسيون برنامه 

در ارتباط با آثار و پيامدهاي حذف ارز ترجيحي بحث هايي 
مطرح شده اما راي گيري در اين رابطه صورت نگرفته است، 
با اين وجود نه تنها كميسيون برنامه بلكه كليت مجلس نيز 
حذف ارز ۴2۰۰ توماني را به عنوان يك الزام تاييد مي كند.

 حتي مجلس در بودجه ۱۴۰۰ نيز صرفاً در 6 ماهه اول مجوز 
تخصيص ارز ترجيحي را صادر كرد و در 6 ماه دوم دولت را 
ملزم به حذف ارز ۴2۰۰ كرده بود؛ بنابراين از مصوبه سال 
گذشته مجلس نيز مي توان اين استنباط را داشت كه موافق 
حذف ارز ترجيحي است. بر اساس آنچه كه در اليحه بودجه 
۱۴۰۱ آمده، وزارت تعاون مكلف شده تا با در اختيار داشتن 
سامانه هاي اطالعاتي، سه دهك باالي درآمدي را شناسايي 
و از دريافت يارانه حذف كند. قادري عنوان كرد: بر اساس 
برخي ارزيابي ها هم اكنون گردش مالي 22 ميليون نفر از 
ايرانيان باالي يك ميليارد تومان است كه البته ممكن است 
برخي از آنها مامور خريد در يك دستگاه اجرايي باشند يا 
اينكه منزل مسكوني خود را جابه جا كرده باشند ولي ديگر 
افراد كه داراي گردش مالي باال هستند دليلي ندارد كه يارانه 

نقدي دريافت كنند.

    نماينده گرگان: دولت براي حذف
 ارز ترجيحي نمايندگان را قانع كند

نماينده مردم گرگان در مجلس گفت: از سال 96 تا االن، 65 
ميليارد دالر براي ارز ترجيحي هزينه شده است. اگر دولت 
برنامه داشته باشد، مجلس همراهي مي كند. رمضانعلي 
سنگدويني در جلسه علني )چهارشنبه( مجلس در مورد 
حذف ارز ترجيحي گفت: از س��ال 96 براي ارز ترجيحي 
65 ميليارد دالر هزينه شده است. اين روند فسادزا است 
اگر دولت برنامه دارد و مي تواند كنترل كند و برنامه ارايه 
دهد، نمايندگان را قانع كند و نتيجه را سر سفره مردم ببرد، 
مجلس حتما همراهي مي كند. موس��وي: مجلس هنوز 
برنامه مشخصي براي چگونگي اجراي حذف ارز ترجيحي 
دريافت نكرده اس��ت س��خنگوي هيات رييسه مجلس 

شوراي اسالمي با بيان اينكه بنا براظهارات صريح رييس 
سازمان برنامه و بودجه در صحن علني مجلس، دولت به 
دليل محدوديت ه��اي ارزي ناچار به حذف ارز ترجيحي 
است گفت: هنوز برنامه مشخصي درباره چگونگي حذف 
ارز ترجيحي و مقابله با آثار آن بر روي معيش��ت مردم به 
مجلس ارايه نش��ده، اين درحالي اس��ت كه هم در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمي كه بين س��ازمان برنامه و 
كميسيون هاي مجلس انجام شده بود، دولت براي تدوين 
بسته هاي حمايت معيشتي از مردم، اختيارات الزم را داشته 
است.  سيد نظام الدين موسوي در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به اين پرسش كه دولت معتقد است كه براساس قانون، 
مكلف به حذف ارز ترجيحي است گفت: در جلسه علني 
مجلس، آقاي ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه 
صراحتا اعالم كرد كه دولت با 38۰ هزار ميليارد توماني 
كه از محل درآمدهاي ارزي كسب مي كند بايد هم حقوق 
بدهد، هم بودجه عمراني را تامين كند و هم ارز ترجيحي را 
و اين امر امكان پذير نيست و نمي توان اين شرايط را ادامه 
داد؛ اين موضع صريح ايش��ان است. پس دليل پيگيري 
جدي دولت براي حذف ارز ترجيحي، كمبود منابع است نه 
مصوبه مجلس. واقعيت اين است كه دولت براساس گزارش 
علني آقاي ميركاظمي ب��ه دليل محدوديت درآمدهاي 
ارزي قادر به تامين ارز ترجيحي نيست و مي خواهد آن را 
حذف كند، برخي نمايندگان مجلس هم البته با كليت آن 
موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرايي مشخصي براي 
عملياتي شدن اين موضوع به نمايندگان ارايه نكرده است. 
ما منتظريم دول��ت برنامه اجرايي خود را بدهد تا بتوانيم 
تصميم بگيريم، چراكه خط قرمز مجلس معيشت مردم 
است.  سخنگوي هيات رييس��ه مجلس در پاسخ به اين 
سوال كه اليحه دو فوريتي براي افزايش سقف اعتبارات ارز 
ترجيحي تقديم مجلس شده بود گفت: اين حرف دقيق 
نيست چرا كه كميس��يون هاي مجلس براي چگونگي 
تأمين ارز مورد نياز با سازمان برنامه به عنوان نماينده دولت 

توافق كرده بودند و همچنين ارز مورد نياز دولت سيزدهم 
در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب 
رسيده و تامين شده است. موسوي درپاسخ به اين سوال كه 
در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهكار جبران حذف ارز ترجيحي 
پيش بيني نشده اس��ت تاكيد كرد: در جزء 2 بند »ب« 
تبصره يك قانون بودجه سال ۱۴۰۰ راي جبران ارز ۴2۰۰ 
توماني، اختيارات الزم براي تدوين سياست هاي حمايتي 
معيشتي از مردم حتي به صورت پرداخت يارانه مستقيم 

به دولت داده شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه اليحه دو فوريتي دولت براي 
اين بود كه خارج از نوبت رس��يدگي شود نه با عجله يا ۴8 
ساعته، گفت: در فرآيند بررسي قانوني، لوايح دو فوريتي 
الزاما بايد ظرف ۴8 ساعت بررس��ي و تصويب شود و اين 
تكليف قانوني اس��ت و طبيعتا تصمي��م چنين مهمي را 
نمي ش��ود ظرف ۴8 ساعت گرفت. لذا اگر دولت به دنبال 
بررسي كارشناسي بود همان گونه كه رييس مجلس تاكيد 
كرد بايد اليحه اصالح بودجه ۱۴۰۰ را ارايه مي كرد و مجلس 

آن را خارج از نوبت و بدون عجله بررسي مي كرد.

    حاجي بابايي: دولت هنوز اطمينان خاطري 
براي حذف ارز ترجيحي ايجاد نكرده است

رييس كميس��يون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شوراي 
اس��المي گفت كه دولت هنوز نتوانسته به مجلس ثابت 
كند كه بدون آسيب به زندگي مردم مي تواند ارز ترجيحي 
را حذف كند. حميدرضا حاج��ي بابايي با تاكيد بر اينكه 
خط قرمز مجلس، معيشت مردم اس��ت، گفت: از دولت 
خواسته ايم درباره ارز ترجيحي به مجلس گزارش بدهد. 
درباره ح��ذف ارز ترجيحي بايد دولت نكات��ي را رعايت 
كند؛ اينكه براي مجلس كامال محرز شود كه دولت قدرت 
اجراي اين برنامه را دارد و همچنين در اجرا به مردم آسيب 
نمي رسد، همچنين دولت قدرت كنترل شرايط را داشته و 

مي تواند در همه مراحل مردم را همراهي كند.

رشد اقتصادي رشد اقتصادي سال 
خالص خدمات رشد سرمايه گذاريرشد مصرف بخش خصوصيبدون نفت 

بدهي دولت به سيستم ضريب فزاينده رشد نقدينگي رشد پايه پولي ميليون دالر
بانكي - همت

13962.32.81.6-0.5-88261922.17.15258

1397-3.5-1.3-1.7-15.3-735024.223.17.08332

1398-1.81.3-4.5-7.1-405332.831.37416

13992.92.4-0.55-399930.140.67.57560

8329.26.67.39647-3.8-6.24.72.1بهار 1400

222513.1177.83655-13.1-10.54.4تابستان 1400

خاندوزي در كميسيون اقتصاد: 

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس از حضور 
وزير اقتصاد در جلسه امروز كميسيون متبوع خود 
خبر داد و گفت: بر اس��اس توضيحات خاندوزي، 
تبصره ۱8 بودج��ه ۱۴۰۰ظرف دو ماه آينده قطعا 

اجرايي خواهد شد.
شهباز حسن پور بيگلري از حضور وزير امور اقتصادي 
و دارايي در نشس��ت امروز كميس��يون اقتصادي 
مجلس خبر داد و گفت: وزير اقتصاد در اين جلسه با 
شفافيت و صداقت به سواالت نمايندگان پاسخ داد.
درست است كه سوال از وزير اقتصاد است اما سوال 
ما مربوط مي شود به كليت دولت و ناهماهنگي هايي 

كه در تيم اقتصادي وجود دارد.
نماينده سيرجان افزود: 5، 6 س��وال اصلي از وزير 
مطرح ش��د كه تعدادي از نمايندگان قانع ش��دند 
و تعدادي هم قانع نش��دند و براي برخي س��واالت 
نمايندگان هم مهلتي تعيين ش��د كه دوس��تان 

گزارش خود را ارسال كنند.
آنچه كه آقاي خاندوزي سال قبل در مجلس به شكل 
شفاف دنبال مي كردند، وضعيت بورس بود. امروز 
نگراني ها در وضعيت بازار ب��ورس همچنان ادامه 

دارد و مردم مرتب با نمايندگان در تماس هستند.
وي با بيان اينكه در ارتباط با وضعيت سيستم بانكي 
و وام هاي بانكي هنوز سواالت به صورت جدي مطرح 
است، گفت: با توجه به انتظارات كميسيون اقتصادي 
از وزير و همچنين شناخت وزير اقتصاد و دارايي از 
دغدغه هاي نماين��دگان، مي دانند كه نمايندگان 
مطلب ش��خصي ندارند و بيش��تر دغدغه  آنها در 

راستاي بحث هاي مردم است.
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره ۱۰ 
بند مطرح  شده از سوي وزير اقتصاد و دارايي گفت: 
زماني كه براي اولين بار از رسانه ملي متوجه موضوع 
شدم از اينكه قرار است اتفاق ميمون و مباركي در 
كشور بيفتد، بسيار خوشحال شدم. اما ايراد و سوال 
اصلي اين است كه چرا قبل از ارسال اليحه بودجه، 
اين ۱۰ بند تصويب نشده كه امروز به عنوان دغدغه 
مطرح نباشد و اينكه آيا سازمان برنامه و بودجه اين 

مطلب را مي پذيرد يا خير؟
موضوع بعدي كه در دستور كار و سواالت مجلس 
قرار داش��ت در ارتباط با تبصره ۱8 است، كه وزير 
اقتصاد عنوان كرد ظرف دو ماه آينده قطعا اجرايي 

خواهد شد.
با توجه به اينكه ۱۰ ماه از سال مي گذرد اما تاكنون 
حتي يك ريال از 3۰ هزار ميليارد تومان تبصره ۱8 
تاكنون عملياتي نشده و متاسفانه وزارتخانه هاي 
مختلفي كه مس��ووليت اين كار را ب��ر عهده دارند 

همكاري و همراهي نداشته اند.
 نماينده مردم سيرجان با بيان اينكه تعداد زيادي از 
نمايندگان از پاسخ هاي وزير امور اقتصادي و دارايي 
قانع شدند، گفت: وزير امور اقتصادي و دارايي درباره 
مسائلي كه نمايندگان مطرح كردند دغدغه بسيار 

دارند و ان شاء اهلل اين مسائل حل خواهد شد.

تبصره ۱8 بودجه۱۴۰۰ دو ماه  
آينده اجرايي مي شود



گروه بازارسرمايه|
دالر بازار آزاد وارد كانال 26 هزار توماني ش��ده است، نرخ 
دالر در سامانه نيما نيز روند صعودي به خود گرفته تا شكاف 
قيمتي ميان دو نرخ تا حدودي كاهش پيدا كند. اين كاهش 
را تحليلگران بورسي مثبت مي دانند و عقيده دارند كه دالر با 
يك نرخ به نفع بازارسرمايه است و مي تواند موجبات افزايش 
سودآوري براي صنايع را پديد آورد. از روز شنبه هفته جاري 
قيمت دالر شروع به عقب نشيني كرده است. قيمت دالر 
از روز يكشنبه وارد كانال 26 الي 27 هزار توماني شد. اين 
موضوع يك سينگال منفي براي بازار سرمايه به حساب 
آمد. افزايش تعداد اخبار مثبت انتشار يافته در خصوص 
مذاكرات هسته   اي، احتمال آزاد   سازي منابع دالري بلوكه 
شده ايران توس��ط كش��ور   هاي كره و عراق و در كنار آن 
سخنان رييس كل بانك مركزي در راستاي سياست هاي 
تقويت��ي بازار براي ماه هاي آت��ي و همزمان با آن كاهش 
انتظارات تورمي ميان فعاالن اقتصادي از مهم ترين داليل 
تداوم روند كاهشي قيمت ها در بازار ارز بود. در خصوص 
ميزان وابستگي بازار سهام به دالر و واكنش بورسي   ها به 
تغييرات نرخ اسكناس امريكايي همين بس كه بيش از 
6۰ درصد از ارزش كل بازار س��هام در اختيار شركت هاي 
صادرات   محوري است كه درآمد دالري دارند و از اين منظر 
سودآوري آنها با دالر نوسان مي كند. هر چند كه مبناي نرخ 
اين شركت ها، دالر نيمايي است اما سهامداران بر اساس 
تجربيات تاريخي خود همواره از همگرايي بورس و دالر 
پس از يك دوره زماني سخن مي گويند و معتقدند روند نرخ 
نيمايي دالر نيز در بلندمدت تحت تاثير دالر آزاد قرار خواهد 
گرفت و مي توان آينده آن را بر اين مبنا پيش بيني كرد. به هر 
روي روز گذشته تنها دالر آزاد نبود كه توجه سهامداران را به 
خود جلب و حقيقي   ها را فروشنده كرد بلكه در بازار نيمايي 

نيز شاهد عقب   نشيني نرخ اسكناس امريكايي بوديم.

دالرتكنرخيميشود؟
مهدي فرازمند، كارشناسان بازار سرمايه در گفت وگوي 
اخير خود اعالم ك��رده كه دولت ب��ه دنبال تك نرخي 
كردن دالر است.  وي ادامه مي دهد: موضوعي كه اكنون 
از اس��تراتژي دولت برداش��ت مي ش��ود اين است كه 
مي خواهد مسير را به سمتي پيش ببرد كه سال آينده در 
حوزه دالر بحث چند نرخي را نداشته باشيم و به سمت 
تك نرخي شدن پيش برويم. قاعدتا با توجه به اتفاقاتي كه 
در حوزه بين الملل و حوزه برجام اتفاق مي         افتد و احتمال 
احياي برجام بيش از گذشته شده است بهترين زمان 
براي از بين رفتن نظام چند نرخي هم رقم خورده است. 
براي همين عمال در بازار آزاد نرخ دالر نزولي است و از 
آن طرف هم دالر نيمايي از ابتداي سال تا االن افزايشي 

بوده است. به نظر مي رسد كه دولت حد وسطي را براي 
نرخ دالر تعيين مي كند تا بتواند ن��رخ دالر را روي آن 
عدد تثبيت كند اما اينكه آن عدد چقدر خواهد بود االن 
نمي توان دقيقا مش��خص كرد و بيشتر ظن و          گمان         ها 
مطرح است.  فرازمند ادامه مي دهد: اگر با اين وضعيت 
مواجه باشيم با توجه به اينكه نرخ دالر نيمايي صعودي 
ديده مي ش��ود؛ اوال از همه بيش��تر دولت سود مي برد 
چراكه دولت هميشه با نرخ دالر نيمايي درگير بوده است 
تا نرخ دالر آزاد؛ پس به نفع دولت اس��ت. از سوي ديگر 
شركت  هايي كه درآمد دالري داشتند با توجه به اينكه از 
اين به بعد بايد نرخ دالر نيمايي را با نرخ جديد شناسايي 
كنند پس براي اين دس��ته از شركت ها هم مطلوبيت 
ايجاد مي شود.  اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به 
اين سوال كه چرا پس اكنون بازار در حال ريزش است 
و اثر اين كاهش فاصله در بازار ديده نمي شود، مي گويد: 
اكنون بازار با هيجان كوتاه مدت مواجه شده است. قبال 
هم اين اتفاق افتاده و بازار با نرخ دالر در كوتاه         مدت دچار 
نوسان شده اس��ت ولي به نظر          مي رسد در ميان مدت 
با توجه به افزيش نرخ دالر نيمايي ش��ركت  هايي مثل 
پتروش��يمي         ها و معدني         ه��ا و ش��ركت  هايي كه نرخ 
محصوالتشان با به صورت جهاني مشخص مي شود با 

رشد قيمت سهام مواجه خواهند شد. 
فرازمند در ادامه تاكيد مي كند: با صحبت هايي كه تيم 
اقتصادي دولت دارد به نظر مي رس��د ك��ه قصد دارند به 
سمتي حركت كنند كه س��ال آينده يك نرخ براي دالر 
داشته باشيم و اصال دالر نيمايي وجود نداشته باشد، يعني 
نرخ دالر نيمايي و آزاد دو نرخ نباشد، بنابراين به احتمال 

زياد اين فاصله تا آخر سال به همين صورت كاهشي خواهد 
بود تا نهايتا از بين برود و ما يك نرخ در بازار داشته باشيم.

رشدبازارسرمايهباكاهشفاصلهقيمتي
محمد گرجي         آرا، كارش��ناس بازارس��رمايه در خصوص 
وضعيت بازار مي گويد: در بسته         اي كه دولت براي حمايت 
از بازار س��هام در ستاد اقتصادي به تصويب رساند يكي از 
موضوعات مهمي كه بر روي آن دست گذاشته بودند، در 
نظر گرفتن نرخ نيمايي براي تس��عير ارز گروه بانكي بود. 
در سال هاي گذش��ته اين نرخ معموال زير نرخ تسعير ارز 
نيما در نظر گرفته مي شد. هرچه نرخ دالر آزاد به نرخ دالر 
نيمايي نزديك شود، اين پتانس��يل وجود دارد كه اين دو 
نرخ به يكديگر لينك شوند و از اين به بعد هم جهت با هم 
حركت كنند. گرجي         آرا به فاصله بين نرخ دالر آزاد و نيمايي 
در چند ماه گذشته اشاره مي كند و مي گويد: در گذشته و 
حتي يكي دو ماه قبل اختالف بين اين دو نرخ يعني نرخ دالر 
آزاد و دالر نيمايي حتي تا ۸ هزار تومان هم رسيده بود، اما 
اكنون اين فاصله در حال كم شدن است و با اين اتفاق يكي 
از گروه هايي كه اثر مثبت مي         پذيرد گروه هاي بانكي است.

اين كارشناس بازار سرمايه دومين گروهي را كه از كاهش 
فاصله نرخ دالر آزاد و نيمايي اثر مثبت مي گيرند، صنايع 
پتروش��يمي معرفي مي كند و توضيح مي دهد: دومين 
گروهي كه شايد بتوان گفت از نزديك شدن نرخ دالر آزاد و 
نيما تاثير مي         پذيرند گروه پتروشيمي         ها هستند. در گذشته 
اين گروه بايد ارز ناشي از صادرات محصوالتشان را با نرخ 
نيما عرضه مي كردند  و اين مساله به نوعي يك ارزان         فروشي 
براي آنها در بازار به وجود مي         آورد. از سوي ديگر هزينه هاي 

آنه��ا، به ويژه در حوزه س��رمايه         گذاري مجدد براي خريد 
تجهيزات با نرخ ارز آزاد صورت مي گرفت كه اين مساله نيز 
براي آنان چالش         زا بود، اما با كم شدن فاصله بين نرخ ارز آزاد 
و نيمايي اين چالش براي اين گروه كمتر مي شود، يعني 
درآمد و هزينه         كرد اين شركت ها به هم نزديك         تر مي شود. 
گرجي         آرا گروه سوم را كه از نزديك شدن نرخ دالر نيمايي 
و آزاد برخوردار مي شوند، گروه خودرويي مي         داند و توضيح 
مي دهد: گروه سوم كه كاهش فاصله بين نرخ دالر آزاد با 
نرخ دالر نيمايي برايشان اتفاق مباركي محسوب مي شود، 
گروه خودروسازي است. محاسبات و نرخ رشدي كه براي 
محصوالت خودروسازان در نظر گرفته مي شد، بيشتر تابع 
نوس��انات بازار آزاد بود.  او با بيان اينكه »اگر اين دو نرخ به 
يكديگر نزديك باشند براي خودروسازان مزيت محسوب 
مي ش��ود« مي گويد: خودروس��ازان از يك سو با معضل 
قيمت گذاري دس��توري مواجه هس��تند و از سوي ديگر 
دولت سعي مي كند افزايش قيمت پله         اي در قيمت هاي 
خودرو لحاظ كند، بنابراين اينكه قيم��ت دالر بازار آزاد با 
نرخ دالر نيمايي هماهنگ شود مي توان گفت كه در بهاي 
تامين قطعات آنها اثرگذار خواهد بود و به خودروس��ازان 
كمك مي كند كه بتوانند با هزينه بهتري توليد كنند. از 
آن طرف هم اگر بتوانند با حاشيه بازار قيمت گذاري كنند 
و تابع بازار باشند بخشي از چالش هاي آنها كمتر مي شود. 
اين كارشناس بازار سهام با يادآوري اينكه كشورهاي زيادي 
نيس��تند كه از نظام         هاي چندنرخي اس��تفاده مي كنند، 
مي گويد: حدود ۱۰ تا ۱۱ كشور هستند كه نظام چند نرخي 
دارند و متاسفانه ما جزو اين كشورها هستيم. در كشور ما 
اين نظام چند نرخي از گذشته وجود داشته و كماكان هم 
وجود دارد، بنابراين اينكه بگوييم با كاهش نرخ دالر آزاد و 
نزديك شدن اين دو نرخ مشكالت براي بلندمدت برطرف 
مي شود، قدري خوشبينانه است. كم شدن فاصله نرخ دالر 
آزاد و نيمايي به كمتر شدن چالش هاي شركت ها كمك 
مي كند.  او تصريح مي كند: كم ش��دن اين فاصله كمك 
مي كند كه دولت نرخ دالر نيما را به نرخ دالر بازار آزاد لينك 
كند و براي مدتي اختالف اين دو از بين برود. البته من به 
همين اتفاق هم چندان خوشبين نيستم كه نرخ دالر نيما 
ديگر مورد دستكاري قرار نگيرد و متناسب با بازار آزاد باشد. 
اين كارشناس بازار سرمايه مي افزايد: اينكه دولت چقدر در 
اين بازار مداخله كند، به سرنوشت مذاكرات برمي گردد. اگر 
به توافقات خوشبين باشيم اين امكان وجود دارد كه اختالف 
بين دالر آزاد و نيما به حداقل برسد ولي اگر خوشبين نباشيم 
و در مذاكرات چالشي ايجاد شود و در سياست خارجي با 
مشكل مواجه شويم، در بلندمدت نظام چندنرخي ارز را 
شاهد خواهيم بود و بنابراين اثر نزديك شدن نرخ نيما به نرخ 

بازار آزاد كه االن شاهد هستيم، موقت خواهد بود.

