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يادداشت- ١ چرا مسووالن هشدارهاي الزم درباره استفاده از سموم با ماندگاري باال را ناديده گرفتند؟ 

نگراني از ميليون ها دالر واردات سمي!

يادداشت-٢

نويد تغيير وضعيت بازار
ــوان به اين  ــر مي ت از دو منظ
ــم دوخت،  ــه چش ۱۰ مصوب
ــكلي آن بوده كه از  ابتدا بعد ش
اين لحاظ به نظر مي رسد اين 
۱۰ مصوبه بجا و مناسب بوده 
ــت؛ به خصوص زماني كه  اس
ــات  همه به تصميمات، جلس
ــردان و  و صحبت هاي دولتم
ــم دوخته اند اين امر دغدغه ها را  مسووالن اقتصادي چش
تا حدودي تسكين مي دهد. بعد اساسي اين ۱۰ مصوبه كه 
در مقطع فعلي (هر چند با ابعاد پيش نويس اليحه بودجه 
ــد) جاي تقدير و تشكر دارد،  ــته باش ۱۴۰۱ انحراف داش
اين است كه نكاتي كه مدت ها فعاالن بازار دنبال و تصور 
ــيد با واكنش  مي كردند كه به نتيجه مطلوب نخواهد رس
خوب دولت و مسووالن اقتصادي مواجه شده است و البته 
اين اتفاق بدون شك با مشاوره فعاالن بورسي و مشاورين 
ــت. تك تك بندهاي اين  اقتصادي دولت انجام شده اس
مصوبه از جمله افزايش بهره مالكانه از موضوعاتي بود كه 
در گذشته بازار به آن واكنش منفي نشان داده بود؛ بنابراين 
كاهش آن توسط دولت در اين مصوبات و همچنين حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني يا افزايش نرخ ارز نيمايي مي تواند كمك 
ــازار اوراق بدهي يا  ــاياني به بازار بورس كند. كنترل ب ش
تخصيص نقل و انتقال سهام به صندوق تثبيت اقداماتي 
ــده است؛ چرا كه  مفيد بوده كه در اين اليحه گنجانده ش
ظرفيت صندوق تثبيت آنقدري نيست كه بتواند معامالت 
سه تا چهار هزار ميليارد توماني را هدايت كند. اما اين نگاه 
كه بتوانيم صندوق تثبيتي را تقويت كنيم كه هرازگاهي 
ــود، امر  ــك معامالت وارد عمل ش به دليل كاهش ريس
مناسبي است. بنابراين اگر بخواهيم نگاه درست و مناسبي 
به مصوبات اخير بيندازيم بايد گفت كه همه اين ۱۰ مصوبه 
براي بازار مفيد خواهد بود. البته ابهاماتي در برخي از اين 
مصوبات از گذشته وجود داشته است؛ مثال اينكه بتوانيم 
ــركت هاي توليدي را از ۲۰ درصد به  معافيت مالياتي ش
پنج درصد برسانيم اين شبهه را به وجود مي آورد كه آيا اين 
فقط مربوط به شركت هاي بورسي و فرابورسي است يا به 
شركت هاي خارج از بورس اختصاص دارد؟ اگر اين ماليات 
مربوط و مشمول به شركت هاي خارج از بورس باشد چه 
تفاوتي بين اين شركت ها و شركت هاي بورس وجود دارد؟ 
ــت براي پذيرش در بورس و  چون قبال به عنوان يك مزي
بازار سرمايه شركت ها براي تشويق به سرمايه گذاري در 
بورس اين سياست به كار گرفته شده است. يكي از مصوبات 
مهم دولت نيز به نرخ تسعير ارز كه معادل ۹۰ درصد نرخ 
نيمايي است مربوط مي شود كه در گذشته بانك ها مجبور 
ــعير  ــرخ ۱۱ هزار تومان دارايي هاي خود را تس بودند با ن
كنند و اين مصوبه قدمي رو به جلو در اين خصوص است. 
ــقف قيمت پنج هزار تومان  در خصوص نرخ خوراك و س
براي آن، به نظر مي رسد مي توان روي آن اصالحاتي انجام 
ــاس نرخ نيمايي حساب كنيم  داد؛ به طوري كه اگر براس
خوراك پتروشيمي ها حدود ۲۰ سنت مي شود تا معادل 
ادامه در صفحه ۲ نرخ صادراتي باشد.  

