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يادداشت- 1

 »انعطاف« 
شاه كليد عبور از مشكالت 

وقتي از من درباره راهكار عبور 
از چالش ها مي پرسند، اغلب 
بر يك واژه كليدي تاكيد دارم؛ 
اينكه مسووالن بايد»انعطاف« 
داشته باشند.اين انعطاف هم 
در حوزه مسائل داخلي كشور 
معنا و مفهوم پيدا مي كند هم 
در عرصه سياست خارجي. با 
انعطاف بيشتر، سيستم مي تواند از چالش هاي پيش رو 
عبور كند و مردم را با خود همراه كند. در عرصه خارجي 
هم با انعطاف مي توان مذاكرات موفقي را پش��ت س��ر 

گذاشت و دستاوردهاي عيني بيشتري كسب كرد.
اما اظهارات كارشناس��ان اقتصادي و تحليلگران، اين 
روزها ميان بس��ياري از اقش��ار و گروه ه��ا بازتاب پيدا 
مي كند، به جز گروهي از مديران و سياست گذاران كه 
البته آنها بايد به اين هشدارها، تحليل ها و پيشنهادات 
توجه كنند. در واقع همه راه حل مشكالت را جست وجو 
مي كنند، جز كس��اني كه در دايره تصميم س��ازي ها 
حضور دارند و طبيعتا بايد به دنبال نسخه هاي عملياتي 
براي برون رفت از مشكالت باشند. اخيرا بانك مركزي 
آمارهاي تازه اي ارايه كرد كه در آنها اعالم شد، هم تورم 
نقطه به نقطه و ماهانه و هم پايه پولي اقتصاد كش��ور 
افزايش پيدا كرده است. مشكالتي چون تورم و پايه پولي 
در ايران به اندازه اي بحراني شده كه به نظر مي رسد، ديگر 
ريسمان كار از دست دولت و مسووالن خارج شده است. 
قصد من اين نيست كه نقش مديران اقتصادي را در بروز 
مشكالت اندك حساب كنيم، اما واقع آن است وقتي در 
سياست هاي عمومي كشور )حوزه داخلي و خارجي( 
تعامل مناسبي با كنش��گران اصلي شكل نمي گيرد، 
بحران به صورت ريشه داري نهادينه مي شود. وقتي در 
سياست خارجي فرآيند احياي برجام به تعويق مي افتد 
و امكان توسعه مناس��بات با جهان به تعويق مي افتد، 
اتفاقي كه رخ مي دهد آن اس��ت ك��ه از يك طرف نرخ 
دالر باال مي رود و از س��وي ديگر، انتظارات تورمي نيز 
رشد شتابان به خود مي گيرد. اين روند باعث مي شود 
تا هزينه هاي دولت افزايش پيدا كند و كسري بودجه 
عميق تر مي شود. دولت ناچار است براي مقابله با اين 
وضعيت پايه پولي را توسعه دهد. در واقع اينگونه نيست 
كه دولت تصميم گرفته باشد تا پايه پولي گسترش پيدا 
كند، بلكه سياس��ت هاي راهبردي و كالن سياسي به 
گونه اي است كه اين روند را براي دولت الجرم مي كند. 
در اين شرايط دولت يا اقدام به استقراض از بانك مركزي 
و چاپ اسكناس مي كند يا اينكه ممكن است به شكل باز 
كردن اعتبارات خاصي اقدام كند. وقتي اعتبارات ويژه اي 
باز مي شود، افراد و جرياناتي هستند كه اين اعتبارات را 
خرج مي كنند. اين اعتبارات يا به شكل تسهيالت است 
يا به شكل اوراق پولي و اعتباري. قبال كااليي به قيمت 
N دالر خريداري مي شد، امروز اين كاال به نرخ N دالر 
به عالوه A تبديل به ريال مي شود. طبيعي است كه در 
يك چنين وضعيتي پايه پول��ي افزايش پيدا مي كند. 
حرف من اين است كه اين گزاره ها به اقتصاد سياسي 
مرتبط است. زماني كه دولت نتواند با مردمش يا ساير 
كش��ورها، تعامل خوبي داشته باش��د از يك طرف به 
صورت برون زا فش��ار بر ارز داخلي مي آيد و دالر و ساير 
ارزهاي خارجي را گران مي كند و از سوي ديگر در زمينه 
داخلي هم مشكل ايجاد مي كند. در واقع دولت به دليل 
تحريم ها و ناآرامي هاي اخير ناچار است پايه پولي و تورم 
را در مسير رش��د قرار دهد. در اين ميان بايد ديد، چرا 
دولتمردان اعالم مي كنند، تحريم ها در اقتصاد اثرگذار 
نيست؟ اين عبارت بدون ترديد، اشتباه است. تحريم ها 
دامنه وسيعي از مشكالت را در اقتصاد شكل مي دهد كه 
افزايش تورم و توسعه پايه پولي برخي از گزاره هاي اين 
مشكالت است. در مطالعات پيرامون اثرات تحريم گفته 
مي شود، هرچند با تحريم نمي توان كشورها را وادار به 
كاري كرد، اما اين تحريم ها به اندازه اي زندگي عموم 
مردم را تحت الش��عاع قرار مي دهد كه نهايتا كشورها 
ناچار به پذيرش درخواست هاي طرف مقابل مي شوند. 
تحريم ها قيمت زندگي در كشور را افزايش داده است و 
معيشت مردم را تنگ كرده است. وقتي انعطاف پذيري 
الزم وجود ندارد و تحريم ها هم نهادينه ش��ده، باعث 
مي شود تا ش��اخص هاي اقتصادي دچار نزول شوند، 
پايه پولي افزايش مي يابد، تورم بيشتر مي شود و نهايتا 
رشد اقتصادي متوقف مي شود. عدم رشد، هم يعني فقر 
بيشتر و زندگي سخت تر. وقتي از من درباره راهكارهاي 
اقتصادي براي حل مش��كالت مي پرس��ند ب��ر واژه 
»انعطاف پذيري« تاكيد زيادي دارم. وقتي سيستم ها 
در عرصه هاي داخلي و خارجي انعطاف پذيري دارند، هم 
پايداري حكومت بيشتر مي شود و هم زندگي مردمان 
مطلوب تر مي شود. بدون اين انعطاف پذيري هم خطر 
بروز مش��كالت براي حكومت ها بيشتر مي شود و هم 
مردم با تبعات گراني ها، فقر و اس��ترس بيشتر مواجه 
مي شوند.بنابراين دولت براي مقابله با اين وضعيت قبل 
از هر چيز بايد مساله انعطاف پذيري را براي خود حل 
كند. اين انعطاف پذيري هم در عرصه هاي داخلي معنا 
دارد و هم در بخش سياست خارجي. انعطاف پذيري 
در عرصه داخلي به ش��كل مدارا با مردم، عدم فشار بر 
جوانان، گوش دادن به مطالبات آنها و... عينيت مي يابد 
و در عرصه خارجي نيز بر انعطاف بر مذاكرات و قبول 

كردن گفت وگوهاي گام به گام با طرف مقابل.

علي مزيكي
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  درآمد نجومي قطر از گنبد شمالي 
در غياب ايران

 شرط ورود سهامداران 
به بورس 

 صادرات 
و معضل ارز

 نبود دارو 
و سرگرداني مردم

ط��ي روزه��اي اخي��ر، 
خبري منتش��ر شد كه 
بازخورده��اي فراوان��ي 
مي��ان اف��كار عموم��ي 
ايراني��ان پيدا ك��رد. بر 
اس��اس اخبار منتش��ر 
ش��ده، ش��ركت دولتي 
ان��رژي قطر با ش��ركت 
چيني س��ينوپك ي��ك قرارداد ۲۷ س��اله براي 
اس��تخراج و فروش گاز مايع امضا كرد. بر اساس 
اين قرارداد تا س��ال ۲۰۲۷ حجم توليد گاز اين 
كش��ور از حدود ۷۷ ميليون تن به ۱۲۶ ميليون 
تن در س��ال افزايش مي يابد. در واقع مبتني بر 
اين قرارداد، قطر در هر سال حدودا ۱۰۰ ميليارد 
دالر درآمدهاي نفتي بيش��تري را از اين ميدان 

برداشت خواهد كرد. 
موضوع ب��راي اي��ران زماني، جدي تر ش��د كه 
مش��خص ش��د اين قرارداد با هدف استخراج و 
فروش گاز از ميادين مشترك قطر با ايران امضا 

شده است. 
واقع آن است كه مديران قطري مدت هاست كه 
رويكرد تخصصي را در حوزه اقتصادي، راهبردي 
و تبليغاتي در پيش گرفته اند. آنها متوجه نقش 
سرمايه گذاري و ارتباطات در بهبود شاخص هاي 
اقتصادي خود ش��ده اند. اين كش��ور كوچك در 
حاشيه خليج فارس اخيرا بيش از ۲۰۰ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري در جام جهاني كرده است تا 
پاي شركت هاي بزرگ اقتصادي را به اين كشور 
باز كند و توجه اف��كار عمومي جهاني را به خود 

جلب كند. 
ميدان پارس جنوبي )براي ايران( و گنبد شمالي 
)براي قطري ها( ميان دو كشور مشترك است، 
طبيعي اس��ت كه اين كشور حق استفاده از اين 
مي��دان مش��ترك را دارند. مثلي زيب��ا در زبان 
فارس��ي وجود دارد كه مي گويد: »گر گدا كاهل 
بود، تقصي��ر صاحبخانه چيس��ت...« اگر ايران 
در بهره ب��رداري از منابع مش��ترك قصور دارد، 

تقصيري متوجه قطر نيست. 
ايران مي بايست براي بهبود اقتصاد خود مساله 
تحريم ه��ا را حل و فصل مي ك��رد، اما اين كار را 
نكرد. ن��ه فقط متوجه اهميت برجام نيس��تيم، 
بلك��ه از روابط اقتص��ادي و ارتباط��ي با چين و 

روسيه هم غافليم. 
ايران مي توانس��ت برجام را ح��ل و فصل كرده 
و زمينه مش��اركت ش��ركت هاي غربي را براي 
س��رمايه گذاري در ايران فراه��م كند. حتي اگر 
برجام به تاخي��ر افتاده بود، حداقل مي ش��د از 
ظرفيت كشورهاي ش��رقي مثل روسيه و چين 

اس��تفاده مي كرد ك��ه اين گونه نش��د. اما ايران 
از اي��ن فرصت ها اس��تفاده نك��رد، ضمن اينكه 
چيني ها هم حاضر به س��رمايه گذاري در ايران 
به دليل تحريم ها و مش��كل FATF و... نيستند. 
در ايران اما بسياري از زمستان سرد اروپا سخن 
گفتند و تصور كردند كه غربي ها براي استفاده از 
گاز ايران التماس خواهند كرد. اين تحليل هاي 
اش��تباه كار را به جايي رس��انده كه قطر فقط از 
يك ميدان مش��ترك با ايران ده ها ميليارد دالر 
درآمد دارد، اما ايران در اين معادالت غايب است. 
مهم ترين و واجب ترين پروژه براي ايران، پروژه 
»ال ان جي« است. ايران اما در حالي اين ضرورت 
را به تاخير مي افكند در حال��ي كه امريكايي ها 
بيش از يك قرن اس��ت از گاز ال ان جي اس��تاده 
مي كنن��د. ما بايد اين گاز را اس��تحصال كرده و 
تبديل به ال ان جي كنيم و ب��ه اقصي نقاط دنيا 
صادر كنيم. در كنار اين موارد ايران بايد خطوط 
لوله گاز خ��ود را در مناطق مختلف تقويت كند 
تا به مركز صادرات گاز در منطقه بدل شود. اگر 
قرار است يك زمستان ديگر، ايران نگران كمبود 
گاز داخلي و صادراتي اش باشد، زمستان ۱4۰۱ 
بايد آخرين زمس��تان باش��د. بايد توجه داشت، 
ال ان جي مقاص��د صادراتي فراواني دارد و ايران 
با زير س��ازي صنايعش مي تواند از اين ظرفيت 
اس��تفاده كند. گاز وقتي ۱۶۰ درج��ه تبخير و 
سپس سرد مي شود، به مايع تبديل و با كانتينر 
مي توان آن را به هر نقطه جهان صادر كرد. ايران 
مي تواند كش��تي هاي صادراتي ويژه گاز داشته 
باش��د و گاز خ��ود را از طريق كش��تي به اقصي 
نق��اط دنيا صادر كند. جهان آين��ده، جهان گاز 
اس��ت و ايران بايد بتواند از اي��ن ظرفيت به نحو 
احسن اس��تفاده كند. اينكه ايرانيان اين روزها 
در فضاي مجازي و رسانه ها در خصوص قرارداد 
قطر با ش��ركت چيني صحبت مي كنند، برآمده 
از اين واقعيت اس��ت كشور خود را دوست دارند 
و نمي خواهن��د از رقباي منطق��ه اي خود عقب 
بمانند. سياس��تگذاران ايراني ه��م بايد بدانند، 
عرصه رويارويي امروز كش��ورها، عرصه اقتصاد 
اس��ت و كش��ورها در اين حوزه قدرت خود را به 
رخ مي كشند. ايران همان طور كه در عرصه هاي 
نظامي، فرهنگ��ي، تمدني و... ب��ه دنبال بهبود 
وضعيت اس��ت، بايد در بخش ه��اي اقتصادي 
هم ق��درت و توان خود را ارتقا بدهد. اين ارتقا از 
طريق سرمايه گذاري هاي مشترك با شركت هاي 
داراي فناوري جهاني صورت مي گيرد. بنابراين 
حل مشكل برجام براي ايران و اقتصاد ايران يك 
ضرورت غيرقابل انكار اس��ت ك��ه نبايد آن را به 

تاخير انداخت.

زمان��ي  ك��ه مي خواهيم در 
مورد نرخ ب��ازده مورد انتظار 
س��هامداران صحبت كنيم، 
معموال كف ن��رخ را به عنوان 
حداقل مبلغ درنظر مي      گيريم. 
در كش��وري كه ب��ه  صورت 
مس��تمر تورم باالي 4۰ و ۵۰ 
 درصدي را تجرب��ه مي كند 
و از طرف��ي نرخ بازار بين بانكي )اين مبلغ با نرخ س��ود 
سپرده هاي بانكي متفاوت است( باالي ۲۰  درصد است، 
مبلغي كمتر از تورم و باالتر از سود بين  بانكي را مي توان 
به عنوان كف بازدهي درنظر گرفت كه اين عدد با توجه 
به اينكه سهامدار بورس دارايي ريسكي خريداري مي كند 
و انتظار بيشتري از بازده سرمايه گذاري كم ريسك دارد، 

نرخي بين ۳۰ الي ۳۵  درصد درنظر گرفته مي شود.
زماني كه سهامدار به  جاي سپرده      گذاري در بازار پول 
وارد بازار ريسكي نظير بازار سهام مي شود، طبيعتا در 
قبال پذيرفتن ريسك بيشتر انتظار درآمد بيشتر هم 
دارد. اما ميانگين بازدهي مورد انتظار به اين معناست 
كه بازار سرمايه به  صورت ميانگين بايد كم و بيش اين 
مبلغ را به سهامدار پرداخت كند. منتها اتفاقي كه در 
بازار افتاده اين است كه سهم      هايي در بازار سرمايه به  
ص��ورت رانتي در بازه هاي زماني س��ود خيلي خوبي 
به س��هامدار مي دهند و ميانگين را باال مي برند؛ اين 
در حالي است كه اين س��ودها واقعي نيستند و فقط 
افرادي با به اصطالح پروژه  كردن س��هم به سودهاي 
غيرمنطقي مي      رسند، وگرنه با يك نگاه واقع      بينانه به 
بازار درمي      يابيم كه تمامي افراد جامعه به اين سودها 
دسترسي ندارند. از طرف ديگر با توجه به شرايطي كه 
شاهد هس��تيم و تقريبا بر كسي نيز پوشيده نيست، 
ش��اخص  كل در حال دستكاري  شدن است. روزهاي 
زي��ادي بوده كه ب��ا مثبت خوردن روي چند س��هم 
شاخص      ساز بازار منفي را مثبت جلوه  دادند. بنابراين 
اگر ما دو اس��تثناي پروژه  شدن س��هم و دستكاري 
ش��اخص را درنظر بگيري��م، درمي      يابي��م كه فاصله 
معناداري بي��ن حداقل بازده مورد انتظ��ار و آنچه به 
 صورت ميانگين طي دو سال  اخير از بازار به دست آمده، 
وجود دارد كه شايد به ۵۰  درصد هم برسد و اگر كف را 
حدود ۳۰  درصد درنظر بگيريم، ميانگين بازدهي بازار 
سهام منفي ۲۰  درصد است. اين يعني افراد نه تنها سود 
مطلوبي كسب نكرده اند بلكه مخصوصا تازه      واردترها 
نسبت به ابتداي ورودشان به بورس متحمل زيان هايي 
تا ۲۰  درصد شدند. بخش��ي از اين موضوع در گروي 
اختيارات و توان و وظيفه دولت است كه با حمايت از 
بورس، جلوگيري از قيمت هاي دستوري، دستكاري 
 نكردن شاخص و ساير مواردي كه كارشناسان بارها 
نسبت به آن هش��دار داده اند، وضعيت بازدهي بازار را 
بهبود ببخشد و بخشي از اين موضوع نيز به شركت ها 
ادامه در صفحه 8 مربوط مي شود.  

نحوه تعامل با صادركنندگان و 
چگونگي مديريت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، مسائل مهمي 
هس��تند كه تا حد زيادي بستر 
به وجود آمده در اقتصاد كشور 
براي توسعه صادرات را تعيين 
مي كنند. در سال هاي گذشته 
و پس از جه��ش نرخ ارز، امكان 
آن وجود داش��ت كه ما افزايش قابل توجهي در صادرات را 
به ثبت برسانيم اما چرا اين فرصت از دست رفت؟ به دليل 
اعمال سياست هاي محدودكننده اي كه باعث شد نه تنها 
صادركنندگان جديد وارد عرصه نشوند كه حتي تعدادي از 
فعاالن اقتصادي كه پيش از اين در صادرات حضور داشتند 
نيز ترجيح دادند كه كار خود را متوقف كنند. هيچ منطقي در 
اين موضوع وجود ندارد كه صادركننده ارز خود را با قيمتي 
پايين تر از نرخ بازار به فروش برساند. صرف همين موضوع 
عالمتي منفي به صادركنندگاني است كه قصد دارند كار 
خود را آغاز كنند يا در مراحل ابتدايي تصميم گيري هستند 
و اين در نهايت به ضرر اقتصاد ايران تمام خواهد شد. در واقع 
بخش خصوصي همانطور كه در س��ال هاي گذشته بارها 
تاكيد كرده، امروز نيز معتقد است كه مقرراتي تحت عنوان 
پيمان سپاري ارزي نه تنها راهگشا نيست كه حتي بيشتر 
شبيه به وسيله اي براي ادب كردن صادركنندگان است. آنچه 
كه ما در رابطه با بخش خصوصي واقعي مي دانيم اين است كه 
اين بخش نه تنها قصدي براي بازنگرداندن ارز ندارد كه اساسا 
توان اين كار را نيز نخواهد داشت. با توجه به نرخ باالي تورم 
در اقتصاد ايران، در شرايط فعلي نيز بسياري از واحدهاي 
توليدي با مشكل تامين نقدينگي مواجه هستند و ارز حاصل 
از صادرات بخ��ش مهمي از برنامه هاي آنه��ا براي تامين 
نيازهاي داخلي به شمار مي رود. در چنين بستري، قطعا 
نبايد نگراني براي بازگشت ارز بخش خصوصي وجود داشته 
باشد. در كنار آن بايد توجه كرد كه تنها بخشي از صادرات به 
وسيله شركت هاي غير دولتي انجام مي شود و سهم بزرگي 
از اقتصاد در اختيار شركت هاي دولتي يا خصولتي مانند 
پتروشيمي ها است. در واقع بايد بر اين موضوع تاكيد كرد 
اساس��ا ميزان ارزي كه در اختيار شركت هاي پتروشيمي 
قرار دارد، قابل مقايسه با مثال صادركننده رب گوجه فرنگي 
نيست. از اين رو دولت اگر هم بنا بر برنامه ريزي براي بازگشت 
ارز دارد، بايد ابتدا به س��راغ اين شركت ها و مجموعه هاي 
بزرگ ب��رود. يكي از چالش هايي كه ما در س��ال هاي آخر 
دولت قبل با آن مواجه بودي��م، بحث جابه جايي مكرر در 
مديريت وزارت صم��ت و ايجاد بي ثباتي در اين حوزه بود. 
تحت تاثير اين شرايط بانك مركزي براي دوره اي در رابطه 
با ارز مستقيما ورود كرد كه با توجه به اينكه صادرات يك 
موضوع تخصصي به شمار مي رود، شرايط را بسيار دشوار 
كرد و ناهماهنگي هاي فراواني به وجود آورد. امروز نيز اگر بنا 
بر انتقال كميته اقدام ارزي به بانك مركزي باشد، قطعا اتفاق 
مثبتي رخ نخواهد داد و همانطور كه رييس اتاق بازرگاني 

اعالم كرده، بخش خصوصي با اين موضوع مخالف است.

اي��ن روزها حوزه بهداش��ت و 
درمان بيشتر از هر زمان ديگري 
با مش��كالت عديده دس��ت و 
پنجه نرم مي كند، زماني كه قرار 
شد ارز ترجيحي دارو برداشته 
شود، بس��ياري از متخصصان 
ح��وزه بهداش��ت و درم��ان 
چنين روزهايي را پيش بيني 
مي كردند، اما دولت تعهد داد كه از راه هاي ديگر اين تفاوت 
قيمت را جبران مي كند و خللي در بحث س��المت ايجاد 
نخواهد ش��د، اما حاال وضعيت به گونه اي شده كه حتي 
بيمارستان ها هم براي تامين داروهاي مورد نياز و حتي 
سرم با مشكل مواجه هستند، اين روزها در مجلس بحث 
بر سر استيضاح وزير بهداشت است، اما مساله اينجاست 
كه اس��تيضاح چه دردي را درمان مي كند؟ آيا استيضاح 
وزي��ر مي تواند داروي مورد نياز م��ردم را به داروخانه ها و 
بيمارستان ها س��رازير كند؟ آن زماني كه نمايندگان به 
ح��ذف ارز ترجيحي دارو راي دادن��د و عنوان كردند كه 
دولت را متعهد كرده اند تا مان��ع از افزايش قيمت دارو و 
كمبود آن شود، حاال بايد پاسخگو باشند. چرا كه نه تنها 
آنها كه دولت هم به تعهدات خود در اين زمينه عمل نكرده 
است. بسياري از داروهايي كه امروز در بازار پيدا نمي شوند 
داروهاي توليد داخل هستند، به اين دليل كه بسياري از 
توليد كنندگان دارو ديگر توان تهيه مواد اوليه با ارز آزاد را 
ندارند و همين مساله باعث شد تا ناگهان توليدات دارو در 
كشور به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كند. از سوي ديگر 
نيازمند واردات داروهايي شديم كه قبال در كشور توليد 
مي شد و حاال اين داروهاي وارداتي هم غير قابل استفاده 
هستند و بنا به گفته وزارت بهداشت و درمان ماده موثر 
آنها غيرقابل قبول است. پاسخ اين ضرر و زيان هايي را كه 
به منابع ارزي كشور وارد مي شود چه كساني بايد بدهند؟ 
وقتي بيمارس��تان ها براي انجام عمل جراحي با انواع و 
اقس��ام كمبود داروهاي بيهوشي و سرم مواجه هستند، 
چطور مي توانند سالمت مردم را تامين كنند. بي توجهي 
به كاهش قابل توجه اقالم دارويي در كشور از ماه ها پيش 
شروع شده است، تير ماه بود كه اولين هشدارها در زمينه 
كمبود اقالم دارويي در كش��ور از سوي متخصصان داده 
شد و البته همان زمان هم سازمان غذا و دارو اين مساله 
را تكذيب كرد و كمبود اقالم دارويي را به چند داروي نه 
چندان مهم تقليل داد. در حال حاضر مساله فقط كمبود 
آنتي بيوتيك و سرم در بيمارستان ها و داروخانه ها نيست. 
بس��ياري از داروهاي بيماران خ��اص هم به راحتي پيدا 
نمي شود. از فاكتورهاي انعقادي بيماران هموفيلي گرفته تا 
انسولين براي بيماران مبتال به ديابت. سالمت افراد جامعه 
شوخي بردار نيست، مسووالن نمي توانند نسبت به اين 
مقوله بي تفاوت باشند و نمي توان با وعده و وعيد سالمت 
جامعه را تامين كرد. سوال اينجاست چرا داروهايي را وارد 
كشور مي كنند كه از قبل مورد بررسي قرار نگرفته اند. هنوز 
ادامه در صفحه 3 يادمان نرفته كه...  

مريم شاهسمنديحسن فروزان فردمريم محبيحسن مرادي
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 توصيه كارشناسان مسكن و صاحب نظران حمل و نقل 
به جانشين »رستم قاسمي«

 بخش خصوصي را 
به رسميت بشناسيد

 تب اجاره 
افتاد

حكومت سايه 
 توافق صدوردر بورس

 ۱۰۰ هزار خودروي 
ايراني به ونزوئال

 شرط ايران 
 براي حضور 

در وين

 ۱4 فرمان
بودجه اي رييسي افول صنعت ايران در يك دهه

اگر چه مس��ائل و مشكالت حوزه مس��كن با مدل هاي 
مختل��ف حم��ل و نق��ل متف��اوت اس��ت و ه��ر يك 
 داراي تن��وع خاصي اس��ت اما كارشناس��ان مس��كن و 
صاحبنظران حمل و نقل به وزير بعدي راه و شهرسازي 
توصيه مي كنند كه »بخش خصوصي را ناديده نگيرد« 
و از اين بخش به عنوان بازوي مش��ورتي و اجرايي دولت 
بهره مند ش��ود.  به گزارش »تعادل«، س��رانجام پس از 
چندين ماه زمزمه جدايي رس��تم قاسمي از وزارت راه و 
شهرسازي، روز اول آذرماه ۱4۰۱ سيد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهوري با اس��تعفاي قاس��مي به دليل آن چه 
تش��ديد بيماري وزير اعالم شده، موافقت كرد و شهريار 
افندي زاده را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب كرد. 

در پي اين رويداد، بار ديگر، نقد و بررسي مسائل و مشكالت 
حوزه هاي كاري گس��ترده وزارت راه و شهرسازي كه از 
مس��كن تا جاده، و از ريل تا دريا و پرواز را در بر مي گيرد، 
از سوي كارشناسان داغ شده است. ترجيع بند اظهارات 
كارشناس��ان اما پرهيز از بي اعتنايي وزي��ر بعدي راه به 
ظرفيت هاي بخش خصوصي داخلي در همه عرصه هاي 
ياد شده است. در همين رابطه، محمد رجبي، كارشناس 
حوزه حمل ونقل ريلي گفت: اگر مشاركت همه ذي نفعان 
بخش خصوصي نباشد و آنها در تصميم گيري ها حضور 
نداشته باش��ند، وضعيت با مش��كالت فعلي ادامه پيدا 
مي كند. رجبي در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به اينكه 
وزير پيشنهادي راه و شهرس��ازي بايد چه ويژگي هايي 

داشته باشد، گفت: كسي كه در حاكميت قرار مي گيرد 
بايد نقش پررنگي به فعاالن بخش خصوصي دهد كه آنها 
بتوانند در تصميم گيري ها نقش داشته باشند و درصورتي 
كه كسي اين اس��تراتژي را داشته باشد، موفق مي شود. 
وي با بيان اينكه حاكميت نبايد به معناي اعمال قدرت 
باشد، اظهار كرد: حاكميت نبايد به تنهايي تصميم گيري 
و تصميم سازي كند و تصميم هاي خود را بدون مشورت 
با بخش خصوصي ابالغ كند؛ بلكه بخش خصوصي بايد 
در فعاليت ها درگير باش��د؛ با توجه به اينكه حوزه ريلي 
رگوالتور ندارد، انجمن ها و سازمان هايي كه نمايندگي 
سرمايه گذارهاي بخش هس��تند بايد در سياست هاي 
صفحه 5 را بخوانيد اجرايي دخيل باشند. 



جواد هاشمي| 
رييس جمهور چند روز قبل و در جريان حضور دوره اي خود 
در دستگاه هاي مختلف دولتي، به سازمان برنامه و بودجه 
رفت تا در آستانه يكي از مهم ترين ماه هاي اين سازمان، از 
نزديك در جريان آخرين وضعيت تحوالت و برنامه هاي اين 
سازمان قرار گيرد. بر اساس برنامه ريزي انجام شده، دولت و 
مجلس ظرف هفته هاي آينده، بايد دو قانون مهم را بررسي 
و نهايي كنند. از سويي بر اساس قانون، دولت موظف است 
هر سال تا نيمه آذر، اليحه بودجه سال بعد را به نمايندگان 
ارايه كند و سپس نمايندگان تا پيش از پايان سال، اليحه را 
به قانون تبديل كنند. در كنار آن با فرا رسيدن زمان تدوين 
و تصويب قانون هفتم توسعه، دولت بايد برنامه خود در اين 
زمينه را نيز به شكل نهايي در اختيار مجلس قرار دهد تا 
نمايندگان اين برنامه را نيز از ابتداي سال آينده براي اجرا 
به دولت بازگردانند. با وجود برخي اختالف نظرها، به نظر 
مي رسد در نهايت برنامه اين طور شده كه مجلس ابتدا قانون 
هفتم توسعه را بررسي و نهايي كند و سپس به سراغ بودجه 
1402 ب��رود. اين موضوع به نظر منطقي ترين راه خواهد 
بود زيرا قانون توسعه برنامه كشور براي پنج سال آينده را 
تعيين خواهد كرد و بودجه ساالنه نيز بايد بر اساس همين 
برنامه بررسي و نهايي شود. دولت پيش از اين اعالم كرده 
بود كه بودجه را در روزهاي ابتدايي آذر به مجلس خواهد 
رساند، هرچند به نظر مي رسد اين موضوع الاقل تا اوايل 
هفته آينده اجرايي نشود، از س��وي ديگر سازمان برنامه 
اعالم كرده كه متن قانون توسعه در بهترين حالت، اواخر 
آذر آماده خواهد شد و به اين ترتيب بايد ديد مجلس با چه 
زمان بندي بررسي اين دو قانون مهم را در دستور كار قرار 
مي دهد. با اين وجود اما دولت اولويت هاي بودجه ريزي خود 
را دنبال مي كند. هرچند در تمام سال هاي گذشته، بحث 
اصالحات ساختاري بودجه، جز موارد جزئي به تعويق افتاده 
و هر سال وعده سال آينده داده شده است اما سازمان برنامه 
اعالم كرده كه تالش مي كند در اليحه امسال نيز تغييراتي را 
در اين مسير ارايه كند. با اين وجود رييس جمهور در جريان 
حضور اخير خود در سازمان برنامه، دستوراني 14 گانه را 
براي تعيين مسير اين سازمان در فرآيند نوشتن قوانين 
اقتصادي ارايه كرده كه تا حدي برنامه هاي كالن دولت در 
اين حوزه را مش��خص مي كند. 1. سازمان برنامه و بودجه 
برنامه هفتم را به صورت واقع بينانه، مساله محور، متمركز بر 
اولويت هاي كليدي با اتكاء به سياست هاي كلي برنامه هفتم 
سند تحول دولت مردمي و اولويت هاي تحولي دستگاه هاي 

سياست گذار و مبتني بر آمايش سرزمين تدوين نمايد.
2. رويكرد برنامه هفتم از توزيع منابع مالي بين بخش ها و 
اتكاء صرف به منابع عمومي و تسهيالت بانكي به اصالح 
نظام تنظيم گري دولت ب��ا اتكاء به منابع مردمي و جذب 

سرمايه گذاري خارجي از طريق رفع موانع مهم مشاركت 
مردم و بخش خصوصي در پروژه هاي توسعه اي تغيير يابد.

۳. ب��ه منظور تأمين مالي پروژه هاي مهم توس��عه اي 
س��ازمان برنامه و بودجه موظف است در برنامه هفتم 
الزامات حقوقي و نهادي جلب حداكثري سرمايه گذاري 
بخش غيردولت��ي، داخلي و خارج��ي در پروژه هاي 
توسعه اي س��ودده را مهيا س��ازد و از ابزارهايي نظير 
اهرم سازي زمين هاي دولتي، ساير اموال غيرمنقول 
دول��ت، اعطاي تضامي��ن دولتي، تس��هيل در صدور 
مجوزه��اي الزم و اس��تفاده بهينه از س��ازوكارهاي 
مشاركت با مردم استفاده نمايد. در سه دستور ابتدايي، 
رييس��ي از س��ويي بر لزوم توجه به قانون توسعه، در 
تدوين بودجه تاكيد كرده و از سوي ديگر رسما اعالم 
مي كند كه دولت بايد به سمت مردمي سازي اقتصاد 
حركات جدي خود را دنبال كند. 4. با توجه به اهميت 
بهره وري در دستيابي به رشد اقتصادي سازمان برنامه و 
بودجه با همكاري دستگاه هاي اجرايي نسبت به تدوين 
راهكارهاي ارتقاي بهره وري در برنامه هفتم اقدام نمايد.

۵. به منظور تقويت نظارت دروني دولت بر دستگاه هاي 
اجرايي كه از منابع عمومي يا منابع داخلي شركت هاي 
دولتي استفاده مي كنند سازمان برنامه و بودجه موظف 
اس��ت براي انجام وظايف محوله دستگاه هاي اجرايي 
برنامه هاي عملياتي دس��تگاه ها را اخذ نمايد و ضمن 
بررس��ي دقيق و ب��ا توجه ويژه به تم��ام جزييات آن با 
ابزارهاي مختلف خود اجراي اين برنامه ها را تا حصول 
نتيجه به صورت مستمر پيگيري نمايد در ضمن اين 
سازمان مكلف اس��ت برنامه هاي عملياتي ارايه شده 
دستگاه ها را ظرف مدت ۳ ماه آتي تصويب و ابالغ نمايد.

۶. تنظيم و تخصيص بودجه سنواتي بر مبناي برنامه هاي 
عملياتي دستگاه هاي اجرايي و ميزان تحقق آنها انجام شود 
و از توزيع منابع بودجه بدون تعيين برنامه ها و اولويت هاي 
دستگاه ها پرهيز شود. بدين منظور سازمان برنامه و بودجه 
موظف است پيوست برنامه اي پس از توافق با دستگاه هاي 

اجرايي در زمان تدوين اليحه بودجه تهيه كند.
۷. الگوي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي 
ارايه دهنده مستقيم خدمات عمومي به مردم در خدمات 
كميت پذير، پرتكرار و س��نجش پذير ب��ه صورت نمونه 
عملياتي ش��ود. در اين بخش نيز رييسي مانند تاكيدات 
ماه هاي قبل خود بار ديگر دس��تور داده كه اجراي بودجه 
بايد بر اساس عمليات تعريف شده باشد و دولت خود بر اين 
فرآيند نظارت كند تا دستگاه ها در چارچوب وظايف محوله 

خود و البته با بهره وري باال عمل كنند.
۸. به منظور مديريت بهينه منابع دولت و اجراي موثر برنامه 
بازبيني در هزينه ها، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ايجاد 
ابزارها و الزامات مورد نياز به گونه اي اقدام نمايد كه همزمان 
با افزايش اختيارات و پاس��خگويي و مس��ووليت پذيري 
دستگاه هاي سياست گذار جزييات مالي و بودجه اي تمام 
دستگاه هاي اجرايي سياست گذار و مجري براي سازمان 
مش��خص باش��د و عدم تقارن اطالعات بين س��ازمان و 

دستگاه هاي اجرايي به حداقل برسد.
۹. به منظور تسهيل نظارت مالي عملكردي سامانه يكپارچه 
مديريت مالي دولت با محوريت س��ازمان عملياتي شود 
به طوري كه در اين سامانه اعتبار به جاي پول نقد به دستگاه 
اجرايي اعطا ش��ود و پرداخت نقدي فقط به ذينفع نهايي 
پس از كنترل هاي هوشمند مالي و عملكردي انجام شود.