اخباررويداد بازار سرمايه4   Thu. Jan 13. 2022  2130   پنجشنبه 23 دي 1400    10 جمادي الثاني 1443  سال هشتم    شماره 

دوشركت
درانتظارورودبهبورس

حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي سازي به ميزان 
واگذاري هاي دولتي اشاره كرد و افزود: بر اساس تكليف 
قانون بودجه ۱۴۰۰ در زمينه واگذاري ها، عددي معادل 
۱6۰ هزار ميليارد تومان پرداختي به صورت انتقال سهام 
به صندوق ها و سازمان ها انجام ش��د كه بخشي از آن به 
عنوان رد ديون تلقي مي شود. وي اظهار داشت: ۸۹ هزار 
ميليارد تومان از آن براي سازمان تامين اجتماعي، صندوق 
بازنشستگي تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و بخش ديگر 
آن در بند »و« تبصره دو قانون بودجه به صورت جزيي آمده 
است و مربوط به صندوق عشاير مي شود. قربان زاده با اعالم 
اينكه ۹۰ هزار ميليارد تومان هم فروش سهام براي انتفاع 
خزانه است، گفت: اين رقم در كنار آن ۱6۰ هزار ميليارد 
تومان، عددي معادل 2۵۰ هزار ميليارد تومان مي ش��ود 
كه تاكنون حتي يك ريال آن محقق نشده است و در بازار 
سرمايه هم چيزي به فروش نرفته است. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي اعالم كرد: به تازگي به س��مت فروش 
بلوكي هلدينگ خليج ف��ارس پيش رفته ايم كه عاقبت 
فروش آن مشخص نيس��ت؛ زيرا بلوك يك و 2 درصدي 
آن را اخيراً به گفته وي، در وضعيت فعلي بازار س��رمايه، 
عرضه س��هام هلدينگ خليج فارس به صورت تدريجي 
امكان پذير نيست. قربان زاده خاطرنشان كرد: بلوك ۱۵ 
درصدي هلدينگ خلي��ج فارس به دليل نقص تضامين 
شركت كنندگان در اولين عرضه موفق نبود و عرضه دوباره 
آن بر اساس جلسه هيات واگذاري كه روز دوشنبه برگزار 

شد براي ۱۰ روز آينده مورد تصويب قرار گرفت.
عرضهسهامدوشركتبهبورس

وي به عرضه هاي اوليه پيش رو اشاره و تاكيد كرد: عرضه 
اوليه 2 شركت آلوميناي ايران و نيز پااليشگاه امام خميني 
شازند را در دستور كار داريم كه ورود سهام آنها به بورس 
به دليل روند فعلي بازار س��رمايه اجرايي نش��ده است. 
قرب��ان زاده اعالم كرد: اكنون درج نماد اين 2 ش��ركت با 
مشكل مواجه اس��ت اما در روزهاي آينده مساله مربوط 
به درج نماد آنها برطرف خواهد ش��د. رييس س��ازمان 
خصوصي سازي اظهار داشت: اعضاي شوراي عالي بورس 
و وزير اقتصاد و دارايي و نيز مس��ووالن حاضر در سازمان 
بورس بايد نس��بت به زمان ورود سهام اين شركت ها در 
بازار سرمايه تصميم گيري كنند. وي به وظيفه سازمان 
خصوصي سازي در واگذاري ها اشاره كرد و افزود: وظيفه 
سازمان خصوصي سازي، آماده سازي اين شركت ها براي 
ارايه به هيات پذيرش است و بايد فقط شرايط الزم را براي 
عرضه اوليه مهيا كنيم. قربان زاده اعالم كرد: سهم دولت 
در هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه رقمي معادل ۱۸ 
درصد است را تا پايان سال به فروش مي رسانيم. به گفته 
رييس سازمان خصوصي س��ازي، در اليحه بودجه سال 
آينده، درآمد دولت از طريق واگذاري ها رقمي معادل 7۱ 
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.  وي به تفاوت 
درآمد دولت از طريق س��هام و ماليات اشاره كرد و افزود: 
ماليات مانند يك رود رونده هرسال ادامه دار است اما دارايي 
دولت از طريق فروش سهام محدود است و باالخره روزي 
تمام مي ش��ود؛ بنابراين بهتر است دولت فقط در مواقع 

خاص براي تامين كسري بودجه به آن نگاه كند.
نگاهدرآمديآفتخصوصيسازي

قربان زاده نگاه درآمدي را آفت خصوصي سازي دانست و 
گفت: برخي به دنبال اين هستند تا هر چه زودتر به منظور 
تحقق تكليف ارايه شده اقدام به واگذاري شركت كنند، 
نتيجه اين اقدام ايجاد آسيب به اقتصاد ملي و نيز شركت 
مدنظر خواهد بود. رييس سازمان خصوصي سازي اعالم 
كرد: با فروش هلدينگ پتروشيمي خليج فارس حدود 6۰ 
تا 7۰ هزار ميليارد تومان عايد دولت خواهد كرد اما سهام 
دولت در برخي ديگر از ش��ركت ها مانند سه بانك ملت، 
تجارت و صادرات چندان زياد نيست و مجموع آن بيشتر 
از ۱۰ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان نخواهد بود. وي افزود: طبق 
پيش بيني هاي صورت گرفته؛ برآورد مي شود كه تا پايان 
سال حدود 2۰ تا 2۵ هزار ميليارد تومان از طريق فروش 
بلوكي پتروشيمي خليج فارس در اختيار دولت قرار بگيرد. 
قربان زاده در پايان اعالم كرد: در سال ۱۴۰۱ به اقتضاي 
شركت هايي مانند ش��ركت آلوميناي ايران و پااليشگاه 
شازند كه وارد بورس مي ش��وند تكاليف خود را محقق 
خواهيم كرد اما بعيد مي دانم كه به عدد 7۱ هزار ميليارد 

تومان اليحه بودجه دست پيدا كنيم.

حلمشكالتمردم
فصلمشتركدولتومجلس

جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
با بيان اينكه در صورت توافق در مذاكرات، به طور قطع، 
تحوالتي در حوزه داخلي كشور به وجود خواهد آمد گفت: 
در صورت توافق، شاهد ايجاد تحوالتي در بخش مديريتي 
و منابع خواهيم بود به طوري كه منابع بيشتري به كشور 
وارد مي شود. جبار كوچكي نژاد افزود: دولت بايد در هزينه 
منابع دقت كند و آنها را هدر ندهد و تنها در زيرساخت هاي 
كشور كه طي ساليان گذشته آسيب ديده و مستهلك 
شده اند، هزينه كند. وي ادامه داد: پروژه هاي عمراني و 
مهم كش��ور در اولويت تزريق منابع حاصل از توافق در 
مذاكرات قرار دارند. بنابراين، رويكرد دولت اولويت بخشي 
طرح هاي توسعه اي كشور است. نماينده مردم رشت در 
مجلس با اشاره به اينكه خوشبختانه مديران قدرتمند، 
جهادي و انقالبي در كش��ور مي توانند در اين تحوالت 
اقتصادي كشور سهيم باشند و برنامه ريزي و مديريت 
درستي را پياده سازي كنند، افزود: با توجه به زمان محدود 
و انتظارات بي شمار، مديران كشور ضمن سرعت دادن 
به فعاليت ها و برنامه هاي از پيش تعيين شده، در جهت 
بهبود مسائل اقتصادي كشور گام بردارند. كوچكي نژاد در 
پايان با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: خوشبختانه در اين 
بودجه به موضوعاتي چون كاهش تورم، رونق كسب و كار، 
ايجاد اشتغال توجه ويژه شده است اما اميدواريم دولت به 
وعده هاي خود در اين بودجه جامه عمل بپوشاند وگرنه 
با مشكالت بزرگي مواجه خواهيم شد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: پيش بيني رشد ۸ 
درصدي در بودجه سال آينده بايد مبنايي علمي داشته 
باش��د. نماينده مردم رش��ت در مجلس يازدهم افزود: 
۳6 درصد بودجه به نفت وابس��ته است و در عين حال 
صندوق هاي تامين اجتماعي مطالبات زيادي از دولت 

دارد كه اين پيش بيني در بودجه ديده نشده است.

اوراقوكالت؛تأمينماليدولت
ازمسيرجديد

مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با اشاره به آخرين مصوبه  كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار، گفت: در اين جلس��ه، سازوكار 
انتشار اوراق وكالت براي تأمين مالي دولت بررسي و 
به جمع بندي رسيد. پيره با اشاره به سازوكار اين طرح 
ابراز كرد: مطابق طرحي كه در كميته فقهي تبيين 
شد، دولت با استفاده از نهاد واسطي كه در قانون بودجه 
به او اجازه داده شده، مي تواند اقدام به انتشار اوراق كند. 
از سوي ديگر، دارندگان اوراق، منابع مالي خود را در 
اختيار نهاد واسط ناشر قرار مي دهند. اين نهاد به عنوان 
وكيل دارندگان اوراق، اختياري كه از محل عقد وكالت 
دارد را به يك نهاد واسط دوم توكيل مي  كند. او با بيان 
اينكه نهاد واس��ط دوم، به وكالت از دارندگان اوراق با 
بخش دولتي قراردادهايي را منعقد مي كند، گفت: اين 
قراردادها انتفاعي هستند و سود به همراه دارند. طيف 
وسيعي از قراردادها براي انتشار اوراق وكالت مي تواند 
مورد اس��تفاده ق��رار بگي��رد. قراردادهايي همچون 
مرابحه، اجاره به شرط تمليك، بيع سلف، مشاركت و 
قراردادهاي ديگري نيز همانند صلح منفع مي توانند 
مبنايي براي انتفاع دارن��دگان اوراق از ظرفيت هاي 
سرمايه گذاري در دارايي هاي مربوط به بخش دولتي 
باشند. پيره با اشاره به اينكه بخش خصوصي با انتشار 
اوراق وكالت در تكميل پروژه هاي دولتي مش��اركت 
مي كند، عنوان كرد: اي��ن اوراق راهكارهايي را براي 
تأمين مالي بخش دولتي فراهم مي كنند و با استفاده 
از سازوكار اوراق وكالت، دولت مي تواند از حوزه هايي 
كه در سرمايه گذاري مربوط به دارايي ها يا تأمين مالي 
بخش دولتي است، منتفع شود. به گفته دبير كميته 
فقهي سازمان بورس، اين اوراق هنوز در بخش هاي 
دولتي و خصوصي به مرحله انتشار نرسيده اند؛ اما با 
اقدامات وزارت اقتصادي و امور دارايي و با نظر مساعد 
هيات مديره سازمان بورس، اميد مي رود شاهد انتشار 
اين اوراق در بازار سرمايه و فراهم آوردن امكان انتفاع 
دارندگان اوراق از محل انتشار اوراق وكالت باشيم. او 
ادامه داد: دولت ها در كشورهاي مختلف از روش هاي 
متنوعي براي رفع نيازهاي تأمين مالي بهره مي برند. 
انتش��ار اس��ناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي از جمله 
ابزارهايي هستند كه در كشورهاي غيراسالمي براي 
تأمين مالي بخش دولتي كاربرد دارد. در كش��ور ما 
به موجب اصل ۴۳ قانون اساس��ي، تبعيت از ضوابط 
شريعت يك اصل و ضرورت برشمرده شده و به همين 
دليل در قوانين مختلف بر اهميت تأمين مالي دولت 
با رعايت مالحظات فقهي و شرعي تأكيد شده است. 
پيره تصريح كرد: در كش��ور ما، موضوع تأمين مالي 
بخش دولتي از محل بازار سرمايه با رعايت مالحظات 
شرعي در قالب ابزارهايي همچون انتشار اسناد خزانه 
اسالمي، اوراق مرابحه دولتي امكان پذير است و دولت 
از اين روش ها براي تأمين مالي اس��تفاده مي كند. به 
گفته دبير كميته فقهي س��ازمان بورس، در قوانين 
بودجه سنواتي نيز مجلس شوراي اسالمي بندهايي 
را به انتشار اوراق مالي � اسالمي اختصاص داده است. 
دولت با استفاده از ظرفيتي كه از محل قانون بودجه 
در اختيار دارد، اوراق مرابحه عام منتشر و از آن براي 
رفع نياز تأمين مالي خود استفاده مي كند. او با اشاره 
به بند »ك« قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان كرد: 
در اين بند، نكته اي لحاظ شده كه مطابق با آن دولت 
مي تواند اقدام به تأسيس و مديريت نهادهاي واسط 
كند. اقدامات اين نهاد واسط، در بسياري از موارد مشابه 
با نهاد واسطي است كه به موجب قانون توسعه ابزارها 
تأسيس مي شوند و تحت مديريت شركت مديريت 
دارايي مركزي قرار دارند. پيره با اش��اره به ظرفيتي 
كه در قانون بودج��ه براي بخش دولتي تخصيص 
داده شده، اذعان كرد: از طريق اين ظرفيت، دولت 
مي تواند با سهولت بيشتري اقدام به انتشار اوراق كند 
و با استفاده از ظرفيتي كه در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
براي تأسيس نهاد واسط توسط دولت معين شده، 
فرآيندهاي مربوط به انجام ام��ور مربوط به اوراق 
مالي � اس��المي توس��ط دولت با رواني و سهولت 
بيشتري امكان پذير است. او افزود: به همين دليل، 
دولت طرحي را آماده كرد و در كميته فقهي سازمان 
بورس طي چند جلسه غيرمتوالي در سال گذشته 
و سال جاري به بحث و بررسي گذاشته شد. در سال 
گذشته به دليل اشكاالت فقهي كه به طرح اوليه ارايه 
شده گرفته شد، اين طرح براي اصالحات به دولت 
و وزارت اقتصاد و امور دارايي بازگردانده شد و پس 
از اصالح در سال جاري، در دستور كار كميته فقهي 
قرار گرفت و در جلسه اخير كميته فقهي طرحي كه 
از طرف وزارت اقتصاد براي انتشار اوراق وكالت ارايه 

شده بود، بررسي و به تصويب رسيد.

چارهانديشيدولت
برايحلمشكالتمردمدربورس

عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس با اشاره 
به اينكه ام��روز تعداد زيادي از م��ردم كه در بورس 
سرمايه گذاري كرده بودند به دنبال پاسخ براي حل 
مشكالت خود هستند، افزود: سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد بايد در اين خصوص پاس��خگو باشند. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: بسته هاي سياس��تي كه دولت براي حل 
مشكالت سهامداران تهيه و اجرايي مي كند بايد به 
صورتي باش��د كه مردم نتيجه آن را زودتر احساس 
كنند. نماينده مردم مح��الت و دليجان در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه الزم است تا از سهامداران 
خرد حمايت جدي صورت بگيرد، تصريح كرد: بايد 
هر چه سريعتر به صورت روشن بيان شود كه دولت 
چه سياستي براي حمايت از سهامداران خرد دارد و با 
ريل گذاري صحيح بخشي از مشكالتي كه در دولت 
سابق به وجود آمده اس��ت را حل كند. وي در پايان 
يادآور ش��د: مجلس براي حل مشكل مردم در بازار 
سرمايه در كنار دولت است و انتظار داريم كه دولت به 
صورت جدي براي حل مشكالت موجود گام بردارد.

»تعادل« تاثير كاهش قيمت دالر را روي بورس بررسي مي كند

دالرمسيرشاخصراتغييرميدهد؟

واريزسودشركتهاازطريقسجام

نزول ادامه دار شاخص كل بازار سرمايه

نشستي تحت عنوان رفع مشكالت بازار سرمايه با حضور 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار و جمعي از فعاالن و 
كارشناسان اين حوزه برگزار ش��د. در اين گردهمايي كه 
به ميزباني و ابتكار سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، 
فعاالن بازار سرمايه با بيان مشكالت خود در جريان آخرين 
پيگيري ها و اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس براي 
رفع مشكالت اين بازار قرار گرفتند. مجيد عشقي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه هدف از برنامه هاي 
اين چنيني آن است كه چالش ها و مشكالت بازار شنيده و با 
همفكري طرفين تصميماتي در خصوص روند ثبات در بازار 
سهام اتخاد شود، اظهار داشت: بازار سرمايه به سبب آنكه 
عمق مالي بازار سهام به بيش از هفت هزار ميليارد تومان 
رسيده نيازمند حمايت مالي از سوي دولت نيست، اكنون 
خواسته اصلي ما از دولت ايجاد ثبات اقتصادي به منظور 
پيش بيني پذير شدن سود شركت ها است. وي بيان داشت: 
پس از تصويب بودجه ۱۴۰۱ به طور حتم اقداماتي را انجام 
خواهيم داد تا اعداد و ارقام مندرج در لوايح بودجه كه روي 
ش��ركت هاي توليدي اثر مي گذارند تا ح��د امكان به يك 
انسجام و ثباتي برسند، به طوري كه هر ساله شاهد تغيير 
بسياري در آنها نباشيم. عشقي گفت: از همه فعاالن، مديران 
بنگاه ها و شركت هاي توليدي مي خواهم در راستاي اصالح 
مولفه هاي واقعي اقتصاد ما را ياري كنند، زيرا س��ازمان به 
تنهايي موفق نخواهد شد. رييس سازمان بورس افزود: البته 
بخشي از مشكالت نيز به اركان خود بازار سرمايه باز مي گردد، 
زيرا اكنون اگر شركتي بخواهد افزايش سرمايه دهد به سبب 

مواد مندرج در قانون تجارت و فرآيندهاي درون سازماني با 
مشكالت متعددي مواجه مي شود. وي گفت: اگر قرار است 
تصميمي اخذ شود به طور قطع نبايد بازه اجرايي آن فقط 
يك مدت محدود را در بر بگيرد، زيرا بازار س��هام نيازمند 
مسكن براي التيام درد خود نيست بلكه بايد براي آن درمان 
قطعي در نظر گرفت. عشقي نيز در ادامه درخصوص واريز 
سود شركت ها از طريق سامانه سجام، گفت: تاكنون بحث 
پرداخت سود شركت ها از طريق سامانه سجام با مشكالت 
زيادي از نظر زيرساختي مواجه بود اما با پيگيري هاي انجام 

شده اين مساله رفع شد، به طوري كه تاكنون نيز 2۳۰ شركت 
سود خود را از طريق اين س��امانه پرداخت كردند. رييس 
سازمان بورس اظهار داشت: مطابق مستندات و قراردادهاي 
بسته شده با شركت سپرده گذاري مركزي، 7۰ شركت ديگر 
نيز تا پايان سال از طريق اين سامانه سود خود را پرداخت 
خواهند كرد. وي تاكيد كرد: بحث واريزي معوقات نيز نياز به 
زيرساخت هاي رجيستري در شركت سپرده گذاري مركزي 
دارد كه اكنون اين مساله فراهم نشده  است، اما ما همه سعي 

خود را براي اجراي اين موضوع نيز انجام خواهيم داد.

برگزاريجلساتهفتگيباناظران
برايساماندهيبازارسرمايه

عشقي در ادامه گفت: از حدود ۱7 سال پيش تاكنون با وجود 
گسترش عمق معامالت و افزايش جمعيت سهامداران، اين 
بازار از لحاظ ساختاري تغيير چنداني نكرده است. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار بيان داشت: اكنون در تالش 
هستيم تا برخي ساختارها را تغيير دهيم، به طور مثال در اين 
خصوص مي توان به اصالح عملكرد ناظرها اشاره كرد، اكنون 
به طور هفتگي جلسه اي با همه ناظرها برگزار مي شود و از آنان 
در خصوص اقدامات انجام شده گزارش هايي دريافت مي شود 
وي خاطرنشان كرد: بحث هاي نظارتي بسيار جاي كار دارد، به 
خصوص در چند سال اخير كه سازمان در گير حواشي شده 
است اما بنده سعي دارم با همكاري فعاالن و كارشناسان بازار 
اين مسائل را سامان دهم. عشقي در خصوص عرضه هاي 
اوليه نيز گفت: اكنون بحث عرضه اوليه يكي از مسائل اصلي 
ما است، زيرا برخي معتقدند كه عرضه اوليه بايد باشد اما عده 
ديگر مي گويند نه چنين امري اكنون سبب خروج نقدينگي 
مي شود، اين مسائل در حالي مطرح مي شود كه در شرايط 
فعلي ش��ركتي هايي هستند كه حتي حاضرند زير قيمت 
عرضه اوليه خود را انجام دهند، ما براي سامان دادن به چنين 
مسائلي به شدت نيازمند هم فكري با فعاالن بازار هستيم. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت: در حوزه 
ناشران و نهادهاي مالي نيز اقدامات بسيار خوبي انجام شده 
است؛ در تالش هستيم كه اقدامات افزايش سرمايه نيز به 
منظور صرفه جويي در زمان به صورت الكترونيك انجام شود.