فردين آقابزرگي

تكميل كريدور ريلي عراق مستلزم اجراي  قانون ترانزيت 
در آن كشور است

رييس جمهور 
در جلسه شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور:

همه ايرانيان مي توانند به كشور تردد كنند

علي شمس اردكاني ابعاد پنهان 
نامه محرمانه محسن رضايي را تشريح مي كند

ممانعت تركيه از اتصال راه آهن 
ايران به اروپا

صفحه ۵     صفحه ۲    

هيچ  كس  ممنوع الورود نيست 

ابهامات 
كارت انرژي شهروندي
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«تعادل» جديدترين مصوبه بازارسرمايه
را بررسي مي كند

دستگاه ها و نهادها از واگذاري زمين 
براي ساخت مسكن طفره رفتند

ــد حمايت از بازار سرمايه اين روزها  به نظر مي رس
ــده. پس از آنكه دولت به دنبال اعتراض  واقعي تر ش
ــرمايه، ۱۰ بند حمايتي را براي بهبود  اهالي بازار س
ــورس تصويب كرد،  ــرمايه گذاري در ب وضعيت س
ــرمايه نيز با  ــت مديران بازار س حاال چند روزي اس
حمايت هاي عملي و تغيير در ريزمقررات معامالتي 
ــا برخي موانع موجود در  اين بازار تالش مي كنند ت
مسير خريد و فروش سهام و بازگشت اعتماد به بازار 
سرمايه را برطرف كنند. بر همين اساس، فرابورس 
ايران از فردا حجم مبناي برخي نمادهاي بازار پايه را 
حذف خواهد كرد. در اطالعيه فرابورس ايران تاكيد 
صفحه ۴ را بخوانيد شده است در...  

نخستين نشانه از عدم تحقق وعده ساخت ۴ ميليون 
ــال با پايان مهلت قانوني واگذاري  ــكن در ۴ س مس
ــتگاه هاي دولتي و حكومتي به  زمين از سوي دس
ــتگاه هاي  ــازي در حالي كه دس وزارت راه و شهرس
ــل اجرا نكرده اند،  ــده اين قانون را به طور كام يادش
ــاله اي كه براي پيشبرد قانون  بروز يافته است. مس
جهش توليد و همچنين وعده دولت سيزدهم براي 
خانه دار كردن مردم، بسيار حياتي و مهم است و در 
واقع، مهم ترين نهاده توليد مسكن به شمار مي رود. 
ــت براي كاهش  ــد، دول با اين حال، به نظر مي رس
ــه و همچنين با هدف افزايش  پيامدهاي اين نقيص
تعداد واحدهاي مسكوني در اين طرح انبوه سازي، 
صفحه ۵ را بخوانيد تدابير ديگري نيز...  

نقدينگي به بورس 
بازمي گردد؟

فقر زمين در 
انبوه سازي دولتي

يادداشت-٤ يادداشت-٣

بار خشونت اقتصادي بر دوش زنان  «توليد  زرورقي»
زنان به عنوان نيمي از جمعيت 
جامعه همواره نقش بسزايي در 
رشد و توسعه كشور ايفا كرده اند 
ــه بازار كار  اما در زمينه ورود ب
ــتغال، همواره با خشونت  و اش
اقتصادي نيز مواجه اند.  اشتغال 
ــاي مختلف  زنان در عرصه ه
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
ــتقالل مالي همواره  ــب درآمد و داشتن اس و غيره و كس
ــت و يكي  با چالش هاي زيادي در جامعه رو به رو بوده اس
ــانه هاي اين امر باال بودن نرخ بيكاري زنان نسبت  از نش
ــان نرخ باالي  ــق ديدگاه متخصص ــت. طب به مردان اس
بيكاري زنان به دليل جنسيت، مي تواند يكي از مصاديق 
ــونت اقتصادي يكي از  ــد. خش ــونت اقتصادي باش خش
قدرتمندترين شيوه هاي نگه داشتن فرد قرباني در يك 
ــونت آميز بوده و يكي از روش هاي رايج در به  رابطه خش
ــت آوردن قدرت و اعمال كنترل دراين رابطه است.  دس
ــتفاده مالي از  ــع مي توان گفت كه نوعي از سوءاس در واق
ــمار مي رود كه به كاهش ظرفيت  ــريك زندگي به ش ش
ــته شدن او به شريك  قرباني براي حمايت از خود و وابس
ديگر منجر مي شود. اين نوع خشونت مي تواند آشكار يا 
پنهان باشد. با اين حال اين نوع خشونت به محدود كردن 
ــي به منابع مالي يا اطالعات  شريك زندگي در دسترس
درباره چگونگي كسب و خرج درآمد مالي خانواده منجر 