10. س��ازمان برنامه و بودجه نس��بت به تقسيم كار 

نه��ادي و تدوين نقش��ه راه ارتق��اي حكمراني داده 
كش��ور به گونه اي اقدام نمايد كه سياست گذاري و 
برنامه ريزي ب��ر مبناي داده و اطالعات انجام ش��ود 
بدين منظور تخصيص بخشي از بودجه دستگاه هاي 
اجرايي به تبادل سيستمي داده و خدمت منوط شود.

11. س��ازمان برنامه و بودجه با هم��كاري وزارت امور 
اقتصادي و دارايي برنامه اصالح نظام يارانه هاي انرژي 
را با رويكرد حل مس��اله ناترازي، انرژي توانمندسازي 
مردم و افزايش عدالت در دسترسي به يارانه ها و تضمين 
حداقل دريافتي دهك هاي پايين درآمدي تنظيم و تا 
2 م��اه آتي به دولت ارايه نمايد. در اين دس��تورات نيز 
دولت به مساله عدالت اقتصادي توجه داشته و بار ديگر 
رييس��ي بر لزوم توجه به اصالحات يارانه اي و حركت 
به س��مت اقتصاد عادالنه تاكيد دارد، موضوعي كه در 

دستورات بعدي رييس جمهور نيز ديده مي شود. 
12. به منظور تضمين ثبات و رشد در اقتصاد كشور و 
سنجش نسبت سياست ها در تحقق عدالت اجتماعي 
سازمان برنامه و بودجه براي تمام پيش نويس، مصوبات 
لوايح و تصميمات دولت پيوست ارزيابي شاخص هاي 
كالن اقتصادي را تهيه و در ضميمه مصوبات ارايه نمايد 
در اين پيوست بايد شاخص هاي كالن اقتصادي پس 
از اجراي هر سياست پيش بيني شود تا به پشتوانه اين 
تصوير دولت تصميم بگيرد و همچنين چارچوبي براي 
بحث و ارايه راهكار با متخصصان و انديشمندان در مورد 

راهكارها و سياست هاي دولت ايجاد شود.
1۳. به منظور راهبري تصميمات اقتصادي كش��ور و 
جلوگيري از ايجاد ش��وراها و ساختارهاي موازي براي 
تصميمات اقتصادي در دولت سازمان برنامه و بودجه 
نس��بت به فعال س��ازي دبيرخانه و برگزاري مستمر 

جلسات شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
14. ب��ه منظ��ور افزايش س��رعت كيفي��ت عمليات و 
پاسخگويي دولت به مردم در اس��تان ها سازمان برنامه 
و بودجه موظف اس��ت هدف گذاري و نظارت سازمان را 
از سطح طرح به سطح پروژه تغيير دهد و تمهيدات الزم 
براي نقش آفريني استان ها را با تعيين اولويت ها، اهداف، 
تعريف كمي پروژه هاي مش��خص و تفويض اختيارات 
اجراي��ي انجام دهد. يكي ديگ��ر از برنامه هاي كالن ارايه 
شده از س��وي رييس جمهور نيز به تعريف كمي پروژه ها 
اختصاص يافته و او معتقد اس��ت براي سنجش كيفيت 
عمليات، سازمان برنامه بايد در اين حوزه نيز به شكل جدي 
مراقب شرايط باشد. س��ازمان برنامه در روزهاي آينده از 
اليحه رونمايي خواهد كرد و بايد ديد بودجه تا چه ميزان با 
دستورات رييس جمهور تطابق دارد و البته در نهايت پس از 

تصويب در مجلس به چه شكل اجرايي خواهد شد.
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دولت براي شنيدن نظر مخالف 
گوش شنوا دارد

رييس جمهور اظهار داشت: دولت براي شنيدن حرف 
معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب 
و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم 
مانع هر نوع توس��عه يافتگي است و مردم انتظار دارند با 
آن برخورد قاطع ش��ود. سيد ابراهيم رييسي در جلسه 
چهارشنبه هيات دولت با گراميداشت هفته بسيج و ياد و 
خاطره شهداي بسيجي، روحيه بسيجي را برخورداري 
از اخ��الص، تدبير، عقالنيت، انگي��زه، روحيه خدمت و 
مقاومت و اتكا به خداوند در برابر شدائد، مشكالت و موانع 
دانس��ت و بر حفظ و ارتقاي روحيه انقالبي و بس��يجي 
در همكاران دولت تاكيد كرد. رييس��ي گفت: بس��يج 
حركت سازمان يافته، منظم و با انديشه و انگيزه انقالبي 
و عمل صالح براي پيشبرد اهداف انقالب و گره گشايي 
از زندگي مردم اس��ت و دولت باي��د در تمام عرصه هاي 
خدمت بسيجي عمل كند. رييس جمهور تصريح كرد: 
امروز كه دشمن به صورت هدفمند به جنگ تركيبي با 
داشته هاي انقالب اسالمي آمده و نشاط، اميد و اعتماد 
جامعه و سرمايه اجتماعي ما را هدف گرفته، راه مقابله 
با ش��يطنت ها، فتنه ها و توطئه هاي او پرهيز از هر گونه 
تاخير در انجام امور مربوط به رفاه و آسايش مردم و كار و 
تالش مضاعف براي حل مشكالت است. »لزوم حركت 
مساله محور دس��تگاه هاي اجرايي« و »تامين نيازهاي 
مردم به ويژه توجه به معيش��ت آنها« از ديگر تاكيدات 
رييسي به همكاران دولت بود. رييس جمهور در بخش 
ديگري از س��خنانش ناامني را خط قرمز دولت دانست 
و گفت: امنيت و آرامش زيربناي رشد و پيشرفت كشور 
و فعاليت هاي علمي، اقتصادي و كسب و كارهاي مردم 
است كه دستگاه هاي مسوول بايد به آن توجه ويژه داشته 
باشند. رييسي افزود: دولت براي شنيدن حرف معترض و 
مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش 
تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفت وگو و هم مانع هر نوع 
توسعه يافتگي است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع 
شود. رييس جمهور با اش��اره به دست هاي پنهان براي 
اخالل در بازار ارز، از دستگاه هاي مرتبط خواست تدابير 
اتخاذ شده در اين زمينه را با سرعت و دقت اجرايي كنند.

فشار سياسي، عمل متقابل دارد
رييس سازمان انرژي اتمي گفت: در نطنز ظرفيت جديد 
و زنجيره هاي جديد گازدهي ش��روع ش��ده و در فردو 
ظرفيتي كه توليد 20 درصد مي ك��رد را به ۶0 درصد 
رسانديم. محمد اسالمي، رييس سازمان انرژي اتمي در 
جمع خبرنگاران در حاشيه هيات دولت گفت: همانطور 
كه قبال اعالم كرديم، رفتار سياس��ي و فشار سياسي و 
اقداماتي كه از جنس عدم توجه به روند توافق و مذاكرات 
بوده داراي يك عمل متقابل خواهد بود و سازمان انرژي 
اتمي در راستاي قانون اقدام راهبردي در سايت فردو و 
نطنز ظرفيت جديدي را براي غني سازي ايجاد كرد كه 
كل اين عمليات در چارچوب موازين و مقررات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي است. اسالمي ادامه داد: در نطنز 
ظرفيت جديد و زنجيره هاي جديد گازدهي آن شروع 
ش��ده اس��ت و در فردو ظرفيتي كه تولي��د 20 درصد 
مي كرد را به ۶0 درصد رسانديم و در گام  تكميلي كه در 
حال اقدام است از سانتريفيوژهاي نسل جديد استفاده 
و نسل ششم را جايگزين نس��ل اول خواهيم  كرد. وي 
تصريح كرد: فشار سياسي و قطعنامه راه حل موضوع 
نيس��ت و مالك و معيار براي حل و فصل موضوعات، 
اين نوع رفتارها نيست كه به موارد اتهامي دامن بزنند و 
رفتار حرفه اي آژانس را مي طلبد. رييس سازمان انرژي 
اتمي گفت: امريكا كه از اين سند خارج شده نه تنها به 
تعهدات خود عمل نكرده، بلكه مانع اقدامات ديگران 
هم شده است، اميدواريم روزي اگر بخواهند به تفاهم 
پايبند باشند به همان  متن و به همان ضوابط و چارچوب 
برگردند و بي��ش از اين با عمليات رواني و جوس��ازي 
سياس��ي حقوق ملت ايران را تضعيف نكنند. محمد 
مرندي، مشاورتيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات وين 
با بازنش��ر خبر پرس تي وي درباره آغاز غني سازي ۶0 
درصدي در تاسيسات فردو، در صفحه توييترش نوشت: 
ايران همواره به تحريكات و تهديدات غرب پاسخ داده 
است. امريكا و اتحاديه اروپا بايد بدانند كه تكبر عواقب 
دارد. مرندي در ادامه گف��ت: اميد رژيم هاي غربي به 
تحريم ها، ليبرال هاي ايران، اغتشاشگران و تروريست ها، 
تماما شكست خورده است. او افزود: با عميق تر شدن 

بحران جهاني، اهرم فشار غرب رنگ مي بازد.

پارلمان اروپا
اشتباه راهبردي كرد

رييس فراكسيون ديپلماسي بين المللي و منافع ملي 
مجلس شوراي اسالمي قطع ارتباط پارلمان اروپا با 
جمهوري اسالمي ايران را يك اشتباه راهبردي و در 
راستاي نگاه سلطه طلبانه و فشار حداكثري دانست. 
حسين نوش آبادي در واكنش به اظهارات اخير رييس 
پارلمان اروپا درباره قطع ارتباطات و گفت وگوهاي 
مستقيم ميان پارلمان اروپا و جمهوري اسالمي ايران 
گفت: اين اقدام در راستاي راهبرد نظام سلطه مبني 
بر فشار حداكثري است. آنها درصددند به جمهوري 
اسالمي از ابعاد مختلف سياسي ،  اقتصادي،  رسانه اي 
و فضاسازي و تخريب افكار عمومي فشار وارد كنند 
كه اين بار موض��وع قطع رواب��ط پارلماني را مطرح 
كردند. وي ادامه داد: سوال اين است كه كدام يك از 
كشورهاي اروپايي روابط درستي در حوزه پارلماني با 
جمهوري اسالمي داشتند؟ آنها براي ارتباط پارلماني 
با ما هراس داشته و قائل به تعامل و گفتمان در بخش 
پارلماني نبودند. اين عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه »پارلمان 
جمهوري اسالمي ايران قدرتمند، مردمي  و مستقل 
است«، گفت: برخالف كشورهاي اروپايي داعيه دار 
آزادي كه نمايندگان ش��ان نيز مردمي نيس��تند، 
پارلمان ايران مردمي و مستقل است؛ آنها براي ارتباط 
با نمايندگان پارلمان ايران در قالب كنوانسيون ها، 

معاهده ها و روابط پارلماني واهمه داشتند.

كدام خدمات مشمول 
معافيت هاي مالياتي هستند؟

طبق ماده ۹ قان��ون ماليات ب��ر ارزش افزوده، برخي 
كاالها و خدم��ات از پرداخت ماليات و عوارض معاف 
هس��تند كه اين معافيت 1۷ خدم��ت مختلف را در 
ب��ر مي گيرد. قان��ون ماليات ب��ر ارزش اف��زوده كه با 
عنوان اليحه به مجلس تقديم ش��ده بود، با تصويب 
در جلس��ه علني دوم خردادماه سال گذشته و تاييد 
شوراي نگهبان توسط مجلس به دولت ابالغ شد و بند 
»ب« ماده »۹« قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده 
درمورد خدماتي است كه معاف از ماليات هستند. بر 
اين اساس خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، 
خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان ها 
نخستين دسته خدماتي هستند كه مشمول معافيت 
مي ش��وند. دومين گروه خدم��ات مربوط به خدمات 
درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني 
كردن - مكانيزاس��يون آب كشاورزي، كشت بافت و 
توليد اندام هاي تكثيري گياهان است. خدمات زينك، 
چاپ، انتش��ار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، 
كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي 
موسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات 
كاالها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات سومين 
گروهي هس��تند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف 
شده اند. ارايه خدماتي كه مابه ازاي آن به صورت حقوق 
و دستمزد پرداخت مي ش��ود در صورتي كه مشمول 
فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي 
مستقيم باشد نيز در اين دسته قرار دارد. البته اين مورد 
يك تبصره دارد و آن اين است كه: ارايه خدمت توسط 
شركت هاي تأمين نيروي انساني و شركت هايي كه از 
طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار 
گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارايه مي كنند )مانند 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرستاري و خدمات 
نظافتي(، بخش��ي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي 
حقوق ودستمزد مي شود، معاف است. حكم اين بند 
مشروط به تاييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط 
سازمان بيمه گر است. عمليات و خدمات بانكي شامل 
دريافت سپرده، اعطاي تسهيالت يا ايجاد اعتبار، ارايه 
ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط 
و مصوبات ش��وراي پول و اعتب��ار پنجمين خدماتي 
اس��ت كه معاف از ماليات هستند. ششمين خدمات 
نيز خدمات اعتب��اري قرض الحس��نه صندوق هاي 
قرض الحس��نه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك 
مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به 
موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛ است. خدمات 
مالي و اعتباري اعطاي تسهيالت توسط صندوق هاي 
حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و 
پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون 
تأسيس شده يا مي شوند در چارچوب اساسنامه آنها 
هستند نيز جزو خدمات مذكور محسوب مي شوند. 
هشتمين خدمات شامل خدمات بيمه هاي زندگي، 
خدمات بيمه هاي محصوالت كش��اورزي، خدمات 
بيمه اجتماعي و درمان تكميلي مي ش��وند. دهمين 
خدم��ات مربوط به خدمات انتش��ار و نق��ل و انتقال 
س��هام، حق تقدم، سهم الشركه و س��اير اوراق بهادار 
موضوع بن��د )24( ماده )1( قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اس��المي ايران مصوب يكم آذرماه س��ال 
1۳۸4 4با اصالحات بعدي اس��ت. ص��دور و ابطال، 
نقل و انتقال واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي 
س��رمايه گذاري داراي مجوز ازسازمان بورس و اوراق 
بهادار يازدهمين، منحصرا س��ود تسهيالت اعطايي 
شركت هاي واسپاري )ليزينگ( داراي مجوز فعاليت 
از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به مشتريان 
)مصرف كنندگان( دوازده��م و خدمات حمل و نقل 
)اعم از بار و مسافر( درون و برون شهري و بين المللي 
جاده اي، ريلي و دريايي سيزدهمين خدمت معاف از 
ماليات هستند. خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي 
چهاردهمين گروهي محسوب مي شوند كه از ماليات 
معاف ش��ده اند. خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره 
و پايي نتر، مهمانپذيرها و س��اير مراكز اقامتي داراي 
مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي يا اتحاديه هاي ذي ربط پانزدهمين، قدرالسهم 
هزينه مشترك )شارژ( دريافتي توسط شركت هاي 
خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره 
امورش��هرك هاي صنعتي مصوب ۳1 ارديبهش��ت 
1۳۸۷ از واحده��اي تولي��دي، صنعت��ي و خدماتي 
مستقر در ش��هرك هاي صنعتي بابت ارايه خدمات 
به آنها شانزدهمين و خدمات فني، بازسازي، تعمير 
ونگهداري كاالهاي موضوع جزو )1۷( بند »الف« اين 
ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاه هاي نظامي، 
انتظامي و امنيتي ارايه مي شود، مطابق فهرستي كه 
با تصويب وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
و امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي شود هفدهمين 

گروهي هستند كه از ماليات معاف شده اند.

رشد اقتصادي كدام كشورها 
صعود كرد؟

اقتصاد منطقه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه 
در سه ماهه سوم 0.4 درصد رشد كرد. به گزارش 
اكونوميك، بر اس��اس برآوردهاي موقت منتش��ر 
ش��ده، توليد ناخالص داخلي در منطقه س��ازمان 
همكاري اقتصادي و توسعه )OECD( در جوالي 
تا سپتامبر 0.4 درصد نسبت به سه ماهه افزايش 
يافت. داده هاي منطقه سازمان همكاري اقتصادي 
و توسعه نشان داد كه اين رقم از رشد 0.۵ درصدي 
سه ماهه دوم، كاهش يافته است. از ميان كشورهاي 
منطقه س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه كه 
نزديك به اوكراين هستند، اقتصاد لهستان در سه 
ماهه س��وم پس از انقباض 2.4 درصدي سه ماهه 
دوم، 0.۹ درصد رش��د كرد. از سوي ديگر، توليد 
ناخالص داخلي در لتوني 1.۷ درصد، اس��لووني 
1.4 درصد و مجارستان 0.4 درصد به صورت سه 

ماهه در جوالي تا سپتامبر كاهش يافته است.

از برنامه ريزي بر اساس عملكرد تا پرداخت نقدي به ذينفعان

وزير امور خارجه مطرح كرد

14 فرمان بودجه اي رييسي

شرط ايران براي حضور در نشست وين
حسين اميرعبداللهيان در دومين نشست خبري خود با 
خبرنگاران داخلي و خارج��ي اظهار كرد: علي رغم جنگ 
 تركيبي و شناختي ايجاد شده عليه كش��ور در اين مدت 
نه تنها مراجعات ايرانيان به سفارتخانه ها و كنسولگري هاي 
كشور در خارج كم نشده بلكه شاهد رشد مراجعه ايرانيان 
در خارج از كشور به اين مكان ها براي پيگيري امور كنسولي 
خود بوده ايم. امير عبداللهيان همچنين با اش��اره به روند 
تصويب قانون جامع حمايت از ايرانيان خارج از كشور گفت: 
تصويب اين قانون در دستور كار ما است تا بتوانيم خدمات 
بهتري به ايرانيان خارج از كشور ارايه كنيم. وزير امور خارجه 
كش��ورمان در ادامه صحبت هاي خود با تشريح دكترين 
سياست خارجي دولت س��يزدهم اظهار كرد: در دكترين 
سياست خارجي متوازن دولت سيزدهم نگاه به همسايگان 
و همچنين توجه به آسيا در جايگاه ويژه اي قرار دارد و اين 
دكترين در مسير درست و رو به رشدي قرار گرفته است. 
وزير خارجه با بيان اينكه از حدود 14 ماه گذش��ته حجم 
تبادالت تجاري كش��ور از قاره اروپا تا ساير نقاط جهان به 
ويژه همسايگان و آس��يا از ۳۷ درصد در كمترين حالت تا 
۵۷1 درصد رش��د داشته است، تصريح كرد: بخش عمده 
اين رشد مربوط به خارج از حوزه سنتي تجارت كشور در 
عرصه نفت و انرژي بوده است. امير عبداللهيان همچنين در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود به ناآرامي هاي اخير در 
كشور اشاره كرد و گفت: خوشبختانه توطئه اي كه بر اساس 
اسناد دقيق و موجود در دستگاه ديپلماسي كشور با هدف 
ايجاد جنگ تروريس��تي، ايجاد جنگ داخلي و در نهايت 
تجزيه جمهوري اسالمي ايران در هفته گذشته با استفاده 
از احساس��ات پاك مردمي دنبال مي شد شكست خورده 
است. وي ادامه داد: زماني در اثناي اين توطئه يك ديپلمات 
عاليرتبه غرب��ي در يك ديدار ديپلماتيك اظهار داش��ت 
امريكا در عراق در سال هاي اخير و در دوره نخست وزيري 
آقاي عادل عبدالمهدي توانست در يك كشور 41 ميليون 
نفري تنها با آوردن ۳0 ه��زار زن و جوان عراقي به ميدان 
التحرير عراق و برخي از ميادين در ديگر استان هاي عراق و 
به كارگيري ظرفيت هاي موجود در فضاي مجازي، دولت 
حاكم در عراق را ساقط كند و دكتر عادل عبدالمهدي در 

نهايت براي مصالحي بزرگ تر از سمت خود استعفا داد.
امير عبداللهيان تصريح كرد: آن مقام غربي مدعي بود كه 
در قبال ايران نيز با استفاده از برخي شرايطي كه در داخل 
كشور پيش آمده اس��ت و احساس��اتي كه در تعدادي از 
جوانان برانگيخته شده است چنين فرصت بزرگي را امريكا 
و تعداد اندكي از كشورهاي غربي در مقابل خود مي بينند و 
اميدوارم كه به اهداف خود در اين زمينه دست پيدا كنند. 
اين ديپلمات عاليرتبه ايراني گفت: دخالت هاي خارجي 
در امور داخلي ايران در هش��ت هفته گذشته در اوج خود 
قرار داش��ت و دستگاه ديپلماس��ي به صورت مستمر اين 
دخالت ها و اظهارنظرهاي صورت گرفته را رصد مي كرد. امير 

عبداللهيان در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
فعاليت برخي از گروه هاي تروريستي در برخي از نقاط كشور 
از جمله در برخي از استان هاي غربي كشور و نقاط مرزي 
اظهار كرد: تروريست ها و ضد انقالب در ۷۶ مركز در اقليم 
كردستان فعال شده اند و سالح هاي امريكايي  و اسراييلي 
را وارد كشور كرده اند. ما طي هشت هفته گذشته طي دو 
مرحله در تهران و بغداد با مقامات كش��ور دوس��ت و برادر 
عراق و اقليم كردستان نشست هاي متعددي برگزار كرديم 
و توافق هاي زيادي را براي اين گروه هاي تروريستي به عمل 
آورده ايم. وي ادامه داد: دوستان در حكومت مركزي عراق 
متعهد شده اند كه اين گروه هاي تروريستي را كه از ۷۶ نقطه 
تحركاتي را عليه امنيت ما در استان هاي غربي آغاز كرده 
بودند از اين نواحي دور كنند و اين گروه هاي تروريستي را 
خلع سالح كنند. گفت وگوها در اين زمينه انجام شده است 
و ما پيگير اين هستيم كه توافقات انجام شده اجرايي شود. 
امير عبداللهيان تصريح كرد: زماني كه نيروهاي مسلح عراق 
در مرزهاي مشترك ايران و اقليم كردستان مستقر شوند و 
امنيت مرزها را تضمين كنند ديگر نيازي نيست كه ما براي 
تامين امنيت مان و مقابله با تروريست ها اقداماتي را انجام 
دهيم ولي در چارچوب حقوق بين الملل و منشور سازمان 
ملل تا زماني كه تهديد از سوي گروه هاي تروريستي مستقر 
در كشور همسايه متوجه ما باشد نيروهاي مسلح ما براي 
تامين امنيت حداكثري كشور به اقدامات خود ادامه مي دهند 
و ما در دستگاه هاي ديپلماسي و امنيتي نيز به گفت وگوها 
و مذاكرات خود با دولت دوست و برادر عراق ادامه مي دهيم 
تا آنها به توافقات و تعهداتي كه در اين زمينه داده اند عمل 
كنند. وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به سابقه امريكا و برخي كشورهاي اروپايي در موضوع 
حقوق بشر، گفت: آنها در جايگاهي نيستند كه بخواهند در 
خصوص حقوق بشر در ايران مدعي باشند. امير عبداللهيان 

همچنين اش��اره كرد كه در ارتباط با ناآرامي هاي اخير در 
ايران كميته ملي زيرنظر وزير كشور و رييس شوراي امنيت 
كش��ور ايجاد شده است. وي در ادامه اين نشست در پاسخ 
به سوال خبرنگاران درباره اينكه آيا مذاكرات برجام نبايد 
بازتعريف شود و آرايش جديدي را كشور اتخاذ كند؟ گفت: 
در مذاكرات براي رفع تحريم يكي از مسائلي كه تاخير ايجاد 
كرد حل مسائل اتهامي آژانس بوده است. پيشنهاد طرف 
امريكايي اين بود كه برجام را ابتدا تاييد كنيم و مس��ائل با 
آژانس را در فرصتي در آينده حل كنيم. يعني پيچ و مهره 
و توان هس��ته اي جديدمان كه بر مبناي قانون راهبردي 
ايجاد شده اس��ت را باز كنيم و بعد درباره مسائل با آژانس 
صحبت كنيم كه اين از خطوط قرمز ما بود و نپذيرفتيم. ما 
با طرف هاي مختلف در اين مورد صحبت و تاكيد كرديم 
آژانس از مسير فني منحرف ش��ده و وارد مسير سياسي 
شده اس��ت. آنها گفتند ما توصيه مي كنيم به آژانس تا در 
مسير فني حركت كند. اما در يك هفته گذشته در حالي 
كه توافق شده بود هيات آژانس به ايران بيايند به يك باره در 
مجموعه جنگ تركيبي عليه ايران قطعنامه جديد روي ميز 
گذاشتند! صحبت ما با اين كشورهاي اين است كه چطور به 
شما اعتماد كنيم؟ در حالي كه قرار بود ضامن رفتار آژانس 
باشيد خودتان در حال سوءاستفاده از آژانس هستيد. وي  
ادامه داد: همچنين امريكا ابتدا پيشنهاد كرده بود با رسيدن 
به برجام يا بدون برجام تبادل زندانيان انجام ش��ود، اما 40 
روز بعد گفتند تبادل زندانيان با برجام انجام شود. ما گفتيم 
اين افت و خيزهاي شما ديوار بي اعتمادي را قوي تر مي كند. 
البته در يك ماه و نيم گذشته آنها دوباره به طور جدي دنبال 
تبادل زندانيان هستند و ما به خاطر مسائل انساني اين مساله 
را دنبال مي كنيم. وزير امور خارجه گفت ما مبتني بر تامين 
حداكثري منافع ملي با هدف بازگشت به برجام مذاكرات را 
ادامه مي دهيم. از نظر ما برجام با همه ضعف و قوت ها روي 

ميز است و معتقديم موضوعي كه در پايان دولت قبل و در 
يك سال گذشته مذاكره ش��ده مي تواند به نقطه نهايي و 
توافق برسد. اميرعبداللهيان در پاسخ به سوالي ديگر گفت: 
امريكايي ها در تبادل پيام ها به يك شكل و در رسانه به شكل 
ديگر عمل مي كنند. پاسخ شان اين است كه در رسانه به افكار 
عمومي داخل امريكا نگاه مي كنيم از اين رو اظهاراتشان دو 
گانه و با هدف امتياز گرفتن از ايران و تشديد اغتشاش در 
ايران انجام مي شود. وي درباره نشست كارشناسان نظامي 
ايران و اوكراين گفت: در چارچوب همكاري هاي دفاعي با 
روسيه قبل از شروع جنگ اوكراين تقريبا يازده ماه قبل از 
شروع جنگ يكي از اقالم دفاعي كه به روسيه فروختيم تعداد 
بسيار معدودي پهپاد ايراني بود و هنوز هيچ مدركي از طرف 
اوكرايني مبني بر استفاده از پهپاد ايراني در جنگ اوكراين 
دريافت نكرده ايم. اخيرا تيم سياسي و نظامي از دو كشور در 
كشور ثالث با هم گفت وگو كردند و ما بررسي هاي خود را 
ادامه مي دهيم. وزير خارجه افزود: وزير خارجه اوكراين در 
تماس تلفني قبل از اين نشست تاكيد كردند يك پهپاد سالم 
به دستشان افتاده كه روسي است اما شبيه شاهد 1۳۶ ايران 
است و من در پاسخ گفتم اين حرف يعني ايران به مواضع 
خودش پايبند است. البته ما دو بار به روس ها گفتيم كه از 
چه سالحي استفاده مي كنيد و آنها گفتند صرفا از سالح 
ساخت روسيه در جنگ استفاده مي شود. ما از تداوم جنگ 
ناخرسنديم و جنگ را راه حل نمي دانيم و به تالش خودمان 
براي خاتمه جنگ ادامه مي دهيم. وي  در  پاسخ به اينكه وزير 
خارجه انگليس گفته طرح ماه مارس روي ميز است و از ايران 
خواسته طرح را بپذيرد؟ االن تبادل پيام مطابق كدام متن 
است؟ امكان مذاكرات دو جانبه ايران و امريكا در چارچوب 
برجام وجود دارد؟ گفت: متن روي ميز نتيجه گفت وگوهاي 
چندماهه در وين و ايده هاي مختلف در ماه هاي گذش��ته 
اس��ت. ما در س��ه موضوع با طرف امريكايي هنوز تفاوت 
ديدگاه داريم و سه كشور اروپايي در اين موضوعات با امريكا 
همكاري مي كنند، اما آقاي بورل و مورا تالش دارند به يك 
راه حلي دست پيدا كنيم. اين موضوعات حل مسائل آژانس 
و تضمين اقتصادي و تسري تحريم به طرف هاي ثالث است.

وي ادامه داد: در موضوع تضمين اقتصادي سعي كرديم 
آن را فرموله كنيم يعني مدت اجراي قرارداد شركت هاي 
خارجي در ايران بايد طوري باشد كه سرمايه گذار بتواند 
اعتماد كند. اينكه بگويند تا پايان دولت آقاي بايدن در 
توافق مي مانيم اما از فرداي آن خبر نداريم قابل قبول 
نيست. ما با يك قبيله در امريكا طرف نيستيم. قرار نيست 
آمد و رفت دولت ها قرارداه��اي بين المللي را متزلزل 
كند. از اين رو بر اساس آخرين متني كه تجميع شده از 
ديدگاه هاي كارشناسي و تبادالت فزاينده است، عمل 
مي كنيم. ما اكنون روي ميز متن آقاي بورل را داريم كه 
به مقدار زياد ديدگاه ها در آن تجميع شده اما معتقديم 

در سه موضوع هنوز نياز داريم متن نيرومندتر باشد.



مژده ابراهيمي|چندي پيش شايعه استعفاي مجيد 
عشقي بين فعاالن بازار سرمايه پيچيد و زمزمه هاي 
رفتن وي مطرح شد كه به گفته مدير روابط عمومي 
اين سازمان استعفايي در كار نبوده و تمامي موارد در 
حد شايعه بوده كه تكذيب شد؛ اما بعد از چند هفته به 
يك باره اخباري مبني بر استعفاي مجدد عشقي و اسم 
رضواني فر - مديرعامل اسبق شستا - به جاي مجيد 
عشقي عنوان و مطرح شد كه دست به دست چرخيد؛ 
همچنين براي اولين  بار قبل از برگزاري جلسه شوراي 
عالي بورس اين خبر درز پيدا كرد و مسووالن اين شورا؛ 
وزير اقتص��اد و افراد صاحبنام اين خبر را تاييد كردند 
و اما در س��ي ام آبان ماه؛ ساعت 10:30، صبح جلسه 
شوراي عالي بورس برگزار شد كه به نقل از رسانه هاي 
معتبر، اعضاي شوراي عالي بورس با استعفاي مجيد 
عشقي موافقت كردند و محمد رضواني فر در سازمان 
بورس جايگزين وي ش��د. ولي به يك باره همه اخبار 
منتشر شده تكذيب ش��د و مجددا عشقي، سكاندار 

سازمان بورس ماند.
حال سوال اينجاست چه اتفاقاتي در اين جلسه رخ داد 
كه در دقيقه 90 عشقي ماندگار شد و چرا هيچ مسوولي 

پاسخگوي اين سوال نيست؟
 به نظر مي آيد كه اكنون زمان شفاف سازي اين موضوع 
اس��ت؛ چون اگر به موق��ع اين ابهام برطرف نش��ود، 
مي تواند ضربه بزرگي به اعتماد سهامداران و مردم وارد 
كند و از همه مهم تر اين است كه فعاالن بازار سرمايه با 

اتفاق رخ داده ديگر اميد به ثبات بازار ندارند.
طبق اخبار واصله و با توجه به گزارش خبرگزاري آنا، 
دو نفر در اين جلسه موجب ابقاي مجيد عشقي شدند؛ 
اولي��ن نفر كه اصرار بر ماندن رييس س��ازمان بورس 
داش��ته، غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق بازرگاني 
ايران است كه چرايي اصرار وي مشخص نيست و اما 
نقش دومين نفري كه در جريان اين اتفاق نادر بسيار 
مهم است؛ كسي نيست جز مسوولی در يک قوه ديگر !

 ولي چه نسبتي بين اين فرد با سازمان بورس وجود دارد؟ 

بر اساس شنيده ها، اين مسوول که نسبتی هم  با يکی 
از مديران سازمان بورس دارد  در دقيقه نود با البي هاي 
مانع همراهي اعضاي ش��ورا عالي بورس با استعفاي 
مجيد عش��قي مي ش��ود. به اين  ترتيب عشقي با اين  

پشتوانه بر سر كار مي ماند.
اين حواشي در حالي بين اهالي بازار سرمايه دهان به 
دهان چرخيد كه گمانه زني هايي درباره اخذ دريافت 

چند مجوز باقي  مانده نيز در اين ميان مطرح است. 
شايد به جرات بتوان ادعا كرد اين سطح از عدم شفافيت 

و پر حاشيگي در نهاد ناظر در چند سال اخير كم سابقه 
و حتي بي سابقه بوده است؛ در نتيجه به نظر مي رسد 
در شرايط فعلي سازمان بورس به عنوان آينه اقتصاد 
نياز جدي به يك »جراحي اساسي« دارد. همچنين 
رويكرد ضعيف و غيرحرفه اي روابط عمومي سازمان 
بورس، اهالي بازار سرمايه را از پاسخگويي درست به 
رسانه ها آنچنان مايوس كرده كه هم اكنون از مسووالن 
مربوطه خواستاريم تا در باب اين موارد شفاف سازي 
كنند كه اخبار به درستي منعكس و از ابهامات بيشتر 

جلوگيري شود.
از رييس سازمان بورس و وزير اقتصاد هم خواستاريم 
كه به جاي س��كوت به س��واالت خبرن��گاران در اين 
خصوص پاسخ روشن و دقيق بدهند؛ به نظر مي رسد 
در بلندمدت، شفافيت بهتر از البي جواب خواهد داد و 
اعضاي شوراي عالي بورس نيز بايد بدانند كه مسووليت 
بي اعتمادي فعاالن و سهامداران بازار سرمايه را بر عهده 
دارند و نمي توانند بار مسووليت خود را به گردن اعضاي 
بدون راي اين شورا؛ يعني نمايندگان ناظر مجلس بر 
شورا بيندازند!! مجلس از چند ماه قبل موضوع تحقيق و 
تفحص در بازار سرمايه را كليد زده بود كه اتفاقا عشقي 
در رفت و آمدهاي خود به مجلس از آن استقبال كرده 
بود و مجلس هم در پي اين استقبال زمينه تحقيق و 
تفحص از عملكرد شخص رييس سازمان بورس را به 
جمع موارد قابل بررسي اضافه كرده تا مزيد خرسندي 

ايشان شود.