شاخص كل بازار بورس طي چهارشنبه، 22 دي ماه با ۴2۰ 
واحد كاهش، در جايگاه يك  ميليون و ۳۳۴ هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و ۵۱ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۳ هزار و 
66۰ ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با ۳۵۹ واحد افزايش به ۳۵۳ هزار و 77۱ واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با 22۵ واحد رشد به 222 هزار 
و ۳7۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۹۸ واحد و شاخص 
بازار دوم، يك هزار و ۴۹۴ واحد كاهش داش��تند. عالوه 
بر اين، در بين همه نمادها، پتروشيمي نوري )نوري( با 
۴۵۵ واحد، پتروش��يمي فناوران )شفن( با ۴۴۰ واحد، 
پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 2۰۱ واحد، ملي 
صنايع مس ايران )فملي( با ۱۹۹ واحد، آلومينيوم ايران 
)فايرا( با ۱۵6 واحد، صنعت غذايي كورش )غكورش( با 
۱۴2 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۱۰7 
واحد و صنعتي بهشهر )غبشهر( با ۹۱ واحد تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داشتند.در مقابل نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با ۴۴7 واحد، مبين انرژي خليج فارس 
)مبين( با ۳6۳ واحد، پتروشيمي پرديس )شپديس( 

با 2۵۱ واحد، توليدي فوالد س��پيد فراب كوير )كوير( 
با ۱۳۰ واحد، ساير اش��خاص بورس انرژي )انرژي ۳(، 
ايران خودرو )خودرو( با ۱۱2 واحد، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با ۱۱۱ واحد و بانك تجارت )وتجارت( با 

۱۱ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند. برپايه 
اين گزارش، روز چهارشنبه نماد ايران خودرو )خودرو(، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، پااليش 
نفت اصفهان )شپنا(، سايپا )خساپا(، ملي صنايع مس 

ايران )فملي(، س��اير اشخاص بورس انرژي )انرژي 
۳(، بورس كاالي ايران )كاال( و گروه دارويي بركت 

)بركت( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

فرابورسافزايشيشد
در آخري��ن روزكاري هفته ش��اخص فرابورس بيش از 
۳6 واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۱۰۱ 
واحد ثابت ماند. چهارشنبه نمادهاي پليمر آريا ساسول 
)آريا(، صنعتي مينو )غصينو(، شركت سرمايه گذاري 
صبا تامين )صبا(، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
)سمگا(، توس��عه س��امانه نرم افزاري نگين )توسن(، 
توكاريل )توريل(، بيمه دي )ودي(، كلر پاس��ر )كلر( و 
فرآورده هاي غذايي و قند چابهار )قچار( با تاثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين فرابورس ايران 
)فرابورس(، گروه توس��عه مالي مهر آيندگان )ومهان(، 
نفت ايرانول )شرال(، س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شركت آهن و فوالد ارفع 
)ارفع(، توليدات پتروشيمي قائد بصير )شبصير( و صنايع 
ماديران )ماديرا( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، تعداد 
پروانه هاي ساختماني در تهران و كشور طي تابستان 
سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 
ب��ا 16.2 و 39.1 درصد دچار افت ش��ده اند. اين در 
حالي است كه در نخس��تين روز هفته جاري، مركز 
آمار ايران، از كاه��ش 11.7 درصد پروانه صادره در 
تهران و اف��ت 39.4 درصدي اين ش��اخص در كل 
كش��ور خبر داده بود. مركز آم��ار همچنين كاهش 
صدور پروانه هاي ساخت »واحدهاي مسكوني« طي 
تابستان ١٤٠٠ نسبت به تابستان سال قبل را براي 
تهران به ميزان 9.6 درصد و براي كل كش��ور ٣١.٩ 

درصد اعالم كرده بود.
بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران، در تابستان سال 
1400، تع��داد 1609 پروانه س��اختماني توس��ط 
شهرداري تهران صادر شده است كه نسبت به فصل 
بهار 15 درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال 
قبل 11.7 درصد كاهش داش��ته اس��ت، اين تعداد 
پروانه حدود 5 درصد از كل پروانه هاي س��اختماني 
كشور را تشكيل مي دهد. همچنين در تابستان سال 
1400 تعداد 32 هزار و 136 پروانه ساختماني توسط 
ش��هرداري هاي كشور صادر شده است كه نسبت به 
فصل گذش��ته حدود 14.9 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته 39.4 درصد كاهش داشته است.

در اين ح��ال، بانك مركزي در گ��زارش تازه خود از 
»نماگرهاي اقتصادي ش��ماره 105، سه ماهه دوم 
س��ال 1400« تعداد پروانه هاي ساختماني صادره 
طي سه ماه دوم سال را در پايتخت 1700 فقره و در 
كشور را 27 هزار و 900 فقره گزارش كرده است كه 
به ترتيب نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 16.2 و 

39.1 درصدي را تجربه كرده اند.
در اي��ن حال، آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده، 
سطح زير بنا در پروانه هاي صادره در تهران و كشور 
طي تابس��تان 1400 به ترتيب 2.8 و 19.8 ميليون 
متر مربع بوده است. ميزان زيربناي گزارش شده از 
س��وي مركز آمار ايران اما در تهران 2.4 ميليون متر 

مربع بوده است.
به گزار ش»تعادل«، اگرچه »كميت«ها و »اعداد« در 
گزارش هاي بانك مركزي و مركزآمار ايران متفاوت و 
گاه داراي فاصله زيادي از هم هستند اما در عين حال، 
»هم جهت« ارزيابي مي شوند و هر دو گزارش »رشد 
منفي« تمايل به ساخت و س��از در تهران و كشور را 

ترسيم كرده اند.
به گزارش »تعادل«، افت تمايل به توليد مس��كن و 
سرمايه گذاري در صنعت ساختمان طي چندماهه 
اخير در ش��امخ كل س��اختمان ك��ه بازتاب دهنده 
نظرات مديران و فعاالن صنعت ساختماني است، نيز 
مشهود بوده است. به گونه اي كه از ابتداي سال جاري 
تاكنون، در 5 ماه فروردين، مرداد، شهريور، آبان و آذر 
رقم شامخ كل ساختمان كمتر از 50 بوده كه به معني 
ركود در فعاليت هاي ساختماني است. درهمين حال، 

طي 9 ماهه گذشته، ميزان بازده قيمت اسمي مسكن 
حدود 10 درصد بوده اس��ت كه در صورت تعديل با 
تورم، قيمت واقعي مسكن كمتر از اين رقم نيز خواهد 
بود. بي گمان، رشد قيمت در بازار معامالتي مسكن، 
در حكم س��يگنال مثبت به س��ازندگان مسكن به 
شمار مي رود، اما از آنجا كه اين رشد در قياس با تورم 
نهاده هاي توليد مس��كن بسيار كمتر بوده، منجر به 

افزايش تمايل در ساخت و ساز نشده است. 
در عين حال، اگرچه در تابستان سال جاري، شاهد 
تغيير دولت و ش��كل 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 اس��ت، مي ت��وان تداوم افت 
تمايل به س��رمايه گذاري در ساخت مسكن از سوي 
بخش خصوصي را به تحوالت بنيادين اقتصاد كشور 
نسبت داد. به مكانيسم تورم زايي كه در فرآيندهاي 
آن، فعاليت ه��اي »غيرمول��د« اصال��ت مي يابند و 
فعاليت هاي »مولد« به حاش��يه رانده مي شوند. اين 
افت تمايل به س��رمايه گذاري البته در شرايطي رخ 
داده است كه در تابستان سال جاري، دو رخداد مهم 
در عرصه ساخت مسكن از سوي قواي مقننه و مجريه 
به وقوع پيوسته است. نخست اينكه در تابستان سال 
جاري، سرانجام پس از كش و قوسي يك ساله، قانون 
جهش توليد مس��كن در مجلس و ش��وراي نگهبان 
نهايي شد. قانوني كه دولت جديد را ملزم به ساخت 
4 ميليون واحد مس��كوني در 4 سال كرده است و از 

سوي ديگر، شخص رييس دولت سيزدهم در جريان 
مناظرات و مب��ارزات انتخاباتي، چنين وعده اي را – 
س��اخت يك ميليون مسكن در هر س��ال از فعاليت 
دولت س��يزدهم- به مردم داد. در عين حال، از آنجا 
كه در بزرگ ترين پروژه انبوه س��ازي دولتي موسوم 
به مسكن مهر طي حدود 12 س��ال، صرفا حدود 2 
ميليون آپارتمان ساخته شده است، نمي توان دليل 
افت تماي��ل به س��رمايه گذاري بخش خصوصي در 
مسكن را به طرح جديد انبوه سازي دولت نسبت داد. 
شايد در كنار بي ثباتي اقتصاد، رشد مداوم نقدينگي 
و افزايش پايه پولي؛ رش��د جهش وار قيمت مصالح 
ساختماني در تابستان سال جاري كه در پي تعطيلي 
اجباري كارخانجات توليد س��يمان و فوالد به دليل 
ممانعت از خاموش��ي هاي مكرر برق صورت گرفت، 
مهم ترين مانع و عامل افت تمايل سرمايه گذاري در 
توليد مسكن به شمار مي رود. اگرچه سازندگان در 
بررسي تحوالت كالن اقتصادي و سياسي، به واسطه 
نوع و ماهيت كارشان، چشم اندازي ميان مدت )دو 
ساله( را مدنظر قرار مي دهند، اما بي گمان، در صورت 
بازگشت ثبات به اقتصاد، و همچنين رشد و رونق بازار 
معامالت مسكن، سازندگان دوباره فعاليت هاي خود 
را از سرخواهند گرفت و تالش مي كنند، بر تورم هاي 

آشكار و پنهان نهاده هاي توليد فايق آيند.
در اين ميان، تح��والت بازار معامالت��ي را نيز نبايد 
از نظر دور داش��ت. مس��اله اي ك��ه وضعيت »ركود 
تورمي« را طي س��ه س��اله اخير مخابره كرده است. 

تازه ترين تحوالت بازار معامالتي نشان مي دهد، در 
ماه گذشته، تعداد آپارتمان هاي معامله شده در شهر 
تهران به حدود 9.8 هزار فقره رسيد كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب معادل 33.8 
درص��د و 282.5 درصد افزايش نش��ان مي دهد. در 
ماه گذشته اگر چه بازار مسكن به نوعي شاهد رشد 
تعداد معامالت بود، اما تعداد 9.8 هزار فقره گزارش 
شده از ماه هاي پر رونق بازار مسكن )حدود 15 تا 20 
هزار فقره( فاصله معناداري دارد. متوسط قيمت هر 
مترمربع آپارتمان نيز در آذرماه س��ال جاري به 32 
ميليون و 590 هزار تومان رس��يد كه نسبت به ماه 
قبل 1.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد 

افزايش داشته است.
ب��ه گزارش بان��ك مركزي، بررس��ي توزي��ع تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله ش��ده در شهر تهران به 
تفكيك عمر بنا در آذر 1400 حاكي از آن اس��ت كه 
از مجموع 9 هزار و 772 فقره معامله، واحدهاي تا 5 
سال ساخت با س��هم 33.2 درصد بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده ان��د. در اين حال، اين رقم در 
مقايسه با آذر ماه سال قبل حدود 5.9 درصد كاهش 
يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت باال افزوده 
شده است. به اين ترتيب، مشاهده اقبال به واحدهاي 
قديمي، س��يگنال منفي به سازندگان مخابره كرده 
و مي كند و نش��ان مي دهد كه در ص��ورت افزايش 
عرضه هاي واحدهاي نوس��از، توان مالي متقاضيان 
مصرفي براي اين دسته از واحدهاي اندك خواهد بود.
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مانع امنيتي اجراي دقيق 
مصوبات كاهش آلودگي هوا

محم��د منصوري، اس��تاندار تهران با اش��اره به اينكه 
بخشي از مصوبات كاهش آلودگي هوا در تهران اجرايي 

نمي شود، گفت: اين موارد بايد اصالح و بازنگري شوند.
به گزارش تس��نيم، منصوري با بيان اينكه بخش��ي از 
مصوبات كاهش آلودگي هوا در تهران اجرايي نمي شود 
و برخي از اين مصوبات نياز ب��ه اصالح و بازنگري دارد، 
اظهار كرد: مثاًل زماني كه ش��اخص هوا از يك ميزاني 
بيشتر شود بايد مانع ورود خودروهاي سنگين به تهران 
بشويم اما واقعا اين امر ممكن است؟ چرا كه اگر از ورود 
اين خودروها به داخل شهر تهران جلوگيري شود يك 
مساله اجتماعي و بعضا امنيتي ايجاد مي شود. وي با اشاره 
به مشكالتي كه در فرآيند اجراي مصوبات كميته اضطرار 
كاهش آلودگي هوا وجود دارد، خاطرنشان كرد: در همين 
موضوع ممنوعيت خودروهاي سنگين به درون شهر 
بسياري از اين خودروها نياز روزانه شهر تهران را تامين 
مي كنند، لذا بسياري از اين آيين نامه ها مانعي براي اجرا 
دارند. استاندار تهران اضافه كرد: يك سري از برنامه هاي 
بلندمدت تدوين شده است كه براي اجراي آنها منابع و 
اعتبار الزم است. وي افزود: قطعاً برنامه ها در كوتاه مدت 
نتيجه بخش نخواه��د بود. همچني��ن در برنامه هاي 
كوتاه مدت برخي از مصوبات قابليت اجرايي صددرصد 

را ندارند و اين ضعف قانون و آيين نامه است.

دولت: آمار خانه هاي سازماني 
را نداريم

مصطفي نس��ايي، معاون واگذاري سازمان ملي 
زمين و مسكن گفت: با توجه به اينكه دستگاه هايي 
كه خانه هاي سازماني در مالكيت آنهاست از ارايه 
آمار، خودداري مي كنند نمي توانيم تعداد دقيق 
اين خانه ه��ا را اعالم كنيم. به گزارش تس��نيم، 
نس��ايي با حض��ور در گفت وگوي وي��ژه خبري 
افزود: علت اين موضوع، آن اس��ت كه خانه هاي 
سازماني، دس��تخوش قوانين و مقررات مختلفي 
بوده است كه در بازه هاي زماني مختلفي توسط 
قانونگذار، تدوين و ابالغ ش��ده اس��ت. وي اضافه 
كرد: اعالم نكردن اين آمار به علت اين است كه از 
اين خانه هاي سازماني استفاده هايي مي شود كه 
قانونگذار اين اجازه را نداده اس��ت. نسايي با بيان 
اينكه س��ازمان ملي زمين و مسكن به نمايندگي 
از دولت، عرصه اين خانه هاي س��ازماني به نامش 
است، اما اعيان اين خانه ها به دستگاه هاي ديگري 
تعلق دارد، افزود: اين آمار صرفًا مربوط به خانه هاي 
تحت مالكيت است و خانه هاي سازماني نيرو هاي 
نظامي از اين آمار، مستثني است. معاون واگذاري 
س��ازمان ملي زمين و مسكن با اش��اره به اينكه 
تاكنون توانس��تيم 7 هزار و 126 خانه سازماني 
را كه سند عرصه آن به نام دولت است شناسايي 
كنيم، گفت: اين به معناي آن نيست كه خانه هاي 
س��ازماني ديگري وجود ندارد، زيرا بس��ياري از 
نهاد ه��ا در زماني كه اين خانه هاي س��ازماني را 
ساختند سند مالكيت را گرفتند و مشخص نيست 
كه در بازه زماني اجراي قانون آيا از طريق مزايده يا 

به ساكن واجد شرايط فروختند يا خير؟

آغاز بارندگي هاي گسترده
از امروز در كشور

فريبا گودرزي، كارشناس س��ازمان هواشناسي 
گفت: با ورود سامانه بارشي فعال از شمال غرب به 
كشور مجدد از امروز تا روز يكشنبه بارندگي هاي 
گس��ترده همراه با كاهش دما خواهيم داش��ت. 
گودرزي در گفت وگو ب��ا ايرنا درباره وضعيت آب 
و هوا افزود: روز پنجشنبه س��امانه بارشي جديد 
از شمال غرب كشور وارد مي شود كه بسيار فعال 
است و در غرب و ارتفاعات البرز مركزي سبب بارش 
باران و برف خواهد ش��د. روز جمعه نيز در بيشتر 
مناطق نيمه غربي كش��ور بارش خواهيم داشت 
كه بارش ها در اين روز در اس��تان هاي كردستان، 
اردبيل، گيالن، غرب مازندران، جنوب آذربايجان 
غربي و ارتفاع��ات البرز مركزي و زاگرس مركزي 
ش��دت مي يابد. كارشناس س��ازمان هواشناسي 
ادامه  داد: بر اثر ورود س��امانه بارشي در روز شنبه 
هفته آينده در خوزستان، بوش��هر، فارس، نيمه 
جنوبي اصفهان، يزد، كرمان، ش��مال سيستان و 
بلوچستان بارندگي و كاهش دما خواهيم داشت. 
وي اضافه ك��رد: اين وضعيت در روز يكش��نبه در 
شمال فارس، جنوب اصفهان، يزد، كرمان، شمال 
هرمزگان، شمال سيستان و بلوچستان، خراسان 

جنوبي، ايالم، خوزستان نيز ادامه خواهد داشت.

بليت هواپيما كف قيمت ندارد
در شرايطي كه برخي رسانه ها به نقل از مسووالن 
س��ازمان هواپيمايي، پايين آوردن قيمت بليت 
هواپيما را تخلف اعالم كرده اند، معاون هوانوردي 
و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
تاكيد كرد: هي��چ ايراليني ب��راي پايين آوردن 
قيمت بليت هواپيما جريمه نخواهد شد و در اين 
زمينه حافظ حقوق عامه مردم هستيم. به گزارش 
ايسنا، روز سه شنبه خبرهايي منتشر شد مبني 
بر اينكه برخي مس��ووالن س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم كردند كه اگر قيمت بليت هواپيما 
پايين  بياي��د و اين كاهش قيم��ت موجب زيان 
ايرالين ها شود با شركت هواپيمايي مورد نظر كه 
تخلف مرتكب شده، برخورد خواهد شد. انتشار 
اين خبر سبب شد تا موجي از انتقادات را متوجه 
اين دس��تگاه حاكميتي كند كه به جاي مفاظت 
از حقوق مردم، حافظ منافع ايرالين هاست. اين 
خبرها در حالي منتشر شد كه ابوالقاسم جاللي، 
معاون هوان��وردي و ام��ور بين الملل س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري در اين باره به ايسنا گفت: 
سازمان هواپيمايي كش��وري به عنوان دستگاه 
حاكميتي و متولي در صنعت هوانوردي، حافظ 
حقوق عامه مردم اس��ت و در همين راستا هيچ 
مخالفت��ي با پايين آوردن قيم��ت بليت هواپيما 

نخواهد داشت.
وي اف��زود: در پروازهاي داخلي هيچ كف نرخي 
براي عرضه بليت هواپيما تعريف نش��ده است تا 
از س��ويي مردم بتوانند در زماني كه ايرالين ها با 
كمبود مسافر مواجه هستند با نرخ بهتري بليت 
تهيه كنند و از سوي ديگر شركت هاي هواپيمايي 
ني��ز در برخي از پروازهاي خود كه براي مس��ير 
برگشت شان مجبورند با مسافر كمي پرواز كنند، 
قيمت ها را به حداقل رس��انده تا مسافر بيشتري 
جذب كنند. او اظهاركرد: هيچ شركت هواپيمايي 
بابت پايي��ن آوردن قيمت بليت هواپيما جريمه 
نخواهد ش��د چرا كه اين مس��اله جرم محسوب 
نمي ش��ود و اساس��ا به همين دلي��ل كف نرخي 
براي پروازهاي داخلي تعريف نشده تا ايرالين ها 
بتوانند ضمن رقابت با يكديگر در قالب نرخنامه 
مص��وب، در پروازهايي كه مس��افر كمي دارند، 
با پايين آوردن نرخ، بليت بيش��تري بفروش��ند. 
جالل��ي تاكيد كرد: س��ازمان هواپيمايي نه تنها 
حفاظت از حقوق م��ردم را اولويت خود مي داند 
بلكه از س��وي ديگر بايد بتواند ناوگان فعال را در 
صنعت هوانوردي سرپا نگه دارد و به همين سبب 

به دنبال توسعه اين صنعت نيز خواهد بود.

16 هزار و 450 متر؛
طول ديوارهاي صوتي تهران

محمدرضا ش��يخ بهايي، سرپرس��ت معاون��ت فني و 
مهندسي سازمان حمل و نقل و ترافيك از وجود 16 هزار 
و 450 متر ديوار صوتي در بزرگراه هاي شهر تهران خبر 
داد و گفت: 2 هزار و 790 متر ديگر تا خرداد سال آينده 
در بزرگراه ها نصب مي شود. به گزارش ايلنا، شيخ بهايي 
درباره وضعيت ديوارهاي صوتي پايتخت بيان كرد: در 
مجموع 16 هزار و 450 متر طول در قالب س��ه قسمت 
3، 5 و 6 متري ديوار صوتي در ش��هر تهران وجود دارد. 
سرپرست معاونت فني و مهندسي سازمان حمل و نقل و 
ترافيك با اعالم اينكه امسال، 13 هزار و 660 متر طول از 
ديوار صوتي هاي موجود، مرمت شده است، افزود: مرمت 
و مقاوم سازي به گونه اي بوده است كه از سال گذشته هيچ 
دزدي و سرقتي از قسمت هاي بازسازي و مقاوم سازي 
شده ديوارهاي صوتي انجام نشده است. شيخ بهايي يكي 
از چالش و مشكالت اصلي ديوارهاي صوتي بزرگراه ها را 
سرقت از آنها بيان كرد و گفت: البته بخشي از ديوارهاي 
صوتي هم به علت تصادفات و برخورد خودرو با ديوارها از 
بين مي روند. به گفته سرپرست معاونت فني و مهندسي 
سازمان حمل و نقل و ترافيك؛ حدود 2 هزار و 790 متر 
طول ديوار صوتي باقي مانده اس��ت كه به علت برخي 
مشكالت مغفول مانده است. شيخ بهايي با بيان اينكه 
تالش مي شود تا مقدار كار باقي مانده در خرداد 1401 
به اتمام برسد، افزود: براي نصب 2 هزار و 790 متر ديوار 
صوتي به حدود 17 ميليارد تومان منابع مالي نياز است.

راه اندازي باشگاه متخصصان 
مديريت شهري

رييس انجمن مديريت دولتي ايران با تاكيد بر اينكه تقويت 
و توسعه شهر با حكمراني ش��هري خردمندانه محقق 
مي شود، گفت: مشاركت شهروندي كه همراه با آگاهي 
باشد پايدار خواهد بود و بايد به اين موضوع توجه داشت. به 
گزارش فارس، اولين جلسه سلسله نشست هاي »باشگاه 
متخصصان مديريت ش��هري« با موضوع چش��م انداز 
»تهران كالن ش��هر الگوي جهان اسالم« با حضور علي 
اصغر پورعزت اس��تاد مديريت دانشگاه تهران و رييس 
انجمن علمي مديريت دولتي ايران، جمعي از متخصصان 
و مديران حوزه مديريت ش��هري برگزار شد.  علي اصغر 
پورعزت، رييس انجمن مديريت دولت��ي ايران در اين 
جلسه، با اشاره به اينكه متخصصان در باشگاه متخصصان 
مديريت شهري مي توان راهي را انتخاب كرد كه نماينده 
واقعي مردم باشند، گفت: امروزه نمايندگان واقعي مردم 
كه درد آنها را كشيده باشند، كم هستند و اين واقعيت 
امروز ماست. پورعزت عنوان كرد: شما چشم انداز كالنشهر 
الگوي جهان اسالم را مطرح كرديد، من پيشنهاد دادم در 
كنار آن به شهر عدل هم فكر كنيد. شعارها، نوشته ها و طرز 
فكر افرادي كه درصدد اصالح اجتماعي هستند، معطوف 
به شهري در آينده است كه بهترين واژه براي آن شهر عدل 

در كنار “كالن شهر الگوي جهان اسالم است.  

تشكيل كميته رفع نواقص 
پروژه هاي شركت متروي تهران

كميته رفع نواقص طرح ها و پروژه هاي شركت راه آهن 
شهري تهران و حومه )مترو( با هدف شناسايي موارد 
الزم براي تكميل صددرصدي ايس��تگاه ها و خطوط 
شبكه مترو و همچنين تدوين برنامه اجرايي متناظر با 
تكميل نقص هاي موجود تشكيل شد. به گزارش ايلنا، 
علي امام، مديرعامل شركت مترو در اين رابطه گفت: 
به منظور شناسايي و تهيه فهرست نواقص ايستگاه ها 
و خطوط شبكه مترو اعم از ابنيه، تجهيزات، استمالك 
معارضي��ن پروژه ها و… اخيراً كميته اي در ش��ركت 
مترو تشكيل شده است تا ضمن احصاء موارد اصالحي 
و تكميلي، نس��بت به اولويت بندي رفع نواقص و تهيه 
برنامه اجرايي اقدام نمايد. طبيعتًا طي چنين روندي 
مس��تلزم تخصيص بودجه و نقدينگي است تا بتوان 
نقص هاي موجود را به مرور زمان برطرف ساخت.  امام 
كنترل اسناد و بازرسي هاي ميداني براي صحه گذاري 
بر اقدامات اصالحي را از جمله پيش نيازهاي اصلي برنامه 
رفع نواقص ايستگاه ها و خطوط شبكه مترو دانست و 
افزود: گزارش مجريان و مدي��ران طرح ها و پروژه هاي 
مترو، نخستين معيار تدوين برنامه هاي اصالحي است و 
در اين بين از تمام ظرفيت هاي شركت مترو براي تدقيق 
برنامه ها، اولويت بندي رفع نواقص، برنامه ريزي و نهايتًا 
اجراي موارد الزم استفاده خواهد شد تا بتوان تكميل 
تدريجي ايستگاه ها و خطوط را در طول زمان شاهد بود.

بانك مركزي رشد منفي صدور پروانه هاي ساختماني در تابستان 1400 را گزارش كرد

سال گذشته 11 ميليون گواهي معاينه فني صادر شد

روايتي متفاوت از استارت پروژه هاي ساختماني

پايان معافيت معاينه فني خودروهاي وارداتي توليد 2018
آنگونه كه حسن مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني 
ش��هر تهران اعالم كرده است، با توجه به ورود به سال 
ميالدي جديد 2022 وس��ائل نقلي��ه وارداتي مدل 
2018 با لحاظ و بسته به ماه توليد مشمول معاينه فني 
هستند. به اين ترتيب، تازه ترين خودروهاي وارداتي 
موجود در كش��ور نيز مش��مول معاينه فني ش��دند. 
خودروهايي كه اغلب به دليل رشد جهش وار قيمت ها 
در نمايشگاه هاي خودرو در حال خاك خوردن هستند 
و دچار فرسودگي شده اند، اما همچنان عنوان »صفر 

كيلومتر« را يدك مي كشند.
به گزارش ايرنا، حس��ن مقدم گفت: بر اس��اس قانون 
هواي پاك دوره معافيت انجام معاينه فني از زمان توليد 
براي وسائل نقليه شخصي و دولتي 4 سال و براي وسائل 

نقليه عمومي يك سال تعيين شده است.
وي در خصوص نحوه مراجعات موتورس��يكلت ها به 
مراكز معاينه فني شهر تهران گفت: طبق قانون براي 
اطمينان از صح��ت عملكرد فني، ايمن��ي و كنترل 
آاليندگي انجام معاينه فني كليه وسائل نقليه موتوري 
شامل خودروها و موتورسيكلت ها الزامي است و شهر 
تهران 11 خط معاينه فني موتور سيكلت دارد و راكبين 
اين وس��ائل نقليه به راحتي با پرداخت مبلغ 12 هزار 
تومان خارج از الزامات قانون��ي مي توانند از وضعيت 

سالمت فني موتور سيكلت خود آگاه شوند.
مقدم گفت: معاينه فني در كش��ورها به صورت ملي 
ي��ا محلي با ه��دف كنترل ايمني و وضعيت انتش��ار 
آاليندگي وس��ائل نقليه پس از پروس��ه توليد جهت 
اطمينان از مطابقت وس��يله نقليه ب��ا مقررات حاكم 
ايجاد و برنامه ريزي ش��ده و مراكز معاينه فني خودرو 
به صورت دوره اي كه مدت زمان آن در قانون مشخص 
شده نسبت به پايش و كنترل شرايط الزم در يك وسيله 
نقليه جهت ت��ردد ايمن اقدام مي كنند و بدون ترديد 
موتور سيكلت ها به عنوان يك وسيله نقليه از اين كنترل 
مستثني نبوده و قانون گريزي اين وسائل از اخذ معاينه 
فني مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري در حوزه 

ايمني و سالمت به شهر و شهروندان تحميل كنند.
مديرعامل س��تاد معاينه فني ش��هر تهران ادامه داد: 
مطابق قانون، گواهي معاينه فني يك خودرو تا زماني 
داراي اعتبار اس��ت كه خ��ودرو داراي نقص فني كه 
موجب كاهش ايمني در عبور و مرور يا انتش��ار بيش 

از حد مجاز گازهاي آالينده هوا يا آلودگي بيش از حد 
مجاز صدا شود، نباشد. مقدم افزود: خودرويي كه پس 
از اخذ معاينه فني نسبت به تغيير وضعيت ظاهري و 
نصب تجهيزات غير استاندارد مانند گارد يا المپ هاي 
زنون و هداليت اقدام مي كند، توسط پليس متوقف و 

بالفاصله معاينه فني آن ابطال مي شود.

    هزينه رايگان معاينه فني براي تاكسي ها
وي گفت: از ابتداي امسال هزينه مراجعه اول معاينه 
فني تاكس��ي هاي ش��هرتهران در پنج مركز معاينه 
فني بيهقي، شقايق، دماوند، چمران، نيايش رايگان 
است و خودروهاي تاكس��ي در صورت داشتن پروانه 
تاكس��يراني معتبر كه از طريق سامانه سيما تاكسي 
سازمان تاكس��يراني قابل اس��تعالم و كنترل است، 
مي توانند ساالنه در هر نوبت مراجعه به مراكز معاينه 
فني اعالم شده از اين طرح رايگان هزينه مراجعه اول، 

استفاده كنند.
مديرعامل ستاد معاينه فني شهر تهران با بيان اينكه 
هزين��ه مراجعه اول معاينه فني خودروهاي س��بك 
مبلغ 47 هزار تومان بوده و خودروهاي تاكسي با عمر 
10 سال و كمتر طبق قانون و مصوبات دولت بايد هر 6 
ماه يك بار و خودروهاي تاكسي با عمر باالي 10 سال 

هر سه ماه يك بار نسبت به اخذ معاينه فني خودروي 
خود اقدام كنند، افزود: ضمنا تاكيد مي شود پذيرش 
خودروهاي تاكس��ي در ساير مراكز معاينه فني شهر 
تهران انجام مي ش��ود و رانندگان محترم تاكسي در 
صورت تمايل به استفاده از طرح رايگان تنها بايستي 

به يكي از پنج مركز اعالمي مراجعه كنند.

   صدور 11 ميليون گواهي معاينه فني
 در سال گذشته 

در همين حال، عبداهلل متول��ي، مديرعامل اتحاديه 
س��ازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور اعالم كرد: 
با توجه به تردد بيش از 18 ميليون خودروي مشمول 
معاينه فني در كشور در س��ال 1399، فقط براي 11 

ميليون خودرو گواهي معاينه فني صادر شد.
متولي در گفت وگو با ايرنا افزود: البته صدور اين تعداد 
گواهي معاينه فني در سال گذشته به معناي حضور 
11 ميليون خورو در مراكز معاينه نيست زيرا بر اساس 
جدول سن مرز فرسودگي بعضي خودروها موظف به 
2 تا 3 بار اخذ گواهي معاينه فني در سال هستند و بر 
اين اساس تعداد خودروهاي مراجعه كننده براي اخذ 

معاينه فني بسيار كمتر از اين آمار است.
وي در تشريح اهميت مقوله معاينه فني تصريح كرد: 

معاينه فني مي تواند در بهبود و ارتقاي توليد خودرو در 
كشور، كاهش آاليندگي و افزايش ايمني وسائل نقليه 
بسيار موثر باشد و اطالعات س��امانه سيمفا )سامانه 
يكپارچه معاينه فني ايران( و مراكز معاينه فني مي تواند 
كمك حال صنعت خودروي كشور باشد؛ چنانچه در 
فرآيند معاينه فني به ط��ور صريح ضعف خودروهاي 
مختلف در زمينه آاليندگي و ايمني به تفكيك قطعات 
مشخص ش��ده و اين مس��اله مي تواند ضمن بهبود 
وضعيت صنعت خودروي كشور؛ در كاهش آلودگي 
هوا و افزايش ايمني تردد نيز بسيار موثر باشد. مدير امور 
اجرايي معاينه فني خودرو هاي كشور با تاكيد بر نظارت 
آنالين و مستمر بر مراكز معاينه فني كشور تصريح كرد: 
از ظرفيت مراكز معاينه فني كه بيش از 90 درصد در 
بهبود عملك��رد خودروها، افزاي��ش ايمني و كاهش 

آاليندگي موثر بوده است بهره گرفته نشده است.

   آاليندگي موتورسيكلت 6 برابر خودرو
وي با توجه به تردد بيش از 12 ميليون موتورسيكلت 
در كشور افزود: سال گذش��ته به دليل عدم اعمال 
قانون موتور سيكلت هاي فاقد معاينه فني فقط 230 
دستگاه موتور س��يكلت به مراكز معاينه فني براي 
اخذ گواهي معاينه فن��ي مراجعه كرده اند و اين در 
حالي است كه هر موتور سيكلت به طور ميانگين 6 

برابر خودروها آالينده هستند. 
متولي خواستار افزايش تعرفه استفاده از خدمات مراكز 
معاينه فني بر اساس تورم ساالنه و افزايش هزينه هاي 
روزافزون ش��د و اف��زود: هزينه اس��تفاده از خدمات 
معاينه فني به رغم افزايش چش��م گير هزينه ها طي 
چند سال گذشته به ويژه در زمينه افزايش اجاره بها، 
حقوق كاركنان، تعمي��ر و نگهداري خطوط آزمون و 
س��اير هزينه ها؛ همچنان در حدود 47 هزار تومان و 
از سال گذشته تاكنون افزايش نيافته است وضروري 
است افزايش نرخ خدمات مراكز معاينه فني با توجه 
به هزينه هاي چن��د ميلياردي اح��داث، راه اندازي و 
بهره ب��رداري مراكز و خالي بودن دس��ت كم نيمي از 
ظرفيت اسمي مراكز معاينه فني كشور ساالنه صورت 
پذيرد بديهي است در صورت عدم توجه به اين مساله 
بايد شاهد تعطيلي بسياري از اين مراكز و هدر رفتن 

ميليارد ها تومان هزينه در اين زمينه باشيم.



يكي از ش��اخص هاي درون زنجيره اي قابل اعتماد 
بيت كوين، نش��ان مي دهد كه ممكن اس��ت روند 
نزولي اخير به پايان خود نزديك شده باشد؛ حركتي 
كه باعث شد بيت كوين در عرض دو ماه ۴۰ درصد از 
ارزش خود را از دست بدهد. در عين حال، داده هاي 
تازه نش��ان مي دهند مدتي اس��ت ك��ه ماينرهاي 
بيت كوي��ن اقدام به ف��روش نمي كنن��د و در حال 
انباشت واحدهاي جديد هستند. انباشت بيت كوين 
به اين معني است كه دارندگان آن راضي به فروش 

در قيمت هاي كنوني نيستند.
شاخص ركود تعديل شده معياري براي اندازه گيري 
نس��بت ارزش كل بيت كوين ه��اي موج��ود در 
چرخه بازار به واحدهايي اس��ت كه براي يك سال 
دس��ت نخورده باقي مانده اند. از اين ش��اخص براي 
سنجش آن دسته از رفتارهاي بازار استفاده مي شود 
كه به خروج جريان پول ختم مي ش��وند. ش��اخص 
ركود تعديل ش��ده اكنون به زي��ر ۲۵۰,۰۰۰ دالر 
رسيده اس��ت، اين سطح در گذش��ته در دوره هاي 
رس��يدن قيمت به كف ه��اي اصلي نمايان ش��ده 
است. نرخ ركود تعديل ش��ده اكنون به كف رسيده 
كه نش��ان دهنده بازنشاني كامل اين شاخص است. 
گالسنود هم در گزارش دو روز پيش خود تأييد كرده 
بود كه اين اتفاق معمواًل در پايان چرخه هاي قيمتي 
رخ مي دهد. گالس��نود گفته اس��ت: »پايين بودن 
نرخ ركود تعديل شده به اين معني است كه نسبت 
ارزش بازار به ارزش واحدهايي كه يك س��ال است 
دست نخورده باقي مانده اند، پايين تر از حد معمول 
است؛ اين يعني مي توان گفت بيت كوين ارزش خريد 
دارد.« ارزش كل بازار بيت كوين حاصل ضرب تعداد 
تمام واحدهاي استخراج ش��ده در قيمت لحظه اي 
ه��ر واحد بيت كوين اس��ت. در ح��ال حاضر ارزش 
بازار بيت كوين ۸۰۹.۹۸ ميليارد دالر است. قيمت 
بيت كوين در ژوييه سال ۲۰۲۱ )تير( به كف رسيده 
بود و پس از آنكه اين ش��اخص وارد ناحيه سبزرنگ 
شد، يك روند صعودي تازه در بازار آغاز شد و قيمت 
به اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري رسيد. در حالي كه 
اين شاخص مجدداً صعودي شده است، عوامل كالن 
مي توانند اين چش��م انداز را تحت تأثير قرار دهند. 
آمار مربوط به هزينه ه��اي مصرف كننده در اياالت 
متحده قرار است بزودي منتشر شود و ممكن است 
نتايج آن ب��ر بازار تأثير بگذارد. اگر نرخ تورم اعالمي 
از ۷.۱ درصدي كه كارشناسان پيش بيني كرده اند 
بيشتر باشد، ممكن است بانك مركزي امريكا روند 
عادي سازي سياست هاي پولي خود را سريع تر دنبال 

كند و فشار فروش در بازار بيت كوين افزايش يابد.

    داده هاي تازه: ماينرها در حال انباشت 
بيت كوين هستند

در عين حال، داده هاي تازه نش��ان مي دهند مدتي 
اس��ت كه ماينره��اي بيت كوين اقدام ب��ه فروش 
نمي كنند و در حال انباشت واحدهاي جديد هستند. 
انباش��ت بيت كوين به اين معني است كه دارندگان 
آن راضي به فروش در قيمت هاي كنوني نيس��تند. 
داده هاي جديد نشان مي دهد كه ماينرها بيش از هر 

زمان ديگري در پنج ماه گذشته، بيت كوين انباشت 
كرده اند كه مي تواند نش��انه جديدي باشد مبني بر 
اينكه قيمت هاي فعلي براي فروش مناسب نيستند. 
آن طور كه از داده هاي ش��اخص مربوط به تغييرات 
موجودي اس��تخراج كنندگان بيت كوين پيداست، 
ماينرها به شدت در حال انباشت واحدهاي جديدي 
هستند كه استخراج مي كنند. يك حساب محبوب 
توييتري به نام بيت كوي��ن آركايو، هم اخيراً به اين 
شاخص پلتفرم تحليلي گالسنود و انباشت ماينرها 
اش��اره كرده اس��ت. قيمت بيت كوين ممكن است 
امس��ال معامله گران بازارهاي آني را نااميد كند، اما 
فعاالن بلندمدت بازار نگراني اي از اين بابت نخواهند 
داشت. عالوه بر معامله گران قدرتمند يا هودلرهاي 
باتجربه، ماينرها نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و در 
دو هفته اول سال ۲۰۲۲ دارايي بيت كوين خود را به 
ميزان قابل توجهي افزايش دادند. در پنج روز گذشته، 
بيش از ۵٬۰۰۰ بيت كوين در هر روز در دفتر ماينرها 
ثبت شده و در حال انباشت است. در واقع، اين فرايند 
از پي��ش از رك��ورد ۶۹٬۰۰۰ دالري بيت كوين در 
نوامبر )آبان( در حال انجام اس��ت. داده هاي بيشتر 
از س��رويس تحليل درون زنجيره اي كريپتوكوانت 
نش��ان مي دهد كه ماينرها تا چه ح��د دارايي هاي 
بيت كوين خود را پس از تحوالت ماه مه )ارديبهشت( 
در كشور چين، پس گرفته اند. كل ذخاير بيت كوين 
ماينرها تا روز دوشنبه، ۱.۸۵۹ ميليون واحد بود كه 
بيشترين ميزان از اواخر سال ۲۰۲۰ تاكنون است. 
در آن زم��ان پس از عبور قيمت بيت كوين از ركورد 
قيمتي سال ۲۰۱۷، ماينرها اقدام به فروش كردند 
و حجم ذخاير آنها به ش��دت كاهش يافت. با نگاه به 
معامله گران قدرتمند، سهم عرضه بيت كوين هايي 
كه گمان مي شود از دس��ت  رفته يا سرمايه گذاران 
بلندمدت آنها را انباش��ت كرده اند، در اين هفته به 
باالترين حد يك س��اله خود رس��يد. اگر هولدرها 
در تصمي��م خود ثابت قدم باش��ند، اكنون مي توان 
گفت ۷.۲۷ ميليون واح��د بيت كوين احتمااًل براي 
هميش��ه از بازار خارج شده اس��ت. اين شاخص در 

تابستان امس��ال و تحت تأثير ممنوعيت استخراج 
بيت كوين در چين و كاه��ش قيمت ها، پايين آمد. 
در مقابل، داده هاي گالس��نود نش��ان مي دهد كه 
روند انباش��ت، از زمان رسيدن بيت كوين به قيمت 
۶۹٬۰۰۰ دالر ش��تاب گرفته است. همچنين ريك 
ادلمن، بنيان گذار موسسه مشاوره مالي فايننشال 
انجينز، آينده روشني براي بيت كوين تصور مي كند. 
ادلمن در مصاحبه خود با شبكه سي ان بي سي گفت: 
»در حال حاضر ۲۴ درص��د از كل جمعيت امريكا، 
يعني يك چهارم اين كشور داراي بيت كوين هستند. 
رسيدن به يك سوم سخت نخواهد بود و روزي بيت 
كوين در اين كش��ور كاماًل فراگير خواهد شد«. در 
حالي كه اين ارز ديجيتال در س��ال ۲۰۲۲ ش��روع 
سختي داشته اس��ت، از نظر او، دولت ها، شركت ها، 
بنيادها و صندوق هاي بازنشستگي، همين حاال نيز 

در حال سرمايه گذاري در بيت كوين هستند.

    بازار براي جهش به ۴۴ هزار دالر 
آماده مي شود

بيت كوين روند بازيابي قيمت خود را از باالي س��طح 
۴۲,۰۰۰ دالر آغاز كرده اس��ت. خري��داران يك بار 
توانس��تند خود را به ۴۳,۰۰۰ دالر برسانند و اكنون 
به دنبال عب��ور از ۴۴ هزار دالر هس��تند. بيت كوين 
به تازگي يك سطح حمايتي جديد تشكيل داده و خود 
را به باالي ۴۲,۰۰۰ دالر رسانده است. شب گذشته 
قيم��ت از ۴۲,۵۰۰ دالر و ميانگين متحرك س��اده 
۱۰۰ س��اعته عبور كرد و روند كل��ي بازار تا حدودي 
صعودي ش��د. در ادامه شتاب صعودي قيمت بيشتر 
شد و بيت كوين توانست از ۴۳,۰۰۰ دالر عبور كند. 
عالوه بر اين، يك خ��ط روند صعودي هم در نماي ۱ 
ساعته بازار حمايتي را در سطح ۴۲,۲۰۰ دالر تشكيل 
داده اس��ت. گفتني است كه قيمت همچنان باالتر از 
حمايت ۴۲,۰۰۰ دالري و ميانگين متحرك س��اده 
۱۰۰ ساعته معامله مي شود. در صورت صعودي شدن 
بازار، نزديك تري��ن مقاومت پي��ش روي قيمت در 
۴۳,۰۰۰ دالر خواهد بود و پس از آن خريداران براي 

عبور از ۴۳,۸۰۰ دالر تالش خواهند كرد. ادامه داشتن 
روند صعودي مي توان��د با جهش قيمت به ۴۴,۰۰۰ 
دالر همراه باشد. پس از آن هم سطح ۴۵,۰۰۰ دالر 
به عن��وان مقاومت كليدي پي��ش روي قيمت عمل 
مي كند. از س��وي ديگر، اگر خريداران باز هم نتوانند 
مقاومت ۴۳,۰۰۰ دالري را پشت سر بگذارند، ممكن 
است اصالح عميق تر قيمت آغاز شود. در اين صورت 
نزديك ترين حمايت پيش روي قيمت در ۴۲,۵۰۰ 
دالر خواهد بود و پ��س از آن ۴۲,۲۰۰ دالر به عنوان 
حمايت كليدي قيمت عمل خواهد كرد. حمايت خط 
روند صعودي روي نمودار و سطح ۵۰ درصد اصالحي 
فيبوناچي هم درست در همين ناحيه قرار گرفته است. 
شكسته شدن حمايت خط روند صعودي مي تواند با 
س��قوط قيمت تا ۴۱,۸۰۰ دالر و ميانگين متحرك 
ساده ۱۰۰ ساعته همراه شود. با ادامه  اين روند سقوط 
به حمايت ۴۰,۵۰۰ دالر محتمل خواهد بود. شاخص 
مك��دي در حال خروج از محدوده صعودي اس��ت و 
شاخص قدرت نسبي )RSI( هم باالي سطح ۵۰ قرار 
دارد. بنابراين، ۴۲,۲۰۰ و ۴۱,۸۰۰ دالر حمايت  هاي 
كليدي بيت كوين هس��تند و ۴۳,۰۰۰، ۴۳,۲۰۰ و 
۴۴,۰۰۰ دالر هم به عنوان مقاومت   هاي پيش روي 

قيمت عمل مي كنند.