جوابيهارز

ادامه از صفحه اول

3 .Thu  بانك و بيمه November 24. 2022  2366   پنجشنبه 3 آذر 1401    29 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره

تثبيت نرخ دالر 
در كانال ۳۵ هزار تومان 

قيم��ت دالر در بازار تهران روند باثبات��ي دارد و ميل به 
كاهش. اين روند را س��يگنال بازارهاي موازي نيز تاييد 
مي كنند. باي��د ديد در هفته آينده قيم��ت دالر بر چه 
مداري حركت مي كند؟ قيم��ت دالر در حالي بر مدار 
ثبات با تمايل به پله هاي پايين تر در جريان اس��ت كه 
معامله گران كف بازار تمايلي به فروش دالرشان ندارند. 
به نظر مي رسد در انتظار رشد قيمت، ترجيح مي دهند، 
صبور باشندقيمت دالر در كانال 3۴ تا مرز 3۵ هزار تومان 
در نوسان است. اما بازارهاي موازي نيز در ۲ روز گذشته 
مهر تاييدي بر روند كاهشي قيمت دالر در بازار معامالت 
تهران زدند؛ به گونه اي كه نرخ دالر فردايي و ش��نبه اي 
ه��م از روند كاهش��ي در بازار ارز حكاي��ت دارد. برخي 
تحليلگران تقاضا در بازار ارز طي هفته گذشته را كاهشي 
عنوان كردند و آن را عاملي براي توقف رشد قيمت دالر. 
آنها معتقدند در روزهاي آينده تقاضا براي دالر افزايش 
مي يابد. فعاالن بازار ارز هم ديروز از رونق گرفتن دوباره 
اجاره كارت ملي گفتند. شايد مانند روزهاي اوج اجاره 
كارت ملي براي خريد سهميه ارزي افراد، اين بازار داغ 
نباش��د، اما بازار به آن تمايل نش��ان داده است.در واقع 
اين ترس از برخورد انتظامي اس��ت كه مردم با احتياط 
پيش مي روند. در گزارشي كه از سوي اكو ايران منتشر 
شده نيز، به خبر غني س��ازي ۶0 درصدي ايران اشاره 
مي كند و آن را عاملي براي ممانعت از روند رشد قيمت 
دالر مي داند. بر اساس اين گزارش، اين اقدام ايران روند 
مذاكرات هسته اي برجام را بار ديگر به راه  مي اندازد. هر 
چند با وجود ادامه ناآرامي هاي اجتماعي به نظر مي رسد، 
حتي احتمال نشستن پشت ميز مذاكره در شرايط فعلي 
از دست رفته است و اميد به توافق در افق هاي دور دست 
هم پيدا نيست. همچنين در بخشي از اين گزارش آمده، 
دالر سليمانيه كه به طور س��نتي از قيمت دالر در بازار 
معامالت تهران جلو تر است، در روزهاي گذشته از دالر 
تهران عقب مانده است. علت اين امر را هم شنيده هايي 
مبني بر بستن معامالت آنالين برخط سليمانيه توسط 
ايران از س��وي معامله گران عنوان مي كند. امروز ۲ آذر 
1۴01 س��يگنال درهم امارات نيز روند كاهش قيمت 
دالر در بازار معامالت تهران را تاييد مي كند. درهم كه 
در روزهاي گذشته هر روز يك پله عقب نشيني كرده، 
امروز نيز كاهش قيمت داش��ت و به پله ۶ كانال 9 هزار 
تومان رس��يد. دالر هرات هم با قيمت 3۴ هزار و ۸00 
تومان در لحظه نگارش اين گزارش معامله مي ش��ود و 
تالش براي شكستن محدوده مقاومتي 3۵ هزار تومان 
براي دالر هرات همچنان بي نتيجه مانده است. فردايي 
اين ارز هم س��يگنال كاهش قيمت را دارد. فعاالن بازار 
در روزهاي گذش��ته پيش بيني كردند اگر دالر هرات 
محدوده 3۵ هزار توماني را بش��كند، قيم��ت دالر در 
تهران روند افزايش قيمت خواهد داش��ت. در هفته اي 
كه گذشت نهاد پولي كشور براي كنترل بازار ارز دست 
به ارايه بسته اي زد كه به اعتقاد تحليلگران بازار، تكراري 
و بي ثمر بود. بسته اوراق ارزي عرضه شد اما مورد اقبال 
قرار نگرفت. اين در حالي است كه رونمايي و استقبال از 
چنين بسته هايي از سوي مردم نيازمند سطوح باالي 
اعتماد عمومي و خوش عهدي دولت در دوره هاي قبلي 
است. اما هيچ يك از اين دست آوردها در سطح جامعه 
به چشم نمي خورد. در مقطع فعلي دولت توانست قيمت 
دالر را با هر ابزاري در محدوده نسبي مورد نظر خود نگه  
دارد. س��وال اين است بار ديگر كه فنر دالر در رفت، ابزار 
دولت براي مهار قيمت چه خواهد بود؟ به اعتقاد يكي از 
كارشناسان بازار، دولت در مقاطع قبلي هم از اين ابزارها 
بهره گرفته و شايد براي بار ديگر بسته واريز نامه ارزي را رو 
كند! آنچه از برآيند بازار ارز مشخص است قيمت دالر باال 
مي رود اما آهسته و پيوسته؛ با تنفس در برخي مقاطع. به 
نظر مي رسد اين افزايش قيمت به سياست دولت تبديل 
شده تا از شوك به بازار و عوارض افزايش قيمت ناگهاني 
دالر، جلو گيري كند. دبيركل كانون صرافان با بيان اينكه 
ظاهرا بازار ارز مي خواهد خود را در كانال 3۵ هزار تومان 
تثبيت كند، گفت: عمال عمليات خاصي جهت كاهش 
نرخ دالر به زير كانال 30 هزار تومان صورت نگرفته است.  
كامران سلطاني زاده در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
بازار ارز اظهار كرد: قيمت  دالر در بازار فعال در اواسط كانال 
3۵ هزار تومان با جديت ايستادگي كرده است و عليرغم 
كاهش خريد مردم و خلوت شدن صرافي ها، شاهد كاهش 
مدنظر قيمت ارز نبوده ايم.  وي با بيان اينكه ظاهرا بازار 
ارز مي خواهد خود را در كانال 3۵ هزار تومان به تثبيت 
برساند، گفت: عمال عمليات خاصي براي كاهش نرخ دالر 
به زير 30 هزار تومان صورت نگرفته است.  دبيركل كانون 
صرافان ادامه داد: خبر انتشار اوراق ارزي زماني اعالم شد 
ك��ه دالر در كانال 3۴ هزار تومان به 3۵ هزار تومان بود و 
علي رغم اين كار، دالر در كان��ال 3۵ هزار تومان خود را 
تثبيت كرده است. بايد آمار دقيقي از مقدار استقبال از 
اين انتشار و حجم خريد اوراق ارزي منتشر شود تا بتوانيم 
درباره موفقيت يا عدم موفقيت انتشار اين اوراق نظر بدهيم.  
سلطاني زاده افزود: نكته قابل تامل، عدم افزايش نرخ ارز با 
انتشار اوراق ارزي است؛ البته انتظار كاهش نرخ را آنچنان 
كه توقع مي رفت برآورده نكرده است، زيرا حداقل انتظار 
از اين عرضه اين بود كه نرخ دالر به كانال قبلي خود كه 
حدود 3۲ هزار تومان بود بازگردد. گفتني است؛ همزمان 
با افزايش  قابل مالحظه قيمت ها در بازار ارز، بانك مركزي 
اقداماتي براي كنترل نرخ ها در اين بازار از جمله آغاز عرضه 
ارز در سامانه برخط بازار متشكل ارز، توليد سكه از طالي 
آب شده با همكاري بخش خصوصي، عرضه گواهي سكه 
در بورس و فراهم ش��دن فروش ارز در بانك ها انجام داد. 
فروش اوراق ارزي بانك مركزي در شعب بانك ملي هم 
از تازه ترين اقدامات اس��ت كه فروش اين اوراق براساس 
اعالم مسووالن از ابتداي هفته جاري قرار بوده تا در شعب 
آغاز شود. شرايط خريد اين اوراق به اين صورت است كه 
سر رسيد آنها سه ماهه و حداقل و حداكثر ميزان خريد 
اوراق توسط هر شخص حقيقي ايراني باالتر از 1۸ سال، 
به ترتيب معادل ريالي 1000 دالر و ۴000 دالر اس��ت. 
همچنين، هر مشتري مي تواند تنها يك بار با كد ملي خود 
اقدام به خريد اين اوراق كند و متقاضيان خريد، بايد وجه 
ريالي آن را با نرخ پاياني روز قبل دالر توافقي )اسكناس 

بازار متشكل معامالت ارزي( بپردازند..

نگاه حمايتي دولت سهامداران را 
به آينده بورس اميدوار مي كند

اصرار بر اينكه هر افت و خيزي نشانه سقوط بازار 
اس��ت و القاي ترديد درباره آينده بورس آن هم 
در ش��رايطي كه فضاي اميد بر آن در حال حاكم 

شدن است ، رويكردي منطقي نيست.
ب��ه گ��زارش ش��ادا، مرك��ز رواب��ط عموم��ي و 
اطالع رس��اني وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
پاس��خ به گزارش م��ورخ 1۴01/۸/۲۴ روزنامه 
تعادل با عن��وان »از لوح تقدير تا س��قوط بازار/ 
نوشدارو پس از سقوط بورس« و روزنامه اعتماد 
با عنوان »س��نگين ترين خروج پول از بورس در 
دو هفته« در همين تاريخ نوشت: دولت سيزدهم 
بر خالف روي��ه اي كه در دولت قب��ل حاكم بود 
ن��گاه ابزاري و درآمدي به بازار بورس نداش��ته و 
همواره س��عي در حمايت از بازار س��رمايه كرده 
اس��ت. نگاه دولت به بورس در يك سال گذشته 
نگاه راهبردي بوده است و سلسله حمايت هايي 
نيز با ن��گاه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت از 
بورس داشته و حمايت ها هرگز به مقطعي خاص 

و با نگاه صرفا كوتاه      مدت انجام نشده است.
بس��ته حمايت��ي 10 بن��دي س��ازمان ب��ورس 
اوراق به��ادار در هفته ه��اي اخير ني��ز در ادامه 
حمايت هايي بوده كه از ابتداي دولت س��يزدهم 
درباره ب��ازار بورس اتخاذ ش��د. بيمه س��رمايه 
سهامداران خرد، اوراق اختيار تبعي، تزريق منابع 
جديد توسط صندوق هاي حاكميتي براي خريد 
سهام در بازار سرمايه، واريز نقدينگي به صندوق 
تثبيت، نظارت بر فعاليت حقوقي ها و حمايت آنها 
از سهام داران تحت مديريت خود و توقف فروش 
تا زمان ثبات بازار از جمله مواردي اس��ت كه در 
بس��ته 10 بندي اخير دولت بود و بازار سرمايه را 

به حركت درآورد.
بيش از آنكه بند بند اين بس��ته حمايتي خود را 
در تحوالت بازار س��رمايه نشان دهد، عزم دولت 
براي حمايت از بورس، سيگنال مثبت به اين بازار 
داده و در راستاي بازگشت اعتماد سرمايه گذاران 
عمل ك��رد، هرچند كه بازار س��رمايه و تحوالت 
در اي��ن بازار متأث��ر از نگاه ابزاري درگذش��ته و 
همچنين تح��والت در بخش حقيق��ي اقتصاد 
است و تغيير در متغيرها و ريسك هاي حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي، تجاري، اجتماعي و... است. 
مدنظر قرار دادن مالحظات بازار س��رمايه كشور 
در سياس��ت گذاري  ها و تصميم گيري  ها از ديگر 
رويكردهاي جدي دولت و وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در راستاي حمايت از بازار سرمايه، تالش 
براي مديريت تاثي��رات تصميمات در بودجه بر 
بازار سرمايه، رويكرد راهبردي ديگري است كه 

سهامداران را دلگرم مي كند.
اي��ن جهت گي��ري در دول��ت وج��ود دارد تا در 
تصميمات بودج��ه، برنامه هفتم توس��عه و نيز 
تصميماتي كه به صورت مستمر در دولت اتخاذ 
مي شود به سمت افزايش س��رمايه گذاري و نيز 

اجراي طرح توسعه توسط شركت ها پيش رود.
برگزاري بزرگ ترين مزايده خصوصي س��ازي و 
فروش بلوك 1۲ درصدي هلدينگ خليج فارس 
يكي از نمونه اقداماتي بود كه محرك بازار بورس 
بود و سيگنال ارزندگي سهام را به بازار داد؛ وقتي 
سهام ۶11 توماني فارس 1۸۵1 تومان يعني سه 
برابر فروخته شد همه فعاالن بازار و تحليلگران و 
عموم مردم به ارزنده بودن قيمت سهام در بازار 

سرمايه پي بردند.
با اين حال نوسانات در بازار سرمايه طبيعي است 
و نمي توان انتظار رشد هر روزه را در بازار داشت و 
اصرار بر اينكه هر افت و خيزي نشانه سقوط بازار 
است و القاي ترديد درباره آينده بورس آن هم در 
شرايطي كه فضاي اميد بر آن در حال حاكم شدن 

است، رويكردي منطقي نيست.

 نبود دارو 
و سرگرداني مردم

 SMA بي��ش از 3 ماه اس��ت بيماران مبت��ال به 
منتظر هس��تند ت��ا آزمايش ه��اي الزم بر روي 
داروهاي وارداتي آنها انجام ش��ود تا اين داروها در 
دس��ترس اين افراد قرار بگي��رد. بيماراني كه هر 
روز تاخير در اس��تفاده از داروهايشان مي تواند به 
قيمت جان آنها تمام ش��ود همانط��ور كه در اين 
م��دت ۶ بيمار در انتظار درياف��ت دارو جان خود 
را از دس��ت دادند. اينكه با گفتن درمان آنفلوآنزا 
 نيازي به آنتي بيوتيك ن��دارد نمي توانيم كمبود
 آنت��ي بيوتيك در كش��ور را جب��ران كنيم، اين 
دارو فقط براي درمان آنفلوآنزا نيس��ت، مس��اله 
اينجاست كه دريافت آنتي بيوتيك براي برخي از 
بيماران الزم و ضروري است و حتي آنها هم حاال 
به اين دارو دسترسي ندارند. تمام اين اتفاقات در 
حالي رخ مي دهد كه مس��اله سالمت در كشور ما 
هيچگاه اولويت دولتمردان نبوده و نيست. چرا كه 
اگر اينگونه بود براي تصويب بودجه سالمت بايد 
در اولويت اول بودجه اي كش��ور قرار مي گرفت نه 
در اولويت سيزدهم. وقتي هيچگاه نه دولتمردان 
و نه نمايندگان مجلس براي واقعي ش��دن سرانه 
بهداش��ت و درمان تالش كافي ب��ه كار نگرفتند، 
گرفتار شدن در چنين شرايطي چندان هم دور از 
ذهن به نظر نمي رسيد. مساله فقط تامين پزشك 
و متخصص و پرستار براي نقاط دورافتاده نيست، 
زماني كه داروي مورد نياز ب��راي درمان بيماران 
در دسترس نباش��د بهترين پزشكان هم كاري از 
پيش نخواهند برد و نمي توانند س��المت افراد را 

تضمين كنند.

در جلسه شوراي عالي بورس چه گذشت؟

حكومت سايه در بورس

رديف هاي بودجه در هم ادغام مي شود تا هيچ احدالناسي متوجه ريز پول ها نشود 

راهكار كاهش تبعات اختالل اينترنت در توزيع 

يك اقتص��اددان در واكنش ب��ه صحبت هاي اخير 
رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر ارايه بودجه، 
بدون ج��دول، مي گويد كه اگر بودج��ه 1۴01 را با 
بودجه س��ال 1399 مقايسه كنيد، خواهيد ديد كه 
ش��فافيتش كمتر شده اس��ت. يعني سعي كرده اند 
رديف ه��اي بودجه را در ه��م ادغام كنن��د تا هيچ 
احدالناسي متوجه ريز پول ها نشود. بنابراين هرچه 
ش��فافيت بيش��تر ش��ود، مبارزه با رانت هم بيشتر 
خواهد بود. از س��وي ديگر اين ح��ق مجلس و افكار 
عمومي اس��ت كه از ريز به ريز بودجه كش��ور اطالع 
داش��ته باش��ند. اين مجلس اگر مجل��س كارآمد و 
نماينده واقعي ملت باشد، بايد هرچه زودتر دولت را 
به بهارستان فرا بخواند و بگويد ما امين ملت هستيم 
و بايد جداول بودجه را بدانيم. مگر قرار اس��ت انش��ا 
نوشته شود، بودجه يعني جدول، بودجه دخل و خرج 

ساالنه دولت است.
چندي پيش مس��عود ميركاظمي، رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه اظه��ار كرده بود: »ارس��ال جداول 
بودجه به مجلس شوراي اسالمي به صالح نيست.« 
مهدي پازوكي درخصوص نتايج ارايه ندادن جداول 
بودجه، گفت: »يكي از مشكالت اقتصاد ايران كه فضا 
را براي كسب و كار نامناسب مي كند، عدم شفافيت 
است. متاس��فانه اگر بودجه 1۴01 را با بودجه سال 
1399 مقايس��ه كنيد، خواهيد ديد كه شفافيتش 
كمتر ش��ده است. يعني س��عي كرده اند رديف هاي 
بودجه را در هم ادغام كنند تا هيچ احدالناسي متوجه 
ريز پول ها نشود. بنابراين هرچه شفافيت بيشتر شود، 

مبارزه با رانت هم بيشتر خواهد بود.«
وي ضمن اش��اره به اينكه بودجه دوب��اره به دوران 
احمدي نژاد برگشته اس��ت كه رديف هاي بودجه را 
در هم ادغام مي كردند و هيچكس سر در نمي آورد، 
افزود: »به عنوان مثال در نهاد رياست جمهوري قبال 
تك تك دس��تگاه ها رديف بودجه شان جداگانه بود 
حال وقتي ادغ��ام و كلي مي ش��ود ديگر هيچكس 
س��ردر نمي آورد كه اين پول براي چيس��ت. بر اين 
اساس هرچه بودجه ريزتر و ش��فاف تر شود، به نفع 

اقتصاد ملي است.«
اين اقتصاددان همچنين خاطرنشان كرد: »از سوي 
ديگر اين حق مجلس و افكار عمومي است كه از ريز 
به ريز بودجه كش��ور اطالع داشته باشند. مردم بايد 
بدانند كه مثال براي بودج��ه  نهادهاي فرهنگي چه 
اتفاق��ي مي افتد. به عنوان مثال در س��ال هاي اخير 
يك پژوهشكده در ش��وراي نگهبان تاسيس كرده و 
به آن اعتبار اختصاص داده اند؛ درصورتي كه شوراي 
نگهبان اصال به پژوهشكده نياز ندارد. بر اساس قانون 
اساسي شوراي نگهبان يا حقوقداناني هستند كه در 
دانش��گاه درس حقوق خوانده اند يا فقهايي هستند 
كه قبال در حوزه تحصي��ل كرده اند، در نتيجه اينها 
قرار نيست تحقيقي كنند. يا دبيرخانه ستاد انقالب 
فرهنگ��ي بودجه اش در حد يك وزارتخانه اس��ت يا 
دبيرخانه مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام تعداد 
پرسنلش از وزارت دادگستري بيشتر است. بنابراين 
بودجه هر چه ريزتر و ش��فاف تر باشد به سود منافع 

ملي است.«
پازوك��ي ادام��ه داد: »بررس��ي كني��د ك��ه نه��اد 
رياس��ت جمهوري چند موسس��ه تحقيقاتي دارد؟ 
س��ازمان برنامه و بودجه چطور؟ االن يك موسس��ه 
نياوران اس��ت كه قبال اتاق فكر س��ازمان بوده و يك 
موسسه آينده نگري اس��ت كه دولت آقاي روحاني 
تش��كيل داد. آقاي ميركاظمي اگر راست مي گويد 
از خودش ش��روع كند. ام��روز كاهش مخارج دولت 
بايد استراتژي اساسي دولت باشد. متاسفانه يكي از 
مشكالت اين دولت اين است كه استراتژي اقتصادي 
ن��دارد و هياتي برخورد مي كند. نظ��ام تدبير حاكم 
نيست و به جاي اينكه از اشخاص كارآمد؛ چه داخلي 
و چه خارجي، اس��تفاده كنند، بيش��تر از يك گروه 

سياسي استفاده كرده اند.«
وي افزود: »س��ال 13۵9 يعني ۴۲ سال قبل، وزير 
آموزش و پرورش ما ش��هيد باهنر بودند كه دكترا از 
دانشگاه تهران داش��تند حال با تحصيالت و سوابق 
وزير آموزش و پرورش فعلي مقايس��ه كنيد. اين امر 
را مي توان به وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، سازمان 

برنامه و بودجه، بانك مركزي و... تسري داد. مسعود 
نوربخش چهل سال پيش رييس بانك مركزي بوده 
است، گرچه نقاد او بودم ولي در مقايسه با رييس فعلي 

بانك مركزي، نوربخش باالتر است.«
اين كارش��ناس بودجه تاكيد كرد: »مگر مي ش��ود 
بودجه بدون جدول باشد؟ بودجه بايد ريز باشد. يكي 
از اتفاقاتي كه در سال هاي اخير در بودجه پيش آمده 
بود، اين ب��ود كه طبق قانون برنامه چون نمايندگان 
نمي توانستند پروژه جديد اجرا كنند، عناوين پروژه ها 
را تغيير مي دادند. مثال پروژه دو خط كردن راه آهن 
تهران و اصفهان بود، بعد تهران، اصفهان و اهواز شد. 
همين اضافه ش��دن لغت »اهواز« براي كشور صدها 

ميليارد تومان هزينه به دنبال داشت.«
پازوكي ضمن بيان اينكه مشكل اين است كه دولت 
سيزدهم استراتژي و برنامه ندارد، گفت: »به عنوان 
كسي كه طرفدار تحقيق اس��ت، متاسفانه در ايران 
تحقيق تبديل به دكاني براي سوءاس��تفاده ش��ده 
است. س��ازمان برنامه چرا بايد دو موسسه نياوران و 
آينده نگري داشته باش��د؟ همين دو موسسه يعني 
داشتن دو مديركل آموزش، دو مديركل پژوهشي، 
دو مدير كارگزيني و منشي مي خواهد كه هزينه هاي 
بسياري مي تراشد.« اين كارشناس مسائل اقتصادي 
با تاكيد براينك��ه اراده اي براي كاهش مخارج دولت 
نيست، افزود: »بودجه مجلس در سال 99 نسبت به 
1۴01 بيش از دو برابر افزايش داشته است. چرا اين 
اتفاق افتاده است؟ مگر حقوق كارمندان دولت طي 
اين مدت اضافه شده است؟ اين مجلس اگر مجلس 
كارآمد و نماينده واقعي ملت باشد، بايد هرچه زودتر 
دولت را به بهارستان فرا بخواند و بگويد ما امين ملت 
هستيم و بايد جداول بودجه را بدانيم. مگر قرار است 
انشا نوشته شود، بودجه يعني جدول، بودجه دخل و 
خرج ساالنه دولت است. متاسفانه بودجه ما به شدت 
برجش بيش��تر از خرجش است. بودجه نياز به افراد 
فهيم دارد اما متاس��فانه مشاهده مي كنيم افرادي با 

بودجه برخوردهاي سياسي مي كنند.«
پازوك��ي همچنين درب��اره عدم اراي��ه برنامه هفتم 

توس��عه، گفت: »آقاي رييس��ي در انتخابات گفتند 
ك��ه هفت هزار صفح��ه برنامه دارن��د، من خواهش 
مي كنم كه هفت صفحه آن را منتشر كنند تا ما نقد 
و تحس��ينش كنيم. آقاي ميركاظمي هم در مراسم 
معارفه خود نقده��اي فراواني به دولت قبلي كردند 
مبني بر اينكه رشد اقتصادي را كاهش دادند در حالي 
كه اين امر به دليل تحريم هاي ناجوانمردانه، تندروي، 
نپذيزفتن برجام و عدم تعامل با جامعه جهاني بوده 
است. چرا سال 9۶، ۲۴ ميليون نفر به آقاي روحاني 
راي دادند؟ چون احس��اس كردند روند ش��اخص ها 
مثبت، نرخ تورم ت��ك رقمي، نرخ رش��د اقتصادي 
فزاينده و نرخ بيكاري كاهنده شده است. اين دولت 
ضعيف است و كابينه بايد اصالح شود و جوانان و افراد 
فهيم اين مملكت ك��ه در بين اصولگرايان هم وجود 
دارد، مثل آقايان دانش جعفري و رهبر استفاده كنند 

و به جاي منافع حزبي به دنبال منافع ملي باشند.«
اين اقتصاددان خاطرنش��ان كرد: »به نظر من به جز 
3، ۴ نفري از دولت آق��اي احمدي نژاد كه در زندان 
هستند، بقيه آنها در دولت جديد مشغول به كارند. 
در حالي كه اين افراد يك بار اقتصاد را خراب كردند.«

وي تاكيد كرد: »اقتصاد با علم كار مي كند نه دستور 
و فرمان. تورم ابتداي س��ال چه ق��در بوده و االن چه 
قدر است؟ رشد پايه پولي ابتداي سال چه قدر بوده 
و اكنون چه قدر اس��ت؟ اين عددها گواه بر اين است 
كه كشور نياز به عقل، درايت و برخورد كارشناسي با 
مشكالت دارد، با برخورد هياتي نه تنها مشكالت حل 
نمي شود بلكه بيشتر هم مي شود. به يك سازمان ها 
و نهادهايي در بودجه پول مي دهيم كه نبايد بدهيم 
و به جاهايي كه بايد بودجه دهيم، نمي دهيم. سوالم 
اين است كه سازمان برنامه، وزارت دفاع، وزارت نفت 
و امثالهم در تهران چه نيازي به خانه سازماني دارند؟ 
فرد خانه خ��ودش را اجاره مي دهد و در خانه دولتي 
س��كونت مي كند كه اين يعني فس��اد و رانت. بايد 
جلوي اين را بگيرند نه اينكه دو سانت موي خانمي 

ديده شده است.
منبع: انتخاب

زهرا آقاجاني|الناز مياندوآبچي|٭
بروز اخت��الل در زنجيره هاي تامين، امري گريزناپذير 
بوده و مقابل��ه با اين پدي��ده و ت��اب آوري در برابر آن 
يكي از الزامات تداوم فعاليت كس��ب وكارها اس��ت. بر 
اس��اس تحقيقات موسسه مك كنزي با عنوان كاهش 
آسيب پذيري زنجيره هاي تامين براي آينده )۲0۲۲(، 
يك كسب وكار به  طور متوس��ط هر 3.7 سال يك  بار، 
حداقل به مدت يك تا دو ماه با يك اختالل در زنجيره 
تامين خود مواجه مي ش��ود. تحقيق ديگ��ري از اين 
موسسه نش��انگر آن اس��ت كه هزينه ناشي از چنين 
ش��رايطي مي تواند حتي به ۴۵ درصد سود يك سال 
كسب وكار برسد . همچنين تحقيقات مك كنزي نشان 
مي دهد كه اختالالت موجب آسيب پذيري زنجيره هاي 
تامي��ن در حوزه ه��اي مهم��ي چون سيس��تم هاي 
برنامه ريزي، شبكه هاي تامين كنندگان و سيستم هاي 
لجستيك مي شوند. شبكه هاي اطالعاتي و ارتباطي، 
بس��ترهاي حياتي براي انواع جريان ه��اي مطرح در 
زنجيره هاي تامين، اعم از كاال، اطالعات، اس��ناد، پول 
و سرمايه محسوب مي ش��وند كه قطعي يا كندي آنها 
موجب افت عملكرد و كاهش كارايي در اين زنجيره ها 
خواهد شد. از سوي ديگر، برخي وقايع مي توانند موجب 
آسيب هايي نظير افزايش ريسك و احتمال صدمه به 
دارايي هاي زنجيره  تامين و نيز توقف يا مختل ش��دن 
جريان كاال ش��وند. با اين وصف پيش بيني و آمادگي 
در برابر ان��واع بحران ه��ا و اختالالت، ام��روزه جزيي 
جدانشدني از اس��تراتژي هاي كسب وكارها در جهان 

محسوب مي شود.

محدوديت هاي اخير در دسترسي به شبكه اينترنت، 
موجب بروز اختالالت��ي در زنجيره هاي تامين كاال در 
كش��ور و به خصوص در ش��بكه هاي توزيع و عمليات 
لجستيك آنها شده اس��ت. بسياري از كسب وكارهاي 
حوزه توزيع كاال در ايران به دليل وابستگي به اينترنت 
در بخش هاي مختلف فرآيندهاي خود در بخش هايي 
چون خريد، ف��روش، بازاريابي پردازش س��فارش ها، 
لجستيك و... دچار مشكالتي شده اند، چرا كه برخي از 
اين كسب وكارها فاقد انطباق پذيري با شرايط پيش بيني 
نشده بوده و از آمادگي الزم براي بهره گيري از شيوه هاي 
جايگزي��ن جهت انجام امور خود برخ��وردار نبوده اند. 
اين وضعيت موجب كندي فرآيندها و كاهش كيفيت 
خدمات رساني در شبكه هاي توزيع كاال، به ويژه كاالهاي 
مصرفي پرگردش ش��ده اس��ت. مهم ترين حوزه هاي 
آسيب ناشي از بحران حاضر در بخش توزيع و لجستيك 

به شرح زير قابل تبيين است: 
  انتقال و اش��تراك اطالعات در ش��بكه هاي توزيع: 
يكپارچگي اطالعاتي بين دفاتر مركزي و ش��عبه هاي 
فروشگاهي مختل شده و به اشتراك گذاري اطالعاتي 
نظير سطح موجودي اقالم و قيمت كاالها با مشكالتي 

مواجه شده است.
  س��فارش گيري و تامين كاال براي خرده فروشي ها: 
برخي از شركت هاي پخش ناچار به استفاده از روش هاي 

سنتي و غيرماشيني براي سفارش گيري شده اند. 
  فروش كاال اع��م از فيزيكي و برخ��ط: در فروش هاي 
فيزيكي، در برخي مواقع دس��تگاه هاي كارتخوان سيار 
دچار مشكل شده اند. در بخش برخط به دليل اختالل در 

نرم افزارهاي كاربردي و سكوهاي فروش، ابعاد آسيب ها 
گس��ترده تر بوده و حتي موجب كاه��ش ۵0 درصدي 
فروش هاي آنالين برخي از فروشگاه ها و سوپر اپليكيشن ها 
شده است. بخش ديگري از كاهش فروش كاال از دشواري 
دسترسي به برخي شيوه هاي تبليغات ديجيتال )از جمله 
پيامك هاي انبوه براي مشتريان و اعالن هاي مربوط به 

نرم افزارهاي كاربردي موبايل( ناشي مي شود.
  لجستيك كاال: تاثيرگذاري اختالالت اخير بر حوزه 
لجستيك عمدتا از چهار جنبه بوده است؛ اول كاهش 
تقاضا براي خدمات لجس��تيك در اثر كاهش فروش 
كاال )به خصوص در بخش خدمات حمل ونقل مرسوله 
و واس��طه هاي بازاريابي در اين حوزه(، دوم اختالل در 
عمليات حمل ونقل كاال به جهت شرايط نااطميناني 
)به دليل نگراني از امنيت ناوگان، نيروي انساني و كاال(، 
سوم مختل ش��دن فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي 
حمل ونقل بار در سطح كشور و چهارم كاهش سرعت 
انتقال اطالع��ات بين بخش تقاض��ا و عرضه خدمات 

لجستيك.

  نكات كليدي
به منظور به حداقل رساندن آثار مخرب اختالالت اخير 
بر لجستيك و توزيع كاال و افزايش تاب آوري اين بخش، 

اقدامات زير قابل پيشنهاد است: 
  توجه به مديريت ريس��ك در كسب وكارهاي حوزه 
لجستيك و توزيع: ضروري است كسب وكارهاي حوزه 
لجستيك و توزيع با به كارگيري سيستم هاي مديريت 
ريسك، نس��بت به افزايش تاب آوري خود در شرايط 

بحراني و آمادگي ب��راي جايگزيني موقت فرآيندها با 
شيوه هاي ديگر اقدام كنند.

  حمايت از طراحي و توس��عه نرم افزارهاي تخصصي 
حوزه لجس��تيك و توزي��ع: در حال حاض��ر در برخي 
از نرم اف��زاري مبتني ب��ر مدل كس��ب وكار مبتني بر 
سكوها )پلتفرمي( در حوزه هايي نظير فروش آنالين، 
خدمات حمل ونقل و جابه جايي آنالين و نرم افزارهاي 
واسطه گري، وابس��تگي به منابع خارج از كشور وجود 
دارد. پيشنهاد مي شود با توجه به ظرفيت هاي معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري در حمايت از توسعه 
نرم افزارهاي دانش بنيان بوم��ي، اقدامات الزم در اين 

چارچوب صورت بگيرد.
  در نظر گرفتن امتيازاتي براي كاربران استفاده كننده 
از پلتفرم ه��اي داخلي: مي ت��وان براي اف��رادي كه از 
پلتفرم هاي داخلي براي كسب وكارهاي خود استفاده 
مي كنند، امتيازاتي مانند معافيت درصدي از ماليات بر 
ارزش افزوده و برخي مشوق ها و تخفيفات ويژه قائل شد.