    كليد جهش قيمت اتريوم چيست؟
اتريوم هم يك اصالح صعودي را از باالي ۳,۱۸۰ دالر 
آغاز كرده است. براي آنكه روند صعودي ادامه پيدا 
كند، خريداران بايد ابتدا مقاومت ۳,۴۰۰ دالري را 
پشت سر بگذارند. به گزارش نيوز بي تي سي، اتريوم 
هم سه شنبه يك اصالح صعودي را از باالي مقاومت 
۳,۱۵۰ دالري آغاز كرد و در ادامه توانست مقاومت 
۳,۲۰۰ دالري و ميانگين  متحرك ساده ۱۰۰ ساعته 
را هم پشت س��ر بگذارد. كمي بعد شتاب صعودي 
قيم��ت افزايش يافت، اوج قيمت اكنون در س��طح 
۳,۳۰۰ دالر شكل گرفته و بازار در حال اصالح رشد 
س��اعات گذشته قيمت اس��ت. اتريوم اكنون باالي 
۳,۲۰۰ دالر، ميانگين متحرك س��اده ۱۰۰ ساعت 
و س��طح ۲۳.۶ درصد اصالحي فيبوناچي نوس��ان 
مي كند. گفتني اس��ت كه در اين تحليل س��طوح 
فيبوناچي بر اساس حركتي صعودي قيمت از ۲,۹۳۱ 
دالر تا اوج ۳,۲۶۴ دالري تنظيم ش��ده است. عالوه 
بر اين، ي��ك خط روند صعودي ه��م حمايتي را در 
محدوده ۳,۱۹۰ دالر تشكيل داده است. در صورت 
صعودي شدن بازار، نزديك ترين مقاومت پيش روي 
قيمت در ۳,۴۰۰ دالر است. عبور و بسته شدن كندل 
قيمت باالي اين سطح مي تواند جرقه اي براي آغاز 
يك حركت صعودي گس��ترده در كوتاه مدت باشد. 
مقاومت كليدي بعدي در ۳,۶۵۰۰ دالر است و پس از 
آن خريداران سطح ۳,۶۰۰ دالر را آزمايش خواهند 
كرد. عبور از اين سطح هم مي تواند با جهش قيمت به 
۳,۶۵۰ دالر همراه باشد. از طرفي، اگر اتريوم نتواند 
از ۳,۲۵۰ دالر عبور كند، ممكن اس��ت يك اصالح 
نزولي ديگر آغاز ش��ود. در صورت نزولي شدن بازار 
نزديك ترين حمايت پي��ش روي قيمت در ۳,۲۰۰ 

دالر است.
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بازدهي اقتصادي پروژه قهرمان
 فرهادي هيچ تغيير نكرده و هماني است كه هميشه بود 
و اگر امروز جوي منفي نسبت به او پديد آمده، به دليل 
تغيير حال جامعه و متأثر از جو سياس��ي است. گفتم، 
جامعه اي كه از خرداد ۸۸ به آبان ۹۸ مي رسد، فرهادي 
را هم ديگر نمي شناسد، چون مي خواهد در همه  چيز 
حرف يا كنش سياسي مستقيمي در ارتباط با دردهايش 
ببيند، نه اينكه فرهادي بشود ويترين زيبايي براي اثبات 
پويايي و خوش احوالي جامعه اي كه به نفس نفس افتاده 
و ناخوش احوال و ناخرسند است. در نتيجه از اين پس، 
بخش��ي از جامعه فرهادي را ديگر از خ��ود نمي ديد و 
موفقيت هايش را هم موفقيت هاي خود نمي دانست، 
چه بسا به ضرر خود مي دانست؛ زيرا حس مي كرد مايه 
انكار و الپوشاني دردهايش است. در نتيجه جو عليه او 
شد. اما مسائل هنري و فني هم وجود دارد كه باعث اين 
بي اقبالي نسبت به فرهادي شده است كه تحليل آن در 
بضاعت من نيست. اما اينكه فرهادي در خانه  اش هر روز 
كم  مخاطب تر شود، شكستي است كه بهتر است خود او 
و هوادارانش بپذيرند و با خودانتقادي مشكل را تحليل و 
رفع كنند. مانند سياستمداران و كنشگران سياسي نبايد 
بود كه منتقدا نشان را دوست ندارند. منتقد حتي اگر بيراه 
بگويد، وجودش مفيد است و اگر از ده حرفش يكي هم 
درست باشد، بهره اش را به ما رسانده است. در اين برهه 
بت سازي از فرهادي و دفاع متعصبانه از او جفا در حق او 
و هل دادنش در مسيري اس��ت كه خود او بزرگ ترين 
بازنده  اش خواهد بود. كس��ي مانند فرهادي متعلق به 
ايران است. بهتر اس��ت بي  تعارف به او هشدار بدهيم و 
بيدارش كنيم تا اينكه س��رودهاي حماسي برايش سر 
بدهيم. خارجي ها اندازه كافي برايش الاليي مي خوانند، 
بهتر است ما بيدارش كنيم. آقاي فرهادي شما به بازنگري 

و خودانتقادي نياز داريد.

۴۳۰ گيگابايت پهناي باند 
بين الملل به اينترنت ايران بازگشت

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از بازگش��ت ظرفيت 
قطع ش��ده از پهناي باند بين الملل ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت به ظرفيت اينترنت سراسري كشور خبر داد. به 
گزارش ايسنا، چندي پيش شركت ارتباطات زيرساخت 
اعالم كرده بود كه به علت قطع سگمنت دوم فيبر دريايي 
متعلق به ش��ركت GBI در محدوده دريايي بين قطر و 
امارات، ۴۳۰ گيگابيت از ظرفيت پهناي باند بين الملل 
شركت ارتباطات زيرساخت از دسترس خارج شده است 
كه با توجه به قطع اين مسير دريايي و زمان بر بودن بازيابي 
مجدد آن اقدامات فوري براي تامين ظرفيت جايگزين 
از ساير مس��يرها در دس��تور كار قرار گرفته و به زودي 
 ظرفيت هاي جديد براي تامين اين بخش از ترافيك آماده

 بهره برداري مي شود.

تاثير نرخ بهره در ورود نقدينگي 
به بورس

 امس��ال و در حدود ۸۰۰ هم��ت خواهد بود؛ به همين 
دليل احتمال دوباره انتشار و فروش اوراق در بازار سرمايه 
وجود دارد. دولت بايد سعي كند دارايي شركت هايي را 
كه مالكيت آنها را بر عهده دارد، بفروشد. به نظر مي رسد 
اين فروش دارايي براي دولت سخت باشد چرا كه مجبور 
به انتقال مالكيت مي ش��ود، در حالي كه دولت دوست 
دارد همه چيز را تحت كنترل داشته باشد. در اين راستا 
مي توان كاري كرد كه با فروش دارايي، مالكيت منتقل 
نشود؛ اما تجربه هاي بدي از اين اتفاق وجود دارد. به طور 
مثال در صندوق هاي پااليشي و دارايي كه منتشر شد 
انتق��ال دارايي بدون مالكيت بود ك��ه تجربه بدي را بر 
جاي گذاشت. همچنين به نظر مي رسد مالكيت بخش 
خصوصي مديريت بهتري نسبت به بخش دولتي دارد 
و اين موضوعي اس��ت كه بايد در زمينه بازار سرمايه به 

آن دقت شود.

 دو نگراني 
با روي كارآمدن طالبان

 طريق افغانستان گاز خود را تامين كند، اجراي آن ممكن 
است، موجب شود كه طرف پاكستاني و هندي به ادامه 
همكاري با ايران در موضوع پروژه خط لوله صلح بي ميل  
ش��وند كه در اينصورت، اين موضوع به نوعي تهديدي 
براي ايران به حساب مي آيد.  مساله نگران كننده ديگر، 
»طرح الجورد« تركيه اس��ت كه افغانستان را از طريق 
تركمنس��تان، جمهوري آذربايجان و گرجس��تان به 
درياي سياه و در نهايت از مسير تركيه به درياي مديترانه 
و اروپا متصل مي كند. اين در حالي است كه مسير ايران 
همچنان كوتاه ترين راه براي اتصال افغانستان و آسياي 
مركزي به اروپا است. از اين رو، راه الجورد، مي تواند راهي 

براي انزواي ايران در منطقه باشد.

رييس جمهور فرانسه
درباره اخبار جعلي هشدار داد

امانوئ��ل مك��رون رييس جمهور فرانس��ه در يك 
س��خنراني اعالم كرد افرادي كه اخبار جعلي را در 
فضاي آنالين منتشر مي كنند بايد مسوول شناخته 
و به دس��ت عدالت سپرده ش��وند. به گزارش مهر 
به نقل از آسوش��يتدپرس، اين درحالي اس��ت كه 
انتخابات رياست جمهوري كشور در آوريل برگزار 
مي ش��ود و چالش اخبار جعلي اهميت بيش��تري 
يافته است. مكرون در س��خنراني خود در پاريس 
درباره تهديد اخبار جعلي آنالين براي دموكراسي 
هش��دار داد. او پيش��نهاد كرد قواني��ن جديد بايد 
پلتفرم هاي اينترنتي، اينفلوئنسرها و افرادي كه در 
فضاي آنالين توجهات را جلب مي كنند در فرانسه 
مسوول محتواي انتشار يافته شناخته شوند. او در 
اين باره گفت: همين روند بايد درباره رس��انه هاي 
خارجي اجرا شود كه اجازه جريان يافتن اخبار جعلي 
در فرانس��ه را مي دهند. مكرون همچنين هشدار 
داده دموكراس��ي هاي غربي هم اكنون به اندازه اي 
قدرتمند نيستند كه با پروپاگانداي عوامل رژيم هاي 
خارجي مقابله كنند. او در اين باره افزود: ما بايد شيوه 
محافظت از خ��ود در مقابل دخالت هاي خارجي را 
بيابيم. س��خنراني رييس جمهور فرانسه در حالي 
انجام مي شود كه وي گزارشي درباره عواقب احتماال 
اخبار جعلي دريافته كرده است. در گزارش مذكور به 
تاثير اخبار جعلي بر شورش حاميان ترامپ در امريكا 
و حمله به س��اختمان كنگره اين كشور در ۶ ژانويه 
۲۰۲۱ ميالدي نيز اشاره شده است. در سال ۲۰۱۷ 
ميالدي كمپين انتخابات رياست جمهوري مكرون 
با هك و نشت وسيع اسناد روبرو شد. استفاده از بات ها 
نگراني هايي را درباره گروه هاي مرتبط با روس��يه 
ايجاد كرد. البته دولت اين كشور هرگونه دخالت در 
اين روند را انكار كرد. در سال ۱۸۸۱ ميالدي قانوني 
درباره آزادي رسانه در فرانسه تصويب شده كه قوانين 

درباره افترا و نفرت پراكني را نيز شامل مي شود.

كاربر چيني به جرم
آتش زدن تجهيزات مخابراتي 

به زندان محكوم شد
يك مرد چيني كه به دليل س��رعت كند اينترنت، 
تجهيزات تخصصي را به آتش كشيده بود، به ۷ سال 
زندان محكوم شد. به گزارش مهر به نقل از ساوث 
چاينا مورنينگ پست، اين مرد با نام خانوادگي الن 
در ژوئن سال گذش��ته در منطقه گوانگشي چين 
به كافي نتي مراجعه كرد و به دليل كندي سرعت 
اينترنت نتوانست خش��مش را كنترل كند. طبق 
م��دارك دادگاه او در واكنش به اين امر يك باكس 
مخابراتي حاوي فيبرهاي ن��وري را ويران كرد. در 
اس��ناد دادگاه آمده است: او با اس��تفاده از فندك، 
دس��تمال و س��پس باكس مخابراتي را در خيابان 
آتش زد. به دليل اين آتش سوزي دسترسي حدود 
۴ هزار خانه و دفتر اداري از جمله يك بيمارستان 
عمومي ۲۸ تا ۵۰ ساعت قطع شد. پس از اين حادثه 
پليس اب��زار جرم الن )فن��دك( را ضبط كرد. اين 
مرد هم اكنون به جرم تخريب تجهيزات مخابرات 

عمومي به ۷ سال زندان محكوم شده است.

همراه اول، پيشگام در پروژه 
خودروي متصل هوشمند

همراه اول در راس��تاي تحقق اهداف كالن كشور 
براي هوشمندس��ازي صنعت حمل و نقل شهري 
و بين ش��هري و در نتيجه كاه��ش هزينه ها، ارايه 
محصوالت متنوع و افزايش كارايي، غلبه بر مشكالت 
زيست محيطي ناشي از مصرف انرژي و در نهايت 
ايج��اد بازارهاي جدي��د در  عرص��ه »خودروهاي 
متصل هوش��مند«، چندي پيش با دو خودروساز 
بزرگ كش��ور )ايران خ��ودرو و س��ايپا( همكاري 
مش��ترك تعريف كرد. اپرات��ور اول تلفن همراه به 
عنوان بازيگر اصلي پياده سازي اين پروژه مي تواند 
به توانمندس��ازي زيس��ت بوم كس��ب و كارهاي 
حوزه حمل و نقل هوش��مند بپردازد و در كنار آن 
بازارسازي جهت ارايه خدمات و داده هاي هدفمند 
به كس��ب و كارهاي حوزه حمل و نقل و همچنين 
ايجاد سكوهاي باز انتش��ار داده هاي پردازش شده 
جهت استفاده و به كارگيري در حوزه هاي پژوهشي 
را داش��ته باشد. همچنين در طي اين مسير امكان 
بهره برداري از ظرفيت هاي پلتفرم اينترنت اشياء 
و توسعه آن محقق مي شود؛ با توجه به اينكه ارايه 
خدمات اينترنت اشياء يكي از برنامه هاي راهبردي 
پنج ساله همراه اول است و از اين رو برنامه طراحي 
و پياده سازي پلتفرم جامع اينترنت اشياء در دستور 
كار مركز تحقيق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه قرار 
دارد، چنين پروژه اي قطعا كمك كننده و تسهيلگر 

خواهد بود.
 در همين راستا همراه اول با سرمايه گذاري گسترده 
اقدام به طراحي و پياده سازي پلتفرم جامع اينترنت 
اش��ياء با اس��تفاده از توان داخلي و رعايت تمامي 
الزامات و استانداردهاي بين المللي كرده است كه 
مي تواند در پروژه خ��ودرو متصل نيز به كار گرفته 
شود. با توجه به پوشش گسترده شبكه همراه اول 
در مقايسه با ساير اپراتورها، در بخش هاي گسترده 
از مناطق برون شهري و جاده هاي محلي، مشتركان 
ساير اپراتورهاي كشور از ش��بكه همراه اول براي 

برقراري ارتباط استفاده مي كنند.
اين امكان به دليل اراي��ه رومينگ بين اپراتورها و 
فراهم ش��دن امكان استفاده مش��تركان از شبكه 
س��اير اپراتورها تعريف شده اس��ت؛ ليكن درباره 
س��يمكارت هاي با كاربرد اينترنت اشياء، شرايط 

متفاوت است و امكان رومينگ وجود ندارد.

نشانه هايي از رسيدن بيت كوين به كف هاي قيمتي

رمزارزها باالخره سبز شدند

جراحي در تاريكي مطلق
دولت از ي��ك طرف مي گويد، مصمم ب��ه حذف ارز 
ترجيحي اس��ت و از س��وي ديگر از تبع��ات برآمده 
از آن مي ترس��د و ترجيح مي دهد ب��راي اتخاذ اين 
تصميم ش��ريك جرمي براي خودش پيدا كند تا در 
صورت بروز هر نوع مشكلي، موضوع را فرافكني كند. 
معتقدم اين نگراني و ترس برآمده از نداشتن برنامه 
است. دولت برنامه درستي براي اجراي اين تصميم 
ندارد. اساسا انسان، همراه از ناشناخته ها مي ترسد، 
چرا كه در خصوص آن جهل دارد. ويژگي برنامه ريزي 
آن است كه ابعاد پنهان موضوعات را روشن مي كند. 
براي روشن شدن بحث بد نيست، نوري به اظهارات 
روز گذشته برخي نمايندگان مجلس در اين زمينه 
تابانده شود. بس��ياري از نمايندگان اعالم كرده اند، 
هرچند دولت بر روي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اصرار 
دارد، اما هرگز برنامه اي درخ��ور و اصولي براي اين 
منظور ارايه نكرده اس��ت. يعني تيم اقتصادي دولت 
مش��خص نكرده اند ك��ه منابع برآم��ده از حذف ارز 
ترجيحي را كه بر اس��اس اعالم برخ��ي نمايندگان 
رقم��ي حول و ح��وش ۴۰۰ه��زار ميلي��ارد تومان 

)تقريبا نيمي از بودجه( را شامل مي شود، قرار است 
صرف چه اموري كنند. بر اس��اس اعالم وزير اقتصاد 
كمت��ر از ۱۵درصد از اي��ن رقم قرار اس��ت به يارانه 
نقدي مردم افزوده ش��ود، اما مشخص نيست براي 
۸۰ ال��ي ۸۵درصد باقي مانده اي��ن نقدينگي بزرگ 
قرار اس��ت چه تصميمي اتخاذ ش��ود. اين در حالي 
اس��ت كه ارزيابي هاي تحليلي حاكي از آن است كه 
بالفاصله پس از اتخاذ اين تصميم، تكانه هاي تورمي 
دامنه داري قيمت اقالم اساسي، مصرفي و خدمات 
را دربر مي گيرد. برخي برآورد حجم اين نوسانات را 
باالي ۵۰درص��د )جدا از تورم( پيش بيني مي كنند.
اما دولت نه برنامه جامع و كاربردي براي حمايت از 
مردم دارد، نه قصد دارد رويكردهاي نظارتي در بازارها 
را تقويت كند و نه اينكه اساسا تصويري از احتماالت 
آينده تصويرس��ازي مي كند. اغلب اظهارنظرهايي 
كه از س��وي مردان اقتصادي كابين��ه در اين زمينه 
مطرح مي شود، بيانگر نوعي خوش بيني است. مثال 
سازمان برنامه و بودجه نوسانات تورمي برآمده از اين 
تصميم را حداكثر ۲۰درصد ارزيابي مي كند. رقمي 

كه تحليلگران معتقدند تناسبي با واقعيت هاي بازارها 
ندارد. اين ابهامات است كه باعث نگراني تحليلگران 
شده است. يعني دولت از يك طرف قصد دارد دست 
به يك جراحي بزرگ اقتصادي بزند و از سوي ديگر 
برنامه اي براي مقاط��ع مختلف اين عمل ندارد. اين 
در حالي اس��ت ك��ه يك چنين تصميم��ي نيازمند 
ايجاد يك قرارگاه ويژه است تا مرحله به مرحله روند 
عملياتي ساختن طرح را برنامه ريزي كند. دولت در 
اس��تدالل چرايي حذف ارز ترجيحي اعالم مي كند 
كه ران��ت فراواني وجود دارد، اما ب��ه جاي برخورد و 
افزايش نظارت ها بر روند تخصيص، تصميم به حذف 
ناگهاني ارز ترجيحي گرفته است. اين تصميم بدون 
ترديد، تبع��ات جبران ناپذيري بر ت��ورم و وضعيت 
معيش��تي خانواده ها مي گذارد. ب��راي اجراي يك 
چنين تصميم��ي، دولت بايد در ي��ك برنامه ريزي 
تدريجي به گونه اي عمل كند كه در وهله نخس��ت 
ميزان وابس��تگي به ارز ترجيح��ي كاهش پيدا كند 
و در مرحله بعد اقتصاد آماده اين دوران تازه ش��ود. 
دولت بايد از يك طرف، انبارهاي اقالم اساسي كشور 

را پر س��ازد و از سوي ديگر نيازهاي ارزي ايجاد شده 
در اثر حذف اين ارز را پاسخ دهد. چرا كه تقاضاهاي 
ارز ترجيحي، بالفاصله پس از حذف به بازار آزاد ارزي 
منتقل مي ش��وند. در نهايت معتقدم، زمان مناسبي 
براي اجراي اين تصميم در نظر گرفته نش��ده است. 
اقتصاد اي��ران همچنان از ركود و ت��ورم توامان رنج 
مي برد. كرونا، تحريم ها، سوءمديريت ها، سوداگري ها 
و...باعث ش��ده تا فعاالن اقتصادي و عمومي مردم با 
نوعي بدبيني مجموعه تحوالت را رصد كنند. راهكار 
معقوالنه تر آن اس��ت كه دولت ابتدا در جبهه حل و 
فصل تحريم هاي اقتصادي، توفيق كس��ب كند، در 
مرحله بعد، مناب��ع ارزي مورد نيازش را تامين كند، 
زمينه ه��اي الزم را فراهم نمايند، اقناع عمومي الزم 
را شكل دهد و در نهايت دست به اين اقدام بزند. بايد 
توجه داشت كه مردم ديگر نه توان و نه حوصله آزمون 
و خطاي مسووالن را ندارند، افكار عمومي خواستار 
بهبود وضعيت آشفته اقتصاد و معيشت كشور است و 
قبول نمي كند كه هر دولتي كه روي كار مي آيد دست 

به آزمون و خطاهاي مستمر اقتصادي بزند.

آقای مرتضی شهبازی دارای شناسنامه 380 بشرح دادخواست به کالسه 
0000440 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان میره شهبازی بشناسنامه 245 در تاریخ 1361/12/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
نام و نام خانوادگی    ش ش     کد ملی     تاریخ تولد       محل صدور      نسبت با متوفی 
1-   مرتضی شهبازی     380     3329535296     1335/6/4   گیالنغرب   پسر 
2- یداله شهبازی     0      3329536942       1392/12/2     گیالنغرب   پسر متوفی 
3- گوهر شهبازی      379       3329535288      1332/05/3    دختر متوفی 
4- شکربانو شهبازی   0    3329535301     1336/7/5    گیالنغرب    دختر متوفی 

5- مصطفی مهرابی  0     3360145909        سرپل ذهاب    پسر متوفی 
این�ک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور ی�ک نوبت آگهی 
می گرددتا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم  دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد .

حصر وراثت

رییس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب- غالمرضا پروین 

آق�ای علی حس�ین عزی�زی دارای شناس�نامه ش�ماره 11179 بش�رح 
دادخواست به کالسه 0000441 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان کوکب نجفی بشناس�نامه 6 در 
تاریخ    ..... اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :
نام و نام خانوادگی    ش ش     کد ملی     تاریخ تولد       محل صدور      نس�بت 

با متوفی 
1- علی حسین عزیزی ش ش 11179     332920833   1347/1/1    گیالنغرب   

پسر متوفی 
2- مراد غیاثی فر 11508  3329211652    1335/6/1  گیالنغرب پسر متوفی 
3- وحید نجفی      207    3329427000   1348/2/2   گیالنغرب    پسر متوفی 
4- حسین نجفی   0   3329426993      1347/1/2   گیالنغرب  پسر متوفی 

5- فردوس عزیزی 11551    3329212098     گیالنغرب دختر متوفی 
6- فانوس عزیزی    8     3329427019        1350/10/4   گیالنغرب   دختر متوفی 
7- فرزانه عزیزی    446   3329647264     1354/9/1    گیالنغرب    دختر متوفی 

حصر وراثت
آقای یونس فتاحی برابر درخواست شماره 140085616006004013 مورخ 
1400/10/11و  یک برگ استشهادیه مصدق شده تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
شماره 78 -گیالن غرب مدعی است که سند مالکیت شش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 74/335 مترمربع پالک 194 فرعی  از 81 
اصلی گیالنغرب بخش شش کرمانشاه ذیل ثبت 14217 صفحه 256 دفتر 
امالک جلد 94 و دفتر الکترونیکی 139520316006000193 به شماره سریال 
189208ب /94 که به استناد رای شماره 404 مورخ 94/12/25 هیات قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به نام آقای یونس فتاحی فرزند 
جوهر ثبت و صادر گردیده به علت س�هل انگاری مفقود گردیده است لذا 
مراتب طبق تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله و یا سند نزد خود باشد مراتب را ظرف مدت 10 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم ارسال نماید بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و 

سند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
نقدی -  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب

آگهي مفقودي سند مالکيت

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

ادامه از صفحه اول



تعادل |
امريكا به كره جنوبي براي پرداخت خسارت ۶۳ ميليون 
دالري به شركت ايراني مجوز داد. وزارت خارجه كره 
جنوبي اعالم كرد كه خزانه داري امريكا يك مجوز خاص 
ب��راي انتقال پول غرامت معوقه به يك س��رمايه گذار 
ايراني بر س��ر مالكيت ناموفق دوو الكترونيك در سال 
2010 را صادر كرده است. به گفته مقامات كره اي اين 
مس��اله مي تواند به بهبود روابط سئول با تهران كمك 
كند. مقامات س��ئول در عين ح��ال گفتند كه هنوز 
سرنوش��ت ۷ ميليارد دالر دارايي راكد مانده ايران در 
بانك هاي كره جنوبي عمدتا به سرنوش��ت مذاكرات 
بين ايران و قدرت هاي جهاني بس��تگي دارد. البته در 
ماجراي پرداخت اين بده��ي ابهاماتي وجود دارد كه 
دراين گزارش مورد اشاره قرار گرفته و الزم است گروه 

صنعتي دياني به آن پاسخ دهد. 

    ماجراي يك بدهي
چوي جونگ كان معاون وزير امور خارجه كره جنوبي، 
اوايل هفته جاري با رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در 
امور ايران در وين در حاش��يه مذاكرات ديدار كرد. پي 
از اين ديدار، مرك��ز بين المللي حل و فصل اختالفات 
سرمايه گذاري )ISDS( در ژوئن 2018 به دولت كره 
دس��تور داد تا به گروه دياني ح��دود ۷۳ ميليارد وون 
)۶۳ ميلي��ون دالر( بپردازد اما اي��ن پرداخت به علت 
تحريم هاي امريكا انجام نشد. اين وزارتخانه اعالم كرد 
اين مجوز ويژه كه مورد به مورد صادر مي ش��ود، اجازه 
خواهد داد دولت كره از سيستم مالي امريكا براي ارسال 
پول به گروه دياني استفاده كند. رقم دقيق مبلغي كه 
قرار است ارسال ش��ود، احتمااًل از طريق رايزني  هاي 
بعدي تعيين خواهد ش��د. به گفته وزارت خارجه كره 
جنوبي، »انتظار مي رود اين مجوز به س��رعت پرونده 
ISDS با گروه ديان��ي را تكميل كند كه يكي از موارد 
حل نشده ميان س��ئول و تهران است و انتظار مي رود 
به بهبود روابط دوجانبه دو كشور كمك كند.« مقامات 
س��ئول مي گويند، هنوز سرنوش��ت ۷ ميليارد دالر از 
دارايي ها ايران كه در بانك هاي كره جنوبي مس��دود 
شده است، به نتيجه مذاكرات ايران با گروه 1+4 بستگي 
دارد. پيش تر معاون وزير خارجه كره جنوبي در حاشيه 
مذاكرات هس��ته اي در وين با نماينده ويژه امريكا در 

امور ايران ديدار كرده بود.  ماجراي بدهي كره جنوبي 
به اين شركت ايراني به چند سال پيش و شكايت اين 
شركت عليه دولت كره بر مي گردد. به طوريكه ديوان 
داوري بين المللي دولت كره جنوبي را به پرداخت ۶8 
ميليون دالر خسارت به يك سرمايه گذار ايراني محكوم 
كرده بود. برهمين اساس، دولت كره موظف شد حدود 
۷۳ ميليارد وون )۶8 ميليون دالر( خس��ارت به يك 
س��رمايه گذار ايراني كه دعوايي عليه دولت كره طرح 
كرده بود را پرداخت نمايد. اين ش��ركت ايراني مدعي 
شده بود كه در فرآيند مشاركت در يك مزايده مربوط به 
خريد شركت دوو الكترونيكس در سال 2010، متحمل 
خسارت شده است. اين اولين باري بود كه دولت كره 
جنوبي در يك دعواي جبران خسارت كه از سوي يك 
سرمايه گذار خارجي مطرح مي شود مي باخت. از اين 
رو، بر اساس اعالم كميسيون خدمات مالي كره جنوبي، 
ديوان داوري بين المللي به دولت كره جنوبي دستور 
داده ش��د كه مبلغ حدود ۷۳ ميليارد وون خسارت به 
مالك گروه صنعتي انتخ��اب در ايران پرداخت نمايد. 
وي مدعي شده بود كه در جريان برگزاري يك مزايده 
9۳.5 ميليارد وون متضرر شده است. در سال 2010، 
شركت مديريت دارايي كره )كامكو( شركت انتخاب را 
به عنوان برنده مزايده فروش شركت دوو اكترونيكس 
اعالم كرد و پس از امضاي قرارداد اصلي در ماه نوامبر، 

مبلغ 5۷.8 ميليارد وون، يعني 10 درصد كل قيمت 
فروش ش��ركت دوو الكترونيكس را ب��ه عنوان پيش 
پرداخت از اين ش��ركت ايراني دريافت كرد. اما در مه 
 2011، طلبكاران شركت دوو الكترونيكس اين قرارداد 
را ابطال كردند و مدعي ش��دند كه ش��ركت انتخاب 
قرارداد سرمايه گذاري ارايه داده كه طرح تامين مالي 
آن 154.5 ميليارد وون كمت��ر از رقم مورد نياز براي 
خريد اين ش��ركت كره اي بوده است. شركت انتخاب 
در فوريه 2012 دعوايي حقوقي نزد دادگاه هاي كره اي 
مطرح كرد، اما دادگاه كره اي ضمن رد اين شكايت، به 
نفع طلبكاران راي داد و قرارداد را ابطال كرد. در مقابل، 
دياني، مالك شركت انتخاب دعوايي را نزد ديوان داوري 
بين المللي عليه دولت كره جنوبي مطرح ساخت تا پول 
پيش پرداختي را كه به دولت ك��ره جنوبي پرداخت 
ك��رده بود را باز گرداند. وي مدعي ش��د كه دولت كره 
جنوبي با زير پا گذاشتن پيمان سرمايه گذاري دوجانبه 
ايران و كره جنوبي قرارداد خريد را نقض كرده اس��ت. 
درنهايت ديوان داوري بين المللي با صدور حكمي در 
خصوص اين پرونده اعالم كرده كه دولت كره جنوبي 
بايد حدود ۷۳ ميليارد وون به عنوان جبران خسارت به 
اين سرمايه گذار ايراني پرداخت نمايد. اما پرداخت اين 
غرامت به دليل تحريم هاي امريكا و عدم صدور مجوز 
به دولت كره جنوبي، تا به حال به تعويق افتاده بود. كه 

گفته مي شد، پس از ديدار معاون وزير امور خارجه كره 
جنوبي با رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور ايران 
اين مساله حل و فصل و حال مجوز پرداخت بدهي اين 

شركت ايراني از سوي اوفك صادر شده است.

    ابهام باقي مانده
البته دراينجا ابهامات��ي وجود دارد كه بهتر اس��ت اين 
گروه صنعتي به آن پاس��خ دهد؛ نخس��ت اينكه اگر اين 
مجوز پرداخت خسارت در قبال خريد ناموفق دوو بوده، 
پس استدالل مديران گروه انتخاب در اين خصوص كه 
اجازه بهره برداري از لوگو دوو به واس��طه خريد آن از كره 
جنوبي بوده، چيس��ت و داراي ابهام است! ازسوي ديگر 
اين شركت بارها به بهانه اينكه كره جنوبي بدهي اش را 
پرداخت نكرده، از دولت تقاضاي كمك و تسهيالت كرده 
بود. اما حاال با انتش��ار چنين خبري ازسوي مقامات كره 
جنوبي، اين گروه صنعتي ديگ��ر نمي تواند به اين بهانه 
خواهان دريافت تسهيالت ارزان قيمت شود.  ولو اينكه 
چندي پيش درخواس��ت وام 9 هزارميليارد توماني اين 
شركت از صمت وبانك مركزي بسيار خبرساز شد كه در 
نهايت بانك مرك��زي در اطالعيه يي اعالم كرد كه با اين 
درخواس��ت موافقت نخواهد كرد. ناگفته نماند كه گروه 
صنعتي انتخاب در اقدامي ديگر، به عنوان نماينده 1500 
توليدكننده لوازم خانگي در كش��ور مهرماه سال جاري 
به رهبري نامه نوشتند كه جلوي واردات لوازم خانگي از 
كره جنوبي گرفته شود. در پي ارسال اين نامه به رهبري 
و درخواست براي ممانعت از واردات لوازم خانگي، ايشان 
نيز خطاب به رييس جمهور، دستور دادند جلوي واردات 
لوازم خانگي كره اي گرفته شود. غالمحسين اسماعيلي 
رييس  دفتر رييس جمهوري  هم دستور رييس جمهور در 
اين خصوص را به وزراي اقتصاد و صمت، ابالغ كرد. هرچند 
برخي از سودجويان بازار لوازم خانگي به بهانه حمايت از 
توليد داخلي با تفسير اشتباه از نامه رهبري به دنبال اين 
بودند تا بازار پرس��ود خود را رونق بخشند. به طوري كه 
پس از موافقت رهبري با ممنوعيت واردات لوازم خانگي، 
همين توليدكنندگاني كه نامه نوشتند واردات ممنوع 
شود، از فرصت به دست آمده سوءاستفاده كرده و قيمت 
محصوالت خود را در بازار افزايش دادند. افزايش قيمتي 
كه منجر به بهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگي در آن 

مقطع زماني شد وتركش هاي آن هنوز هم ادامه دارد. 

رويداداخبار

ويژه
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استراتژي دولت
آزادي واردات و صادرات است

ش�اتا|معاون معادن و فرآوري مواد وزير صمت، 
استراتژي و راهبرد اصلي دولت در حوزه تجارت را 
آزادي تجارت، واردات و صادرات عنوان كرد. رضا 
محتشمي پور در جريان افتتاح پنجمين نمايشگاه 
زنجيره ارزش صنايع الستيك استراتژي و راهبرد 
اصلي دول��ت در حوزه تج��ارت را آزادي تجارت، 
واردات و ص��ادرات عنوان ك��رد و گفت: در حوزه 
تجارت مخال��ف محدوديت ه��اي وارداتي و هم 
مخالف با محدوديت هاي صادراتي هستيم. معاون 
معادن و ف��رآوري مواد وزير صمت خاطرنش��ان 
ك��رد: به دلي��ل التهاب هاي��ي كه از قب��ل وجود 
داش��ت، محدوديت هايي قرار داده ش��ده بود، اما 
در دولت جديد به دنبال كاهش آنها خواهيم بود. 
وي تصري��ح كرد: اين كاه��ش محدوديت ها بايد 
كنترل شده باشد، تا بتوانيم بازار داخل را مديريت 
 ك��رده و نگراني از حيث تأمين نداش��ته باش��يم. 
محتش��مي پورتاكيد ك��رد: در اي��ن زمينه، مبنا 
آزادسازي صادرات است كه به سمت آن حركت 
خواهيم ك��رد و در آينده در اين خصوص همراه با 
توسعه توليد، گام هاي بيشتري خواهيم برداشت.

جزييات صادرات خودرو
و قطعات

ايسنا |براس��اس اعالم گمرك، از مجموع صادرات 
انجام شده حدود 995 تن به ارزش 10 ميليون دالر 
مربوط به صادرات خودرو است. در ساير بخش ها نيز 
14 ميليون دالر بدنه خودروي سواري، 1.4 ميليون 
دالر بدنه كاميونت، كاميون، 1۳ هزار دالر بدنه وانت، 
14 ميليون دالر اجزا و قطعات فني خودرو، ۶ ميليون 
دالر اج��زا و قطعات بدنه خ��ودرو، پنج ميليون دالر 
محور خ��ودرو و اجزاي مح��ور آن، 1.۷ ميليون دالر 
ساير بدنه هاي خودرو، 1.۶ ميليون دالر اجزا و قطعات 
خودروهاي سنگين، 1.۷ ميليون دالر موتور خودرو، 
2.5 ميليون دالر شيش��ه خ��ودرو، ۳.۶ ميليون دالر 
رادياتور و همچنين 542 هزار دالر صندلي خودرو از 
جمله اقالم مرتبط صادر شده است. اما از 10 ميليون 
دالر خودرويي كه صادر ش��ده اس��ت، بين صادرات 
خودروهاي 1000 تا 1500 س��ي سي به كشورهاي 
مختلف مي توان به ۳۷.8 هزار دالر به اسپانيا، 4000 
دالر افغانستان، 1.1 ميليون دالر آذربايجان، 5000 
دالر تركيه، 10هزار دالر اوكراين، 4۶ هزار دالر عراق، 
4۳ هزار دالر چين و 1۳.۷ هزار دالر س��نگال اش��اره 
كرد. در اين بين صادرات خودروهاي 1500 تا 2000 
سي س��ي نيز امارات با ۳.4 هزار دالر و تايوان با ۳۳.۷ 
هزار دالر، سنگال 88 هزار دالر، عراق 2۷5 هزار دالر، 
روسيه ۳4.۷ هزار دالر از جمله آن است. به آذربايجان 
نيز خودروهاي 2000 تا 2500 سي سي صادرات شده 
كه ارزش آن 1۶ هزار و 500 دالر بوده است. صادرات 
خودرويي ايران به امريكا نيز حدود ۳۷50 دالر با وزن 
250 كيلوگرم بدنه خودرو بوده است. در اين رابطه بايد 
يادآور ش��د كه صادرات صورت گرفته در كشورهاي 
مطرح شده لزوما به معني صادرات خودروهاي نو و با 
تعداد باال نيست كه در ليست صادرات قرار گرفته است. 

راهكار رشد صادرات
از زبان عضو اتاق بازرگاني ايران

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه 
تمامي طرح ها و برنامه هايي كه در سطح خرد براي بهبود 
سطح تجارت كشور انجام مي شود، مثبت خواهند بود، 
ادعا كرد كه راهكار نهايي آشتي با اقتصاد جهان است. 
علي شريعتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: هرچند 
آمارهاي صادراتي نشان مي دهد كه ما در سال جاري 
رشد 40 درصدي داشته ايم اما بايد توجه كرد كه از سويي 
اين آمار در مقايسه با آمار سال قبل و درگيري با كرونا به 
دست آمده و از سوي ديگر در كاالهايي كه ارزش افزوده 
باالتري دارند و براي كشور ارزآوري مي كنند ما پيشرفت 
قابل توجهي نداشته ايم. وي با بيان اينكه هدف گذاري 
در تجارت خارجي كشور بايد مشخص شود، بيان كرد: 
اگر ما اين طور برنامه ريزي كنيم كه صرفا آمار صادراتي 
فعلي مان كاهش پيدا نكند، بايد يك مسير را طي كنيم 
و اگر بنا باشد خود را به صادراتي بيش از 2۳0 ميليارد 
دالري كشوري مانند تركيه برسانيم، بايد در بخش هاي 
ديگر فعاليت كنيم، در مجموع اينكه ما چه نگاهي به 
آينده داشته باشيم، تا حد زيادي راهي كه بايد طي كنيم 
را نيز مشخص مي كند. عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به برخي برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي سازمان 
توسعه تجارت براي بهبود آمارهاي صادراتي و بازگشت 
ارز، تشريح كرد: اقداماتي مانند تهاتر كاال يا استفاده از 
ظرفيت رمزارزها يا طرح هاي ديگري كه در هفته هاي 
گذشته مطرح شده قطعا اثرات مثبتي خواهند داشت 
اما بسياري از اين طرح ها در سطحي محدود و كوچك 
عمل مي كنند و براي آنكه آمار صادراتي كش��ور در 
سطح كالن افزايش يابد قطعا بايد مسيرهاي ديگري را 
دنبال كرد. شريعتي مدعي شد: اقتصاد ما در سال هاي 
گذشته ارتباط كاملي با اقتصاد جهاني نداشته است. 
ما براي آنكه بتوانيم به آمارهاي صادراتي قابل توجه 
دس��ت پيدا كنيم، بايد با جهان آشتي كنيم و از اين 
جهت سرنوشت مذاكرات وين براي بخش خصوصي 

و صادركنندگان اهميت زيادي دارد. 

۷۹ ميليون دالر ماده اوليه
از گمركي معاف شدند

ايس�نا|تعداد ماش��ين آالت و ماش��ين آالت 
مس��تعمل مش��مول معافيت گمركي در هشت 
ماهه امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتيب 10.۷ درصد كاهش و 12.2 درصد افزايش 
داش��ته و ارزش م��واد اوليه مش��مول معافيت 
گمركي نيز به نزديك ۷9 ميليون دالر رس��يده 
است. بر اس��اس ماده 119 قانون امور گمركي و 
تفاهم نامه بين گم��رك و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت )صم��ت(، واحدهاي تولي��دي مجاز 
مي توانند در صورت تاييد عدم س��اخت داخل از 
معافيت حقوق ورودي ماشين آالت استفاده كرده 
و در حداقل زمان ممكن ماشين آالت و تجهيزات 

خطوط توليد خود را از گمرك ترخيص كنند. 
البته براساس تعهدي كه متقاضي ارايه مي كند، 
بايد ماشين آالت و مواد اوليه وارداتي را در محل 
واحد صنعت��ي موضوع پروانه نص��ب كند. البته 
به گفته دبي��ر هيات مديره انجمن س��ازندگان 
تجهي��زات صنعتي اي��ران، اخيرا س��ازمان هاي 
صنعت، مع��دن و تج��ارت )صمت( اس��تان ها 
از اي��ن انجم��ن هم اس��تعالم مي گيرن��د و اگر 
ماشيني ساخت داخل داش��ته باشد، از عوارض 
هشت درصدي گمركي معاف نمي شود. اين در 
حالي اس��ت كه انجمن قبال گفته بود بسياري از 
شركت ها بر اس��اس يكي از بندهاي قانون امور 
گمركي و بدون پرداخت حقوق ورودي و ماليات 
بر ارزش افزوده، ماشين آالتي كه در داخل ساخته 
مي ش��ود را هم به كشور وارد مي كنند كه حاال با 
روند كاهشي اعمال معافيت، به نظر مي رسد اين 

مشكل برطرف شده است.
جديدترين آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد 
در هشت ماهه امس��ال 21۶۳ فقره مجوز براي 
ماش��ين آالت و ۳8۷ ماش��ين آالت مس��تعمل 
مشمول معافيت گمركي به ارزش 1۳1۳ ميليون 
دالر و 125 ميليون دالر صادر شده كه به ترتيب 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به لحاظ تعداد 
10.۷ درصد كاهش و 12.2 درصد افزايش داشته 
اس��ت. يعني در مدت مشابه پارس��ال به ترتيب 
2421 فق��ره مج��وز براي ماش��ين آالت و ۳45 
ماشين آالت مستعمل مشمول معافيت گمركي 

صادر شده است.
 ارزش مجوزهاي معافيت گمركي ماشين آالت 
و ماش��ين آالت مس��تعمل نيز در اي��ن مدت به 
ترتيب 15.۳ و 25.۶ درصد نسبت به هشت ماهه 
اول پارس��ال افزايش يافته اس��ت. همچنين در 
اين م��دت ۶۳۶ فقره مجوز مواد اوليه مش��مول 
معافي��ت گمركي به ارزش بي��ش از ۷8 ميليون 
و ۶50 هزار دالر صادر ش��ده كه به لحاظ تعداد 
نس��بت به صدور 559 فقره در مدت مشابه سال 
گذش��ته 1۳.8 درصد رشد داشته، اما ارزش اين 
مجوزها نس��بت به هشت ماهه س��ال قبل ۷.۷ 

درصد كاهش يافته است. 
طبق اعالم س��ازمان صمت اس��تان تهران، اين 
س��ازمان از واحده��اي تولي��دي داراي مج��وز 
صنعت��ي ك��ه از معافيت گمركي ماش��ين آالت 
اس��تفاده كرده اند بازرس��ي مي كند و در صورت 
عدم استقرار ماشين آالتي كه از معافيت گمركي 
اس��تفاده كرده اند، در محل مجاز موضوع پروانه 
صنعتي عملكرد واحد صنعتي، به عنوان قاچاق 

محسوب مي شود.

چرا ليموشيرين گران شد؟
مش��اهدات ميدان��ي حاك��ي از افزاي��ش قيمت 
ليموشيرين به كيلويي ۳0 هزار تومان رسيده است. 
افزايش قيمتي كه رييس اتحاديه بارفروشان علت 
آن را توليد كم و سرمازدگي عنوان مي كند. مصطفي 
دارايي نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه قيمت 
ليموشيرين در مبدا يعني در شهرستان جهرم هم 
كمتر از كيلويي 20 هزار تومان نيست، گفت: امسال 
ليموشيرين نسبت به سال گذشته كمتر توليد شده 
است، زيرا تقاضاي ليموشيرين سال قبل كم بود و 
خريداري نداش��ت، به همين دليل باغداران كمتر 
اقدام به كاشت آن كردند. رييس اتحاديه بارفروشان 
اضافه كرد: از طرفي سرمازدگي در چند وقت اخير 
هم منجر به از بين رفتن بخشي از اين محصوالت 
شد و همه اين موارد در نهايت منجر به اين شد كه 

ليموشيرين افزايش قيمت داشته باشد.