  تقويت بس��ته حمايت��ي وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از كس��ب وكارهاي متضرر از قطعي اينترنت: 
اين بسته حمايتي با محوريت تبليغات در صدا و سيما 
و شبكه هاي اجتماعي طراحي شده كه ممكن است با 
اقبال كسب وكارها مواجه نشود. لذا پيشنهاد مي شود با 
توجه به نيازها و مقتضيات واقعي كسب وكارها و لحاظ 
كردن دغدغه هاي آنها، نسبت به تقويت و تكميل اين 

بسته اقدام شود.
٭ اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

يادداشت



طي هفته جاري شاخص كل معامالت نوساني زيادي به 
خود ديد يعني شاخص نه توان مثبت شدن داشت نه توان 
منفي شدن و در يك ناحيه مثبت نوسان مي كرد. عوامل 
بسيار زيادي روي بازار سرمايه و معامالت آن اثر دارد اما 
درحال حاضر مهم ترين مساله نبود اعتماد است. »تعادل« 
در دوسال اخير بارها به معضل بازار سرمايه يعني نبود 
اعتماد اشاره كرده است اما تاكنون هيچ راهكاري اساسي 
براي اين موضوع اجرايي نش��ده اس��ت.  در اين دوسال 
پيشنهادهاي بس��يار زيادي براي ترميم اعتماد بورس 
شده اما هيچ كار اجرايي نشده اس��ت. از سوي ديگر به 
عقيده كارشناسان وضعيت كنوني اين بازار معلول برخي 
اتفاق هايي است كه داخل كشور رخ مي دهد. اتفاق هايي 
مانند تصميم گيري هاي اقتصادي، سياست هاي پولي، 
بي ثباتي در رويه هاي اقتصادي و سياسي و… كه روي 
امنيت خاطر اقتصادي تاثير مي گذارد. كسي انتظار ندارد 
نرخ انرژي بسيار ارزان به شركت ها داده شود اما اين انتظار 
وجود دارد كه نس��بت به كشورهايي كه در دنيا درحال 
رقابت با ما هستند، مزيت رقابتي را حفظ كنيم. بخشي از 
اعتماد سرمايه گذاران زماني از دست رفت كه اين گمان 
وجود داشت توافق و گشايش اقتصادي صورت مي گيرد 
اما نگرفت. اينكه گفته مي ش��ود دولت از ب��ازار بورس 
تامين مالي نكرده اش��تباه اس��ت زيرا لزوما قرار نيست 
دولت مستقيم سهام بفروش��د؛ همين كه هزينه هاي 
انرژي را نسبت به شركت هاي رقيب در دنيا باالتر ببرند 
اما نرخ فروش را در بورس كاال با نرخ نيمايي و پايين تر از 
قيمت هاي جهاني محاسبه كنند خودش نوعي تامين 
مالي اس��ت. همچنين ريسك هاي سيستماتيك روي 
بازار سرمايه دارد، ريسك سيستماتيك مربوط به تمام 
بازار اس��ت نه يك شركت يا س��هام به خصوص و بر كل 
بازار سهام تأثير مي گذارد. ضمن اينكه، سرمايه گذاران يا 
شركت هاي بورسي در شكل گيري اين ريسك يا حذف 
آن نقشي ندارند و اين سياست هاي كالن يك كشور است 
كه باعث بروز اين ريسك يا رفع آن مي شود. يك سري 
عوامل تأثيرگذار بر بازارهاي مالي هر كشور وجود دارند 
كه بروز هرك��دام از آنها به نوعي تأثيرات منفي از خود را 
بر جاي مي گذارند. عواملي مانند تحريم و جنگ بر بازار 
سرمايه هر كشوري تأثيرگذار هستند تا جايي كه بورس 
در اين كشورها با مش��كل مواجه خواهد بود. در مقابل 
در برخي از كش��ورها كه خبري از مشكالت اقتصادي 
و سياس��ي نيست، بازار سرمايه بس��يار قدرتمند عمل 
مي كند؛ به اندازه اي كه امكان بروز ريسك سيستماتيك 
بس��يار كم خواهد بود. گاهي سياست هاي يك كشور و 
همچنين مشكالت اقتصادي حاكم بر آن موجب بروز 
ريسك سيستماتيك مي ش��ود و در اين روند شركت يا 
سرمايه گذار نقشي ندارند. به منظور پيشگيري از زيان 
ناشي از ريسك سيستماتيك، بايد قادر به تشخيص و 
پيش بيني ريسك باشيد اما چگونه؟ يك ضريب بتا 
براي هر سهم تعريف مي شود كه محاسبه آن در پيش 
بيني ريسك كمك كننده خواهد بود؛ به اين ترتيب 
كه اگر مقدار نهايي بتا بيشتر از مقدار ۱ باشد، ميزان 
ريسك سيستماتيك باال بوده و در مقابل اگر ضريب 
بتا كوچك تر از ۱ باشد، ميزان ريسك سيستماتيك 
چندان باال نيست. ريسك سيستماتيك حول وضعيت 
اقتصادي و سياسي يك كشور مي چرخد به طوري كه 
گاهي هرگونه برهم خوردن رابط بين دو كشور موجب 
بروز ريسك مي ش��ود. البته اين مشكالت اقتصادي 
يا سياس��ي زماني اهميت پيدا مي كنند كه وضعيت 

كش��ور طرف مقابل بر روابط طرفين تأثيرگذار باشد 
در اين صورت شدت ريسك بيشتر خواهد شد. به طور 
مثال هرگاه مشكالت بين ايران و امريكا اوج مي گيرد، 
بازارهاي سرمايه در كشور با مشكل روبرو مي شوند و 

به اين ترتيب افت سرمايه به وقوع مي پيوندد.

    چه عواملي روي بازار سرمايه اثر دارند؟
بسياري از كارشناسان معتقدند سود بانكي يا قيمت دالر 
همچنان عوامل اثرگذار در بازار سرمايه براي روزهاي 
مثبت و منفي هستند. اما مهدي سماواتي مي گويد: 
»بازار بورس مشكالتي كالن دارد كه موضوعاتي مانند 
سود بانكي و... حاشيه اي محسوب مي شود. وي با بيان 
اينكه حرفه اي هاي بازار معموال به داليل حاشيه اي نه 
وزن مثبت و نه وزن منف��ي مي دهند، اظهار مي كند: 
با اين حال آنچه روز نخس��ت هفته بازار را منفي كرد 
كاهش قيمت جهاني نفت و كاموديتي ها بود. قيمت 
نفت به زير ۹۰ دالر رفت و كاموديتي ها افت قابل توجهي 
داشتند.  سماواتي تصريح  كرد: در كل بايد گفت ريسك 
سيستماتيك بازار باالست و اين مربوط به مسائل كالن 
است. مسائل حاشيه اي آدرس اش��تباه دادن به روند 
بازار است. تا زماني كه اين ريسك هاي سيستماتيك 
وجود دارد روند االكلنگي نيز وجود خواهد داشت كه 
مثبت هاي بازار در يك هفته توسط منفي ها در هفته بعد 
خورده شود. اين كارشناس بازار سرمايه يادآور مي شود: 
در واقع سيگنال هايي مانند بسته ۱۰ بندي و امثالهم 
ن��ه بر روند مثبت و نه بر روند منف��ي بازار تاثير عميق 
نخواهد داشت و فعاالن حرفه اي توجه چنداني به آن 
نخواهند داشت. شايد تنها بهانه اي براي نوسان گيري 
باش��د. س��ماواتي تاكيد مي كند: آنچه باعث نگراني 
سهامداران است ريس��ك هاي كالن است كه عده اي 
بيم به خطر افتادن اصل سرمايه خود را دارند. بنابراين 
ريسك هاي كالن سياسي همچنان سايه خود را بر بازار 

نگه داشته است و هر چيزي را غير از اين عامل بدانيم، 
دقيق تحليل نكرده ايم.وي در پاس��خ به اين سوال كه 
دولت تا چه اندازه در بازار سرمايه توانايي نقش آفريني 
دارد، مي گويد: دولت دست بازي در نقش آفريني دارد 
اما متاسفانه از ابزارهاي دولت براي پسرفت بازار استفاده 
مي شود. اما اگر واقع بينانه نگاه كنيم ذي نفعان نهايي در 
بازار بورس ۴ هلدينگ بزرگ هستند كه ماهيت شان 
دولتي اس��ت. اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح 
 كرد: متاس��فانه تفكر دولتي ضدبازار است و هر نوع 
مداخله اي هم داشته باش��د آسيب رساني بيشتري 
نسبت به نفع آن دارد.وي در خصوص وضعيت بازار 
بورس در اين روزها گفت: بازار ميان مدتي اس��ت و 
ريسك نوس��ان گيري كوتاه مدتي آن زياد است. در 
حال حاضر قيمت ها براي خريد ميان مدت مناسب 
است. چشم انداز بازار تغييري نكرده و سودآوري آن 
كم نخواهد شد. تنها مساله ريسك هاي سيستماتيك 
است كه همچنان پررنگ است و بادي منتظر آن ماند.

   بازار از دريچه معامالت
ش��اخص كل بورس ته��ران در پايان معام��الت ديروز 
چهارشنبه با ۲ هزار و ۵۳۳ واحد افزايش در ارتفاع يك 
ميليون و ۴۱۰ هزار واحدي ايس��تاد. شاخص هم وزن با 
يك هزار و ۸۱۶ واحد افزايش به ۴۰۷ هزار و ۳۰۲ واحد 
و شاخص قيمت با يك هزار و ۸۲ واحد رشد به ۲۴۲ هزار 
و ۵۹۷ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۸۴۲ واحد 
و ش��اخص بازار دوم، ۲ هزار و ۴۷ واحد افزايش را ثبت 
كردند. روز چهارشنبه در معامالت بورس تهران، بيش 
از هفت ميليارد و ۴۲۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال معامله شد. 
همچنين س��رمايه گذاري گروه توسعه ملي )وبانك( با 
۴۷۱ واحد، بانك ملت )وبملت( با ۴۲۴ واحد، كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۲۸۵ واحد، بانك 

تجارت )وتجارت( با ۲۸۴ واحد، سايپا )خساپا( با ۲۷۴ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۲۱۷ واحد و 
گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با ۱۸۶ واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشت. در مقابل فوالد مباركه 
اصفهان )فوالد( با ۲۸۶ واحد، معدني و صنعتي گل گهر 
)كگهر( با ۲۱۶ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
با ۱۴۵ واحد، آلومينيوم ايران )فايرا( با ۱۳۳ واحد، ملي 
صنايع مس ايران )فملي( ب��ا ۱۰۸ واحد و ايران خودرو 
)خودرو( ب��ا ۱۰۵ واحد تاثير منفي بر ش��اخص بورس 
به همراه داش��ت.بر پايه اين گزارش، ديروز نماد سايپا 
)خساپا(، ايران خودرو )خودرو(، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگس��تر(، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شس��تا(، بانك تجارت )وتجارت(، پااليش 
نفت تهران )ش��تران( و سرمايه گذاري س��ايپا )وساپا( 
در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داش��تند. گروه خودرو هم 
در معامالت چهارش��نبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه ۲ ميليارد و ۵۶ ميليون برگه 
س��هم به ارزش پنج هزار و ۵۶۱ ميليارد ريال دادوستد 
شد. ش��اخص فرابورس نيز روز چهارشنبه بيش از ۵۱ 
واحد افزايش داشت و به ۱۸ هزار و ۵۹۳ واحد رسيد. در 
اين بازار بيش از سه ميليارد و ۳۰۱ ميليون برگه سهم و 
اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز 
فرابورس بيش از ۱۸۶ هزار و ۶۸۳ نوبت بود. صنعتي مينو 
)غصينو(، مديريت انرژي تابان هور )وهور(، بهمن ديزل 
)خديزل(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، داروسازي 
دانا )ددانا(، پخش هجرت )هجرت( و بانك دي )دي( 
با تاثي��ر مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. 
همچنين پخش البرز )پخش(، تهيه توزيع غذاي دنا 
آفرين فدك )گدنا(، بيم��ه اتكايي ايرانيان )اتكاي(، 
پتروشيمي مارون )مارون(، پليمر آريا ساسول )آريا(، 
توسعه سامانه نرم افزاري نگين )توسن( و شركت آهن 
و فوالد ارفع )ارفع( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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لزوم عرضه امالك مازاد
نهادها در بورس

ايرنا| اين روزه��ا در پي اهتمام وي��ژه دولت به موضوع 
شفافيت اقتصادي و احياي كسب و كارها و توليد، بستر 
بورس كاال به عنوان بستر رسمي مبادالت كااليي كشور 
بيش��تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت كه اين بس��تر در 
بخش معامالت فيزيكي، پيوند بدون واسطه توليدكننده 
و مصرف كننده در فضايي ش��فاف و ب��دون دخالت هاي 
دس��توري اس��ت. در همين زمينه يك نماينده مجلس 
تقويت بورس كاال در اقتصاد ملي را به عنوان راهكاري براي 
رسيدن به شفافيت اقتصاد و احقاق حقوق توليدكنندگان در 
بخش هاي باالدستي و پايين دستي عنوان مي كند. محمد 
صفايي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به تقويت جايگاه 
بورس كاال در اقتصاد كشور اشاره كرد و اظهار داشت: تالش 
دولت در زمينه تقويت بورس هاي كااليي آن است كه يك 
بستر شفاف، متمركز، قانوني و بر اساس نظام بازار بر مبادالت 
كااليي حاكم شود تا عالوه بر رضايت فعاالن بخش توليدي 
كشور از رانت و واسطه گري كه عنوان معضل اصلي بازارهاي 
كااليي جلوگيري ش��ود. وي با بيان اينكه رونق معامالت 
صنايع در بورس كاال به معناي به��ا دادن به فرصت هاي 
جديد سرمايه گذاري در بخش توليد است، گفت: حذف 
قيمت گذاري دستوري به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي 
دولت، مجالي را فراهم كرده تا س��ازوكار واقعي كش��ف 
قيمت يعني عرضه و تقاضا در اولويت درخواست ها باشد 
كه بورس كاال بس��تر اجراي اين اتفاق مهم است. صفايي 
تصريح كرد: وقتي در س��ازوكار بورس كاال شاهد كشف 
واقعي قيمت محصوالت توليدي هستيم، امكان برنامه ريزي 
و سرمايه گذاري در آن بخش ها نيز فراهم مي شود كه اين 
رويداد از مزيت هاي حذف دخالت هاي دستوري در بازار 
است. اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در پايان با 
بيان اينكه بايد از ظرفيت بورس كاال در راس��تاي عرضه 
امالك مازاد بانك ها و دستگاه هاي اجرايي بهره برد، گفت: 
عرضه امالك مازاد نهادهاي مختلف در بورس كاال، اقدامي 
كارساز در جهت ايجاد شفافيت و عدالت است كه در نهايت 
به جلب اعتماد و مشاركت مردم در اقتصاد كمك مي كند. 
محمدحسين فرهنگي با بيان اينكه مجلس از عملكرد رو 
به جلوي بورس كاال رضاي��ت دارد، افزود: نمايندگان در 
جلسات مختلف از س��ازوكار بورس كاال در زمينه اهتمام 
به عرضه بيشتر كاالها و محصول ها حمايت مي كنند. وي 
تصريح كرد: هدف مهم در زمينه تقويت بورس هاي كااليي 
در كشور، ايجاد يك روند منطقي و طبيعي براي دادوستد 
كاالها است كه عالوه بر سوق به سمت شفافيت، سالمت 
اقتصادي نيز تقويت شود. فرهنگي، با اشاره به عرضه خودرو 
در بورس كاال گفت: نه فقط خودرو، بلكه امالك و ساير كاالها 
و خدمات هم بايد از طريق بورس كاال عرضه ش��ود كه در 
زمينه معامالت خودرو، عرضه پرحجم تر به منظور دسترسي 
سريع تر مصرف كنندگان نياز است. اين نماينده مجلس با 
بيان اينكه عرضه كاالها از طريق سازوكار بورس كاال شرايط 
مساعدي را براي توليدكننده و مصرف كننده مهيا مي كند، 
خاطرنشان كرد: دولت سيزدهم برنامه هاي مهمي براي 
ايجاد شفافيت اقتصادي دارد كه در اين زمينه تقويت هر 
چه بيشتر بورس كاال مورد توجه قرار گرفته تا شرايط براي 

هدف گذاري دولت و حمايت از بخش توليد مهيا شود.

مشكل تامين مالي خودروسازان 
رفع مي شود

باش�گاه خبرنگاران جوان| رس��ول علي محمدي، 
كارشناس بازار سرمايه درباره اهميت اوراق سلف خودرو 
مي گويد: قرارداد سلف موازي همانند قرارداد سلف است، 
با اين تفاوت كه خريدار مي تواند قبل از تاريخ سررسيد، 
قرارداد را به شخص ديگر انتقال دهد. به گفته علي محمدي؛ 
سلف موازي قراردادي است كه بر اساس آن مقدار معيني از 
كاال بر اساس مشخصات قرارداد سلف موازي استاندارد به 
فروش مي رسد. وجه مذكور بايد نقدي در مهلت تسويه و 
طبق مشخصات قرارداد، پرداخت و كاال در سررسيد تحويل 
شود. وي مي گويد: اوراق سلف موازي را توليدكنندگان يك 
كاالي مشخصي صادر مي كنند و سود آن نيز بسته به قيمت 
آن محصول در آينده است، البته كه يك كف و سقف سودي 
دارد. محمدي گفت: در خصوص اوراق سلف در صنعت 
خودرو بايد گفت با توجه به نياز نقدينگي كه در اين صنعت 
احساس مي شود اين اوراق براي اين صنعت به عنوان يك 
ابزار تامين مالي مناسب محسوب مي شود. اولين مجوز 
براي اين اوراق را گروه بهمن اخذ كرده است. اين كارشناس 
بازار سرمايه تصريح كرد: در رابطه با مزيت اوراق سلف 
خودرو مي توان اينگونه مطرح كرد كه اين اوراق مي تواند 
مشكل خودرو ساز را از جهت تامين مالي را حل كند 
و در اين صورت توانايي خريد قطعه از قطعه ساز براي 
خودرو ساز فراهم مي شود و ديگر خودروساز بهانه اي 
براي عدم تحويل خودرو در زمان مقرر نخواهد داشت.

رشد ۸ درصدي معامالت اوراق 
تسهيالت مسكن از ابتداي امسال

نگاهي به كارنامه فرابورس ايران در ۸ ماه گذشته نشان 
مي دهد طي ۱۵۹روز معامالتي تع��داد ۶۴۸ميليارد و 
۹۲۳ميليون ورقه بهادار در ۳۸ميليون و ۵۴۵هزار نوبت 
به ارزش ۶۲۱۶۸هزار و ۷۱۱ميلي��ارد ريال در بازارهاي 
فرابورس خريد و فروش شده است كه به ترتيب از افزايش 
۶۴درصدي حجم، افت ۴۹درصدي نوبت هاي معامالت 
و رشد ۲۰۱درصدي ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه 
سال ۱۴۰۰ حكايت دارد. همچنين بازار اول فرابورس در 
۸ماه گذشت تغيير مالكيت ۱۲۲ميليارد و ۳۰۹ميليون 
ورقه بهادار به ارزش ۷۰۱هزار و ۳۳۷ميليارد ريال و بازار 
دوم مبادله ۱۲۳ميليارد و ۵۳ميليون ورقه بهادار به ارزش 
۵۹۲هزار و ۵۶۰ميليارد ريال را به خود ديدند كه اين ارقام 
به ترتيب بيانگر رشد ۲ درصدي حجم و افت ۱۴ درصدي 
ارزش معام��الت در بازار اول و كاهش ۶درصدي حجم و 
افت ۳۵درصدي ارزش معامالت بازار دوم در مقايس��ه با 
۸ ماه ابتدايي س��ال ۱۴۰۰ است. اين گزارش مي افزايد: 
در بازار ابزارهاي مالي نيز تعداد ۶۴ميليارد و ۲۵۷ميليون 
اوراق بدهي ب��ه ارزش ۵۸۴۳۳هزار و ۳۴۱ميليارد ريال 
معامله ش��ده اس��ت كه از رش��د ۲۳۹درصدي حجم و 
۲۳۳درص��دي ارزش معامالت اين بازار در ۸ماه ابتدايي 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حكايت مي كند.

محصوالت شيميايي
در صدر معامالت آباِن فرابورس

تسنيم| در هشتمين ماه امس��ال نشان مي دهد طي 
۲۲روز معامالتي تعداد ۱۰۵ميليارد و ۴۹۲ميليون ورقه 
بهادار در ۴ميليون و ۶۳۴هزار نوبت به ارزش ۸۹۶۹هزار و 
۳۹۰ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس خريد و فروش شده 
است. شاخص كل فرابورس نيز كه معامالت آبان ماه امسال 
را از ارتفاع ۱۷هزار و ۸۵۵واحد آغاز كرده بود با ثبت افزايش 
۳.۷ درصدي، در پايان اين ماه به ارتفاع ۱۸هزار و ۵۱۰واحد 
رسيد. اين گزارش مي افزايد: نگاهي هم به وضعيت صنايع 
مختلف در ماه گذشته در بازارهاي فرابورس ايران نشان 
مي دهد محصوالت شيميايي با ۱۹هزار و ۵۵۳ميليارد 
ريال دادوستد سهم ۹درصدي از ارزش معامالت فرابورس 
را به ثبت رسانده و در رتبه نخست اين بازار در ماه گذشته 
ق��رار گرفته اس��ت. س��رمايه گذاري ها نيز با ۱۸هزار و 
۴۰۸ميليارد ريال دادوستد معادل ۹درصد، خودرو و 
ساخت قطعات با ۱۵هزار و ۵۵۳ ميليارد ريال دادوستد 
معادل ۷درصد، بيمه و صندوق بازنشس��تگي به جز 
تامين اجتماعي با ۱۳هزار و ۷۸۷ميليارد ريال معادل 
۷درصد، فلزات اساسي با ۱۱هزار و ۹۹۷ميليارد ريال 
معادل ۶درصد و محصوالت غذايي آشاميدني به جز قند 
و شكر با ۱۱هزار و ۷۴۵ميليارد ريال معادل ۵درصد به 
ترتيب رتبه هاي دوم تا ششم ارزش معامالت فرابورس 

را در هشتمين ماه سال ۱۴۰۱ از آن خود كرده اند.

دست به دست شدن
۱،۸ ميليون قرارداد آتي

كاالخبر| در هش��ت ماهه ابتدايي امسال بيش از يك 
ميليون و ۸۳۱ هزار قرارداد آتي به ارزش ۱۰.۲ همت در 
بورس كاال دست به دست شد كه به لحاظ ارزش افزايش 
۶.۵ درصدي را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه كرد. 
از اين ميزان قرارداد، ۳۳۸ ه��زار و ۴۲۴ قرارداد به ارزش 
۱.۷ هم��ت مربوط به ماه آبان ب��ود. ارزش معامالت بازار 
قراردادهاي آتي بورس كاالي ايران تا پايان آبان امس��ال 
از ۱۰.۲ هم��ت )هزار ميليارد توم��ان( فراتر رفت. حجم 
قراردادهاي منعقده در بازار آتي نيز يك ميليون و ۸۳۱ هزار 
و ۴۶۶ قرارداد بود و از اين ميزان، ۳۳۸ هزار و ۴۲۴ قرارداد 
به ارزش ۱.۷ همت مربوط به آبان بود. در جريان معامالت 
آبان، تعداد ۲۸۲ ه��زار و ۷۳۹ قرارداد آتي زعفران نگين 
منعقد شد و ارزش نزديك هزار و ۷۶ ميليارد توماني براي 
آن به ثبت رسيد. زعفران نگين با اين عملكرد معامالتي و 
كسب سهم ۸۴ درصدي از حجم و ۶۳ درصدي از ارزش 
كل قراردادهاي منعقده در ماهي كه گذشت، توانست مقام 
نخست معامالت را در حجم و ارزش از آن خود كند. معامله 
گران اين تعداد قرارداد را در ۴ سررسيد آبان، دي و اسفند 
۱۴۰۱ و ارديبهش��ت ۱۴۰۲ منعقد كردند. اين گزارش 
مي افزايد: انعقاد ۴۸ هزار و ۸۳۶ قرارداد آتي صندوق طال 
در ۳ سررس��يد آذر و بهمن ۱۴۰۱ و فروردين ۱۴۰۲ نيز 
ارزش نزديك ۶۲۰ ميليارد توماني را در بازار به ثبت رساند. 
قراردادهاي مذكور ۱۴ درصد از حجم و ۳۶ درصد از ارزش 
كل معامالت را به خود اختصاص داد و اين دارايي پايه رتبه 
دوم را در ه��ر دو پارامتر حجم و ارزش معامالت ماهانه به 
دست آورد. بر اين اساس در ۲ سررسيد تحويل آذر و دي 
امس��ال نيز ۶ هزار و ۸۴۹ قرارداد آتي نقره در بازار منعقد 
شد و ارزش تقريبي ۱۳ ميليارد و ۶۵۵ ميليون تومان براي 
آن به ثبت رسيد. تا پايان آبان و در ۸ ماهه نخست امسال 
نيز در مجموع يك ميليون و ۴۴۶ هزار و ۱۴۳ قرارداد آتي 
زعفران به ارزش نزديك ۶.۲ هزار ميليارد تومان )همت( 
منعقد ش��د. همچنين ۲۹۲ هزار و ۱۴۱ قرارداد آتي 
صندوق طال به ارزش ۳.۳ هزار ميليارد تومان منعقد 
شد و معامالت قرارداد آتي نقره نيز به انعقاد ۴۱ هزار 
و ۳۴۶ قرارداد به ارزش ۷۸ ميليارد تومان منجر شد.

ميزان صادرات محصوالت 
فوالدي  در ۷ ماهه امسال

بر اساس آمار انجمن توليدكنندگان فوالد ايران، طي هفت 
ماهه امس��ال يك ميليون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طويل 
فوالدي صادر شده كه نسبت به يك ميليون و ۴۸۶ هزار 
تن صادر ش��ده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد 
بيشتر ش��ده اس��ت. پس از آن صادرات شمش فوالد نيز 
افزايش ۱۸ درصدي را ثبت كرده است. صادرات ساير اقالم 
فوالدي در مجموع هف��ت ماهه ۱۴۰۱، همچون مقاطع 
تخت، محصوالت فوالدي و آهن اسفنجي نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته، افت صادرات چهار درصدي براي 
محصوالت فوالدي و افت ۴۶ درصدي براي مقاطع تخت و 
آهن اسفنجي ثبت شده است. از ابتداي سال جاري تا پايان 
مهر ماه، يك ميليون و ۵۸۰ هزار تن مقاطع طويل فوالدي 
صادر ش��ده كه يك ميليون و ۴۱۵ هزار تن آن ميلگرد )با 
رشد هشت درصدي نسبت به سال گذشته(، ۹۱ هزار تن 
نبشي، ناوداني و ساير مقاطع )با افت ۱۳ درصدي( و ۷۴ هزار 
تن تير آهن )با افت يك درصدي( صادر شده كه در مجموع 
نسبت به صادرات اين مقاطع در هفت ماهه ۱۴۰۰، افزايش 
شش درصدي رخ داده است. صادرات شمش فوالد )فوالد 
مياني( با رشد ۱۸ درصدي از چهار ميليون و ۵۷ هزار تن 
به چهار ميليون و ۷۹۹ هزار تن رس��يده است. از مجموع 
كل شمش صادر شده، يك ميليون و ۳۳۵ هزار تن سهم 
اسلب است كه صادرات آن در هفت ماهه امسال ۳۶ درصد 
كمتر از ميزان صادر شده در مدت مشابه سال گذشته است. 
همچنين۸۶۰ هزار تن بيلت وبلوم صادر ش��ده كه چهار 
درصد بيش از ميزان صادرات آن در هفت ماهه ۱۴۰۰ است. 
صادرات محصوالت فوالدي چهار درصد نسبت به صادرات 
آن در هفت ماهه سال گذشته كاهش يافته و از يك ميليون 
و ۸۵۵ هزار تن صادرات در نيمه نخس��ت ۱۴۰۰ به يك 
ميليون و ۴۲۳ هزار تن در مجموع هفت ماهه ۱۴۰۱ رسيده 
كه ۳۵۸ هزار تن آن در مهر ماه صادر شده و الباقي متعلق 
به نيمه نخست سال است. ظرف هفت ماه ابتدايي امسال، 
۲۰۱ هزار تن مقاطع تخت و ۳۷۸ هزار تن آهن اسفنجي 
صادر شده كه به نسبت ۳۶۹ هزار تن مجموع مقاطع تخت 
فوالدي و ۶۹۸ هزار تن آهن اسفنجي صادر شده در مدت 
مشابه سال ۱۴۰۰، هر يك كاهش ۴۶ درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. از ميزان مقاطع تخت فوالدي صادر شده، با 
كاه��ش ۵۱ درصدي ۱۴۱ هزار ت��ن ورق گرم، با كاهش 
۳۰ درصدي ۴۷ هزار تن ورق پوشش دار صادر شده است. 

»تعادل«گزارشميدهد

مشكالت بورس تمامي ندارد!

سهامداران برنده در آبان بورس تهران
در ماهي كه شاخص كل بورس تهران با رشد حدود ۷.۷ 
درصدي همراه شد، مركز آمار ايران از ثبت تورم ماهانه 
۲.۱ درص��دي در اين ماه خبر داد. در اين ميان بررس��ي  
عملكرد ماهانه ۷۰۷ نماد معامالتي نشان از پوشش تورم 
ماهانه از سوي ۴۲۲ س��هم )معادل ۵۹.۷ درصد( دارد و 
در مقابل سهامداران ۲۸۴ نماد از تورم آبان ماه جاماندند. 
بورس تهران در حالي معامالت هشتمين ماه سال را به 
پايان رس��اند كه نماگرهاي اصلي اين بازار پس از ۵ ماه 
افت متوالي و كاهش ارتفاع بيش از ۱۷ درصدي در اين 
مدت، مجددا مس��يري صع��ودي را در پيش گرفت. به 
اين ترتيب در مجموع دادوس��تدهاي آبان، شاخص كل 
۷.۷ درص��د و نماگر هم وزن ۶.۷ درص��د افزايش ارتفاع 
دادند. ضمن آنكه س��بزترين آبان بورس تهران از س��ال 
۸۸ رقم خورد.  با اين حال خروج س��رمايه هاي حقيقي 
در ش��انزدهمين ماه متوالي متوقف نش��د و در ۲۲ روز 
كاري آبان ماه، ش��اهد تغيير مالكيت س��هامي به ارزش 
۵۹۱۶ ميليارد تومان در مسير حقيقي به حقوقي بوديم. 
ضمن آنكه ميزان خروج حقيقي ها نس��بت به اولين ماه 
پاييز، ۲۳ درصد بيشتر بود. ارزش معامالت سهام اما در 
آبان مسيري افزايشي را طي كرد و حتي در ميانه ماه به 
حدود ۷ هزار ميليارد تومان رسيد. هر چند ادامه شاهد 
نزول اين متغير مهم معامالتي بوديم اما ميانگين روزانه 
ارزش معامالت خرد سهام در هشتمين ماه سال ۳۵۰۷ 
ميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به مهر ماه ۶۸ درصد 
بيشتر بود. بورس تهران در حالي معامالت هشتمين ماه 
سال را به پايان رساند كه نماگرهاي اصلي اين بازار پس 
از ۵ ماه افت متوالي و كاهش ارتفاع بيش از ۱۷ درصدي 
در اين مدت، مجددا مسيري صعودي را در پيش گرفت و 
در مجموع دادوستدهاي آبان، شاخص كل ۷.۷ درصد و 
نماگر هم وزن ۶.۷ درصد افزايش ارتفاع دادند. ضمن آنكه 
سبزترين آبان بورس تهران از سال ۸۸ رقم خورد.آنگونه 
كه بررسي ها نشان مي دهد در اين ماه از ۷۰۷ نماد مورد 
بررسي، ۴۷۰ س��هم بازدهي مثبتي داشتند و در مقابل 
۲۳۶ نماد با افت ماهانه قيمت مواجه شدند. با اين حال 
در صورتي كه سود واقعي سهامداران را در نظر بگيريم، 

حدود ۹۰ درصد )معادل ۴۲۲ س��هم( از نمادهاي سبز 
بورس آبان ماه، با رشد قيمت بيش از ۲.۱ درصدي موفق 
به پوشش تورم در اين ماه ش��دند و در مقابل ۴۸ نماد با 
وجود رشد قيمت اسمي، اما از تورم آبان ماه جاماندند. به 
اين ترتيب در مجموع شاهد باخت ۴۰ درصد از نمادهاي 
معامله شده در تاالر شيش��ه اي در هشتمين ماه سال از 
تورم ماهانه بوديم. بر اس��اس گزارش فرداي اقتصاد؛ در 
صدر نمادهاي سبز بازار سهام در آبان ماه، سهام شركت 
تهيه توزيع غذاي دناي فدك رش��دي ۵۷.۴ درصدي را 
تجربه كرد. »گدنا« در آبان ماه تنها سه روز با افت قيمت 
مواجه ش��د و بقيه روزهاي كاري خود را عموما در صف 
خريد سپري كرد. اين شركت كه در گروه هتل و رستوران 
بازار اول فرابورس ايران جاي گرفته است، در ميانه آبان ماه 
با انتشار يك اطالعيه شفاف سازي از داليل رشد قيمت 
سهام خود متذكر شد كه تغيير بااهميتي در رويدادهاي 
موثر در وضعيت مالي و عملكردي اين شركت رخ نداده و 
افزاش قميت سهام عمدتا از تحركات بازار و افزاش تقاضاي 
سهام شركت حاصل شده است. مقام دوم پربازده ترين 
سهام در دومين ماه پاييز از آن يك نماد بازار پايه اي 
شد. نماد شركت دليجان طاليي شكوه پارس كه در 
تابلوي زرد بازا پايه فرابورس ايران معامله مي شود، با 
وجود محدوديت دامنه نوسان ۳ درصدي، آبان ماه را 
با رشد ۵۵.۵ درصدي سپري كرد. »حگردش« نيز در 
اين ماه شرايط مشابهي داشت و در ماه مورد بررسي 
با رشد قيمت ۵۴.۹ درصدي همراه شد. در آنسوي 
بازار نيز س��هام شركت ليزينگ خودرو غدير با نماد 
»ولغدر« كه در تابلوي فرعي بازار اول بورس معامله 
مي ش��ود، بيش از ۲۳ درصد كاهش قيمت داشت 
و پس از آن دو س��هم بازار پايه يعني »تمحركه« و 

»ورازي« حدود ۲۰ درصد ارزان تر شدند.

   بحران هاي جديد
 در انتظار بازارهاي جهاني

از سپتامبر، زماني كه بودجه ناموفق در بريتانيا بازارها را به 
قدري متزلزل كرد تا صندوق هاي بازنشستگي غول پيكر 

با بحراني جدي مواجه شوند، سرمايه گذاران در معرض 
آس��يب پذيري هاي ديگري بودند كه ممكن است باعث 
شكست بازارها شود و اقتصادهاي نوظهور كانديداي اصلي 
اين رويداد هس��تند. از نظر تاريخي، نرخ هاي بهره باالي 
امريكا و افزايش ارزش دالر باعث بي ثباتي مالي در سراسر 
جهان در حال توسعه شده مي شود. چند كشور بدشانس، 
از جمله آرژانتين و سريالنكا اما اين بار دچار بحران شده اند، 
با اين حال بسياري از دولت هاي بازارهاي نوظهور داراي 
ذخاير ارزي عميق تر و بدهي هاي دالري كمتري نسبت به 
قبل هستند، و بنابراين حتي از يك دهه قبل بسيار قوي تر 
به نظر مي رسند. شركت هاي بزرگ در اين كشورها داستان 
متفاوتي دارند. بدهي هاي صادر شده توسط شركت هاي 
ب��زرگ از آغاز هزاره به طور بي وقفه افزايش يافته اس��ت 
)از ۶۰درص��د توليد ناخالص داخلي بازارهاي نوظهور در 
س��ال ۲۰۰۰ به بيش از ۹۰درصد در آستانه همه گيري 
كوويد-۱۹(، زيرا شركت ها از نرخ هاي بهره پايين استفاده 
كردند و پس از آن وام دهي تنها در سال ۲۰۲۰، ۱۰ درصد 
افزايش يافت كه بخش عمده اي از اين پول را به خارجي ها 
بدهكار هس��تند. دولت ها در اقتصادهاي نوظهور پس از 
انفجارهاي دهه ۱۹۹۰ شروع به استقراض با ارزهاي خود 
كردند و بدهي شركت ها هنوز عمدتًا به ارزهاي خارجي 
است، به اين معني كه كاهش ارزش پول ملي آنها منجر به 

بدتر شدن ترازنامه شركت ها مي شود.