برگزاري مرحله مقدماتي 
مسابقات قرآني در شركت گاز 
استان چهارمحال و بختياري 

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان چهارمحال و 
بختياري سيزدهمين و بيست و سومين دوره مسابقات 
)بهار در بهار( ويژه كاركنان، همسران و فرزندان كاركنان 
شركت گاز اس��تان در محل مجتمع فرهنگي الله و با 
شركت جمعي از همكاران و حضور امام جماعت شركت 
و رييس امور مالي و پش��تيباني برگزار ش��د . غالمعلي 
كريميان )رييس امور مالي و پش��تيباني ش��ركت گاز 
استان( به نيابت از مديرعامل ضمن خير مقدم به مدعوين 
و تشكر از حضور معنوي متسابقين، هدف از برپايي چنين 
برنامه هايي را ارتقاي، رش��د و اعتالي فرهنگ اسالمي 
و قرآني برشمرد و گفت: ارتقاي امور فرهنگي و به ويژه 
مباحث قرآني از اولويت هاي سازمان است و همه ما بايد 
از قرآن درس گرفته و دستورات آن را در زندگي شخصي 
و سازماني خود نهادينه سازي نماييم . غالمعلي كريميان 
با بيان اينكه جهت اجرايي نمودن اين دور از مسابقات 
شرايط كرونايي حاكم بر كشور محدوديت هاي زيادي 
بر شركت تحميل كرد، رعايت تمامي نكات بهداشتي 
خصوصا استفاده از ماس��ك براي محافظت از سالمت 
همديگر تاكيد كرد و گفت: در برگزاري اين مس��ابقات 
تمامي پروتكل هاي بهداشتي طبق ضوابط در نظر گرفته 
شده است، كس��ب رتبه هاي برتر در سطح وزارت نفت 
و ش��ركت ملي گاز ايران توسط برخي از همكاران طي 
سال هاي گذشته در مباحث مختلف قرآني را از افتخارات 
اين شركت برش��مرد و ضمن تشكر از دست اندركاران 
برگزار كننده اين دور از مسابقات از آنها خواست در جهت 

اعتالي امور قرآني از هيچ كوششي فروگذاري ننمايد .

گروه صنعتي دياني به ابهامات پاسخ دهد

مجوز اوفك به سئول براي غرامت شركت ايراني

ارابه هاي  مرگ

در حادثه بهبهان 50  خودرو تصادف كردند يك»ايربگ« باز نشد

نماينده بوئين زهرا در مجلس با اعالم اينكه در نشستي 
كه اعضاي كميسيون صنايع با آقاي مخبر معاون اول 
رييس جمهور داشتيم دغدغه هاي كه در زمينه توليد 
خ��ودرو وجود دارد را به وي اع��الم كرديم، گفته بود: 
به اعتقاد بنده براي تنظيم بازار خ��ودرو بايد واردات 
خودرو به صورت كنترل ش��ده انجام گيرد تا دس��ت 
س��وداگران از اين بازار قطع و خودروسازان نيز حيات 
خ��ود را در معرض تهديد ببيند تا اينك��ه براي ادامه 
فعاليت و رقابت، كيفيت محصوالت خود را باالتر ببرند 
و قيمت ها را تعديل كنند. مجتبي يوس��في نماينده 
اهواز در مجلس هم با انتقاد از افزايش قيمت و كيفيت 
پايين خودرو نيز در اظهاراتي مش��ابه بيان كرده: در 
ش��رايطي كه توليدكننده مي تواند ب��دون توجه به 
ضرورت تناسب عرضه و تقاضا و ارتقاي كيفيت و در 
غياب رقيب، محصوالت خود را با هر كيفيت و قيمتي 
توليد كرده و به فروش رساند، هيچ تالشي براي بهبود 
كيفيت و استانداردسازي قيمت ها انجام نخواهد داد.  
او در توضيح داليل افزايش قيمت خودرو، عنوان كرده: 
نبود مديريت كارآمد، هزينه هاي سنگين توليد، عدم 
حركت به سمت بهره وري، عدم سرمايه گذاري براي 
رس��يدن به توليدات متناس��ب با تكنولوژي نوين از 
جمله ضعف هاي شركت هاي خودروسازي است كه 
همين موارد نيز منجر به باال رفتن قيمت محصوالت 
توليدي مي شود. نماينده اهواز در مجلس با بيان اينكه 
خودروسازان بايد پاس��خ دهند بابت كدام كيفيت و 
خدمات ش��اهد افزايش قيمت خودرو هستيم، گفته 
است: متاسفانه اين شركت ها به مشتري مداري و جلب 
رضايت مردم بي توجه هستند. يوسفي همچنين بيان 
كرده: توليدكننده در بازار انحصاري، خودرو را با قيمت 
و كيفيت س��ليقه اي توليد و در اختيار مصرف كننده 
قرار مي ده��د بنابراين حمايت از تولي��د خودرو بايد 
هدفمند باشد. او با تاكيد بر اينكه حمايت از توليد ملي 
در دس��تور كار مجلس قرار دارد، افزود: ما از توليدات 
داخلي و كارگران حمايت مي كنيم؛ اما از انحصاري كه 

باعث ش��ده تا كيفيت خودرو داخلي كاهش و قيمت 
افزايش يابد، گاليه مند هس��تيم.  در همين حال، در 
جلسه علني چند روز گذش��ته مجلس، درخواست 
جمعي از نمايندگان براي سوال از وزير صمت درباره 
س��طح كيفي خودروهاي داخلي اعالم وصول شد. بر 
اين اساس، نمايندگان قصد دارند بابت سطح كيفي 
پايين خودروهاي داخلي، وزير صمت را به بهارستان 
بكشانند و او را مورد س��وال قرار دهند. البته سوال از 
فاطمي امين در حالي است كه تا همين چندي پيش 
صحبت از استيضاح او بود. هرچند هنوز هم به گفته 
برخي نمايندگان پرونده اس��تيضاح باز اس��ت. البته 
مجلسي ها درحالي مي خواهند از وزير صمت در مورد 
كيفيت پايين خودروهاي داخلي سوال كنند كه اگر 
منصفانه به مس��اله نگاه كنيم، اين موضوع به وزيري 
كه تازه روي كارآمده، خيلي ارتباطي پيدا نمي كند و 
اين خودروسازان هستند كه بايد پاسخگوي وضعيت 
موجود باشند؛ چراكه بحث كيفي سازي خودروهاي 
داخلي خيلي وقت است كه مطرح مي شود، اما هربار 
هم به بهانه يي كنار گذاشته مي شود و به صورت جد به 

آن پرداخته نمي شود. 

    نمره كيفي خودروها
با اين حال، نگاهي به گزارش ش��ركت بازرسي كيفيت 
و استاندارد ايران، در سال هاي تحريم حدفاصل 1۳9۷ 
تا 1۳99كه طي ماه هاي گذش��ته منتشر شد، حاكي از 
اين است كه بيش��ترين نمره منفي خودروها همواره به 
بخش تزئينات داخلي و خارجي مربوط بوده است. اين 
معيار در مورد خودروهاي داخلي بيشتر صدق مي كند، 
چه آنكه در مقايس��ه با مونتاژي ه��ا، از تزئينات داخلي 
و خارج��ي كم كيفيت تر و كمت��ري برخوردارند. اما در 
مقابل تزئينات داخلي و خارجي، بخش ترمز خودروها 
معموال كمترين نمره منفي را در س��ال هاي موردنظر 
به دس��ت آورده، هرچند خالي از ايراد فني نبوده است. 
طبق گزارش منتشره، در سال 9۷، سهم معيار »سيستم 
فنربندي، تعليق و فرمان« از نمرات منفي خودروهاي 
توليد داخل، 1.2۷ درصد بوده، با اين حال در سال 98، 
اين رقم به 1.52درصد افزايش يافته است. همچنين در 
سال 99 نيز معيار موردنظر 1.89 درصد در نمرات منفي 

خودروهاي داخلي نقش داشته است. بنابراين سيستم 
فنربندي، تعليق و فرمان خودروهاي داخلي روندي نزولي 
را در كيفيت طي سال هاي تحريم به خود مي بيند.   بنابر 
داده هاي اين گزارش، »سيستم موتور و انتقال قدرت« 
هم با افت كيفي طي س��ال هاي 9۷ تا 99 مواجه شده، 
كه سهم اين معيار از نمره منفي كل خودروهاي داخلي 
طي سال 9۷، ۶4/ 1  درصد بوده اما در سال 98 به 1.9۳ 
درصد رسيده است. در سال 99 نيز سهم معيار سيستم 
موتور و انتقال قدرت از نم��رات منفي به باالي 2درصد 
رسيده است. به نظر مي رس��د يكي از داليل اصلي اين 
روند نزولي، حذف برخي محصوالت مونتاژي از خطوط 
توليد خودروسازان به دليل تحريم است، موضوعي كه 
ميانگين كل كيفيت موتور خودروها را پايين آورده است. 
اما با وج��ود آنكه »ترمز« يكي از بخش هاي فوق ايمني 
خودرو به شمار مي رود وطبعا بايد داراي كمترين ايراد 
ممكن باشد، روند كيفي اين معيار در خودروهاي داخلي، 
نيز با افت مواجه شده است. طبق گزارش شركت بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران، سهم سيستم ترمز در نمرات 
منفي خودروها طي سال 9ماه نخست تحريم 1.۳2درصد 
بوده كه در س��ال 98 به 1.۳5 درصد رسيد.  در سال 99 
نيز س��هم اين معيار در نمرات منفي خودروها به باالي 
1.8درصد افزايش يافت. ديگر معيار كيفي كه در دوران 
تحريم روندي رو به افت داشته، »تجهيزات الكتريكي« 
است كه خودروهاي داخلي در اين معيار ميانگين نمره 
منفي 2.22 درصدي را در سال 9۷ به دست آورده اند، اما 
در سال 98، اين رقم به 2.4۳ درصد افزايش يافته است. 
همچنين در سال 99 نيز روند نزولي كيفيت تجهيزات 
الكتريكي افزايش يافته و به 2.۶1درصد رس��يده است. 
براين اساس، به نظر مي رسد در دوران تحريم و با توجه به 
اينكه هزينه توليد با شدت و سرعت بيشتري رشد كرده، 
كيفيت بيش از گذش��ته با افت مواجه شده است. با اين 
حال، سال جاري كه رو به پايان همچنان هم تحريم ها 
پابرجاس��ت و هم هزينه هاي توليد رو ب��ه افزايش، دو 

فاكتوري كه بر افت كيفي توليد اثرگذار است.

 در ش��رايط ناپايدار ج��وي و زماني كه دي��د راننده 
محدود مي شود، راننده موظف است كه در حريم امن 
ج��اده توقف كند تا زماني كه ديد كافي ايجاد ش��ود؛ 
اما همانط��ور كه گفتم ما ديديم كه در حادثه بهبهان 
خودرويي با س��رعت ۷0 كيلومتر در ساعت وارد مه 

گرفتگي شد. 

    عدم توجه به جلو
 بيشترين عامل مرگ و مير در تصادفات اخير

رييس پليس راهور ناجا اف��زود: در همين تصادفات 
اخي��ر عدم توجه به جلو بيش��ترين س��هم را در علل 
وقوع حوادث به خود اختصاص داد، به طوري كه ۳2 
درصد از تصادفات به دليل عدم توجه به جلو رخ داد. 
عدم توجه به جلو يعني چه؟ يعني يا راننده حواسش 

به تلفن همراه اس��ت يا در حالت خس��تگي و خواب 
آلودگي رانندگي كرده يا حواسش جاي ديگري بوده 
كه متأس��فانه عمده اين بي توجهي ها نيز به واژگوني 
وسيله نقليه منجر مي شود. او با بيان اينكه در تصادفات 
رانندگي 92 درصد علل وقوع مربوط به عوامل انساني 
اس��ت، گفت: البته اين به معناي بي توجهي به نقش 
ديگر دستگاه ها نيس��ت. اين 92 درصد عددي است 
كه كارشناس��ان مختلف در سراسر جهان آن را اعالم 
كردند اما به هر حال خودروس��از، راه ها و... نيز در اين 

خصوص مقصر هستند.
هاديان فر افزود: الزم اس��ت رانن��دگان توجه كافي 
را به رانندگي و در حين رانندگي داش��ته باش��ند. با 
سرعت مطمئنه يعني سرعتي كه هنگام وقوع خطر 
بتوانند وسيله را كنترل كنند، رانندگي كنند و البته 

خودروساز، راهداري و... نيز بايد به وظايف خود عمل 
كنند. حتي دستگاه هاي فرهنگ ساز نيز بايد به نقش 
و وظايف خود توجه داش��ته باش��ند. او با بيان اينكه 
پليس، ناظم و ناظر بر ترافيك است، تصريح كرد: ما كه 
نمي توانيم به ازاي ۳۷ ميليون وسيله نقليه ۳۷ ميليون 
نفر مامور پليس داش��ته باشيم تا به اين موارد نظارت 
كنند، بنابراين نقش فرهنگ سازي در اين موارد بسيار 
مهم است. رييس پليس راهور ناجا شمار كشته شدگان 
ناوگان حمل و نقل عمومي را 2100 نفر اعالم كرد و 
گفت: بيشترين اين موارد مربوط به كاميون، تريلي و 
تانكرها است. ما از اين رانندگان انتظار بيشتري داريم. 
اين افراد راننده حرفه اي هستند. گواهي نامه پايه يك 
دارند و حتما بايد بيش��تر از ديگر رانندگان با قوانين 
و مقررات آش��نا بوده و البته مهارت بااليي نيز داشته 

باشند. واقعا اين س��وال وجود دارد كه چرا وقتي يك 
راننده تريلي خسته است به رانندگي ادامه مي دهد؟ 
وي به حادثه تصادف تانكر در جاده سنندج نيز اشاره 
كرد و گفت: چرا راننده حرفه اي بايد از جاده فرعي كه 
از ديد پليس پنهان است تردد كند و نتيجه مي شود 
حادثه اي كه براي آن تانكر در جاده س��نندج رخ داد. 
قطعا ما با آن ش��ركت متخلف كه عليرغم ممنوعيت 
تردد شبانه تانكرها و خودروهاي حامل سوخت اجازه 
تردد ش��بانه را به اين تانكر صادر ك��رده بود، برخورد 
مي كنيم. قطعا راننده اطالع داش��ته كه تردد شبانه 
تانكر سوخت ممنوع اس��ت كه براي پنهان ماندن از 
ديد پليس از جاده فرعي تردد كرده و نتيجه اش وقوع 
آن حادثه اي شد كه متأسفانه چهار نفر جان خود را از 

دست دادند و تانكر حامل مازوت واژگون شد.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

نحوه حذف جرايم كرونايي اعالم شد
رييس پليس ناجا درباره حذف جرايم كرونايي گفت: در اين خصوص ابالغ كردم كه طي شرايطي بتوان جرايم كرونايي را حذف 
كرد. به طور مثال ممكن است افرادي احكامي را از فرمانداري ها گرفته باشند، اما اين احكام از سوي استانداري يا فرمانداري به ما 
ابالغ نش��ده باشد. يا در مواردي پرستاران و كادر درمان، افرادي داراي احكام قضايي، خبرنگاران، بيماران و افراد داراي وقت عمل 
جراحي، افرادي كه محل كار و ماموريتشان در طرح باشد و ... مي توانند مشمول حذف اين جرايم شوند. سردارهاديانفر اظهار كرد: 
اين افراد به سه طريق مي توانند نسبت به حذف اين جرايم اقدام كنند. اول مراجعه به دفاتر پليس + ۱۰، دوم مراجعه به هيات هاي 

رسيدگي ماده ۵ و سوم مراجعه به پليس راهنمايي و رانندگي استان ها در سراسر كشور.

ادامهازصفحهاول

 تمام راه ها
به استيضاح  ختم مي شود

س��ال هاي سال است كه پزش��كان و اهل فن اين 
حوزه اعالم مي كنند تا زماني كه سرانه بهداشت و 
درمان واقعي نشود نمي توانيم انتظار داشته باشيم 
كه مشكالت اين تشكيالت عريض و طويل از بين 
برود. در حالي كه در تمام دولت ها هيچگاه بهداشت 
و درمان در هنگام تنظيم بودجه اولويت اول تا دهم 
هم نبوده اس��ت، چطور مي توانيم انتظار داش��ته 
باشيم كه يك فرد به تنهايي بتواند مشكالت را حل 
و فصل كند. در اينكه فرد اصلح تري بايد در مسند 
اين وزارتخانه قرار مي گرفت هيچ شكي نيست، اما 
مساله اينجاست تا زماني كه مشكالت به صورت 
پايه اي حل نشود، زيرساخت هاي بهداشت و درمان 
در كشور اصالح نش��ود، نمي توانيم انتظار داشته 
باش��يم يك فرد به تنهايي معجزه كند. مشكالت 
حوزه بهداشت و درمان يكي دو تا نيست. از وضعيت 
بيمارستان هاي دولتي گرفته تا كيفيت خدماتي كه 
در اين بيمارستان ها ارايه مي شود، تا كمبود پرستار، 
و حتي نبود و كمب��ود دارو تا قيمت هاي نجومي 
هزينه هاي درمان در بيمارستان هاي خصوصي كه 
كمتر كسي از افراد جامعه مي تواند از آن برخوردار 
باشد. اينكه در بسياري از شهرها، تعداد تخت هاي 
بيمارستاني كم است، تعداد تجهيزات بيمارستاني 
كم است، حتي برخي تجهيزات در برخي شهرها 
اصال وجود ندارد و بيماران براي استفاده از خدمات 
درماني مجبورند كيلومترها راه را طي كنند، همه 
مشكالتي نيستند كه يك شبه به وجود آمده باشند 
و قرار باشد يك شبه هم به دست معجزه گر يك وزير 
حل بشوند. وقتي نمايندگان مجلس بدون توجه به 
عواقب كاري كه انجام مي دهند يا قانوني كه تصويب 
مي كنند، چطور مي توان انتظار داشت كه مشكالت 
به راحتي حل شوند، وقتي ارز دارويي كشور قطع 
مي شود، وقتي قيمت داروها در يك بازه زماني 3 
تا 6 ماهه ۱۰۰ درصد افزايش پيدا مي كند، وقتي 
بيماران خاص براي دريافت داروهاي ضروري خود 
مجبورند از صبح تا شب تمام داروخانه هاي شهر را 
زير پا بگذارند تا شايد بتوانند داروي مورد نياز خود 
را پيدا كنند، اينها قرار است با استيضاح كدام فرد يا 
افراد حل بشود؟ شما نمي توانيد و نبايد، مسووليتي 
را كه به عنوان نمايندگان مردم برعهده گرفته ايد 
با كارهايي كه هيچ نتيجه اي ب��راي آنها ندارد از 
روي دوش خود برداريد. استيضاح وزير دردي را 
از بيماراني كه به دليل باال رفتن هزينه هاي دارو 
از چرخ��ه درمان خارج مي ش��وند، دوا نمي كند. 
استيضاح وزير بهداش��ت براي بيماران اس ام اي 
كه توانايي تامين داروي خ��ود را ندارند و دولت 
هم هيچ همكاري در اين زمينه با آنها نمي كند، 
راهكار مناسبي نيس��ت. به جاي اينكه وقتتان را 
براي مس��ائل پيش پا افتاده ه��در بدهيد، كمي 

مسووالنه تر در برابر مشكالت رفتار كنيد.

رويداد

سياس��ت گذاري ياران��ه حامل هاي ان��رژي يكي از 
پيچيده ترين مسائل حكمراني است كه ساده انگاري 
در مورد آن مي تواند چالش هاي جديد جبران ناپذيري 
را براي كشور رقم بزند. به گونه اي كه بانك جهاني، به 
عنوان نهاد سردمدار موافق حذف يارانه هاي انرژي، آن را 
يك اقدام پيچيده و يك چالش اقتصاد سياسي مي داند 

كه نيازمند مقدمات فراواني است.
بانك جهان��ي اگرچه به عنوان يك��ي از نهادهايي كه 
همواره موافق سياست هاي اصالحي در زمينه يارانه ها 
به خصوص يارانه حامل هاي انرژي شناخته مي شود، 
اما آن را يك اقدام پيچيده و يك چالش اقتصاد سياسي 

مي داند كه نيازمند مقدمات فراواني است.
اين نهاد، برنامه جامعي تحت عنوان »چارچوب ارزيابي 
اص��الح يارانه هاي انرژي ))ESRAF« را مش��تمل بر 
يك برنامه جامع و ۱۰ گزارش تكميلي توسط بازوي 
پژوهش��ي خود در ح��وزه ان��رژي )ESMAP( ارايه 
نموده اس��ت كه در آن مقدمات الزم از جمله ارزيابي 
ظرفيت هاي نه��ادي و اجرايي براي اصالح يارانه هاي 
انرژي را مورد تحليل قرار داده است. در اين گزارش به ۱۰ 
اقدام مقدماتي بيان شده توسط بانك جهاني پرداخته 
شده است. ذوابعاد بودن اصالح يارانه هاي انرژي در بيان 
بانك جهاني: اصالح يارانه هاي انرژي يك اقدام پيچيده 
و يك چالش اقتصاد سياسي اس��ت. اين اصالحات از 
نظر سياسي، حساس هستند و نياز به حمايت عمومي 
قوي دارند. حذف يارانه هاي انرژي مي تواند بر فقرا تأثير 
منفي بگذارد و همچنين رقابت پذيري صنايع انرژي بر 
را تضعيف كند. اصالح يارانه هاي انرژي ظرفيت هاي 
نهادي و اجرايي بااليي را مي طلبد و نيازمند مهارت هاي 
فني، هماهنگي، ارتباطي و رهبري »مديريت« قوي 
است. به دليل چالش هاي چند وجهي، اصالحات حوزه 
يارانه هاي انرژي با خطرات قابل توجهي مواجه است. 
به همين دليل نياز است تا اين سياست در چارچوب 
يك برنام��ه جامع با درنظر گرفت��ن تمامي مقدمات 

صورت پذيرد.

  چارچلوب ارزيابلي اصلالح يارانه هاي 
 :)ESRAF( انرژي

بانك جهاني برنام��ه جامعي تحت عنوان »چارچوب 
ارزيابي اصالحات بخش ان��رژي ))ESRAF به ابتكار 
برنامه مديريت بخش انرژي )ESMAP( ارايه نموده 
اس��ت كه راهنماي تجزيه و تحليل يارانه هاي انرژي، 
اثرات آن، نحوه اصالحات و زمينه سياسي اصالحات 
است و متناسب با آن، برنامه هايي را براي كشورهاي 

درحال توسعه پيشنهاد مي كند.
درضمن اين چارچوب، 7 ُبعد و ۱۰ اقدام مقدماتي بيان 
گرديده است كه در ادامه به اختصار به آن  اشاره مي شود.

  يارانه هاي انرژي: 
۱- شناسايي و كمي سازي يارانه هاي انرژي: نقطه شروع 
هر اصالحي، درك انواع و ميزان يارانه هاي انرژي است.

  اثرات مالي: 
2- ارزياب��ي هزينه ه��اي مالي يارانه ه��ا و تأثير مالي 
اصالحات: اين يارانه ها اغلب مس��تلزم ريس��ك هاي 
بودجه اي مربوط به هزينه هاي مستقيم مالي و پايداري 

بدهي است.

  تأثيرات بر خانوارها: 
3- تحليل اصابت يارانه ها و اثرات اصالح آن بر خانوارها 
)تحليل كمي(: محاسبه نحوه توزيع يارانه هاي انرژي 
بر اساس درآمد و ساير شاخص هاي خانوارها و اينكه 
چگونه اصالح يارانه ه��ا بر قيمت مصرف كننده تأثير 
مي گذارد »كه به الگوي مصرف خانوارها بستگي دارد«.