   انتظار براي انفجار نكول بدهي ها؟
به گفته بان��ك JPMorgan Chase، نرخ نكول براي 
صادركنندگان بدهي هاي شركتي پربازده در بازارهاي 
نوظهور امسال به ۱۱.۴ درصد رس��يده است كه بسيار 
باالتر از ۱.۷ درصد در س��ال ۲۰۱۹ و ميانگين بلندمدت 
۳.۷ درصد است. نرخ هاي باالتر و دالر گران تنها تا حدي 
مقصر هستند. مش��كالت در چين متمركز شده، جايي 
كه مش��كالت بازار امالك نرخ هاي نكول در اين بخش 
را براي دو سال متوالي در س��طوح دو رقمي نگه داشته 
اس��ت، اين موضوع در روس��يه و اوكراين نيز درحال رخ 
دادن است. انتظار مي رود كه شركت هاي روسي در سال 

۲۰۲۳ بدهي هاي ۲۸ ميليارد دالري را كه معادل دو سوم 
باقي مانده بدهي است، نكول كنند. با اين حال، جي پي 
مورگان تخمين مي زند ك��ه بازارها تا حد زيادي از قبل، 
قيمت هاي زياندهي داش��ته اند، بنابراين بعيد است كه 
نكول هاي تهاجمي بحران گسترده تر را ايجاد كنند. اين 
مشكالت در جاهاي ديگر نگران كننده تر به نظر مي رسد. 
افزايش نرخ ها و كندي رشد بر بازارهاي امالك در سرتاسر 
جهان آس��يب وارد كرده و اين اكنون مشكالتي را براي 
شركت هاي خارج از چين و همچنين در داخل ايجاد كرده 
است. عدم پرداخت بدهي كوتاه مدت در اواخر سپتامبر 
توسط توسعه دهنده Legoland كره، بازارهاي بدهي 
در كره جنوبي را به آشفتگي كشانده و بازده بدهي هاي 
كوتاه مدت به باالترين سطح از زمان بحران مالي جهاني 
۲۰۰۹-۲۰۰۷ رسيده است. در اواخر اكتبر، دولت اعالم 
كرد كه به منظور ايجاد ثبات در بازارها، حدود ۳۵ ميليارد 

دالر اوراق قرضه شركتي خريداري خواهد كند.

   سرايت بحران از مسكن به كاموديتي ها
بازار مسكن براي كاموديتي ها به ويژه فلزات اساسي 
از اهميت بس��يار بااليي برخوردار اس��ت. براي مثال 
كشور چين كه بزرگ ترين واردكننده و مصرف كننده 
كاموديتي در دنيا محس��وب مي ش��ود، ۳۰ درصد از 
اقتصادش به بازار مس��كن تعل��ق دارد. طي ماه هاي 
اخير نيز يك��ي از داليل كاهش قيمت كاموديتي ها، 
ركود حاكم بر صنعت ساختمان كشور چين بود كه 
بخش عمده اي از تقاضاي فلزات اساسي را در سطح 
جهاني كاسته است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه 
تشديد بحران در بازار مسكن ديگر كشورها و افزايش 
احتمال نكول بدهي هاي موجود، س��اخت و ساز در 
بخش ساختماني را تا حد زيادي در سال هاي آينده 
كاهش دهد و بحران جديدي را براي بازارهاي جهاني 
رقم بزند. البته اين موضوع فعال بسيار جدي نيست و 
بايد تا زمان سررس��يد بدهي ها منتظر ماند و ديد كه 
آيا شركت ها توان پرداخت را دارند يا قرار است خيلي 
سريع اقتصاد جهاني با يك بحران بزرگ مواجه شود.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه مسائل و مشكالت حوزه مسكن با مدل هاي 
مختل��ف حم��ل و نقل متف��اوت اس��ت و هر يك 
 داراي تنوع خاصي اس��ت اما كارشناسان مسكن و 
صاحبنظ��ران حم��ل و نقل ب��ه وزير بع��دي راه و 
شهرس��ازي توصيه مي كنند كه »بخش خصوصي 
را ناديده نگي��رد« و از اين بخش ب��ه عنوان بازوي 

مشورتي و اجرايي دولت بهره مند شود. 
به گ��زارش »تعادل«، س��رانجام پ��س از چندين 
م��اه زمزمه جدايي رس��تم قاس��مي از وزارت راه و 
شهرس��ازي، روز اول آذرماه ۱۴۰۱ س��يد ابراهيم 
رييسي، رييس جمهوري با استعفاي قاسمي به دليل 
آن چه تشديد بيماري وزير اعالم شده، موافقت كرد 
و شهريار افندي زاده را به عنوان سرپرست وزارتخانه 
منصوب ك��رد. در پي اين رويداد، ب��ار ديگر، نقد و 
بررسي مسائل و مشكالت حوزه هاي كاري گسترده 
وزارت راه و شهرسازي كه از مسكن تا جاده، و از ريل 
تا دريا و پرواز را در بر مي گيرد، از سوي كارشناسان 
داغ شده است. ترجيع بند اظهارات كارشناسان اما 
پرهيز از بي اعتنايي وزير بعدي راه به ظرفيت هاي 
بخش خصوص��ي داخلي در هم��ه عرصه هاي ياد 

شده است.

   بخش خصوصي نباشد
مشكالت ادامه مي يابد

در همي��ن رابطه، محمد رجبي، كارش��ناس حوزه 
حمل ونقل ريلي گفت: اگر مشاركت همه ذي نفعان 
بخش خصوصي نباش��د و آنها در تصميم گيري ها 
حضور نداشته باش��ند، وضعيت با مشكالت فعلي 

ادامه پيدا مي كند.
رجبي در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به اينكه وزير 
پيشنهادي راه و شهرس��ازي بايد چه ويژگي هايي 
داش��ته باش��د، گفت: كس��ي كه در حاكميت قرار 
مي گي��رد باي��د نقش پررنگ��ي به فع��االن بخش 
خصوصي دهد كه آنه��ا بتوانند در تصميم گيري ها 
نقش داش��ته باش��ند و درصورتي كه كس��ي اين 

استراتژي را داشته باشد، موفق مي شود.
وي با بيان اينكه حاكمي��ت نبايد به معناي اعمال 
قدرت باش��د، اظهار كرد: حاكميت نبايد به تنهايي 
تصميم گيري و تصميم س��ازي كند و تصميم هاي 
خ��ود را بدون مش��ورت با بخ��ش خصوصي ابالغ 
كن��د؛ بلك��ه بخش خصوص��ي باي��د در فعاليت ها 
درگير باشد؛ با توجه به اينكه حوزه ريلي رگوالتور 
ن��دارد، انجمن ها و س��ازمان هايي ك��ه نمايندگي 
سرمايه گذارهاي بخش هستند بايد در سياست هاي 

اجرايي دخيل باشند.
اي��ن كارش��ناس ح��وزه حمل ونقل ريلي ب��ا بيان 
اينك��ه مش��كالت بخ��ش حمل ونق��ل در هم��ه 
حوزه هاي هوايي، زميني و ريلي، بسيار زياد است، 
خاطرنشان كرد: اگر مشاركت همه ذي نفعان بخش 
خصوصي نباشد و آنها نتوانند در تصميم گيري ها و 
دستورالعمل هايي كه تنظيم مي شود حضور داشته 
باش��ند، وضعيت با مش��كالت فعلي به همين نحو 

ادامه پيدا مي كند.
رجب��ي با بي��ان اينكه س��رمايه گذار ت��ا زماني كه 
اطمينانش براي بازگشت سرمايه جلب نشود، حاضر 
به سرمايه گذاري نمي شود، گفت: سرمايه گذار براي 
اينكه بخواهد وارد حوزه شود، بايد مشوق هايي در 
اختيارش قرار گيرد و اطمينان و تضمين دهند كه 
س��رمايه اش برمي گردد و تعهدات هم امكان پذير 
است. در نگاه سيستمي توسعه پايداري كه مد نظر 
همه است، اين امكان فراهم مي شود كه سرمايه گذار 
اطمين��ان پيدا كند س��رمايه اش با ن��رخ خوب در 
مقايس��ه با بقيه فعاليت هاي اقتصادي بازگش��ت 

مناسبي بازمي گردد.

   تقويت جايگاه بخش خصوصي
فرشيد پورحاجت، كارشناس اقتصاد مسكن نيز در 
پاسخ به اين پرسش كه وزير آينده راه و شهرسازي 

بايد چه اولويتي را در بخش مس��كن داشته باشد، 
گفت: با توجه به كم كاري هاي فراوان گذشته، به نظر 
مي رس��د تقويت جايگاه بخش خصوصي به عنوان 
يك موضوع فراموش ش��ده بايد ج��زو راهبردهاي 

وزير بعدي باشد.
وي يادآور ش��د: طي حدود ۱5 سال اخير و پس از 
ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، دفتر 
توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
ماموريت خودش را به درستي انجام نداد؛ كما اينكه 
به مهم ترين و اثرگذارترين ركن بخش مسكن يعني 
انجمن انبوه سازان در سراسر كشور طي اين سال ها 
خس��ارت و اجحاف زيادي در ساختار اداري وزارت 

راه و شهرسازي صورت گرفته است.
وي در عين ح��ال افزود: طي يك پروس��ه اي وزير 
س��ابق تالش ك��رد وزارتخان��ه را به مس��ير اصلي 
برگرداند ولي نتوانس��ت. به نظر مي رسد در حوزه 
مسكن و ساختمان به جاي تصدي گري و مداخله و 
اينكه دولت نقش پيمانكاران را ايفا كند بايد بخش 
خصوصي كش��ور را به عنوان بازوي مشورتي مهم 
كنار خودش قرار دهد. بايستي هم در حوزه مشورت 

و هم اجرا اين بخش را تقويت كند.
اين كارشناس مسكن در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به اينكه نگاه غالب امروز در حوزه مسكن و ساختمان 
نوع نگاه س��ازمان هاي نظام مهندس��ي ساختمان 
است، اضافه كرد: اآلن بخش خصوصي كشور شرايط 
خوبي در مسكن و س��اختمان ندارد. از سوي ديگر 
مسير س��ازمان هاي نظام مهندسي ساختمان كه 
اساسًا نبايد فعاليت هاي اقتصادي را دنبال كنند و 
به عنوان بازوي مش��ورتي براي دولت عمل كنند، 

منحرف شده است.
پورحاجت با تأكيد بر اينكه فضاي كسب و كار براي 
بخش خصوصي مناسب نيست، تصريح كرد: بخش 
خصوصي فعال در حوزه ساخت و ساز مسكن بايد به 

عنوان يك نهاد مدني و صنفي تقويت شود.
وي با اش��اره به اينكه طي 5 سال گذشته به انجمن 
انبوه سازان كم لطفي شده اس��ت، اظهار كرد: الزم 
اس��ت دولت اين مجموعه را به عنوان بازيگر اصلي 
بازار مسكن قبول كند كه به دنبال توسعه و آباداني 
كش��ور اس��ت، گرچه منافع اقتصادي هم را دنبال 

مي كند.
وي با اشاره به اظهارات اخير يكي از اعضاي شوراي 
عالي مس��كن، افزود: چند روز قبل آقاي دنيامالي 
قيمت ساخت هر متر نهضت ملي مسكن را حدود 
8 ميلي��ون تومان اع��الم كرد. اين در حالي اس��ت 

كه س��ال گذش��ته اعالم كردي��م حاضريم نهضت 
ملي مس��كن را متري 5.5 ميليون تومان بس��ازيم 
و پيش��نهادات را به وزارت راه و شهرسازي داديم. 
وي تأكيد كرد: گفتيم كه با اين قيمت، مس��كن با 
كيفيتي هم خواهيم س��اخت، اما متأسفانه به اين 
پيشنهاد توجهي نشد. امسال هم قيمت پايه حدود 
6.5 ميليون تومان است كه با هزينه هاي باالسري 
حدود 8.5 ميليون تومان مي شود. غيركارشناسي 
عمل كردن در حوزه مسكن و ساختمان از سال 97 
به اين سو خسارت هاي بسيار سنگين را به اقتصاد 
كشور وارد كرده اس��ت. پورحاجت بيان كرد: يك 
سال و چند ماه از عمر دولت سيزدهم گذشته و اين 
براي دولت و بخش خصوصي زمان مناس��بي براي 

خدمات رساني به مردم بود.

   اعتقاد به بخش خصوصي
وي با بيان »مجدداً تكرار مي كنم مهم ترين اولويت 
وزير راه و شهرس��ازي بعدي بايد داشتن اعتقاد به 
بخش خصوصي در بخش مس��كن باش��د«، گفت: 
از وزارت راه خواس��ته ايم بخش��نامه هاي سال 87 
انبوه سازان را مجدداً ابالغ كند، اما با وجود مكاتبات 
فراوان طي سال هاي گذشته وزارت راه و شهرسازي 
اين بخشنامه را ابالغ نمي كند. با اين قبيل كم كاري، 
كش��ور را از كوچك ترين اقدامات بخش خصوصي 
در اين بخ��ش محروم و خ��ود را گرفتار س��اختار 

سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان كرده اند.
وي يادآور ش��د: راهي غير از اي��ن -توجه به بخش 
خصوصي- نداريم و ه��ر وزير هم كه بيايد بايد اين 
كار كند. اين را همه اقتصاددانان مي گويند كه بايد 
براي توسعه كشور بايد بخش خصوصي تقويت شود.

   يك سال زمان را از دست داديم
در همين حال، ايرج رهبر، رييس انجمن انبوه سازان 
استان تهران گفت: در هر وزارتخانه اي طبيعتا وقتي 
وزيري سر كار مي آيد از بدو ورود بايد برنامه اجرايي 
طب��ق قوانين مصوب و تكليفي ك��ه دولت بر عهده 
او گذاش��ته ارايه دهد. انتظار اين اس��ت كه از نظر 
كارشناسان نيز استفاده كند. اما متاسفانه در بيش 
از يك سال گذش��ته نه برنامه  چنداني براي اجراي 
طرح جهش توليد و تامين مسكن در اين وزارتخانه 
وجود داشت و نه از نظرات كارشناسي استفاده شد.

وي افزود: وزير راه و شهرسازي خيلي به استفاده از 
نيروهاي خارجي در بخش مسكن اعتقاد داشت و 
مي گفت بايد از فعاالن صنعت س��اختمان در چين 

و تركي��ه كمك بگيريم. در حال��ي كه توان اجرايي 
در داخل كشور وجود دارد و فقط دولت بايد از آنها 

حمايت و شرايط را تسهيل كند.

   پاشنه آشيل خانه سازي دولتي
رهبر، مهم ترين پاش��نه آش��يل طرح نهضت ملي 
مسكن را نبود منابع مالي دانست و گفت: مشخص 
بود كه نمي توان روي آورده متقاضيان حساب كرد. 
سيستم بانكي هم عمال منابع چنداني به اين طرح 
اختصاص نداد. انبوه س��ازان در اين ش��رايط اعالم 
كردند كه حاضرند س��رمايه و ت��وان فني خود را به 
اجراي پروژه نهضت ملي مسكن اختصاص دهند اما 
به پيشنهادات توجه نشد. اينكه در بدنه وزارتخانه 
مشاوره هاي اش��تباه به مس��ووالن داده مي شد يا 

مساله ديگري بود، ما اطالع نداريم.
وي با اشاره به رش��د قيمت نهاده هاي ساختماني 
يادآور ش��د: طي حدود دو س��ال گذشته كه طرح 
مس��كن ملي ش��روع ش��ده و بعد با نهض��ت ملي 
مسكن تلفيق شد به دليل تعلل در اجرا، نهاده هاي 
ساختماني دچار رشد قيمت شد. ميلگرد از كيلويي 
۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رس��يد و س��يمان 
ني��ز كه پاكتي ۱7 هزار تومان بود به باالي 5۰ هزار 
تومان و اخيرا به حدود 7۰ هزار تومان رسيده است.

رييس انجمن انبوه س��ازان استان تهران بيان كرد: 
قرار بود تعاملي با وزارت صمت صورت گيرد تا قيمت 
مصالح ساختماني با يك ثبات نسبي معقول همراه 
باشد. موضوع كارت مصالح ساختماني به سازندگان 
ي��ا خريد مس��تقيم از كارخانجات مطرح ش��د كه 
هيچ كدام ش��كل اجرايي به خود نگرفت. در عوض، 
مصالح وارد بورس ش��د. ماهيت بورس، سودآوري 
اس��ت و در اين فرآيند مصالح ساختماني با افزايش 

قيمت مواجه مي شود.
ب��ه گفته رهب��ر، كارخانه ه��اي تولي��د نهاده هاي 
س��اختماني انرژي ارزان قيم��ت دريافت مي كنند 
و به همي��ن دليل بايد مصالح را ب��ا قيمت معقولي 
به بخش س��اخت و س��از بدهند. اين انرژي كه آنها 
اس��تفاده مي كنند براي همه مردم اس��ت و بايد به 

تامين مسكن اقشار نيازمند كمك كنند.
وي با بيان اينكه اميدواريم هركس مسووليت وزارت راه و 
شهرسازي را بر عهده مي گيرد به رفع موانع توليد مسكن 
اهتمام بورزد تاكيد كرد: ما نتوانستيم يك بار با مسووالن 
دور يك ميز بنشينيم و درباره مشكالت صحبت كنيم. 
بيش از يك س��ال زمان را از دس��ت داديم. اميدواريم با 
آمدن وزير جديد راه و شهرسازي كارها روي غلتك بيفتد.

5 در شهرايرانشهر .Thu  راهوشهرسازي November 24. 2022  2366   پنجشنبه 3 آذر 1401    29 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره

راه اندازي خط مستقيم دريايي 
به مقصد بنادر ونزوئال

مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
از برنامه ريزي اين شركت براي ايجاد خط مستقيم 
حمل كاال از مبدا ايران به بنادر ونزوئال و بالعكس، خبر 
داد.  به گزارش ايلنا، محمدرضا مدرس خياباني طي 
نامه اي به رييس سازمان توسعه تجارت، با اعالم اينكه 
شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران تاكنون 
با اعزام دو فروند شناور تانكر حمل سوخت، اقدام به 
انتقال فرآورده هاي نفتي به كشور ونزوئال كرده است، 
از مشاركت اين ش��ركت در ايجاد پل دريايي براي 
حمل كاالهاي تجاري ميان دو كشور و در راستاي 
امضاي سند جامع همكاري هاي راهبردي ۲۰ ساله 
اي��ران و ونزوئال خبر داد. م��درس خياباني با اعالم 
اينكه كشتي گلس��ان طي هفته اول آذرماه امسال 
به مقصد ونزوئال بنادر جنوبي ايران را ترك مي كند 
و طبق برنامه ريزي ها، ديگر شناورهاي اين شركت 
نيز در صف اعزام به اين كشور براي حمل كاالهاي 
ايراني قرار دارند، تصريح كرد: اعزام منظم شناورهاي 
اقيانوس پيما به مسيرهاي دوردست از جمله ونزوئال 
مس��تلزم وجود بار كامل روي اين ش��ناورها است، 
از اين رو وي تاكيد كرده اس��ت كه در صورت عدم 
استقبال تجار ايران در مراودات كاال با وتزوئال، امكان 
تداوم سفر كشتي هاي حمل كاال اين شركت به اين 
كش��ور، از بين خواهد رفت. مدرس خياباني طي 
اين نامه، اعالم كرد: شناورهاي شركت كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران براي حمل و جابه جايي 
كاالهاي تجار ايراني به مقصد بنادر ونزوئال در بازه 
زماني هفته پاياني بهمن ماه امسال، آماده هستند.

مانع مراودات دريايي ايران
با روسيه

مس��عود پلمه، دبير انجمن كشتيراني اظهار كرد: 
به رغم تالش هاي زي��اد براي هماهنگي ، اما طرف 
روس نگاه مليتي دارد و همين امر باعث مي ش��ود 
كه شناورهاي ايراني سرويس هاي مطلوبي دريافت 
نكنند. پلمه در گفت وگو با ايلنا درباره انباشت كاال در 
بنادر شمالي و مشكالت شناورهاي ايراني براي تردد 
بين بنادر آستاراخان و ساليانكا اظهار كرد: موضوع 
و مساله كش��تي هاي ايراني در بنادر آستاراخان و 
ساليانكا از هم متفاوت هستند. شناورهاي ايراني در 
بندر آستاراخان براي پهلوگيري و تخليه با مشكالتي 
مواجه هستند كه اين مشكالت باعث طوالني شدن 
توقف در بندر آس��تاراخان ش��ده و همين موضوع 
منجر به اين مي شود كه تعداد سرويس هاي تجاري 
با يك كش��تي كه در طي يك م��اه بايد حداقل دو 
سرويس را انجام دهد، امروز با اين مشكالت تقريبا 
به يك س��رويس در ماه رسيده  است. دبير انجمن 
كشتيراني در پاسخ به اينكه آيا اين مشكل مديريتي 
تنها متوجه شناورهاي ايراني در بندر آستاراخان 
بوده يا تمام كش��تي  و شناورها با اين مساله مواجه 
هستند، گفت: متاسفانه اين مشكل صرفا متوجه 
شناورهاي ايراني اس��ت البته اين مشكل متوجه 
بارهايي كه به سمت ايران مي روند نمي شود چراكه 
ممكن است بخش��ي از اين بار ترانزيتي و عبوري از 
ايران باشد. دبير انجمن كشتيراني ادامه داد: منظور 
از مشكل مديريتي در بندر آستاراخان اين است كه 
امكانات الزم و توانمندي مديريت امكانات موجود، 
براي سرويس دهي به ش��ناورهاي ايراني در بندر 
آس��تاراخان وجود ندارد. به رغم تالش هاي زياد 
براي هماهنگي ، اما طرف روس نگاه مليتي دارد 
و همين امر باعث مي ش��ود كه شناورهاي ايراني 
سرويس هاي مطلوبي دريافت نكنند. پلمه تاكيد 
كرد: اگر از كشتي هاي روسي استفاده شود با اين 
مشكل در بندر آس��تاراخان مواجه نخواهيم بود 
اما طرف ايراني متضرر خواهد ش��د و هزينه هاي 

حمل دريايي كاال افزايش پيدا مي كند.

شناسايي و رفع نقاط پر تصادف 
جاده ها با كمك استان ها

شهريار افندي زاده، سرپرست وزارت راه و شهرسازي 
با اشاره به نقشه راه مصوب براي افزايش ايمني جاده ها 
گفت: شناسايي و رفع نقاط حادثه خيز و برطرف كردن 
آنها با همكاري و كمك استان ها منجر به نزولي كردن 
روند تصادفات خواهد شد. به گزارش مهر، افندي زاده 
ضمن گراميداشت روز جهاني يادبود قربانيان سوانح 
رانندگي، اظهار ك��رد: ثبت اطالعات س��ازمان ها و 
ارگان هاي تاثيرگذار در سامانه جامع ثبت حوادث و 
سوانح حمل ونقل كشور ضروري است، چرا كه تحليل 
اين داده ه��ا به ما براي تصميم گي��ري و ارايه راهكار 
مناس��ب در جهت كاهش تصادفات جاده اي كمك 
خواهد كرد. وي با اشاره به برگزاري جلسات كميسيون 
ايمني راه ها در وزارت راه و شهرس��ازي گفت: هدف 
اصلي اين كميسيون، كاهش تعداد تصادفات جاده ها 
با كمك عوامل تاثيرگذار اس��ت و قرار ش��د نقاط پر 
تصادف توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و 
پليس راه ظرف مدت يك ماه شناسايي و به كميسيون 
ايمني راه ها براي اقدامات بعدي ارايه شود. افندي زاده 
همچنين به ابالغ دس��تورالعمل شناسايي نقاط پر 
تصادف در فروردين ۱۴۰۱ اش��اره ك��رد و افزود: بر 
اساس اين دستورالعمل، سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي با همكاري اس��تان ها اين نقاط را شناسايي 
مي كند تا ب��ا توجه به بودجه موج��ود براي برطرف 
كردن اين نقاط اقدام شود. معاون حمل ونقل وزارت 
راه و شهرس��ازي در ادامه از اهميت برنامه و نقشه 
راه كاهش تصادفات خبر داد و گفت: در س��ال 98 
برنامه اقدام يا اكشن پلني براي افزايش ايمني راه ها 
و كاهش تصادفات در كميس��يون ايمني و مراجع 
ذي صالح تأييد ش��د كه طي جلسات كميسيون 
ايمني راه ها وظايف همه سازمان ها و عملكرد آنها بر 
اساس اين برنامه اقدام، مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

هشدار انباشت آالينده ها
در پايتخت

 مديركل مديريت بحران استان تهران نسبت به انباشت 
آالينده ها در پايتخت هشدار داد و گفت: مردم از تردد 
غيرض��روري در فضاي باز خودداري كنند. بر اس��اس 
اعالم س��ازمان هواشناسي استان تهران، طي روزهاي 
پنجشنبه)امروز( و جمعه نيز آلودگي هوا در اين استان 
تشديد مي شود. به گزارش ايرنا، حامد يزدي مهر در جمع 
خبرنگاران از هشدار زرد آلودگي هوا در استان تهران خبر 
داد و اظهار كرد: طبق پيش بيني هاي سازمان هواشناسي 
از پنجشنبه تا اواخر جمعه چهارم آذر، انباشت آالينده ها 
پيش بيني شده است. وي با اشاره به افزايش شاخص هاي 
آلودگي جو و كاهش كيفيت هوا گفت: زماني كه شاخص 
آالينده ها به مرز هشدار مي رسد قرار گرفتن در هواي 

آلوده براي همه گروه هاي سني و افراد خطرناك است.
يزدي مهر با بيان اينكه به همه مردم توصيه مي كنيم از 
قرار گرفتن در فضاي باز خودداري كنند، افزود: كيفيت 
هوا در حد ناس��الم براي گروه هاي حس��اس است و در 
صورت مهار نشدن منابع آالينده )ثابت و متحرك( در 
بعضي ساعت ها كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق 

در حد ناسالم براي همه گروه ها پيش بيني شده است.
وي با اشاره به احتمال بروز عالئم تنفسي در افراد حساس 
و تشديد بيماري هاي قلبي، ريوي در معرض هواي آلوده 
قرار نگيرند و افراد حتمًا در منازل خود بمانند و از قرار 

گرفتن در محيط باز تا حد امكان خودداري كنند.
مدي��ركل مديريت بحران اس��تانداري تهران با تاكيد 
ب��ر اينكه مايعات به ويژه مصرف ش��ير كمك مي كند 
تا آالينده ها آس��يب كمتري به بدن بزنن��د، افزود: به 
ورزشكاران توصيه مي شود از انجام فعاليت شديد ورزشي 
خودداري كنند و اس��تفاده از ماسك براي كساني كه 
مجبور به تردد در محيط بيرون هستند، ضروري است.

آنگونه كه هواشناس��ي استان تهران اعالم كرده است، 
وضعيت جوي اين اس��تان ابري تا نيمه ابري همراه با 
كاهش كيفيت هوا طي امروز و فردا پيش بيني مي شود.

به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين نقشه ها و مدل هاي 
پيش يابي هواشناس��ي وضعيت جوي استان تهران تا 
روز جمعه )۴ آذر( با ادامه پايداري نس��بي و عدم وزش 
باد قابل مالحظه آسماني كمي ابري تا نيمه ابري و در 
مناطق پرتردد ش��هري همراه با غبار محلي و كاهش 
كيفيت هوا پيش بيني مي ش��ود. از جمعه شب تا روز 
يكشنبه )۴ تا 6 آذر( با نفوذ سامانه بارشي افزايش ابرناكي 
در برخي مناطق استان بارش باران گاهي همراه با رگبار 
و رعدوبرق و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف و باران و 
مه مورد انتظار است. عمده بارش جمعه شب و روز شنبه 
)5 آذر( در شمال و غرب استان و روز يكشنبه )6 آذر( در 
ارتفاعات و بخش هاي شمالي استان پيش بيني مي شود.

تعداد مسافران مترو
به آمار قبل از كرونا نزديك شد

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: تعداد مس��افر روزانه متروي ته��ران و حومه در 
آبان ماه سال جاري، ركورد سال هاي اخير بهره برداري 
مترو را شكست و در روز يكش��نبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ 
اين ميزان به رقم يك ميليون و 5۱۲ هزار مسافر در روز 
رسيد. به گزارش ايلنا، مسعود درستي با بيان اينكه تمام 
كاركنان و پيمانكاران شركت براي ارايه خدمات مناسب 
به شهروندان تالش مي كنند افزود: اميدوارم كه شاهد 
بهبود مستمر خدمات رساني در متروي تهران و حومه 
باشيم. وي با اش��اره به اينكه سرويس دهي در خطوط 
هفت گانه مت��روي تهران و حومه ب��ا كمترين نقص و 
اختالل ممكن انجام مي شود، تصريح كرد: يكي از نقاط 
قوت متروي تهران امكان مديريت زمان سفر در آن است، 
اما در بعضي مواقع به علت نقص فني، حركت قطارهاي 
مترو دچار وقفه غالبًا كوتاهي مي شود كه اين خرابي ها 
ناخواسته و حداقل است، اما تمامي تالش خود را براي 
كاهش اين اختالالت به كار خواهيم گرفت. درستي با 
بيان اينكه شاهد روند افزايشي آمار مسافران در متروي 
پايتخت هستيم، افزود: در آبان ماه سال ۱۳98 و قبل از 
شيوع بيماري كرونا؛ يك ميليون و 8۱۲ هزار و ۲۱ نفر 
در روز با خطوط متروي تهران و حومه جابه جا شدند؛ اما 
اين آمار با كاهش چشمگيري در ايام كرونا روبرو شد. 
امسال بعد از گذر از بحران كرونا در ۲۲ آبان ماه، آمار سفر 
در متروي تهران و حومه به رقم يك ميليون و 5۱۲ هزار 
مسافر رسيد كه نشان از نزديك شدن آمار مسافري مترو 
به قبل از ش��يوع كرونا دارد. بنا براعالم روابط عمومي 
ش��ركت بهره برداري متروي ته��ران و حومه، وي 
خاطرنش��ان كرد: آمار جابه جايي مسافر در آبان ماه 
۱۴۰۱ نيز نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است.

تهران ۱،۵ ميليون
»جاي پارك خودرو« كم دارد

نايب رييس كميس��يون حمل و نقل ش��وراي شهر 
تهران با تاكيد بر كمبود ۱.5 ميليون واحد جاي پارك 
در پايتخت گفت: كمبود شديد س��رانه جاي پارك 
در تهران به حدي است كه ش��هرداري نمي تواند به 
تنهايي اين معضل را حل كند، بلكه مديريت شهري 
بايد تسهيالت و مشوق هاي الزم را فراهم كند تا بخش 
خصوصي براي ورود به ميدان احداث پاركينگ هاي 
عمومي رغبت پيدا كند، زي��را مهم ترين راهكار رفع 
معضل كمب��ود جاي پ��ارك در پايتخت، س��اخت 
مجتمع هاي پاركينگي اس��ت. به گفته او، رانندگان 
به متوس��ط ۱5 ت��ا ۲۰ دقيقه به دنب��ال جاي پارك 
مي گردند. به گزارش ايلنا، محمد آقاميري، نايب رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران در 
اين باره گفت: معضل كمبود جاي پارك در سطح شهر 
تهران بسيار وخيم تر از آن است كه شهرداري بتواند 
به تنهايي آن را حل كند، به نحوي كه برآوردها نشان 
مي دهد كه تهران حدود يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد 
جاي پارك كم دارد و كمبود شديد سرانه جاي پارك 
در تهران، به شكلي نيست كه شهرداري بتواند بدون 

كمك گرفتن از بخش خصوصي آن را جبران كند.

توصيه كارشناسان مسكن و صاحب نظران حمل و نقل به جانشين »رستم قاسمي«

تورم اجاره بها در آبان به 3.7 درصد كاهش يافت

بخش خصوصي را به رسميت بشناسيد

تب اجاره افتاد
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين آمارهاي رسمي از وضعيت اجاره بها حاكي 
از »تعديل« نرخ اجاره در دومين ماه از پاييز است. 
در مهر ماه سال جاري اجاربها به طرز قابل توجهي 
دچار جهش ش��ده بود و ب��ه 7 درصد )بر اس��اس 
آمارهاي بان��ك مركزي؛ 6.۱ درصد به روايت مركز 
آمار ايران( رسيده بود. اما حاال در پي انتشار ميزان 
رشد ش��اخص قيمت مصرف كننده و سهم مسكن 
از سبدخانوار مشخص ش��ده كه رشد تورم اجاره و 
هزينه هاي تعمير و نگهداري مسكن به ۳.7 درصد 
در آبان ماه كاس��ته شده است. از آنجا كه بازار اجاره 
بر خالف بازار معامالت ملك، خالي از س��فته بازي 
اس��ت، اجاره بها صرفا و حتما از دو متغير »تورم« و 
»تورم مسكن« اثر مي پذيرد. نرخ تورم عمومي روي 
سبد هزينه خانوار و در يك كالم معيشت خانوار اثر 
مي گذارد و تورم مسكن نيز منجر به رشد قيمت ملك 
مي شود در حالي كه هيچ گونه ارزش افزوده اي به آن 
اضافه نمي شود. از آنجا كه اجاره بها براي 8۰ درصد از 
مالكان ايراني در حكم كمك هزينه معيشت ارزيابي 
مي شود، اين متغير بسيار زودتر از متغير »تورم ملك« 
روي اجاره بها اثر گذار است. در سال جاري، و به ويژه 

در ماه هاي خرداد و تير با تورم هاي بسيار باالي اقالم 
مصرفي خانوار مواجه بوديم مس��اله اي كه با تاخير 
خود را در رشد اجاره بها نيز نشان داد. از سوي ديگر، 
از آنجا كه طي سال هاي اخير، جابه جايي مستاجران 
همچون روال سابق از فصل تبعيت نمي كند، بخشي 
از اين جابه جايي ها به پاييز منتقل شده اند. تقاطع اين 
دو مساله )افزايش تقاضاي استيجار در مهر به همراه 
انتقال تورم عمومي به اجاره بها( در نخس��تين ماه از 
پاييز سال جاري، منجر به رشد متفاوت اجاره بها در 

مهر ماه شد.