4- تحلي��ل اصاب��ت يارانه ها و اثرات اص��الح آن بر 
خانوارها )تحليل كيفي(: پرسش از مصرف كنندگان 
ان��رژي درمورد اينك��ه آنها چگونه مزاي��ا و معايب 
يارانه هاي انرژي و اصالح��ات آن  را درك مي كنند 
و چگونه مي توانند رفت��ار و الگوهاي مصرف انرژي 
خود را در پاسخ به اصالحات تغيير دهند، اطالعات 
ارزشمندي به دست مي دهد. نتايج اين تحليل، معيار 
مهم انتخاب گروه ه��اي درآمدي مختلف و افرادي 

است كه آسيب پذير هستند.
۵- ارزيابي آمادگي شبكه هاي تأمين اجتماعي براي 
كاهش تأثير قيمت هاي باالت��ر: در مواردي كه حذف 
يارانه منجر به افزايش قيمت مي ش��ود، دولت ها بايد 
بتوانند به زيرساخت هاي شبكه تامين اجتماعي خود 
براي كمك به اقشار آسيب پذير مردم تكيه كنند. از اين 
رو، پيش از هر اقدامي بايد از آمادگي اين ش��بكه ها از 

منظر شناسايي، اقدام و اصابت مطمئن گردند.

  تأثيرات بر صنعت و بنگاه هاي اقتصادي: 
6- شناسايي اثرات افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر 
بنگاه هاي اقتصادي و رقابت پذيري صنعتي: در سطح 
جهان، بيشتر از هر دسته مصرف كننده ديگري، انرژي 
توس��ط بنگاه ها )صنعت( مصرف مي شود. تضمين 
رقابت پذي��ري تامين كنندگان كااله��ا و خدمات از 

جمله اهدافي از يارانه هاس��ت اس��ت كه اغلب به آن 
اشاره مي شود. قيمت هاي باالتر انرژي ناشي از حذف 
يارانه ها، بس��ته به ويژگي هاي صنايع مختلف، اثرات 
كوتاه مدت متفاوتي خواهد داشت كه بايد اين اثرات 

شناسايي شوند.

  اثرات اقتصادي و زيست محيطي: 
7- مدل سازي اثرات اقتصادكالن و پيامدهاي خارجي 
حذف يارانه ها: تأثيرات بر خانوارها و بخش هاي توليد 
را مي توان براي بررسي اثرات اقتصاد كالن قيمت هاي 
باالتر انرژي تركيب كرد. مدل هاي اقتصادكالن، مانند 
مدل هاي تعادل عمومي، راهي براي پيش بيني برخي 
از اثرات اقتصادي اصالحات يارانه هاي انرژي بر رش��د 
اقتصادي و تورم و همچنين تغييرات در انتشار گازهاي 

گلخانه اي كشور ارايه مي دهند.
8- ارزيابي اثرات زيس��ت محيطي محل��ي يارانه ها: 
درجايي كه يارانه هاي انرژي منجر به مصرف بيش از حد 
سوخت هاي فسيلي يا كاهش كيفيت سوخت و افزايش 
انتشار آالينده هاي مضر مي شود، يارانه ها آلودگي هوا 
را تشديد مي كنند و بر سالمت عمومي به شكل مرگ و 

مير و بيماري هاي زودرس اثر مي گذارد.

  اقتصاد سياسي: 
9- درك اقتصاد سياسي اصالحات: درك خوب زمينه 
تاريخي و سياسي اصالحات يارانه ها، شناسايي عوامل 
درگير و ذينفعان و نهادهاي دخيل در يارانه هاي انرژي 

براي طراحي موفق يك برنامه، ضروري است.

  مهارت هاي ارتباطي: 
۱۰- طراحي كمپين هاي ارتباطي براي اصالح يارانه 
حامل هاي انرژي: يك استراتژي ارتباطي خوب طراحي 
شده مي تواند خطر سياسي اصالحات را كاهش دهد و 
شرايط موفقيت را افزايش دهد. همچنين اقناع سازي 
اف��كار عمومي و نخب��گان به عنوان مقدم��ات انجام 

اصالحات ضروري است.

10 پيش شرط بانك جهاني براي اصالح يارانه حامل هاي انرژي 
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افزايش 2 درصدي سرقت در كشور
فرمان��ده انتظام��ي تهران ب��زرگ از 
افزاي��ش 2 درص��دي س��رقت ها به 
ويژه س��رقت هاي خ��رد در ۱۰ ماهه 
نخست امسال خبر داد. سردار حسين 
رحيمي گف��ت: در همين مدت 2.7 
درص��د افزاي��ش در ح��وزه كش��ف 
داشته ايم. او افزود: در اين مرحله در 
مجموع 634 نفر از سارقين دستگير 

و ۱897 فقره سرقت در اين مرحله كشف و اموال 
زيادي از مردم نيز كش��ف شده است. همچنين 
۱44 دستگاه خودرو و موتورسيكلت كشف شده 
است. س��ردار رحيمي با اش��اره به اينكه در اين 
مرحله از اجراي طرح رعد 799 پرونده س��رقت 
بس��ته شده، افزود: 32 باندي كه از سه نفر به باال 
بودند در اين مرحله منهدم ش��د ك��ه اكثر آنها 

در حوزه س��رقت فعاليت مي كردند. 
همچنين 26 نفر از محكومين فراري 
دس��تگير و تحويل مراج��ع قضايي 
شدند و ارزش اموال سرقتي مكشوفه 
در اين مرحل��ه بالغ ب��ر ۱6 ميليارد 
تومان اس��ت. فرمانده��ي انتظامي 
تهران بزرگ درمورد سارقين دستگير 
ش��ده در اين مرحله از ط��رح رعد و 
دسته بندي سرقت آنها گفت: 24 درصد سارقين 
در حوزه لوازم و محتويات خودرو، ۱3 درصد در 
حوزه قاپ زني و موبايل قاپي، 4 درصد در حوزه 
س��رقت منزل، 4 درصد در حوزه مالخري و ۵۵ 
درصد نيز س��ارقين اماكن خصوصي و دولتي و 
همچنين حوزه سرقت سيم و كابل هاي شركت 

مخابرات، برق و ... اقدام به سرقت مي كردند. 

آخرين وضعيت پرونده واژگوني اتوبوس خبرنگاران
ب��ا توجه به گذش��ت بيش از ش��ش 
ماه از وقوع حادث��ه واژگوني اتوبوس 
خبرن��گاران خواس��تار تس��ريع در 
رس��يدگي به اي��ن پرونده هس��تيم. 
وكي��ل اولياي دم مهش��اد كريمي و 
ريحانه ياس��يني با بي��ان اين مطلب 
گفت: 6 آذرماه قرار عدم صالحيت از 
طرف دادسراي عمومي و انقالب نقده 

صادر و پرونده براي رسيدگي به دادسراي اروميه 
ارس��ال ش��د. پرتو برهانپور تاكيد كرد: با وجود 
گذشت بيش از شش ماه از وقوع حادثه واژگوني 
اتوبوس خبرنگاران فوت دو خبرنگار و مصدوميت 
عده اي زياد اما هنوز پرونده در مرحله تحقيقات 
مقدماتي اس��ت و روند بررس��ي اين فاجعه ملي 

بس��يار كند اس��ت بنابراين خواستار 
تس��ريع در رس��يدگي به اين پرونده 
هس��تيم. برهانپور در پاس��خ به اين 
پرسش كه آيا با توجه به قرار داشتن 
پرونده در مرحله مقدماتي تحقيقات 
آيا امكان تغيير متهمان وجود دارد، 
گف��ت: اي��ن احتمال وج��ود دارد. تا 
زماني كه قرار نهايي جلب دادرس��ي 
يا منع تعقيب صادر نشود، امكان تغيير متهمان 
وج��ود دارد. در حال حاضر راننده اتوبوس متهم 
ردي��ف اول و دو نفر از مدي��ران اداره كل محيط 
زيست آذربايجان غربي و يكي از مديران استاني 
ستاد احياي درياچه اروميه به عنوان متهم رديف 

دوم شناخته شده اند.

تجمع زباله ها از عوامل بروز بيماري سالك
در شهرس��تان ورامي��ن و روس��تاي 
محمدآباد 38 مورد از ابتال به بيماري 
سالك گزارش ش��ده است كه به نظر 
مي رسد نسبت به س��ال قبل افزايش 
پيدا كرده است. رييس اداره مديريت 
بيماري هاي قابل انتقال بين انس��ان 
و حيوان وزارت بهداش��ت با بيان اين 
مطل��ب گفت: اين بيم��اري جديدي 

نيس��ت و در ۱8 استان كش��ور از جمله اصفهان، 
خراسان رضوي، گلس��تان، سمنان، خوزستان و... 
از بيماري هاي بومي است و هرساله مواردي از ابتال 
به اين بيماري در اين اس��تان ها مشاهده مي شود. 
بهزاد اميري افزود: آمار كلي اين بيماري نسبت به 
گذشته افزايش پيدا نكرده و حتي روند آن نسبت 
به سال هاي گذشته سير نزولي دارد، اما همچنان به 

عنوان يك مشكل در كشور وجود دارد. 
در سال گذشته تعداد موارد شناسايي 
ش��ده ابتال به بيماري سالك در كشور 
۱4 ه��زار و ۱7۱ مورد بوده اس��ت كه 
نسبت به يك دهه قبل بسيار كاهش 
پيدا كرده است براي مثال در سال 89 
رقم مبتاليان به اي��ن بيماري چيزي 
در حدود بي��ش از 2۰ هزار مورد بوده 
كه در سال گذشته به ۱4 هزار مورد رسيده است. 
بنابراين با روند افزايش قابل مالحظه در آمار سالك 
مواجه نيستيم. البته رعايت بهداشت محيط خيلي 
موثر است، چرا كه اين بيماري مي تواند در مناطقي 
كه دفع زباله به صورت غير استاندارد انجام مي شود، 
شيوع بيشتري داشته باشد، در واقع انباشت زباله ها 

خود يكي از داليل بروز سالك است.

گليماندگار|
هيچ ك��س نمي داند، اين هم��ه اصرار 
براي ح��ذف 4 ه��زار و 2۰۰ توماني از 
س��وي برخي نمايندگان مجلس به خاطر چيست؟ 
در شرايطي كه مشكالت اقتصادي و معيشتي هر روز 
تعداد بيش��تري از مردم را درگير مي كند و آمار سوء 
تغذيه سير صعودي دارد، باز هم اين نمايندگاني كه 
قرار بود مدافع حقوق مردم باشند به دنبال تصويب 
قانوني هستند كه هنوز تصويب نشده تركش هايش 
به جان مردم مي خورد. از گراني دارو تا اقالم خوراكي.

اين كه پيامدهاي حذف ارز 4 هزار و 2۰۰ توماني چه 
باليي به س��ر اقتصاد ومعيشت مردم مي آورد، امري 
است كامال بديهي. اگر قرار باشد، اين قانون تصويب 
شود، همان چند ميليون باقي مانده باالي خط فقر 
هم به زير آن س��قوط مي كنند. قوانين��ي كه بدون 
هيچ بررس��ي و فراهم آوردن زير ساختي به تصويب 
مي رسند، عموما تاثيرشان بر زندگي مردم است و اين 
تاثير مي تواند آنها را به انواع و اقسام گرفتاري ها دچار 
كند. اما همه چيز به اليحه بودجه ۱4۰۱ برمي گردد. 
به زبان ساده تر اين بودجه بيش از هر چيز بر ماليات 
اس��توار ش��ده و مردم براي هر خدماتي بايد ماليات 
پرداخت كنند. مالياتي كه قرار بود از سرمايه داران و 
كساني كه بنگاه هاي اقتصادي بزرگ را اداره مي كنند 
گرفته ش��ود، حاال قرار است از مردم عادي دريافت و 
دولت با اين وسيله كسب درآمد كند. افزايش نرخ ارز، 

افزايش نرخ جريمه تخلفات رانندگي و ....
البته كه صحبت هاي رييس دولت درباره كارت خريد 
نان به اقش��ار جامعه به نظر مي رسد كه حذف ارز 4 
هزار و 2۰۰ توماني ب��دون توجه به عواقبي كه به بار 
خواهد آورد در دستور كار دولت قرار گرفته و دولتي 
كه قرار بود وضعيت اقتصادي را بهبود بخش��د حاال 
با تصويب چنين لواي��ح و قانون هايي آن را به انتهاي 
دره بي تدبيري س��وق مي دهد. مردم بيش��تر از اين 
نمي توانند فشارهاي اقتصادي را تحمل كنند. همين 
كه نرخ ارز دو هزار تومان ارزان ش��د، نش��ان دهنده 
كاهش تورم يا رشد اقتصادي نيست. مردم اقتصاد را 

با متر و معيار معيشت خود اندازه مي گيرند. 

    زندگي زير سايه فقر 
ح��اال نمايندگان مجل��س و مخالف��ان ارز 4 هزار و 
دويست توماني از آمار خانوارهايي كه دچار فقر مطلق 
هستند س��خن مي گويند، آماري بيش از 3 ميليون 
خانوار، اينكه آنها خواستار ارايه كارت تامين كاالي 
اساسي به اين خانوارها شده اند، نشان مي دهد، اوضاع 
تا چه حد وخيم است. اما زندگي كردن زير سايه فقر و 
دريافت اعانه از دولت تا كي مي تواند ادامه داشته باشد.

امان اهلل قرايي جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: انگار ديگر گوش ش��نوايي براي شنيدن 
مشكالت مردم وجود ندارد، آقايان هر كاري دوست 
دارند انج��ام مي دهند، بدون اينك��ه بدانند عواقب 
اين كاره��ا و تصويب اي��ن قوانين چ��ه تاثيري بر 
زندگي مردم مي گذارد. جامعه كه دچار فقر ش��ود، 
دچار آس��يب مي ش��ود، دچار بزه مي شود. همين 
ديروز رييس پليس تهران اع��الم كرد طي ۱۰ ماه 
گذشته آمار س��رقت 2 درصد افزايش داشته است، 
اين آمارهايي اس��ت كه در اخب��ار اعالم مي كنند و 
معلوم نيست آمارهاي واقعي و محرمانه چه ميزان 
از اين آس��يب ها را نش��ان مي دهند. مگر مي شود، 
نمايندگان مجلس به دنبال تصويب قانوني باشند 
كه به گفته خودش��ان قيمت مرغ را به كيلويي 8۰ 
هزار تومان و قيمت گوشت را به كيلويي 3۰۰ هزار 
تومان افزايش دهد؟ اينها نمايندگان مردم هستند 

يا تامين كنندگان كسري بودجه دولت؟

    وضعيت بحراني است
اين جامعه ش��ناس در بخش ديگري از س��خنانش 
مي افزايد: چ��ه باور كنيم چه ب��اور نكنيم، وضعيت 
اجتماعي و اقتصادي كش��ور بحراني اس��ت، اين دو 
مقوله به يكديگر وابسته اند. نمي توانيم جامعه را بدون 
اقتصاد و اقتصاد را بدون جامعه در نظر گرفته و مورد 
بررسي قرار دهيم. هر بي مباالتي از سوي دولتمردان 
مي تواند منجر به اتفاقات غير قابل كنترل شود. براي 
خيلي از مردم تحمل اين وضعيت ديگر ممكن نيست. 
در حالي كه ه��ر روز خبري از افزايش كارتن خوابي، 
اتوبوس خوابي و ... منتشر مي شود، چطور مي توان به 

وضعيت اقتصادي كشور بي توجه بود. در حال حاضر 
آسيب هاي اجتماعي مانند، دزدي، فحشا، اعتياد و ... 
رو به افزايش است، نمي توانيم اين واقعيت ها را پنهان 
كنيم. نمي توان براي از بين بردن اين آسيب ها فقط 
به زور متوسل شد. رفع اين آسيب ها نياز به كارهايي 
دارد كه زيرساخت هاي جامعه را بهبود ببخشد. بايد 
اقتصاد درست شود تا بتوانيم آمار دزدي و تن فروشي 
را پايين بياوريم. بايد اقتصاد درست شود تا بتوانيم به 

وضعيت معتادان رسيدگي كنيم.

    ازدواج آسان و فرزندآوري
 با كدام پشتوانه؟

آنهايي كه قانون ازدياد جمعيت تصويب مي كنند، 
به اين فكر كرده اند كه چه پشتوانه اي براي بچه هايي 
كه در آينده قرار است به دنيا بيايند، درست كرده اند؟ 
كدام درمان رايگان، آموزش رايگان و... را براي نسل 
آينده فراهم كرده ان��د. در حالي كه به دليل همين 
مشكالت اقتصادي آمار طالق هر روز افزايش پيدا 
مي كند، ما شعار ازدواج آسان و فرزندآوري مي دهيم 
با كدام پشتوانه؟ نمي شود با ش��عارها و وعده هاي 
توخالي مملكت را اداره كرد. نمي ش��ود با امر و نهي 
كردن به مردم در مورد خورد و خوراك و اجابت مزاج 
آنها از زير بار مسووليت واقعي شانه خالي كرد. بايد 
باور كنيم، شرايط اقتصادي و معيشتي مردم خوب 
نيس��ت، بايد باور كنيم آسيب هاي اقتصادي منجر 
به آسيب هاي اجتماعي و افزايش جرم و جنايت در 
كشور مي ش��ود، بايد باور كنيم تا شرايط اقتصادي 
مساعدي در كشور وجود نداشته باشد نمي توانيم با 
راهكارهاي غير عملي مردم را به ازدواج و فرزندآوري 
تشويق كنيم، بايد تمام اين ش��رايط را باوركنيم و 

براي همه آنها راهكاري مناسب در نظر بگيريم. 

    ۳ ميليون خانوار دچار فقر مطلق هستند
نماينده مردم جغتاي، جوين و س��بزوار در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه 3 ميليون خانوار دچار 
فقر مطلق هستند، نيز در اين باره به ايلنا گفت: تعداد 
خانوارهايي كه داراي توانمندي باال هس��تند نيز در 

كش��ور زياد داريم و ضريب جيني در كش��ور نشان 
مي دهد با اين اختالفي كه ايجاد شده، عده اي واقعا 
توانمند هستند، به طوري كه چندين ميليون كارت 
در ايران داريم كه تراكنش مالي آنها بيش از يك و نيم 

ميليارد تومان است.
بهروز محبي نجم آبادي با اش��اره به اينكه شعارهاي 
مجلس و دولت مبارزه با فقر مطلق بوده است، گفت: 
از طريق سامانه رفاه ايرانيان كه در قانون بودجه نيز 
آمده است بايد افراد شناسه خاص داشته باشند و تمام 
نهادهاي حمايتي كه در كشور هستند و در مبارزه با 
فقر مطلق كار مي كنند، بايد به يك اتحاد در اين زمينه 
برس��ند. ما بايد بتوانيم رصد دقيقي از افرادي كه در 
دهك هاي يك تا پنج هستند داشته باشيم و دريابيم 

چه شرايطي دارند و به اين افراد كمك كنيم.
محبي با اشاره به حذف ارز 42۰۰ توماني گفت: قطعا 
آن چيزي كه امروز به عنوان حذف ارز 42۰۰ توماني 
مطرح است، زماني براي ما موضوعيت خواهد داشت 
كه بتوانيم كارت تامين كاالي اساسي كه شامل 2۵ 
كاالي اساسي مورد استفاده اكثريت خانواده ها است 
را طراحي كرده و به اي��ن خانوارها كمك كنيم تا از 
حداقل ها برخوردار باشند. در كميسيون هاي مختلف 
مجلس بايد به وظيفه خود به درس��تي عمل كنيم و 

برنامه دقيقي براي حمايت از اقشار آسيب پذير داشته 
باشيم.ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در اين خصوص 
در اليح��ه دولت به خوبي ديده ش��ده اس��ت. ايجاد 
اشتغال به ضعيف شدن فقر مطلق كمك مي كند، اما 
كمك هاي حمايتي نيز بايد قطعا در دستور كار باشد.

    عدم توانايي دولت در سامان دادن
 ارز دولتي

غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي، نماينده اس��بق 
مجلس ني��ز در اين باره به خبرآنالين گفت: دولت 
يك ب��ار با دوفوريتي و باري ديگ��ر از طريق اليحه 
بودجه نش��ان داده كه از حذف ارز ترجيحي كوتاه 
نمي آيد. رييس دولت اگر قصد دارد كه ارز 42۰۰ 
توماني را حذف كند بايد تدريجي اين كار را انجام 
ده��د. حاال از 2۵ كاالي اساس��ي ياران��ه ۱8 كاال 
را به ص��ورت ناگهاني قطع كرده ان��د و در فاز دوم 
اين تعداد بيش��تر مي ش��ود كه پيامدهاي سخت 
اجتماعي خواهد داش��ت. معناي ديگر حذف ارز 
ترجيحي، اعتراف ضمني دولت به اين واقعيت است 
كه از ت��وان مديريتي الزم براي مهار هرج ومرج در 
اين حوزه برخوردار نيس��ت و نمي تواند توزيع ارز 

42۰۰ توماني را ساماندهي كند.

    افزايش قيمت ها حتمي است
ايمن آبادي در پاس��خ به اين اظهارنظر نمايندگان 
مجلس كه گفته اند بعد از حذف ارز دولتي قيمت ها 
را كنترل مي كنن��د، اظهار كرد: چنين اتفاقي بعيد 
است. قطعًا قيمت مرغ باالتر از 8۰ هزار تومان خواهد 
بود و گوش��ت هم قيمت باالي 3۰۰ ه��زار تومان 
خواهد داش��ت. قيمت لبنيات به شدت باال خواهد 
رفت و اغلب مردم، ديگر نمي توانند حتي يك شير 
بخرند و امنيت سالمت و غذايي مردم دچار مخاطره 
خواهد شد چراكه با درآمدهاي موجود در كشور ما 
تأمين اين مق��دار پروتئين و انرژي و كالري تقريبًا، 
غيرممكن خواهد ش��د. س��وءتغذيه شديد سراسر 
كش��ور را فرا خواهد گرفت. او در مورد بودجه سال 
آينده گفت: بودجه س��ال ۱4۰۱ را فاجعه بارترين 
بودجه در كل تاريخ پس از انقالب مي دانم و حاضرم 
براي آن مناظره كنم و اين بودجه فاجعه آميز است. 
براي حذف ارز بس��يار عجله مي كنن��د و به نظرم، 
تمامًا نگاه سياسي است. روزي مي گفتند ارز آقاي 
جهانگيري اس��ت. در آن زمان دولت اقدامي انجام 
داد كه هنوز هم به نظر من درس��ت است. اآلن هم 
فكر مي كنم اگر نظارت قوي شود بازهم مي توان ارز 

42۰۰ توماني را ادامه داد و بسيار سودمند است.

گزارش

حذف ارز 4200 توماني مشكالت معيشتي را صد چندان مي كند

سقوطاقتصاددردرهبيتدبيري
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