   كمر تورم اجاره شكست
مركز آمار در جديدترين گزارش از ش��اخص قيمت 
مصرف كننده در آب��ان ۱۴۰۱ اعالم كرده كه قيمت 
مسكن كل كش��ور در يك ماه گذش��ته ۳.7 درصد 
افزايش داشته اس��ت. نرخ رشد نقطه به نقطه يعني 
مقايسه رش��د قيمت در مقايسه با آبان سال گذشته 
هم افزايش ۳9.۲ درصد را نشان مي دهد. تورم ساالنه 
كه رش��د قيمت در ۱۲ ماهه منتهي به آبان ۱۴۰۱ 
را به تصوير مي كش��د نيز از افزاي��ش ۳۱.5 درصد 
حكايت دارد. مرور وضعيت بازار مس��كن كل كشور 

در هشت ماه گذشته حاكي از آن است، ميزان رشد 
ماهيانه نرخ اجاره در كل كش��ور نيز در ارديبهشت 
۲.5 درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تير ۳.8 درصد، مرداد 
۲.9 درصد، ش��هريور ۳.5 درصد، مهر 6.۱ درصد و 
آبان ۳.7 درصد اعالم ش��د. به نظر مي رسد با پايان 
يافتن فص��ل جابه جايي، كاهش تدريجي انتظارات 
تورمي و افت سرعت رشد قيمت مسكن در تهران به 
تدريج بر بازار مسكن كل كشور تاثير گذاشته و اين 

بخش به ثبات نسبي رسيده است.

   اشتباه خبرگزاري ها در انتشار آمار
به گ��زارش »تعادل«، ط��ي ماه هاي اخي��ر، برخي 
رس��انه ها در پي انتش��ار ديرهنگام تحوالت ماهانه 
مسكن از سوي مراجع رسمي بانك مركزي و مركز 
آمار اي��ران، از نرخ تورم اعالمي در ش��اخص قيمت 
مصرف كننده به عنوان »تورم مس��كن« اس��تفاده 
مي كنند كه اشتباه است. به همين دليل، ماه گذشته، 
س��يدمهدي حس��يني نژاد، مديركل دفتر شاخص 
قيمت ه��اي مركز آمار اي��ران در گفت وگو با يكي از 
خبرگزاري هاي داخلي در اين باره روشنگري كرد اما 
متاسفانه خبرگزاري منتشر كننده صحبت هاي اين 

مقام مسوول، ديروز بار ديگر دچار خطا شد و گزارش 
اش��تباهي را به همراه خبرگزاري ه��اي ديگر روي 
خروجي خود مخابره كرد. حس��يني نژاد گفته بود: 
در حوزه مسكن در مركز آمار ايران دو نوع اطالعات 
را در اختيار داريم، اطالعات اول، اطالعات شاخص 
قيمت مصرف كننده است و ديگري، اطالعات قيمت 
امالك مسكوني س��امانه امالك و مستغالت كشور 
است. طبق اس��تانداردهاي بين المللي در شاخص 
قيمت مصرف كننده، قيمت بخش مصرفي مسكن 
كه شامل اجاره بها و هزينه تعمير و نگهداري مسكن 
است اندازه گيري مي شود و تغييرات قيمت مسكن 
به هيچ عنوان در محاسبات اين طرح وارد نمي شود. 
اين موضوع در برخي رسانه ها به اشتباه قيمت مسكن 
تفسير مي شود كه اشتباه است. بنابراين در شاخص 
قيمت مصرف كننده، به هيچ عنوان نرخ تورمي كه 
در گروه مس��كن منتشر مي شود، نشان از تغييرات 
قيمت مسكن ندارد و قيمت اجاره، هزينه تعميرات 
و نگه��داري و آب و برق و س��وخت مصرفي خانوار 
اس��ت.اما براي رصد قيمت خود مسكن يك طرح 
جداگانه اي در دفتر شاخص قيمت اجرا مي شود كه 

طرح شاخص قيمت امالك مسكوني است.



قيمت بيت كوين روز ۲1 نوامبر )۳0 آبان( به زير 16/000 
دالر كاهش يافته و در ادامه تا 15/480 دالر سقوط كرد، 
اما بيت كوين پس از ثب��ت پايين ترين قيمت خود در دو 
سال اخير، هم زمان با بازگشايي وال استريت در ۲۲ نوامبر 
)1 آذر( دوباره به باالي 16/000 دالر بازگشت. با اين حال، 
ش��كل گيري يك حمايت جديد در محدوده 1۲/000 
دالري، بسياري از سرمايه گذاران را نگران فروش نهنگ ها 
كرده است. پايان هفته گذشته بدون رويداد مهمي براي 
بيت كوين تمام شد؛ اگرچه چندبار تالش كرد از مقاومت 
17/000 دالري عبور كند، در نهايت بي فايده بود. با اين 
حال، از روز دوش��نبه، زماني كه قيمت بيت كوين به زير 
16/000 دالر كاهش يافت، چش��م انداز آينده شروع به 
تغيير كرد. با گذشت روز، قيمت بيت كوين حتي بيشتر 
هم كاهش يافت و به 15/500 هم رس��يد تا اين عدد به 
پايين ترين قيمت آن در ۲ س��ال گذش��ته تبديل شود. 
آخرين شيرجه قيمت بيت كوين، در كنار ليكوئيد كردن 
ميليون هاي دالر موقعيت معامالتي، نهنگ هاي بسياري 
را به س��مت محدوده زيان تحقق نيافته سوق داد. در اين 
ميان، ش��ايعات پيرامون ش��ركت هاي تابعه ديجيتال 
كارنسي گروپ از جمله گري اسكيل كه اكنون در مركز 
 FTX شايعات مربوط به پيامدهاي ورشكستگي صرافي
قرار دارد، نظرات تحليلگران را تحت تأثير قرار داده است. 
طبق داده هاي پلتف��رم متريال اينديكيتورز ديوار خريد 
1۲/000 دالري در نهايت مي تواند تنها چيزي باشد كه 
از بازار در صورت فروش بيشتر س��رمايه گذاران در دوره 
تعطيالت ش��كرگزاري )۳ ت��ا 6 آذر( محافظت مي كند. 
متريال اينديكيتورز در توييتر خود در اين باره گفته است: 
»بيش از ۳00ميليون دالر بيت كوين جايي بين 1۲/000 
دالر و قيمت هاي فعلي خريداري شد اند. اين ديوار خريد 
جديد 70ميلي��ون دالري مي توان��د محافظي براي 
تعطيالت پيش رو باشد؛ يك فروش احتمالي كه مي تواند 
تحت تأثير گمانه زني ها درباره وضعيت گري اسكيل يا 
چيز ديگري اتفاق بيفتد. صرف نظر از اينها، هميش��ه 
مراقب ديوارهاي خريد بزرگ جديد هستيم.« مارتون، 
تحليلگر فعال در كريپتو كوان��ت نيز يك هيت مپ از 
دفتر سفارشات بايننس منتشر كرده است كه سطوح 
مختلف خريد و فروش فعال را نشان مي دهد. در همين 
حال، اهداف نزولي براي قيمت بيت كوين با شروع هفته 

عمدتاً روي 14/000 دالر يا كمتر متمركز شده است.

سرمايهگذارانفشاررااحساسميكنند
پلتفرم تحلي��ل آن چين گلس نود در آخرين ش��ماره از 

خبرنامه هفتگي خود به اين موضوع اش��اره كرده است 
كه نرخ خرج كردن مقادير قابل توجه بيت كوين توس��ط 
س��رمايه گذاران بلندمدت افزايش يافته است. گلس نود 
گفته است: »عرضه در اختيار سرمايه گذاران بلندمدت پس 
از فروپاشي FTX، برابر با 84/560 واحد بيت كوين كاهش 
يافته كه همچنان يكي از قابل توجه ترين كاهش ها در سال 
گذشته اس��ت و اين كاهش عرضه همچنان ادامه دارد. 
عالوه بر اين، بزرگ ترين س��رمايه گذاران بيت كوين، 
يعني نهنگ ه��ا، در اين مدت دارايي خ��ود را در بازار 
توزيع مي كردند؛ اين اتفاق علي رغم اين رخ داده است 
كه داده هاي قبلي نشان مي داد كه آدرس هاي خاصي 
قباًل خريد را در كف قيمت آغاز كرده اند. گلس نود افزود: 
»دسته نهنگ ها در حال حاضر در حالت توزيع )فروش( 
خالص قرار دارد و بي��ن 5/000  تا 7/000 بيت كوين 
مازاد را به صرافي ها ارسال مي كنند. در همين حال، 
برداش��ت بيت كوين از صرافي ها در تمامي گروه ها به 
باالترين حد خود رس��يده است. تأثير بحران سقوط 
FTX همچنان ادامه دارد و بايد ديد كه متزلزل شدن 

اعتماد سرمايه گذاران چقدر گسترده بوده است.«

سرمايهگذارانبزرگسازمانيمشغول
خريددرزمستانارزهايديجيتالهستند

از طرفي نتايج يك نظرسنجي از سرمايه گذاران سازماني 
نشان مي دهد ميزان تخصيص سرمايه به ارزهاي ديجيتال 
ميان اين موسس��ات در طول يك سال گذشته افزايش 
يافته و اين در حالي اس��ت كه ب��ازار در اين مدت درگير 

يك زمس��تان طوالني بوده اس��ت. اين نظرسنجي كه با 
حمايت كوين بيس، بزرگ ترين صرافي امريكا انجام شده 
است، از ۲1 سپتامبر تا ۲7 اكتبر )۳0 شهريور تا 5 آبان( 
تهيه و روز گذش��ته منتشر شده است. نتايج نظرسنجي 
مذكور نشان مي دهد 6۲درصد از سرمايه گذاران سازماني 
ميزان تخصيص سرمايه خود به ارزهاي ديجيتال را طي 
1۲ ماه گذشته بيشتر كرده اند. در مقابل، تنها 1۲درصد 
از اين مجموعه ها اقدام به كاهش س��رمايه گذاري خود 
روي ارزهاي ديجيتال كرده اند؛ اين يعني احتمااًل عمده 
سرمايه گذاران بزرگ اين بخش با وجود سقوط قيمت ها در 
ماه هاي اخير، همچنان نسبت به آينده دارايي هاي ديجيتال 
خوش بين هستند. بيش از نيمي از اين سرمايه گذاران اخيراً 
يا مش��غول خريد و نگهداري ارزهاي ديجيتال بوده اند يا 
براي اتخاذ اين رويك��رد برنامه ريزي مي كنند. اين گروه 
معتقدند قيمت ارزهاي ديجيتال طي 1۲ ماه آينده تقريبًا 
ثابت خواهد ماند و بازار نوسان هاي بزرگي را تجربه نخواهد 
كرد. عالوه بر اين، 58درصد از ش��ركت كنندگان در اين 
نظرسنجي، گفته اند انتظار دارند تا ۳ سال آينده هم سهم 
ارزهاي ديجيتال از س��بد سرمايه گذاري خود را افزايش 
دهند. حدود 50درصد از پاس��خ دهندگان نيز گفته اند با 
اين پيش بيني كه قيمت ارزهاي ديجيتال در بلندمدت 
افزايش مي يابد كاماًل موافق هستند. روشن نبود وضعيت 
قانوني ارزهاي ديجيتال در سراسر جهان، از اصلي ترين 
داليل ترديد سرمايه گذاران براي ورود به اين بازار است. 
64درصد از كس��اني هم كه قصد سرمايه گذاري در بازار 
ارزهاي ديجيتال طي 1۲ ماه آينده را دارند، به همين نگراني 

اشاره كرده اند. نظرسنجي مورد حمايت صرافي كوين بيس 
با پرسش از 140 سرمايه گذار سازماني انجام شده است كه 
ارزش سرمايه تحت مديريت آنها مجموعًا به ۲.6تريليون 
دالر مي رسد. موسسه س��رمايه گذاري فيدليتي نيز ماه 
اكتبر )مهر( نظرسنجي مشابهي انجام داده بود. كريس 
كويپر، مدير بخش تحقيقات فيدليتي، درباره نتايج اين 
نظرسنجي گفته بود: »آنها )س��رمايه گذاران سازماني( 
نسبت به اين نوسانات قيمتي ديوانه وار بي تفاوت هستند؛ 
چراكه چشم انداز بس��يار بلندمدتي را براي بازار متصور 
هستند. آنها به سال هاي آينده، پنج سال آينده، يك دهه 
آينده و دوران پس از آن نگاه مي كنند.« شايان ذكر است كه 
هر دو اين نظرسنجي ها پيش از سقوط صرافي FTX انجام 
شده  اند؛ اتفاقي كه به گفته مو سسه كوين شيرز سبب شد 
ميزان ورود سرمايه به محصوالت شورت )در جهت كاهش 
قيمت( به باالترين حد تاريخ خود برسد. ضمن اينكه ارزش 
دارايي هاي تحت مديريت س��رمايه گذاران سازماني 
ارزهاي ديجيتال در حال حاضر برابر با ۲۲ميليارد دالر 
است كه پايين ترين سطح در دو سال گذشته محسوب 
مي شود. جيزمز باترفيل، يكي از كارشناسان كوين شيرز 
نيز پيش تر گفته بود اين استقبال از محصوالت شورت 

نتيجه مستقيم ورشكستگي صرافي FTX است.

احتماالبيتكوينپسازچرخه
هاوينگبعديبه۱۴۹هزاردالربرسد

طبق گفته حساب توييتري وو بالك چين، تحليل گران 
ش��ركت مديريت دارايي پنترا كپيت��ال عقيده دارند كه 
پس از هاوينگ بعدي كه قرار است در سال ۲0۲4 اتفاق 
بيفتد، بهاي بيت كوين به 14۹هزار دالر مي رس��د. پنترا 
كپيتال نظر خود را اينگونه بيان كرده اس��ت: »هاوينگ 
بعدي بيت كوي��ن در ۲0 آوريل ۲0۲4 )1 ارديبهش��ت 
140۳( اتفاق مي افتد. به طور متوسط، بازار 1.۳ سال پس 
از هاوينگ به اوج خود مي رسد. اگر تاريخ تكرار شود، پيش 
از هاوينگ بعدي بيت كوين به ۳6هزار دالر و پس از آن به 
14۹هزار دالر خواهد رسيد.« بر اساس داده هاي پلتفرم 
تحليلي س��نتيمنت، آدرس كيف پول هاي بزرگ ترين 
نهنگ هاي اتريوم به س��رعت در حال انباش��ت هستند. 
طبق اين داده ها، ارزش كل موجودي كيف پول هايي كه 
بين 10.۹ميليون تا 1.0۹ميليارد دالر اتريوم دارند، تنها 
در روز ۲1 نوامبر )۳0 آب��ان( 1.0۳ميليارد دالر افزايش 
يافته است. به گفته س��نتيمنت، اين فعاليت در شبكه 
نشان دهنده پنجمين افزايش يك روزه دارايي بزرگ ترين 

گروه نهنگ هاي اتريوم در يك سال گذشته است.
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تالششركتهايفناوري
برايجذبكاركنانسابقتوييتر

شركت هاي فناوري تالش مي كنند هزاران كارمند 
س��ابق توييتر را كه توسط مالك جديد آن اخراج 
ش��ده اند، جذب كنند. آنها به اين تحول به چشم 
يك فرصت مناس��ب مي نگرند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، خريدار جديد توييتر بس��ياري از 
مديران ارشد اين شركت را اخراج كرده و بسياري 
مش��اغل را نيز حذف كرده اس��ت. ح��دود نيمي 
از ني��روي كار توييتر كه ح��دود ۳700 كارمند 
هستند، اخراج ش��ده اند. گزارش شده كه صدها 
نفر ديگر نيز در نتيجه اصالحات گس��ترده ايالن 
ماسك توييتر را ترك كرده اند. روز دوشنبه، رييس 
عمليات كشور فرانسه به آخرين مدير ارشد توييتر 
مبدل شد كه اين ش��ركت را ترك كرد. برخي از 
شركت ها اكنون در تالش هستند تا با بهره گيري 
از روش تحقيرآميز ايالن ماسك بر عليه كاركنان 
سابق توييتر، استعدادهاي با تجربه مهندسي اين 
ش��ركت را جذب كنند. كيتي برك، مدير ارش��د 
شركت نرم افزاري هاب اسپات در اياالت متحده، 
ايالن ماسك را به دليل گزارش هايي كه او گروهي 
از كارمندان را اخراج كرده م��ورد انتقاد قرار داد. 
او در پس��تي در لينكدين ب��راي جذب كاركنان 
سابق توييتر نوش��ت: به عنوان يك رهبر، مورد 
انتقاد قرار گرفتن بخشي از كار شماست. رهبران 
بزرگ تشخيص مي دهند كه بحث و اختالف نظر 
ش��ما را بهتر مي كند و اين بخشي از فرآيند كار 
است. اگر مكاني را مي خواهيد كه بتوانيد )البته 
به شيوه اي واضح و مهربانانه( با ديگران مخالفت 
كنيد، هاب اسپات ش��ما را استخدام مي كند. تا 
اواخر روز دوش��نبه، پست برك بيش از ۳5000 

واكنش مثبت در لينكدين به همراه داشت.

كنارهگيريزاكربرگ
ازسمتخودتكذيبشد

اندي استون، س��خنگوي متا پلتفرمز در توييتي 
اعالم كرد گزارش��ي مبني بر كناره گيري مارك 
زاكربرگ از س��مت مدير اجراي��ي فيس بوك در 
سال آينده نادرست است. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، وب سايت خبري ليك اوايل روز گذشته 
به نقل از يك منبع ناشناس گزارش داد زاكربرگ 
قرار است در سال ۲0۲۳ استعفا دهد. اين گزارش 
باع��ث افزايش ي��ك درصدي ارزش س��هام اين 
شركت شد. فيس بوك در سال هاي اخير شرايط 
دشواري را پشت سر گذاشته كه بخش عمده آن 
ناشي از زير س��وال رفتن حسن شهرت و اعتبار 
اين شركت به علت نقض حريم شخصي كاربران 
و سوءاس��تفاده از اطالعات خصوصي آنهاس��ت. 
زاكربرگ كه در سال 1۹84 متولد شده در فوريه 
س��ال ۲004 ميالدي همراه با چند دانش��جوي 
هم اتاق��ي اش، ادواردو س��اورين، كريس هيوز، 
داستين موسكوويتز، شبكه اجتماعي فيس بوك 
را تأسيس كرد. فيس بوك با منتشر كردن اخبار 
دروغ و ش��ايعات در انتخابات رياست جمهوري 
۲016 اي��االت متح��ده تأثير بس��ياري بر روي 
انتخاب شدن دونالد ترامپ داشت كه اين موضوع 
باعث شد اين شركت مورد بازخواست قرار بگيرد.

چينفشاربربخشبازيهاي
ويدئوييراكاهشميدهد

فش��ار ش��ديد دولت چين بر بخش بازي سازي 
داخل��ي در حال كاهش اس��ت و بس��ياري اميد 
دوباره اي به غول ه��اي تكنولوژي چين از جمله 
تنسنت و نت ايز پيدا كرده اند. به گزارش پيوست، 
ش��ركت تحقيقاتي  CNG، با هم��كاري كميته 
گروه صنعتي بازي چين كه با رگوالتوري بازي ها 
در اين كشور همكاري مي كند، با انتشار گزارشي 
از كاهش اعتياد به بازي در جوانان زير 18 سال 
تقدير كردند. مدتي اس��ت اعتياد قشر جوان به 
بازي رگوالتوري چين را نگران كرده است. سال 
گذش��ته، ش��بكه خبر وزارت اخبار و انتشارات 
چين قوانين محدودكنن��ده اي براي بازي بيش 
از س��ه س��اعت در هفته براي افراد زير 18 سال 

وضع كردند. 
گ��زارش CNG از آن رو ارزش دارد كه اين نهاد 
با وجود ارتباط نزديكش با رگوالتوري، گزارشي 
متناقض با نهاد هاي مسوول صنعت بازي منتشر 
كرده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، بيش از 70 
درصد از كودكان كمتر از س��ه س��اعت در هفته 
ب��ازي مي كنند و »گام ديگري در راس��تاي رفع 
مش��كل« اعتياد كودكان به بازي برداشته شده 

است. 
در نتيج��ه اي��ن گ��زارش مثب��ت، چش��م انداز 
روش��ن تري را مي توان براي بخش بازي س��ازي 
چين انتظار داش��ت. دنيل احمد، تحليلگر ارشد 
ش��ركت تحقيقات��ي Niko Partners كه در 
زمينه بازي ها فعالي��ت دارد، مي گويد: »رويكرد 
رگوالتور چين در يك س��ال گذاش��ته ناشي از 
عدم اج��را و اجابت در حوزه هاي مهم اس��ت. با 
اجراي درست و كاملي كه در حال حاضر از سوي 
شركت هاي بازي سازي شاهد هستيم، مي توان 
چش��م انداز مثبتي را انتظار داش��ت.« گزارش 
CNG به اقدام��ات مثبت ش��ركت هاي بزرگ 
بازي سازي از جمله تنسنت و نت ايز در راستاي 
كاهش اعتياد اشاره مي كند. براي مثال هر دوي 
اين شركت ها با تشخيص چهره، بزرگسال بودن 
فرد را تاييد مي كنند. هفته گذش��ته نيز با تاييد 
70 بازي جديد از س��وي رگوالتوري ها، ش��اهد 
نش��انه مثبت ديگ��ري در صنعت بازي س��ازي 
چين بوديم. بازي ه��اي ويدئويي در چين پيش 
از انتش��ار و درآمدزايي بايد به تاييد رگوالتوري 
 برس��ند. در بين بازي هاي تاييدش��ده، نام بازي 
Metal Slug: Awakening از ش��ركت 
تنسنت به چش��م مي خورد.  به گزارش رويترز، 
اي��ن اولين مجوز ب��ازي تجاري در يك س��ال و 
نيم گذشته براي اين ش��ركت است. چين سال 
گذش��ته صدور تاييديه ب��راي بازي ها را متوقف 
كرد و تا ابتداي بهار امس��ال هيچ بازي اي چراغ 
س��بز دولت چين را دريافت نكرد. حتي از بهار تا 
امروز هم بازي هاي ش��ركت تنس��نت از ليست 
تاييدشده ها غايب بودند. هفته گذشته مديريت 
ش��ركت تنس��نت در گزارش درآمدي سه  ماهه 
خود به تحليلگران گفت، اين ش��ركت در انتظار 
تاييد مجوز بازي است و با توجه به نشانه هايي از 
كاهش فشار رگوالتوري، اين بازي ها خيلي زود 
تاييد مي ش��وند. مارتين الئو، نماينده تنس��نت 
گفت اين شركت شاهد »نش��انه هاي مثبتي در 

سطح ماكرو و رگوالتوري است.«

تيكتاك
زيرذرهبينامريكاواروپا

اعضاي جمهوري خواه كنگره امريكا بيم آن دارند 
كه شركت درباره شيوه اشتراك گذاري داده هاي 
كاربران با چين آنها را گمراه كرده است. همچنين 
اروپا نيز مش��غول انجام چند تحقيق درباره اين 
شركت اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
اعضاي جمهوري خواه كنگره امريكا فش��ارهاي 
زيادي به تي��ك تاك وارد كرده ان��د زيرا بيم آن 
دارند كه ش��ركت درباره ش��يوه اشتراك گذاري 
داده هاي كاربران با چين آنها را گمراه كرده است. 
كتي مك موريس راجرز و جيمز كاور در نامه اي به 
تيك تاك اعالم كرده اند اطالعاتي كه كارمندان 
ش��ركت جمع آوري و تهيه كرده اند، نادرس��ت 
به نظر مي رس��د. نمايندگان جمهوري خواه در 
نامه اي به »شو زي چو« مدير ارشد اجرايي تيك 
تاك نوش��ته اند: برخي اطالعات��ي كه تيك تاك 
طي جلس��ه توجيهي كارمن��دان فراهم كرد به 
نظر مي رسد نادرس��ت يا گمراه كننده باشند از 
جمله آنكه اين ش��ركت موقعيت مكاني كاربران 
امريكايي را رديابي نمي كند. اين درحالي اس��ت 
كه حزب جمهوري خ��واه امريكا پ��س از برنده 
ش��دن در انتخابات پارلماني در اوايل ماه جاري 
ميالدي، از ژانويه كنترل مجلس نمايندگان اين 
كشور را برعهده مي گيرد. بنابراين ارسال چنين 
نامه اي نشانه از اعمال س��ختگيري بيشتر عليه 
تيك تاك است. البته دولت دموكرات جوبايدن، 
رييس جمهور آمركيا نيز درباره تيك تاك اظهار 
نگراني كرده بود. كريس��تور وري مدير اف بي آي 
در اواي��ل م��اه جاري اع��الم ك��رد دولت چين 
مي تواند با اس��تفاد از اين اپ روي كاربران تاثير 
بگذارد يا دستگاه هايشان را كنترل كند. از سوي 
ديگر نشريه انگجت در خبري اعالم كرد رييس 
كميس��يون اتحاديه اروپا نيز انجام چند تحقيق 
درباره تيك تاك به طور همزم��ان را تاييد كرده 
است. اين تحقيقات نيز براي بررسي نگراني هاي 
مقام��ات از انتق��ال داده هاي كارب��ران اروپايي 
ب��ه چي��ن و تبليغ��ات هدفمند ب��راي كودكان 
انجام مي ش��ود. هدف مقامات از انجام تحقيقات 
مش��خص كردن آن اس��ت كه آيا تي��ك تاك از 

قانون»GDPR«  پيروي مي كند يا خير.

بيت كوين از پايين ترين قيمت خود در دو سال اخير، نجات پيدا كرد

بازگشت بيت كوين به باالي ۱۶ هزار دالر

هشدار پليس: قبل از خريد اينترنتي
به رتبه اعتماد كسب وكار توجه كنيد

ايجادكارگروهمشتركدايميايرانوروسيهدرحوزهارتباطات

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
با ارسال پيامكي به كاربران توصيه كرد براي پيشگيري 
از كالهبرداري در خريد اينترنتي قبل از خريد به رتبه 
اعتماد كس��ب وكار )س��تاره هاي زير لوگوي اينماد( 
توجه كرده و با كليك روي لوگوي اينماد، شناسنامه 
كامل كسب وكار را بررسي كنند. به گزارش پيوست 
در پيامكي كه معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم ق��وه قضاييه با سرش��ماره Pishgiri ارس��ال 
كرده، به كاربران يادآور شده است براي پيشگيري از 
كالهبرداري در خريد اينترنتي، قبل از خريد به رتبه 
اعتماد كسب وكار )ستاره هاي زير لوگوي اينماد( توجه 
كنند و با كليك روي لوگوي اينماد، اطالعات شناسنامه 
كسب وكار شامل س��ابقه فعاليت، وضعيت تخلفات، 
وضعيت پاسخگويي به شكايات و غيره را بررسي كنند. 
مدتي قبل هم شاپرك اعالم كرده بود كه پايانه هاي 
اينترنتي فاقد اينماد از ۲4 آبان ماه قطع مي ش��وند 
و در نهايت هم رضا فاطمي  امين وزير صمت پس از 
جلس��ه هيات دولت اينماد را يك استاندارد دانسته 
بود و تاكيد كرده بود اينماد يك استاندارد عملكرد 
اس��ت و حذف شدني نيس��ت. حاال به نظر مي رسد 
معاونت اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم قوه 
قضاييه نيز در راستاي پيشگيري از مشكالت امنيتي 
كاربران از آنها خواسته به رتبه اعتماد كسب وكار به 
عنوان شاخص ارزيابي ريس��ك و بررسي اطالعات 
شناسنامه اينماد كس��ب وكار توجه كنند و قبل از 

خريد سطح اطمينان خود را نسبت به كسب وكار باال 
ببرند و در صورت اصرار به خريد از كسب وكارهاي با 
رتبه اعتماد پايين تر، هنگام خريد پرداخت آنالين 
انجام ندهن��د و پرداخت در محل را انتخاب كنند تا 

پس از تحويل كاال، پرداخت انجام دهند.

كليكرويلوگوياينماد
معاون��ت اجتماعي و پيش��گيري از وق��وع جرم قوه 
قضاييه از كاربران خواس��ته با توجه به احتمال جعل 
لوگوي اينماد توسط برخي سايت هاي متخلف، روي 
لوگوي اينماد كليك كنند و باز شدن شناسنامه اينماد 
دامن��ه enamad.ir، از صحت آن مطمئن ش��وند. 
اين اطالعات شامل هويت كس��ب وكار، تاريخ اعطا و 
انقضاي اينماد، اطالعات تماس ش��امل تلفن ثابت، 
پست الكترونيكي، نشاني محل فعاليت و موقعيت آن 
روي نقشه، وضعيت رعايت قوانين و مقررات )مغايرت 
از دستورالعمل( شامل تعداد تخلفات سطح 1، ۲ و ۳، 
وضعيت پاسخگويي به شكايات شامل تعداد شكايات 
بدون پاسخ و تعداد تأخير در پاسخگويي به شكايات و 
غيره است. اين روزها پيامك هايي با مضاميني مثل 
رسيدگي به پرونده اغتشاشات نيز به دست كاربران 
مي رس��د، لينك هاي موجود در اين پيامك ها نيز 
فيش��ينگ و كالهب��رداري اس��ت و در صورتي كه 
كارب��ران با اين پيامك ها مواجه مي ش��وند به هيچ 

عنوان نبايد روي اين لينك ها كليك كنند.

وزير ارتباطات گفت: كارگروه مشترك دايمي براي دنبال 
كردن موضوعات مختلف در ح��وزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات ايجاد ش��ود تا اجرايي ش��دن توافقات سرعت 
بيشتري به خود گيرد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 

از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، الكساندر شويتوف 
معاون وزير توس��عه ديجيتال، ارتباطات و رس��انه هاي 
جمعي روسيه با عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در تهران ديدار و گفت وگو كردند. در اين ديدار 

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با اش��اره به توافقات 
انجام ش��ده در سفرش به روسيه كه در تابستان گذشته 
انجام شد، گفت: بخشي از توافقات انجام شده در آن سفر 
اجرايي و به عقد قرارداد با شركت هاي ايراني منجر شده 
است كه جاي خوش��حالي دارد. اما هنوز بخش ديگري 
اجرايي نشده و نياز به هماهنگي و پيگيري دارد. زارع پور 
تحقيق و توسعه روي موضوعات مورد توافق طرفين را از 
ديگر موضوعات براي همكاري مشترك با طرف روسي 
عنوان كرد و گفت: در ايران ش��ركت هاي دانش بنياني 
داريم كه ظرفيت هاي خوبي براي شروع همكاري هاي 
مختلف با طرف هاي روس��ي دارند كه امي��دوارم در اين 
سفر با آنها و توانايي هايشان آشنا شويد. وي همچنين با 
اشاره به همكاري هاي مشترك بين دو كشور در حوزه هاي 
مختلف كاري اين وزارتخانه از توس��عه زيرساخت هاي 
ارتباطي تا همكاري هاي فضايي، گفت: رفت و آمدها ميان 
دو كشور كمك مي كند كه موانع موجود اين همكاري ها 
برطرف شود و پيشنهاد مي كنم كارگروه مشترك دايمي 
براي دنبال كردن موضوعات ايجاد شود تا اجرايي شدن 
توافقات سرعت بيشتري به خود گيرد. الكساندر شويتوف 

معاون وزير توسعه ديجيتال و ارتباطات جمعي روسيه 
نيز ضمن ابالغ سالم گرم و تشكر وزير توسعه ديجيتال، 
ارتباطات و رسانه هاي جمعي روس��يه، با اشاره به روند 
رو رش��د همكاري هاي دو جانبه ميان ايران و روسيه در 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: تيمي متشكل 
از شركت هاي روس��ي در اين سفر همراهي ام مي كنند 
و آماده اي��م تا در ته��ران در مورد موضوع��ات مورد نظر 
دو طرف بحث و بررس��ي نهايي صورت گيرد. وي در اين 
سفر از حضور شركت هاي روس��ي عالقه مند به توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطي خبر داد و افزود: باتوجه به وقوع 
تحريم ها براي كش��ور روس��يه، برنامه ريزي كرده ايم تا 
ظرف مدت مشخصي نس��بت به توليد تجهيزات مورد 
ني��از خود در داخل كش��ور اقدام كني��م و در اين زمينه 
مي توانيم از توانمندي هاي شركت هاي ايراني بهره ببريم. 
در س��فر معاون وزير توسعه ديجيتال روسيه و تعدادي 
از شركت هاي روس��ي به تهران قرار اس��ت در موضوع 
توسعه زيرس��اخت هاي ارتباطي، سرمايه گذاري براي 
توسعه فناوري هاي مورد نياز طرفين، توسعه صادرات 
محصوالت فناورانه ايران به روسيه توافقاتي صورت گيرد.

دفتر خدمات مسافرت هوایی پیکاک -  مدیریت المیرا شاه چراغی

آگهیتبديلوضعيت
دفترخدماتمسافرتهوايی

نظر به اینکه پروانه فعالیت دفتر خدمات مس�افرت هوایی پیکاک در شهر تهران با 
 صاحب امتیاز خانم المیرا شاه چراغی در شرف تبدیل وضعیت دفتر از حقیقی به حقوقی 
می باشد؛ از کسانی که از دفتر مذکور ادعا و یا شکایتی دارند دعوت می گردد مراتب را در 
نهایت بمدت دو ماه از تاریخ این آگهی بطور کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری -  دفتر 

نظارت بر شرکت های حمل و نقل هوایی و امور فرودگاه ها اعالم نمایند.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل نوبت دوم
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به 

این سامانه پیامك نمایند. 

1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه  نشاني : كرمانشاه- خیابان عشایر – خیابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان شماره 
تلفن  083-38210636-9  

2-موضوع مناقصه :

3- تضمین قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه�  و فقط به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی 
می باشد.

4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها:

توضیحات :1- مناقصه گران بایستي عالوه بر ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاكت الف )تضمین( را كه در 
پاكت محافظ قرار داده مي شود ، بصورت فیزیكي تحویل دبیرخانه اداره نمایند. مدت اعتبار پیشنهاد حداقل 3 ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پیشنهادهای 

مالی می باشد.
2-منبع اعتباري پروژه :1- تهیه و اجرای ایزوبام : اعتبار بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1401) به صورت حواله قیر(

2-  ردیف های 1 و 3 الی 8 : ) نقدی و اسناد (
3-مناقصه گران بایستي در سامانه Sajar.mporg.ir و  setadiran.ir ثبت نام كرده باشند.

آگهيفراخوانمناقصهعمومييكمرحلهاي
)رديفهای2و3و۴و5همراهباارزيابیکيفی(

اداره كل نوسازي مدارس استان کرمانشاه

نوسازي مدارس
 استان كرمانشاه

مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
گشایش پاکتها و پیشنهاد قیمتپاکت الف

مهلت دانلود اسناد از سامانه ستاد
ساعت 8:30 روز 1401/09/26تا ساعت 12 روز 1401/09/24تا ساعت 19 روز 1401/09/08

ف
مرتبه عنوان پروژهردی

فراخوان
شماره فراخوان درج شده 

در سامانه  ستاد
مبلغ برآورد اولیه بر اساس 

فهرست بهای سال 1401)ریال(
مبلغ تضمین

شركت درمناقصه)ریال(
مدت انجام كار

)ماه(
رشته و رتبه پیمانكاران داراي گواهي نامه 
صالحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزي

احداث مدرسه 6 کالسه روستای دنگی 1
شخص حقوقي:200100338400018030،008،871،1811،501،000،0006اولکاکا عبداهلل سرپل ذهاب

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

شخص حقوقي:200100338400018155،384،923،9352،770،000،0002سومایزوبام مدارس سطح استان2
حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدارس 1 کالسه و 2 کالسه 3
شخص حقوقي:200100338400018248،105،390،4482،406،000،0007اول روستایی هرسین ) طرح شهید پناهی (

حداقل رتبه 5رشته ابنیه

4
احداث مدارس یک کالسه سقف شیبدار 

روستایی ثالث باباجانی و ازگله) طرح 
شهید پناهی (

شخص حقوقي:200100338400018343،098،088،8762،155،000،0006اول
حداقل رتبه 5رشته ابنیه

5
احداث مدارس 1 کالسه و 2 کالسه 

روستایی ناحیه 2 کرمانشاه) طرح شهید 
پناهی(

شخص حقوقي:200100338400018440،066،242،1602،004،000،0006اول
حداقل رتبه 5رشته ابنیه

احداث مدرسه 2 کالسه روستای نی پهن 6
شخص حقوقي )حقیقی( :200100338400018510،373،109،673519،000،0004اولعبداهلل قصرشیرین

حداقل رتبه 5 )3( رشته ابنیه

احداث مدرسه 2 کالسه روستای قلعه 7
شخص حقوقي )حقیقی( :20010033840001869،696،669،368485،000،0004اولشیخ حسن سرپل ذهاب

حداقل رتبه 5 )3( رشته ابنیه

احداث مدرسه 2 کالسه روستای 8
شخص حقوقي )حقیقی( :20010033840001879،313،703،104466،000،0004اولسرسگاز سنقر

حداقل رتبه 5 )3( رشته ابنیه



تعادل|
ارزيابي تحوالت صنعتي ايران براساس داده هاي يونيدو، 
نشان مي دهد، در يك بازه زماني 20ساله )2000 تا 2020 
ميالدي( و همزمان با سال هاي برنامه سوم و چهارم، سهم 
توليد صنعتي از كل ارزش افزوده، از 9 به 14درصد و سهم 
ارزش  افزوده صنايع با فناوري متوس��ط و پيشرفته ازكل 
ارزش  اف��زوده بخش صنعت از 41 ب��ه 45 درصد افزايش 
يافت، اما در فاصله سال هاي 2010 تا 2020 ميالدي يعني 
همزمان با سال هاي برنامه پنجم و ششم توسعه ساختار 
توليد صنعتي دچار پسرفت شد و سهم بخش صنعت در 
اقتصاد ملي به 12.9درصد و سهم صنايع با فناوري متوسط 
و پيشرفته به 44درصد كاهش يافت و ثابت شد. بنابر اين 
گزارش كه بازوي پژوهشي مجلس منتشر كرده، ميزان 
ارزش افزوده بخش صنعت ايران در س��ال 2020 معادل 
1399با ارزش افزوده صنعتي سال 2009 يعني سال 1388 
يكسان بوده كه عمده ترين داليل آن اشتباهات سياستي و 
چالش هاي مديريتي داخلي در پي تشديد تحريم هاي غرب 
طي سال هاي 91و 92خورشيدي و تداوم آن در سال هاي 
بعد و شرطي شدن اقتصاد ايران در نتيجه فضاي برجامي و 
افت شديد سرمايه گذاري و منفي شدن آن است. از سوي 
ديگر، »جهش نرخ ارز به ويژه در اوايل سال 1397 همزمان 
با خروج امريكا از برجام، بي ثباتي در مقررات و بخشنامه هاي 
دولتي، مديريت نشدن زنجيره تأمين مواداوليه مورد نياز 
واحدهاي توليدي، مشكل تأمين مالي واحدهاي توليدي 
و در نهايت افزايش سنگين هزينه هاي مبادله« را مي توان 
مهم ترين دليل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش 
صنعت ايران قلمداد كرد. اين نهاد پژوهش��ي در گزارش 
ديگري نيز اعالم كرده كه سهم صنعت از توليد ناخالص 
داخلي كمتر از 13 درصد اس��ت كه كارشناس��ان يكي از 
مهم ترين داليل كم دستاورد بودن و افول توسعه صنعتي 

ايران را فقدان استراتژي توسعه صنعتي عنوان كرده اند. 

   چرا صنعت ايران افول كرد؟ 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به ارزيابي مطالعات 
اولويت بندي و پيشنهادهايي براي بهبود سياست گذاري 
صنعتي پرداخته اس��ت. داده هاي اين گزارش نش��ان 
مي دهد، در دو دهه گذشته، بر اساس گزارش هاي مركز 
ملي آم��ار ايران، به رغم تالش ه��اي گوناگوني كه براي 
توسعه صنعتي در كشور صورت گرفته، اما سهم بخش 
صنعت از 14 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1380 
به حدود 20 درصد در س��ال 1389 رسيده و پس از آن 
با اف��ول تدريجي، به كمتر از 13 درصد در س��ال 1400 
كاهش يافته است. اين در حالي است كه بخش صنعت در 
كشورهاي موفق مانند كره جنوبي و چين، حداقل سهمي 
بيش از 30 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص 
مي دهد. يكي از مهم ترين داليل كم دستاورد بودن و افول 
توسعه صنعتي كشور را فقدان استراتژي توسعه صنعتي 
عنوان كرده اند. فقدان استراتژي توسعه صنعتي موجب 
شده تا تالش ها و سياست گذاري هاي صنعتي، منسجم، 
هماهنگ و هم افزا نباشند. براي غلبه بر اين وضعيت، در دو 
دهه گذشته در سه برنامه چهارم )1388-1384(، پنجم 
)1394-1390( و ششم توسعه كشور )139۶-1400(، 
احكامي جهت تأكيد بر لزوم تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي گنجانده ش��د. با اين وجود، تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي يا تهيه فهرست اولويت هاي صنعتي و 

معدني، حكم اجرا نشده اين برنامه هاست.

   سه سناريو براي وضعيت فعلي 
بر اس��اس نتايج به دست آمده نكات زير را مي توان براي 
بهبود سياست گذاري صنعتي ارايه كرد. با وجود آنكه در 
دو دهه گذش��ته و در سه برنامه توسعه، احكام مربوط به 
اولويت بندي گنجانده ش��ده و تالش براي اولويت بندي 
در مطالعات مختلف تكرار ش��ده اس��ت، اي��ن نتايج به 
دس��تاوردهاي چندان متفاوتي از يكديگر نرسيده اند. 
بنابراين بايد اين نكته را متذكر شد كه صرف نظر از نوع 
نتايج، هر ن��وع مطالعه ديگري كه ب��ا همين روش هاي 
گذشته نگر و مبتني بر داده هاي موجود به بررسي توسعه 
صنعتي بپردازد، به نتايج مشابهي خواهد رسيد و بنابراين، 
پيشنهاد مشخص گزارش حاضر اين است كه از تكرار اين 
نوع مطالعات پرهيز ش��ود. در مقابل وضعيت فعلي، سه 
س��ناريو »پذيرش اولويت هاي مشترك و تدوين برنامه 
عمل«، »ت��الش مجدد براي تدوي��ن اولويت ها با روش 
متفاوت« و »اتخاذ رويكرد دو مرحله اي به سياست گذاري 

صنعتي هدفمند« پيش روي سياست گذار قرار دارد. 
1. س��ناريوي اول پذيرش اولويت هاي مشترك و تدوين 
برنامه عمل با تأكيد بيشتر بر رويكرد پيچيدگي و تنوع يابي 
محصول اس��ت. دولت مي تواند به ج��اي تكرار مطالعات 

 )Action Plan( اولويت بندي، در ظرف ۶ ماه برنامه عمل
حوزه هاي اولويت دار )9 رشته فعاليت ذكر شده در باال( را 
تهيه كرده و بر توسعه آن تمركز كند. مخاطره اين روش، 
امكان اش��تباه در اولويت بندي و عدم دستيابي به هدف 
اولويت بندي يعني تداوم بخشي به رشد سريع و دستيابي 
به تحول ساختاري است. با توجه به اينكه روش هاي مورد 
استفاده در مطالعات پيشين نقش رانت هاي دولت را در 
س��ودآوري صنايع )به ويژه صنايع منب��ع محور( در نظر 

نگرفته اند، اين مخاطره جدي است. 
2. سناريوي دوم تالش مجدد براي تدوين اولويت ها با روش 
متفاوت است. دولت مي تواند مطالعات اولويت بندي را با 
روش متفاوت در دستور كار قرار دهد. اين روش مي تواند 
موجب غلبه بر كاستي روش هاي گذشته شود. با اين وجود 
سناريوي فعلي هم با سه مخاطره رو به رو است كه عبارتند 
از نياز به مطالعات عميق كارشناسي براي انجام اين مطالعه، 
فقدان نظام آماري بهنگام و مناسب براي مطالعات عميق 

و بي توجهي به اهميت و فوريت سياست گذاري صنعتي. 
3. س��ناريوي س��وم اتخاذ رويك��رد دو مرحله اي به 
سياس��ت گذاري صنعتي هدفمند اس��ت. مخاطره 
راهكار اول، بي توجهي به اقتضائات سياس��ت گذاري 
صنعتي ميان مدت و بلندمدت و مخاطره راهكار دوم، 
بي توجهي به نيازهاي يك مطالعه اولويت بندي موفق 
و نيز ضرورت هاي اولويت بندي در كوتاه مدت است. در 
اينجا پيشنهاد مي شود كه در كوتاه مدت، اولويت هاي 
مش��ترك باال مبناي تدوين برنامه عمل قرار گرفته 
و در دوره ميان مدت )س��ه تا پنج سال( يك مطالعه 

اولويت بندي با رويكردهاي نوين صورت گيرد.
در اين رويكرد، براي هم راستايي اولويت هاي كوتاه مدت 
و ميان مدت، پيشنهاد مي شود با محدود كردن اولويت ها 
به سه تا پنج اولويت از ميان اولويت هاي مشترك باال، اين 
اولويت ها از ميان صنايع س��اخت محور انتخاب شوند. به 
عبارت ديگر با توجه به اينكه صنايع منبع محور نمي توانند 
منبع پايداري براي استمراربخشي به رشد باشند، جهت 
دهي حمايت ها به س��مت صنايع ساخت محور مي تواند 
زمينه اي براي رش��د س��ريع تر و پايدارتر فراهم سازد. در 
كوتاه مدت، براي توسعه اين صنايع، سازمان برنامه و بودجه 
با همكاري وزارت صمت و ساير وزارتخانه هاي موثر بر امور 
توليدي )وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، 
راه و مسكن و شهرسازي و دفاع( مكلف شود تا برنامه عمل 
توسعه صنايع پيش گفته را با مالحظه اقتضائات بخشي و 
فرابخشي و با تأكيد بر توسعه زنجيره ارزش و با بهره گيري 
از رويكرد پيچيدگي )مبتني بر تحليل فضاي محصولي( 
تهيه كند. با توجه به ظرفيت هاي رويكرد پيچيدگي براي 
استفاده از قابليت هاي موجود در جهت تنوع يابي و افزايش 
ظرفيت هاي توليدي و با توجه به اينكه مطالعات اين رويكرد 
بر كدهاي محصولي )HS( يا كدهاي ۶ و 8 رقمي آيسيك 
صورت مي گيرد، مي توان با تمركز بر حوزه هاي صنعتي 
پيش گفته و بررسي هاي مبتني بر فضاي محصولي در اين 
حوزه ها، استراتژي تنوع يابي را با استفاده از رويكرد ياد شده 
در اين دوره پيگيري كرد. دست آخر، اين برنامه عمل بايد 
همراه با تعيين وظايف نهادهاي متولي و به ويژه استفاده از 
ظرفيت هاي سازمان هاي توسعه اي و ماموريت گرا ساختن 

آنها و نيز ايجاد انسجام سياستي به ويژه در زير حوزه هاي 
سياس��ت هاي صنعتي )يعني ازجمله سياست هاي 
مالياتي، سياست هاي تجاري و سياست هاي اعتباري 
)تأمين مالي( باش��د. در ميان مدت، سازمان برنامه و 
وزارت صمت، ضم��ن طراحي برنامه هاي اصالح نظام 
آماري، تربيت كارشناسان و طراحي پروژه هاي مطالعاتي 
ذيل تدوين استراتژي را بر مبناي تركيبي از رويكردهاي 
نوين اولويت بندي )با محوريت رويكردهاي آينده نگر و 

مبتني بر زنجيره ارزش( مورد توجه قرار دهند.

   كارنامه ضعيف رقابت پذيري صنعتي
اين مركز پژوهش ديگري، با ارزيابي تحوالت در ساختار 
تولي��د و تجارت بخش صنعتي اي��ران در يك بازه زماني 
20ساله بين س��ال هاي 2000 تا 2020 ميالدي اعالم 
كرده كه در فاصله س��ال هاي 2000 تا 2010 همزمان 
با سال هاي برنامه س��وم و چهارم سهم توليد صنعتي از 
كل ارزش اف��زوده از حدود 9 به 14درصد و س��هم ارزش  
افزوده صنايع با فناوري متوسط و پيشرفته از كل ارزش 
 افزوده بخش صنعت از 41 ب��ه 45 درصد افزايش يافت. 
اين درحالي است كه در فاصله سال هاي 2010 تا 2020 
ميالدي يعني همزمان با سال هاي برنامه پنجم و ششم 
توسعه س��اختار توليد صنعتي دچار پسرفت شد و سهم 
بخش صنعت در اقتصاد ملي به 12.9درصد و سهم صنايع 
با فناوري متوسط و پيشرفته به 44درصد كاهش يافت و 
ثابت شد.  اين نهاد تحقيقاتي با بررسي گزارش سازمان 
توسعه صنعتي سازمان ملل )يونيدو( از وضع رقابت پذيري 
عملك��رد رقابت صنعت��ي در 3بخش ظرفي��ت توليد و 
صادرات محصوالت كارخانه اي، تعميق و ارتقاي فناوري 
و شاخص هاي اثرگذاري جهاني مي افزايد: ايران در سال 
2020 ميالدي در رتب��ه 55 دنيا قرار گرفته درحالي  كه 
كشورهاي آلمان، چين، ايرلند، ژاپن، كره  جنوبي و امريكا 
در رتبه هاي اول تا ششم جاي گرفته  اند. بازوي پژوهشي 
مجلس با اشاره به عملكرد ايران پايين تر از متوسط جهاني 
در شاخص رقابت  پذيري صنعتي مي افزايد: تركيه در رتبه 
28، امارات متحده عربي در رتبه 41، عربستان در رتبه 41، 
بحرين در رتبه 48 و قطر در رتبه 51 قرار گرفته است. طبق 
اين گزارش، بررس��ي سطح فناوري محصوالت صنعتي 
يا كارخانه اي ايران در س��ال 2020 حاكي از آن است كه 
در بخش خروجي بخش صنعت، 54 درصد محصوالت 
منابع  محور و بيشتر از مشتقات نفتي، منابع نفتي و مواد 
خام هستند و 32.5درصد سهم محصوالت داراي فناوري 
با سطح متوسط و 9.12درصد محصوالت داراي فناوري 
با سطح پايين و فقط 5دهم سهم محصوالت صنعتي ايران 
از نوع هاي تك يا داراي س��طح فناوري پيشرفته بوده كه 
نسبت به سال 2017دچار پس��رفت شده است.بررسي 
داده هاي سري زماني يونيدو نشان مي دهد روند بلندمدت 
ارزش افزوده صنعتي ايران طي دوره 20س��اله 1990 تا 
2010 صعودي ب��ود و از 12ميليارد دالر به قيمت ثابت 
2015در سال شروع اين دوره، به 20ميليارد دالر در سال 
2000 و با ادامه اين روند به حدود ۶3ميليارد دالر در سال 
2010 رسيد، اما از سال 2010تا 2020 ميزان خلق ارزش 
در بخش صنعت ايران به طور ميانگين ۶0ميليارد دالر در 

نوس��ان بوده و تقريبا ثابت مانده است.  جزييات گزارش 
اين مركز پژوهشي حاكي از اين اس��ت كه ميزان ارزش 
افزوده بخش صنعت ايران در سال 2020معادل 1399با 
ارزش افزوده صنعتي س��ال 2009 يعني س��ال 1388 
يكسان بوده كه داليل مختلفي دارد ازجمله عمده ترين 
داليل آن اشتباهات سياس��تي و چالش هاي مديريتي 
داخلي در پي تش��ديد تحريم هاي غرب طي س��ال هاي 
91و 92خورشيدي و تداوم آن در سال هاي بعد و شرطي 
شدن اقتصاد ايران درنتيجه فضاي برجامي و افت شديد 
سرمايه گذاري و منفي شدن آن است.  مركز پژوهش هاي 
مجلس با اس��تناد به  نظرات فعاالن اقتصادي و نتايج به 
 دست آمده از مطالعات پايش محيط كسب وكار اتاق هاي 
بازرگان��ي و وزارت اقتصاد، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
نتيجه مي گيرد: جهش نرخ ارز به ويژه در اوايل سال 1397 
همزمان با خروج امريكا از برج��ام، بي ثباتي در مقررات 
و بخش��نامه هاي دولتي، مديريت نشدن زنجيره تأمين 
مواداوليه مورد نياز واحدهاي توليدي، مشكل تأمين مالي 
واحدهاي توليدي و درنهايت افزايش سنگين هزينه هاي 
مبادله مي تواند مهم ترين دليل متوقف شدن موتور خلق 
ارزش در بخش صنعت ايران قلمداد شود. به گزارش اين 
نهاد پژوهشي، عمده چالش رقابت پذيري صنعتي ايران 
در سال هاي اخير از محل افت توليد محصوالت صنعتي 
نشأت مي گيرد كه از اوايل سال 1397 همزمان با تحوالت 
متغيرهاي كالن اقتصادي مانند نرخ ارز و تبعات بعدي آن 
در اقتصاد ايران به وقوع پيوست. افزون بر اينكه سهم پايين 
محصوالت صنعتي با سطح فناوري پيشرفته و پسرفت 
آن در س��ال هاي اخير در اقتصاد ايران و نرخ رشد منفي 
سرمايه گذاري به دليل وجود شرايط نااطميناني فضاي 
برجامي حاكم بر اقتصاد كش��ور ضرورت اين موضوع را 
نمايان مي سازد كه بايد در سياست گذاري هاي انتخابي 
دولت در قالب استراتژي توس��عه صنعتي و برنامه هاي 
پنج ساله توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه پيش روي، 
امكان افزايش رقابت پذيري صنعتي در صنايع پيشران 
را عمدتا در وهله اول از طريق گس��ترش توليد صنعتي 
و در مراحل بعدي ب��ا ارتقاي كيفيت يا محتواي فناوري 
محصوالت توليدي فراهم س��اخت. ب��ازوي تحقيقاتي 
مجلس تأكيد مي كند: روند بلندمدت سهم بخش صنعت 
در اقتصاد ايران حاكي از روند صعودي خلق ارزش از سال 
2000 تا 2010 اس��ت و از شروع دهه 90جايگاه بخش 
صنعت در اقتصاد كش��ور دچار افول شد و در اين سال ها 
رشد صنعتي پرنوسان و عمدتا منفي بوده است. سال هاي 
برنامه سوم و چهارم توسعه نقطه عطف شكوفايي و رشد 
صنعتي ايران بود و رشد صنعتي در اين سال هادر محدوده 
5تا 15درصد در نوس��ان بود و به رغم نوساني بودن رشد 
حداقلي مثبت 5درصد را تجربه كرد اين در حالي است كه 
دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادي و صنعتي در 10سال اخير 
به مثبت 7.5درصد و منفي 7.5درصد بوده است. البته اين 
گزارش مي افزايد: افت شديد 20پله اي رتبه ايران در سال 
2009 يعني از 73 به 55 در مقابل صعود تقريبا 30پله اي 
امتياز كشور حكايت از آن دارد كه هرچند در فضاي داخلي 
اقتصاد با پيشرفت خوبي در بخش صنعت مواجه بوده ايم اما 
در مقايسه نسبي با كشورهاي مختلف دنيا تنزل داشته ايم. 
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پيش بيني يك ميليارد يورو 
براي واردات خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه درحال 
حاضر تمام زيرس��اخت ها فراهم شده و ثبت سفارش 
نيز آغاز شده و از طرف دولت هيچ مانعي براي واردات 
خودرو وجود ندارد گفت: يك ميليارد يورو براي واردات 
خودرو پيش بيني شده است. سيد رضا فاطمي امين 
وزير صمت چهارشنبه )2 آذر( در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: ميزبان نخست وزير 
بالروس بوديم در 4 ماهه گذشته 4 سفر انجام شده بود 
كه اين پنجمين سفر بود. به گزارش فارس، وي افزود: 
براي پيوس��تن به تجارت آزاد اورآس��يا 5 دور مذاكره 
صورت گرفته اس��ت. دور جديد آن هم به زودي انجام 
مي گيرد و اميدواريم به زودي به تجارت آزاد اورآس��يا 
بپيونديم. خط اعتباري صد ميليون دالري براي تجارت 
با كشور بالروس اختصاص پيدا كرد كه موجب تشويق 
صادرات خواهد شد. با كشور بالروس در حوزه ساخت 
و تجهيزات پزشكي نيز همكاري داريم و شركت هاي 
ايراني در اين حوزه فعاليت خود را در آن كش��ور آغاز 
كرده اند.وزير صنعت، مع��دن و تجارت همچنين با 
اشاره به اينكه درحال حاضر تمام زيرساخت ها فراهم 
شده و ثبت سفارش نيز آغاز ش��ده و از طرف دولت 
هيچ مانعي براي واردات خودرو وجود ندارد گفت: يك 
ميليارد يورو براي واردات خودرو پيش بيني شده است.

واردات مشروط تريلر يخچال دار 
دست دوم 

طبق ابالغيه گمرك ايران، واردات تريلرهاي يخچال دار 
مس��تعمل با حداكثر 5 سال س��ن از كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا انگليس، ژاپن يا كره جنوبي آزاد شد. علي 
وكيلي مديركل دفتر واردات گمرك ايران در نامه اي به 
گمركات سراسر كشور موضوع واردات تريلر يخچال دار 
را ابالغ ك��رد. در اين نامه كه 30 آبان ماه صادر ش��ده، 
آمده اس��ت: با عنايت به بند يك از صورتجلسه مورخ 
28 شهريور 1401 كميته ماده يك ايين نامه اجرايي 
قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات مبني بر موافقت با 
واردات تريلر يخچال دار به صورت مستعمل، موضوع 
اعالم و ضوابط و مقررات س��ازمان ملي اس��تاندارد در 
خص��وص واردات تريلر يخچال دار ارس��ال مي گردد.  
خواهش��مند اس��ت دس��تور فرماييد با رعايت كامل 
مقررات نس��بت به مورد بررس��ي و اقدام الزم معمول 
نمايند. ابالغيه گمرك ايران در پي نامه نگاري سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران ب��ا وزارت صمت، صادر ش��ده 
اس��ت. مهدي علي پور مديركل دفتر ارزيابي كيفيت 
كاالهاي صادراتي و وارداتي س��ازمان ملي استاندارد 
ايران دهم آبان ماه در نامه اي به وزارت صمت مقررات 
اين سازمان در خصوص واردات تريلرهاي يخچال دار 
را اعالم كرده ب��ود. در اين نامه آمده بود: بازگش��ت به 
نامه ش��ماره 172020/۶0 م��ورخ 1401.07.1۶ در 
خص��وص واردات تريلرهاي يخچال دار مس��تعمل 
موضوع مفاد جز )1( بند )ك( تبصره )7( قانون بودجه 
سال 1401 كل كش��ور، به استحضار مي رساند: براي 
ارزيابي انطباق تريلرهاي يخچال دار مستعمل مذكور 
و پيرو مصوبات شوراي معاونين سازمان ملي استاندارد 
ايران در مورخ 140.08.09 رعايت شرايط ذيل الزامي 
اس��ت: 1. تريلرهاي وارداتي بايد س��اخت كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا انگليس، ژاپن يا كره جنوبي باشند. 
 )WVTA( 2. شماره ايمارك تأييد نوع كلي خودرو
بر روي پالك شناسايي تريلر نصب و مطابق با الزامات 
اس��تاندارد ملي ايران به شماره ۶924 باشد. 3. تريلر با 
الزامات چك ليست بازرسي فيزيكي بر اساس استاندارد 
ملي ايران به شماره ۶924 مطابقت داشته باشد و بدون 
هيچ گونه نقص و بدون نياز به تعمير آماده بهره برداري 
مطابق قوانين و مقررات و استانداردهاي مربوطه باشد. 
4. تريلر فاقد هر گونه عيوب در شاس��ي و بدنه مطابق 
الزامات چك ليست استاندارد شماره ۶924 باشد. 5. بر 
اساس بند 4 جز 1 بند ك تبصره 7 قانون بودجه سال 
1401 كل كشور، حداكثر 5 سال ساخت باشد. ۶. تعهد 
واردكننده مبني بر پذيرش كليه مسووليت هاي مترتب از 
واردات تريلرهاي موضوع و ارايه خدمات پس از فروش، 
انجام معاينه فني در مراكز معتبر قبل از شماره گذاري 

وفق ضوابط و مقررات جاري دريافت گردد.

تعرفه صادرات كيف و كفش
به اوراسيا صفر مي شود

رييس سازمان توسعه تجارت مي گويد تعرفه صادرات 
كيف و كفش به كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراس��يا به 
زودي صفر مي شود. به گزارش ايسنا، علي رضا پيمان 
پاك در نشست بررس��ي و تدوين راهكارهاي تقويت 
حضور شركت ها در نمايش��گاه  تخصصي بين المللي 
صنايع نساجي، پوشاك و منس��وجات چرمي با اشاره 
به اينكه سازمان توس��عه تجارت اقدامات الزم را براي 
توسعه بازار و حل مشكالت تجار انجام مي دهد، افزود: 
رويكرد رييس جمهوري اين است كه تقويت و توسعه 
فعاليت هاي شركت ها و مجموعه هاي غيرنفتي باعث 
افزايش صادرات مي ش��ود. در اين راس��تا مشوق هاي 
صادراتي براي گرفتن بازارهاي هدف توسط شركت ها و 
تجار ايراني، تا آخر سال مصوب مي شود. رييس سازمان 
توس��عه تجارت ايران از حل مشكالت ارزي، گمركي، 
مركز دپو و نمايش��گاه ها براي فعاالن صنعت كفش و 
توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي، پوشاك 
و محص��والت چرمي خبر داد و بر حض��ور فعاالن اين 
حوزه در نمايشگاه كفش روسيه در اسفندماه و برگزاري 
نشست هاي B2B با حمايت هاي اين سازمان تاكيد كرد. 
وي در ادامه اعالم كرد كه اين سازمان همكاري هاي الزم 
را با اين اتحاديه براي حضور در كشور عمان و به دست 
آوردن بازارهاي جديد از طريق اين كشور براي توسعه 
صادرات محص��والت و توليدات داخلي در حوزه كيف 
و كفش و مش��تقات آن، انجام خواهد داد. پيمان پاك 
همچنين به انجام آسيب شناسي كامل در حوزه صادرات 
جهت به دس��ت آوردن بازارهاي دايمي و جديد براي 

توسعه صادرات تمام محصوالت ايراني خبر داد.

مشكل شركت هاي ايراني
براي ضمانتنامه بانكي در عراق 

جهانبخش س��نجابي دبير اتاق كل مشترك ايران و 
عراق خاطرنشان كرد: عراق به رغم عالقه قلبي تجارش 
براي همكاري و تج��ارت با ما به دليل تحريم ها، عدم 
عضويت ايران در FATF و مش��كالت ش��بكه پولي و 
بانكي از ارتباط مستقيم با ما پرهيز مي كند. ايلنا: دبير 
اتاق كل مشترك ايران و عراق خاطرنشان كرد: عراق 
به رغم عالقه قلبي تجارش براي همكاري و تجارت با 
ما به دليل تحريم ها، عدم عضويت ايران در FATF و 
مشكالت شبكه پولي و بانكي از ارتباط مستقيم با ما 
پرهيز مي كند. جهانبخش سنجابي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه آيا اين خبر را تاييد مي كنيد كه ايرانيان 
در مناقصات عمران��ي بغداد حذف ش��ده اند، گفت: 
درآمد هاي نفتي عراق باعث شد كه حجم پروژه هاي 
عمراني در 2022 افزايش قابل قبولي داش��ته باشد و 
در قانون بودجه عراق دولت نزديك به 20 ميليارد دالر 
براي پروژه هاي عمراني، فني و مهندس��ي تخصيص 
داده اس��ت. دولت عراق نيز به صورت رس��مي براي 
شركت هاي پيماني ايران ممنوعيتي ابالغ نكرده است، 
اما فضا و محيط كس��ب وكار در حوزه هاي عمراني در 
عراق به گونه اي كه همه شركت هاي ايراني نمي توانند 
به دليل عدم توانايي در تامين ضمانت هاي بانكي در 
مناقصات ش��ركت كنند. وي با اشاره به راهكار هايي 
شركت هاي ايراني براي دريافت ضمانت هاي بانكي، 
اذعان كرد: ش��ركت هاي ايران��ي مي توانند تابعيت و 
ماهيت عراق��ي پيدا كنند و اينگون��ه امكان دريافت 
اكانت بانكي براي آنها فراهم مي شود. سنجابي با بيان 
اينكه واگذاري پروژه ه��اي عمراني از طريق مناقصه 
ميسر مي شود، گفت: مطابق با قوانين بانكي شركت 
در مناقصه، مناقصه كننده براي خريد اسناد مناقصه 
بايد نسبت به اعطاي ضمانتنامه بانكي برابر با درصدي 
از رقم پيشنهادي را پرداخت كند كه در صورت برنده 
شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا كند آن 
عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ اين نوع ضمانتنامه 
مورد قبول بانك هاي عراقي است. دبير اتاق كل ايران 
و ع��راق اضافه كرد: تحريم ها باعث ش��ده اس��ت كه 
ايرانيان در عراق نتوانن��د ضمانتنامه بانكي دريافت 
كنند و طبيعي اس��ت كه در اين شرايط اگر به عنوان 
ش��ركت ايراني به شبكه بانكي عراق مراجعه كنند به 
دليل هويت ايراني نمي توانند ضمانتنامه بانكي براي 
پيمان كار ايراني دريافت كنند پس وقتي ضمانتنامه 
در مناقصه نداش��ته باش��ند نمي توان در پروژه هاي 
عمراني در عراق را قبول كنند. به گفته س��نجابي؛ در 
هن��گام عقد قرارداد پيمانكار بايد ضمانتنامه حس��ن 
انجام كار به كارفرما بدهد يعني معادل 10 درصد حجم 
قرارداد است و اگر بانكي پيدا شود كه ضمانتنامه براي 
ايرانيان صادر كند بيش از مبلغ يعني حداقل 30 درصد 
مبل��غ را به عنوان ضمانتنامه درياف��ت مي كند. وي با 
اشاره به مذاكرات پنجمين كميته اقتصادي مشترك 
ايران و اقليم كردس��تان، گفت: هي��ات ايراني در اين 
مذاكرات اين موضوع را طرح كرد كه تجار ايراني بتوانند 
ضمانتنامه هاي صادر ش��ده وزارت اقتصاد جمهوري 
اسالمي را جايگزين ضمانتنامه هاي بانكي مورد مطالبه 
طرف ه��اي عراقي كنن��د؛ در حوزه اقليم كردس��تان 
موافقت هاي اوليه انجام ش��د، اما اين مهم مس��تلزم 
يكس��ري توافقات بين ايران و انجم��ن وزيران اقليم 
است كه پيگيري ها الزم در حال انجام است. ما همين 
پيشنهاد را مي خواهيم با دولت مركزي عراق نيز طرح 
كنيم كه اگر اين تصويب شود بسياري از موانع پيشروي 
اين موضوع رفع مي ش��ود. بنا به اظهارات س��نجابي؛ 
عراقي ها پروژه هاي عمراني ايرانيان را از نزديك ديده اند 

و عملكرد ايرانيان را در اين زمينه تاييد مي كنند.

فيلترينگ، فعاليت استارت آپ ها را 
متوقف كرد

محمدرضا فرجي تهراني، ريي��س اتحاديه فناوران 
رايانه عنوان كرد: فعاليت بازاريابي اس��تارت آپ هاي 
حوزه گردشگري به دليل محدوديت اينترنت متوقف 
ش��د.  رييس اتحاديه فن��اوران رايان��ه و عضو هيات 
رييسه اتاق اصناف تهران عنوان كرد: فعاليت بازاريابي 
استارت آپ هاي حوزه گردشگري به دليل محدوديت 
اينترنت متوقف شد. محمدرضا فرجي تهراني، عنوان 
كرد: اين خبر براي كش��وري كه جاذبه گردشگري 
بي ش��ماري دارد، بد اس��ت. هر چند در اين سال ها 
صنعت گردش��گري اي��ران تحت تاثي��ر تحريم ها و 
برخي قواني��ن مورد بي مهري قرار گرفت��ه اما اخيرا 
محدوديت هاي اينترنتي و فيلترينگ فضاي مجازي 
نيز باعث ش��ده اقتصاد گردش��گري در آستانه جام 
جهاني تح��ت تاثير قرار بگيرد. عضو هيات رييس��ه 
اتاق اصناف تهران گفت: بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
گردشگري به عنوان يك صنعت رو به رشد موردتوجه 
كش��ورهاي جهان ق��رار دارد و درآمدهاي حاصل از 
صنعت گردشگري تا 10 درصد از كل حجم تجارت 
جهاني را ش��امل و در س��ال هاي گذش��ته رشدي 
باالتر از رش��د تجارت جهاني را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. فرجي تهراني با بيان اينك��ه در ايران اما 
عالوه ب��ر محدوديت اينترنت، عدم تعادل و توازن در 
سياست هاي ارزي و تجاري باعث شده فرصت هاي 
توسعه گردش��گري در ايران محقق نش��ود، گفت: 
گزارش ها نيز حاكي از اين اس��ت اخيرا فيلترينگ و 
محدوديت اينترنت فعاليت بازاريابي استارت آپ هاي 
حوزه گردش��گري را تحت تاثير قرار داده است. او در 
ادامه توضيح داد: آنطور كه در برخي رسانه ها عنوان 
شد، اكثر استارت آپ هاي فعال در حوزه گردشگري، 
از توق��ف فعاليت ه��اي بازاريابي خود ك��ه عمدتا به 
صورت ديجيتال انجام مي شد خبر مي دهند و نسبت 
به شرايط ماه هاي پيش رو هم بسيار نگرانند. تمام اينها 
در حالي رخ داده است كه در سه سال اخيرصنعت 
گردش��گري به دلي��ل محدوديت هاي ناش��ي از 
همه گيري كرونا به شدت تحت فشار بوده و از اوايل 
امسال كه موج ابتال به اين بيماري در حال فروكش 
بود، براي بازگشت به شرايط عادي تالش مي كرد. 

بازوي پژوهشي مجلس با استناد به داده هاي بين المللي و داخلي هشدار داد

افول صنعت ايران در يك دهه

يك مقام مسوول خبر داد: به زودي خط توليد ونيراتو در كاراكاس راه اندازي مي شود

توافق صدور ۱۰۰ هزار خودروي ايراني به ونزوئال
زهرا عبيري در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به آخرين جزييات 
تجارت ايران و ونزوئال، گفت: همكاري هاي دو جانبه ايران 
و ونزوئال در بخش هاي انرژي، علمي و فناوري، بهداشتي 
و دارويي، آموزش، كشاورزي و گردشگري، پتروشيمي، 
صنعتي و تجاري است. وي با اشاره به قراردادهاي انرژي 
براي بهبود سيس��تم برق ونزوئال، اذعان كرد: ارس��ال 
دارو به ويژه در خصوص بهبود و درمان س��رطان، تبادل 
همكاري هاي علمي، سرمايه گذاري بيش از 40 شركت 
ايراني در ونزوئال، تصوي��ب پروتكل هايي كه به منظور 
پيش��برد فرآيند مبادله محصوالت با منش��أ حيواني و 
گياهي است. اين مقام مسوول ادامه داد: در سند توافق 
20 س��اله كه بين ايران و ونزوئال در خرداد سال جاري 
در س��فر مادورو به تهران امضا شد؛ همكاري هاي پيش  

روي دو طرف براي 2 سال آينده ترسيم شده است. اين 
دو كشور نفتي تحت تحريم امريكا هستند كه هر دو نيز 
عضو اوپك هستند و مي توانند همكاري موثري براي بي اثر 
كردن تحريم ها داشته باشند. ونزوئال بيش از 33 ميليون 
هكتار اراضي قابل كشت و با آب فراوان دارد و با اين حال 
موانع مختلفي در اين مسير وجود دارد. عبيري با اشاره 
به موانع پيشروي تجارت بين دو كشور، خاطرنشان كرد: 
بعد مسافت، ضعف تكنولوژيك، نبود ابزارآالت صنعتي 
ازجمله موانع شناخته شده است. ضعف هايي كه باعث 
ش��د بخش قابل توجهي از زمين هاي كش��اورزي اين 
كشور بكر و دست نخورده باقي بماند. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه صحبت هايي در خصوص صادرات خودرو به 
ونزوئال مطرح شده است چه خودروهايي قرار است صادر 

ش��ود؟ گفت: طي نهمين اجالس كميسيون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي كه 22 تا 24 آبان در تهران برگزار 
شد توافق كرديم كه بيش از صد هزار خودرو از ايران به 
ونزوئال طي مدت پنج سال صادر شود. در روزهاي گذشته 
1000 دستگاه از خودروهاي سايپا به ونزوئال صادر شد 
و در حال برنامه ريزي براي ارسال 2 هزار دستگاه ديگر 
هس��تيم. اين محموله هزار دس��تگاهي خودرو، بعد از 
دريافت بخش بيشتري از مبلغ خودروها به كشور ونزوئال 
صادر شده است. عبيري با اشاره به قراردادهاي تنظيم 
شده در بخش خدمات پس از فروش و قطعات يدكي، 
اذعان كرد: درخواست 200 هزار دستگاهي محصوالت 
سايپا از سوي ونزوئال، دو طرف خواهان راه اندازي مجدد 
خط توليد خودروهاي سايپا در اين كشور هستند و به 

زودي خط توليد خودرو ونيراتو، در اين كشور مجددا 
راه اندازي خواهد شد. اين مقام مسوول حجم تجارت 
ما با ونزوئال را بالغ بر يك ميليارد دالر دانست و افزود: 
پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال تجارت بين اين دو 
كشور به 2 ميليارد دالر برسد. نكته اي كه در خصوص 
آمار مبادالت تجاري با ونزوال بايد توجه داش��ت اين 
اس��ت كه عمده مبادالت در خصوص صدورخدمات 
فني ومهندسي به اين كشور و همكاري هاي نفتي و 
پتروشيمي اس��ت. به گفته وي؛ در سال هاي گذشته 
بيشتر همكاري ها در قالب پروژ ه هاي ساختمان سازي، 
آردس��ازي، ايجاد كارخانه لبنيات، كارخانه سيمان، 
كارخانه ش��ن، كارخانه پالستيك و.... از اين دست 

بوده و كمتر به صورت صادرات كااليي بوده است.
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خبرروز

اخطار آتش نشاني به بيمارستان هاي ناايمن تهران
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تهران از عدم جديت برخي دستگاه ها و وزارتخانه ها در اين خصوص انتقاد كرد. قدرت اهلل 
محمدي با اشاره به صدور اخطار براي بيمارستان هاي ناايمن شهر گفت: به همه بيمارستان هاي ناايمن در شهر تهران اخطارهاي الزم را ارايه 
كرديم تا به موارد الزم براي ارتقاي ايمني در آنها رسيدگي شود. او با بيان اينكه ناايمني عمدتا در ميان بيمارستان هاي قديمي مشاهده مي شود 
افزود: اميدوارم طي مدت يك سال آينده اين مساله رفع شده و نسبت به ايمن سازي بيمارستان ها اقدام شود. محمدي با بيان اينكه از سوي وزارت 
 بهداشت همكاري هاي الزم با ما انجام شده است، در پاسخ به اينكه كدام وزارتخانه ها همكاري الزم را در خصوص ايمن سازي  ساختمان هاي 

نا ايمن شهر نداشتند، گفت: متاسفانه يكي از مشكالت ما در خصوص ساختمان هاي دولتي است كه شامل همه وزارتخانه ها مي شود. 

رويداد

۲ آذرم��اه روز مل��ي پرنده نگري اس��ت. اختصاص 
ي��ك روز در تقويم ملي ب��ه »روز ملي پرنده نگري« 
نخستين بار در سال ۱۳۸۹ از سوي گروهي از فعاالن 
محيط  زيست و طبيعت گردي پيشنهاد شد. كميته 
ملي طبيعت گردي متش��كل از س��ه نهاد »وزارت 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي«، 
»س��ازمان محيط زيست« و »س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كش��ور« با حماي��ت از رويداد 
گراميداش��ت روز ملي پرنده نگري، اين اقدام را در 
راستاي فرهنگ سازي به منظور حفاظت از گونه هاي 
متنوع پرندگان كش��ور به رسميت شناخته است. 
هرچند اين روز هنوز به طور رسمي وارد تقويم ملي 
كشور نشده است. رضا علي اصل، كارشناس پرنده 
نگري درباره جنبه محيط زيس��تي يا اكوتوريس��م 
پرنده نگري اظهار كرد: نه تنها پرنده نگري بلكه يكي 
از اص��ول و مفاهيم اصلي اكوتوريس��م »حفاظت« 
اس��ت. نامگذاري چنين روزهايي بهانه اي است كه 
در سطح ملي يا بين المللي به حفاظت از گونه هاي 
ارزشمند كه در طبيعت در حال از بين رفتن هستند، 
توجه ش��ود. اي��ن روز تركيب��ي از دو جنبه محيط 
زيست و اكوتوريس��م اس��ت. او افزود: اكوتوريسم 
ش��كل مس��ووالنه اي از طبيعت گردي است كه در 
محيط هاي طبيعي اجرا مي شود. در آن به دو موضوع 
حفاظت هاي محيط زيستي و بهبود زندگي جامعه 
محلي بايد پرداخته شود. بدون اين دو اكوتوريسم 

معنايي ندارد و تنها يك گردشگري ساده است.

     جنبه هاي متفاوت پرنده نگري
علي اص��ل درباره مناطق��ي از كش��ور پرنده نگري در 
آن انجام مي ش��ود، توضيح داد: پرنده نگري داراي دو 
جنبه اس��ت؛ اول آنكه به بررسي گونه هاي مختلف در 
اكوسيستم هاي خاص اعم از عرصه هاي طبيعي، مناطق 
حفاظت شده، تاالب ها و... مانند پارك ملي گلستان، 
جنگل هاي هيركاني، ت��االب ميانكاله مي پردازيم. به 
عبارتي شاهد خواهيم بود كه در اين مناطق چگونه هايي 
وجود دارد. اي��ن راهنماي تخصص��ي پرنده نگري به 
رويكرد دوم اشاره كرد و گفت: در اين رويكرد براساس 
فهرست هدف گونه ها، برنامه ريزي خاص آن را انجام 
مي دهيم. به عنوان نمونه گروهي پرنده شناس خارجي 
به اي��ران آمدند تا فهرس��تي از گونه ه��اي مختلف را 
مشاهده كنند. براي ديدن گونه هاي مورد نظر آنها عالوه 
بر طيف متنوعي از اكوسيستم هاي غني و بكر بعضا به 

شهرها، پارك ها و باغ ها نيز مي رويم.

     سه سطح از اقدامات الزم 
جهت حفظ اكوسيستم ها و جمعيت پرندگان

علي اصل در پاسخ به اين پرس��ش كه براي آسيب 
نديدن اكوسيستم ها و جمعيت پرندگان چه اقداماتي 
مي توان انجام داد، اظهار كرد: اين موضوع معطوف 
به محيط هاي خارج شهر است. ما اكوسيستم هاي 

متنوعي داريم كه براي حفاظت و پايداري مناطقي 
مانند تاالب ها يا محيط هاي جنگل��ي ابتدا بايد به 
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه بپردازيم. اين اقدام به 
ما نشان مي دهد كه در منطقه چگونه هايي در معرض 
خطر هستند؟ مكان هاي زادآوري و تغذيه گونه ها 
كجا قرار دارد؟ در كدام قس��مت منطقه مي توان به 
بارگذاري تاسيساتي مانند برج پرنده نگري پرداخت 
كه كمترين تداخل را داشته باشد؟ چه تعارضات و 
تهديداتي در منطقه وجود دارد؟ و آيا ما باعث فشار 
مضاعف بر تعارضات خواهيم شد يا مي توانيم بخشي 
از آنها را بهبود بخش��يم؟ او به مرحله دوم اقدامات 
اش��اره كرد و افزود: س��پس بايد به آموزش جامعه 
محلي بپردازيم چراكه جامعه محلي براي پرنده نگري 
بس��يار داراي اهميت است. همراهي جامعه محلي 
براي اجراي تورهاي داخلي يا خارجي پرنده نگري 
بسيار كمك كننده اس��ت. مي توان با آموزش، آنها 
را براي راهنماي توره��اي پرنده نگري تربيت كرد 
چراكه به منطقه مسلط هستند و قابليت انجام اين 
اقدام را دارند. وي افزود: سطح اول اقدامات ارزيابي 
توان اكولوژيك منطقه بر عده دولت است. سطح 
دوم آموزش جامعه محلي بخشي بر عهده دولت 
و بخش��ي بر عهده فعاالن اين عرصه است. سطح 
آخر رعايت نكات اخالقي توسط گردشگران ابتدا 
بر عهده خودشان سپس بر عهده فعاالن اين حوزه 
به ويژه راهنم��اي تورهاي پرنده نگري اس��ت. به 
عنوان نمونه گردشگران براي گرفتن عكس بهتر 
به آش��يانه پرنده نزديك نشوند يا با نزديك شدن 
ب��ه پرنده اي كه در حال تغذيه از طعمه اس��ت، او 
را فراري ندهند همچنين سكوت منطقه را برهم 

نزنند يا در اين مناطق آتش روشن نكنند.

     تاثير خشكسالي بر پرنده نگري
اين كارشناس پرنده نگري تاثير خشكسالي بر پرنده نگري 
را بسيار شديد دانست و توضيح داد: من معتقدم »امروز 
پرندگان، فرداي ما انسان هاس��ت.« پرندگان شاخص 
بسيار خوبي هستند چراكه اگر آنها منطقه اي را به علت 
خشكسالي رها كنند يعني آن منطقه مانند بسياري از 
تاالب هاي ما اعم از اروميه، گاوخوني و .... در حال از بين 
رفتن هس��تند. اين راهنماي تخصصي پرنده نگري به 
وضعيت تاالب هاي ايران اشاره كرد و گفت: ايران كشوري 
تاالبي اس��ت، به طوري كه از ۴۲ نوع ت��االب موجود در 
دنيا ۴۱ نوع آن در كش��ورمان وجود دارد. هر يك از اين 
تاالب ها استراحتگاه تعدادي پرنده مهاجر نيز است اما 
ما در حال از دست دادن تاالب ها، جمعيت پرندگان، 
منابع غذايي آنها و فضاي مناسب استراحتشان هستيم. 

بدين جهت شرايطي نابسامان به وجود مي آيد. 

     پرنده نگري 
راه نجات از بحران خشكسالي

اين مدرس ملي فدراسيون جهاني راهنماي گردشگري 
درباره راه برون رفت از بحران خشكسالي كه پرنده نگري 
را تحت تاثير قرار داده است، توضيح داد: پاسخ به اين 
سوال خود اهميت پرنده نگري را دوباره پررنگ مي كند. 
ما در اطراف شهرهاي ايران تاالب هاي كوچكي داريم 
كه شايد مورد توجه واقع نشوند اما به علت عدم رعايت 
حق آبه آنها از جانب بخش دولتي يا گاهي خصوصي رو 
به نابودي هستند. زماني كه در يك تاالب پرنده نگري 
ش��كل بگيرد به عنوان يك جاذبه معرفي خواهد شد. 
بدين جهت افراد به آن منطقه مي روند و گزارش هاي 
آن نيز در رسانه ها منتشر مي شود. در نهايت ناخودآگاه 

تاالبي كه رو به نابودي بوده، سر زبان ها مي افتد.

پرندهنگري،فرصتيبرايآشتيباتاالبها
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 شرط ورود سهامداران 
به بورس 

شركت ها بايد قادر باشند با كسب درآمد از محل 
فعاليت هاي عملياتي و غيرعملياتي خود، س��ود 
شناسايي كنند و بخشي از اين سود را در قالب سود 
سهام يا رشد مبلغ سهم به سهامدار پرداخت كنند.

به  منظور رس��يدن به بازدهي م��ورد انتظار در 
بازار س��رمايه بايد از طرفي فضاي كسب      وكار 
براي شركت ها مطلوب      تر شود تا بتوانند سودآور 
ش��وند و اينكه دولت نيز بايد دس��ت خود را از 
روي قيمت گ��ذاري دس��توري و مداخله هاي 
زياد بردارد تا در نهايت بازار سهام روال مطلوب 
خود را ط��ي كند. اين روال مطل��وب مي تواند 
مثبت يا منفي باش��د اما روالي آزاد است كه در 
بستر يك اقتصاد مناسب و سالم در نهايت سود 
مورد انتظار س��هامدار را محق��ق خواهد كرد، 
اما متاس��فانه در حال  حاضر با اين فضا از منظر 
كس��ب      و      كار و همچنين وضعيت بورس فاصله 
بس��يار زيادي داريم. قيمت هاي��ي كه در بازار 
سهام مش��اهده مي كنيم نتيجه برداشت      هاي 
ذهني سهامداران است. هر قدر كه سهامداران 
در نتيجه اعتماد به بازار سرمايه و سطح انتظار 
باالتر از بازدهي بازار، پول بيشتري را به بورس 
وارد كنند، قيمت ها نيز سمت      وسوي مثبت      تري 
خواهند داش��ت. به همين مي��زان خالف اين 
موضوع ه��م ممكن اس��ت، يعني ب��ا افزايش 
ي��أس و نااميدي در ب��ازار س��هام و همچنين 
كاه��ش بازدهي اين بازار ش��اهد خروج پول و 
روند معكوس در بازار س��هام هستيم. بنابراين 
مي توان گفت انتظار سهامداران اثر مستقيمي 
روي قيمت سهام دارد و هرچه اين انتظار بيشتر 
محقق شود قطعا ماندگاري سهامداران در بازار 

بيشتر مي شود.
در حال  حاضر ديد سهامداران به بازار سرمايه 
كوتاه      م��دت اس��ت و س��هامداراني ك��ه اكثرا 
ورود هيجاني ب��ه بازار دارن��د چنانچه در يك 
ب��ازه كوتاه      مدت به بازده مورد انتظار نرس��ند، 
سرخورده شده و از بازار خارج مي شوند. اين در 
حالي است كه بازدهي بازارهاي موازي نيز اين 
وضعيت را تحت  تاثير ق��رار مي دهد. بازارهاي 
موازي  بازار س��رمايه مانند مسكن، دالر، طال 
و... هميش��ه به عنوان رقباي بازار سهام درنظر 
گرفته مي ش��وند و يك��ي از عوامل��ي كه بازده 
مورد انتظ��ار را در بورس مش��اهده نمي كنيم 
مي توان��د ب��ازده باالت��ر در بازاره��اي موازي 
باش��د. در ش��رايطي كه مثال فردي مي تواند با 
س��رمايه گذاري در بازار دالر س��رمايه خود را 
رشد بدهد، در حالي كه با س��رمايه گذاري در 
بازار سرمايه ممكن است همين سرمايه موجود 
را نيز از دست بدهد، قطعا به  دنبال فرار از بازار 
سرمايه به  جاي ماندگار  شدن در آن خواهد بود.

آنتيبيوتيكهايوارداتيازهندفاقدمادهموثربودهاند

كمبوددارويبيهوشي،سرموآنتيبيوتيكهمچنانادامهدارد
بحران دارويي در بيمارستان ها 

گليماندگار|
 7 آبان ماه يك محمول��ه آنتي بيوتيك از 
هند وارد ايران شد و وزير بهداشت و درمان 
هم ش��بانه براي ترخيص اين محموله به فرودگاه رفت. 
اما حاال خبرهاي تاييد شده از س��وي وزارت بهداشت و 
درمان حاكي از آن اس��ت كه اين داروها به علت غيرقابل 
قبول بودن ماده موثره بايد از داروخانه ها جمع آوري شوند، 
اين در شرايطي است كه همچنان كمبود آنتي بيوتيك 
و حتي س��رم در داروخانه ها كامال مش��هود است. سوال 
اينجاست كه چه جايگزيني براي اين داروهاي غيرقابل 
قبول وجود دارد، از سوي ديگر بيمارستان ها نيز با كمبود 
دارو مواجه اند. سرم يكي از اساسي ترين مواردي است كه 
بيمارستان ها به آن احتياج دارند، عمل هاي جراحي بدون 
سرم امكان پذير نيست و اين در حالي است كه بسياري از 
بيمارستان ها حتي بيمارستان هاي تهران هم با كمبود 
سرم مواجه اند. بيمارستان هايي مانند امام خميني، شهدا 
و... در حال��ي كه روزانه تعداد قابل توجهي عمل جراحي 
در اين بيمارستان ها انجام مي شود و اكثر اين عمل هاي 
جراحي هم عمل هاي اورژانسي يا الزم هستند. از سوي 
ديگر مصرف آنتي بيوتيك هم در بيمارستان ها به دليل 
جلوگيري از عفونت هاي بيمارستاني بسيار ضروري است. 
اين شرايط تا چه زماني قرار است ادامه پيدا كند، هيچ كس 
جوابي براي آن ن��دارد. اما آن روزي كه ارز ترجيحي دارو 
برداشته شد، دولت متعهد شد تا از راه هاي ديگر اين آزاد 
ش��دن ارز دارو را جبران كند، تعهدي كه امروز مشخص 
شده به آن عمل نشده و متاسفانه يكي از داليل مشكالت 
دارويي كشور به همين آزاد سازي ارز باز مي گردد. مساله اي 
كه بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان از قبل 
به آن اش��اره كرده بودند. اينكه توليد داروهاي داخلي به 
يك باره كاهش پيدا كرده به دليل همين آزاد س��ازي ارز 
دارويي اس��ت چرا كه اين توليد كنندگان مجبورند مواد 
اوليه را با ارز آزاد وارد كنند و از آن س��و اگر بخواهند مانع 
ضرر و زيان خود شوند، بايد قيمت داروها را چندين برابر 
افزايش دهند، اتفاقي كه همين االن هم رخ داده و برخي 
داروهاي داخلي هم تا ۲00 درصد افزايش قيمت داشته اند. 
اما در اين بين عدم انجام به موقع تعهدات بيمه ها در برابر 
داروخانه ها و مراكز درماني نيز روي ديگر سكه مشكالتي 

است كه امروز بيماران با آن دست و پنجه نرم مي كنند و 
تمام اين اتفاقات نتيجه اش سرگرداني بيماران و افزايش 
هزينه هاي درماني است كه بر دوش آنها گذاشته مي شود.

     با اما و اگر نمي توان
 حوزه بهداشت و درمان را اداره كرد

خسرو منافي، پزشك متخصص بيماري هاي عفوني در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه ما گرفتار يك 
س��يكل معيوب ش��ده ايم، با اما و اگر نمي توان وضعيت 
بهداشت و درمان در كشور را اداره كرد. اينكه بيمارستان ها 
و داروخانه ها يكصدا از كمبود دارو و سرم خبر مي دهند، اما 
وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو اين كمبودها 
را ناچيز مي دانند، مشكل را دو چندان مي كند. بايد براي 
بهبود اوضاع به جاي اينكه به مسائل حاشيه اي بپردازيم، 
دست به كارهايي بزنيم كه نتيجه آن براي مردم مشخص 
باشد.  او مي افزايد: طي روزهاي گذشته بارها و بارها اعالم 
شده كه مصرف آنتي بيوتيك براي درمان آنفلوآنزا موثر 
نيست، مس��اله االن فقط درمان آنفلوآنزا نيست، مساله 
درمان بيماراني است كه در بيمارستان ها بستري هستند، 
هر بيماري كه در بيمارستان بستري مي شود به طور بالقوه 
مستعد ابتال به عفونت هاي بيمارستاني است، به خصوص 
آنها كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرند و براي جلوگيري 
از اين مساله ما نياز به آنتي بيوتيك داريم. پس نمي توانيم 
كمبود آنتي بيوتيك را به استفاده براي بيماري آنفلوآنزا 
تقليل بدهيم.  اين پزشك متخصص در بخش ديگري 
از سخنانش مي گويد: بسياري از بيمارستان ها روزانه با 
كاميون سرم دريافت مي كردند، عمل هاي جراحي نياز 
به سرم دارد، اما حاال بسياري از بيمارستان ها براي تامين 
سرم مورد نياز خود هم با مشكل مواجه اند. مشكالت را 
كوچك نشان ندهيم، بايد باور كنيم كه مشكلي وجود 

دارد تا تمام توان خود را براي حل آن به كار بگيريم.

     جمع آوري2 درصد از آنتي ببيوتيك هاي 
وارداتي 

اين در حالي اس��ت كه مديركل داروي سازمان غذا و 
دارو در مورد جم��ع آوري آنتي بيوتيك هاي هندي از 
داروخانه ها مي گويد: تنها ۲ درصد از سوسپانسيون هاي 

كوآموكسي كالو ابوت به علت ناكافي بودن جزئي ميزان 
ماده موثر نسبت به دامنه مجاز مورد تاييد سازمان غذا 
و دارو قرار نگرفت و به همين دليل جمع آوري ش��د. 
محمد پيكان پور مي افزايد: داروهاي وارداتي هم مانند 
داروهاي داخلي به لحاظ اندازه گيري ماده موثر توسط 
سازمان غذا و دارو بررسي و كنترل كيفي مي شوند و 
س��ازمان غذا و دارو در حفظ اصول كيفي محصوالت 
هيچ مسامحه اي نخواهد داشت. اين اقدام در سراسر 
دنيا امري مرسوم براي حفظ سالمت بيماران است كه 
س��ازمان غذا و دارو در اين حوزه  مسامحه نداشته و بر 

حفظ اصول كيفي محصوالت تاكيد دارد.

     داروها سهميه بندي شده اند
نايب ريي��س انجمن داروس��ازان نيز با اش��اره به اينكه 
كمبود هاي دارويي و به خصوص سرم هنوز به طور كامل 
بر طرف نش��ده اند، به »تعادل« مي گويد: برخي داروها 
از جمله آنتي بيوتيك ها به صورت سهميه اي در اختيار 
داروخانه ها قرار مي گيرند. نمي توانيم بگوييم كه مشكالت 
دارويي كشور رفع شده است، همچنان كمبودهايي وجود 
دارد ك��ه بايد براي بر طرف كردن آنها تالش كنيم. علي 
فاطمي مي افزايد: متاسفانه در مورد سرم وضعيت همچنان 
بحراني به نظر مي رسد، سرم ها به صورت سهيمه اي در 
اختيار بيمارس��تان ها و داروخانه ها قرار داده مي شوند، 
برخي سرم ها ناياب شده بودند كه تا حدودي توانستيم اين 
مشكل را بر طرف كنيم.  او درباره ناياب بودن اسپري هاي 
بيماران مبتال به آس��م مي گويد: اسپري سالبوتامول 
براي آسم وضعيت بهتري دارد، اما اسپري هاي كورتوني 
مثل بودزوناي��د و مومنتازول همچنان كم ياب بوده و 
به صورت س��هميه اي عرضه مي شود. ما اكنون با يك 
وضعيت سينوسي در بازار دارو مواجه هستيم؛ به اين 
معنا كه گاه برخي داروها از حالت كميابي و نايابي در 

مي آيند و چندي بعد ممكن است كمياب شوند.

     افزايش قيمت ارز 
و مشكالت توليد كنندگان دارو

نايب ريي��س انجمن داروس��ازان در بخ��ش ديگري از 
سخنانش مساله اصلي كمبود دارو در كشور را كاهش 

توليد آن مي داند و اظهار مي دارد: توليد كنندگان دارو 
براي ترخيص كاال و ملزومات توليد دارو نياز به نقدينگي 
زيادي دارند، قيمت ارزي كه با آن دارو يا مواد اوليه را وارد 
مي كردند به يك باره 7 برابر شد و ماليات بر ارزش افزوده 
نيز براي كارخانه ها افزايش پيدا كرد همين مسائل باعث 
شد تا مشكالت زيادي در اين زمينه به وجود بيايد، در 
حالي كه اصالحيه قيمت دارويي وزارت بهداش��ت نيز 
مورد تاييد توليد كنندگان قرار نگرفت و همين مساله 
باعث بروز مش��كالت دارويي و كمبود برخي داروها در 
كشور ش��د. فاطمي در پايان مي افزايد: نمي توان گفت 
چرا كارخانه ه��ا توليد نكردند، زي��را كارخانه ها درباره 
قيمت گذاري دولتي و افزايش هزينه هاي واردات كاال و 
ساير هزينه ها هشدار داده بودند؛ وزارت بهداشت بايد در 
تيرماه قيمت گذاري خود را اصالح مي كرد. بايد توافقي 
را كه مهرماه بر س��ر قيمت با كارخانه ها از سوي وزارت 
بهداشت انجام شد، در همان تيرماه انجام مي شد. پرسش 
ما از مس��ووالن ذي ربط اين است كه اگر مي خواستيد 
توافق با توليدكنندگان دارو صورت بگيرد، چرا زودتر اين 
اقدام را انجام نداديد؟ و اگر نمي خواستيد توافق كنيد، 

چرا واردات دارو را براي جبران كمبودها انجام نداديد؟

     چالش ناكافي بودن داروهاي بيهوشي
مساله كمبود دارو در بيمارستان ها نيز يك چالش ديگر 
در بازار دارو به ش��مار مي رود كه اين بيمارس��تان ها با 
كمبود داروي بيهوش��ي، سرم، آنتي بيوتيك و... مواجه 
باشند، مي تواند مشكالت بس��ياري را در زمينه درمان 
ايجاد كند.  دكتر اميرحس��ين اورن��دي، معاون درمان 
مجتمع بيمارستاني امام خميني)ره( درباره وضعيت 
داروهاي بيهوش��ي در بيمارس��تان ها، گفت: در زمينه 
داروهاي بيهوشي، كمبودهايي داريم و وضعيت ذخاير 
دارويي مان در زمينه داروهاي بيهوشي به نحوي است كه 
هر روز دارو را در حد نياز همان روز مي رسانيم. حال يك 
روزهايي ممكن است وضعيت بحراني تر باشد و يك روز 
هم وضعيت بهتر باشد. روز گذشته يك پارت از داروهاي 
بيهوش��ي ش��امل 500 ويال پروپوفول 50 سي سي و 
600 ويال پروپوفول ۲0 سي سي به بيمارستان رسيده 
است،  اما اين پارت فقط نياز يك روز مجتمع بيمارستاني 
امام خميني)ره( را كه ۹ مجموعه اتاق عمل فعال دارد، 
مي تواند جواب دهد. زيرا حجم كار باالس��ت و حداقل 
روزان��ه ۱50 عمل جراحي از طيف هاي مختلف داريم. 
متاس��فانه اخيرا در تامين »ايزوفلوران« كه از گازهاي 

هوش بر است نيز به چالش برخورد كرده ايم. طبق آخرين 
آمار در شهريور ماه حدود ۳75 قلم دارو كمبود كشوري 
داشتيم كه بخشي از اين كمبود هم مربوط به داروهاي 
بيهوشي يا داروهاي مربوط به مراقبت هاي ويژه شامل 
پروپوفول، كتامين، نوراپينفرين و... بود؛ اينها داروهايي 
هس��تند كه هر روز آنها را براي بيهوشي و مراقبت هاي 
ويژه اس��تفاده مي كنيم و طي يكي- دو ماه اخير، واقعا 
كمبودشان به ما فشار وارد كرده است. او افزود: در عين 
حال در بيهوشي، داروهاي مشخصي داريم كه هر كدام 
پروفايل فارماكولوژيك خاص خودشان را دارند. به عنوان 
مثال نمي توان به همه بيماران پروپوفول يا كتامين و ... 
تزريق كرد و دارو بر اس��اس شرايط بيمار و نوع عمل و... 
انتخاب مي ش��ود. بنابراين در پكي��ج دارويي مان بايد 
داروهاي مختلف داشته باش��يم كه بتوانيم بيماران 
مختلف را بيهوش كنيم. در عين حال بيهوش��ي هم 
طيف وسيعي دارد و از جراحي هاي ساده تا جراحي هاي 
پيش��رفته را در بر مي گيرد و طبيعت��ا هر يك از اينها 
نيازمند داروهاي بيهوشي با پروفايل هاي مشخصي 
است كه در فارماكوپه مان داريم كه كمبود اين داروها 

طي يكي دو ماه اخير واقعا به ما فشار آورده است. 

گزارش

عدمپرداختمابهالتفاوتمستمريمددجويانبهزيستي
بر اساس آخرين خبرها سازمان بهزيستي مي گويد، 
معوق��ات مهرم��اه مددجويان در اس��رع وقت به 
حساب آنها واريز خواهد ش��د. اين درحالي است 
كه قرار بود پايان آبان اين افزايش ۳0 درصدي كه 
در اليحه اصالح قانون بودجه ۱۴0۱ لحاظ ش��ده 
بود به حس��اب اين افراد واريز شود. در عين حال 
اما، قرار شد اجراي اين قانون از اول مهر ماه لحاظ 
ش��ود و در همان آبان ماه هم س��ازمان بهزيستي 
درخصوص زمان پرداخت معوقه مستمري مهرماه 
مددجويان تحت پوشش گفت: همزمان با پرداخت 
مس��تمري آبان ماه، قرار است دولت مابه التفاوت 
مس��تمري مهرماه مددجويان نهادهاي حمايتي 
را نيز پرداخت كند تا آن را به حس��اب مددجويان 
واريز كنيم. اما عليرضا انجالسي، سرپرست معاونت 
توسعه مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور در 
حالي ۲6 آبان ماه از پرداخت مستمري مددجويان 
سازمان بهزيس��تي با افزايش ۳0 درصدي نسبت 
به ش��هريور ماه س��ال جاري خبر داد و گفت كه با 
افزايش ۳0 درصدي مستمري نسبت به شهريور 
ماه در خانوارهاي يك نف��ره از ۴۲0 هزار به 5۴6 
هزار توم��ان، در خانوارهاي دونف��ره از 600 هزار 
ب��ه 7۸0 هزار توم��ان، در خانوارهاي س��ه نفره از 

۸۴0 هزار به ي��ك ميليون و ۹۲ ه��زار تومان، در 
خانواره��اي چهار نفره از يك ميلي��ون و ۸0 هزار 
به يك ميليون و ۴0۴ هزار تومان و در خانوارهاي 
پنج نفر و بيشتر از يك ميليون و ۳۲0 هزار به يك 
ميليون و 7۱6 هزار تومان مستمري افزايش و در 
 آبان ماه واريز ش��ده، اما در عي��ن حال تاكيد كرد 
ما به التفاوت مستمري مهرماه نيز در اسرع وقت به 
حساب مددجويان اين سازمان واريز خواهد شد؛ 
موضوعي كه پيش تر عنوان ش��ده بود همزمان با 
پرداخت مس��تمري آبان ماه، دولت مابه التفاوت 
مستمري مهرماه مددجويان نهادهاي حمايتي را 

نيز پرداخت مي كند.

آغازعلميشدن»عطاريها«ازتهران
مديركل ط��ب ايراني و مكمل وزارت بهداش��ت 
با اش��اره به اينكه تمديد يا ص��دور مجوز فعاليت 
عطاري ها در ته��ران منوط به گذراندن دوره هاي 
آموزشي است، گفت: نحوه ارايه خدمت عطاري ها 
بايد به شكلي باشد كه چارچوب ساختاري دقيقي 
براي آنها چيده شود تا برخي تخلفاتي كه در اين 
حوزه رخ مي دهد تحت نظ��ارت قرار گيرد. دكتر 
نفيسه حسيني يكتا با اش��اره به اينكه عطاري ها 
واحدهاي صنفي هستند كه با مجوز وزارت صمت 
فعالي��ت مي كنند، گفت: اي��ن واحدهاي صنفي 
مي توانند فروش گياهان دارويي را انجام دهند و با 
توجه به اينكه اين موضوع يك حرفه كامال مرتبط 
با سالمت مردم است مي بايست در شرايطي ارايه 
خدمت كنند كه هم بتوانيم از ظرفيت اين صنف 
بهترين استفاده را ببريم و هم اينكه خدمات ايمن 
و محصوالت استانداردي را در اختيار جامعه قرار 
دهند؛ بنابراين كليه سياست گذاري ها براي تحقق 
اين مهم انجام مي ش��ود. او افزود: مس��ير علمي و 
اصولي شدن فعاليت عطاري ها در حال طي شدن 
است و هنوز جزييات اين موضوع مشخص نيست. 
وزارت بهداشت بر اين موضوع قائل است كه بايد 
نحوه ارايه خدمت عطاري ها به ش��كلي باشد كه 
چارچوب ساختاري دقيقي براي آنها چيده شود 
تا برخ��ي تخلفاتي كه در اين ح��وزه رخ مي دهد 
تحت نظارت قرار گيرد. او با تاكيد بر لزوم دريافت 

خدمات درماني طب س��نتي از متخصصين اين 
حوزه، بيان كرد: در حال حاضر ويزيت متخصصين 
طب ايراني تحت پوش��ش بيمه است و 6 خدمت 
طب سنتي نيز براي پوشش بيمه اي پيشنهاد شده 
اس��ت كه اين نيازمند برخي پژوهش ها در مورد 
هزينه اثربخشي اس��ت. اين پژوهش ها در درست 
اقدام است و نتايج آنها مسير را براي تحت پوشش 
بيمه ق��رار گرفتن خدمات طب ايراني تس��هيل 
خواهد كرد. او افزود: هدف ما اين است كه پرداخت 
از جيب مردم در اين حوزه به حداقل برسد. باتوجه 
به اينكه ما اكنون خدمات مان تحت پوشش بيمه 
نيس��ت، مي توان گفت پرداخت از جيب در حوزه 
خدمات طب ايراني ۱00 درصدي است. دفتر طب 
ايراني اين امر را پيگيري مي كند تا شرايط به نحو 

مطلوبي رقم بخورد.
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