ــياري از جامعه شناسان معتقد هستند كه  مي شود. بس
عمده چالش ها و مشكالت زنان در حوزه اقتصادي ناشي 
از اين نوع نگاه جنسيتي بوده و اثرات مخرب آن به نوعي 
موجب بروز تبعيض، نابرابري و در كل گونه اي از خشونت 
اقتصادي شده است.  واقعيت اين است كه ما انواع خشونت 
ــطح  ــتر در س را عليه زنان داريم، اما در مورد اقتصاد بيش
روابط اجتماعي خشونت اقتصادي مي تواند مصداق داشته 
باشد. هر چند در سطح ساختاري نيز مي توان تبعيض و 
بيكاري را از مصاديق اين خشونت به شمار آورد. در سطح 
خرد مي توان به مواردي مانند اينكه مردان، زنانشان را از 
نظر اقتصادي در منگنه قرار بدهند اشاره كرد. خشونت 
ــدادن حق و حقوق  ــان با مواردي مانند ن مردان عليه زن
آنها، جلوگيري از اشتغال زن در خارج از خانه، جلوگيري 
ــتقل و در واقع جلوگيري  ــتيابي زن به درآمد مس از دس
ــتقالل اقتصادي زن صورت مي گيرد. وقتي  از تحقق اس
صحبت از خشونت مي شود يعني اينكه فرد از نظر اقتصادي 
نيازهايي دارد كه عامل يا عواملي مانع از برطرف شدن اين 
نيازها بشوند. بايد انواع مختلفي از خشونت اقتصادي را 
مشخص سازيم. مثال اينكه مردي كه وظيفه تأمين خرج و 
مخارج خانواده را بر عهده دارد زن يا ساير اعضاي خانواده را 
مجبور كند كه با مقداري پول كمتر از حد معمول نيازهاي 
خودشان را برآورده سازند، نوعي خشونت است. به عبارت 
ديگربخشي از نيازهاي اساسي آنها را تأمين نكند و از اين 
ادامه در صفحه ۸ نظر آنها را تحت فشار قرار بدهد.  

ــت طرحي در  ــروز دو فوري دي
ــالمي به  ــوراي اس مجلس ش
ــت عنوان  ــيد تح تصويب رس
«طرح حمايت از كارخانجات 
و واحدهاي صنعتي و توليدي» 
ــب آن «ممنوعيت  كه به موج
ــع اعمال  ــوال، من ــف ام توقي
محروميت از خدمات بانكي و 
اجتماعي از قبيل بهره مندي از حساب بانكي، دسته چك و 
كارت بازرگاني برقرار مي گردد» و هدف از اين كار حمايت 
از توليد و توليدگران و واحدهاي صنعتي به بهانه كرونا و 
حفظ اشتغال و... قلمداد شده است. از ديرباز در كشور ايران 
طرح ها و لوايح زيادي به اسم حمايت از توليد تصويب شده 
ــت كه هزينه هاي زيادي را براي دولت ايجاد مي كند  اس
و يارانه هاي پنهان، ضمني و غيرهدفمند بسيار زيادي را 
شكل مي دهد كه به نوعي رانت، امتياز و انحصار غيررقابتي 
محسوب مي شود. همچنين اين طرح ها سازمان تامين 
اجتماعي را با افزايش مصارف و هزينه ها و كاهش وصولي ها 
ــازد يا ابزارهاي مندرج در قانون كار  و منابع مواجه مي س
براي صيانت از حقوق بنيادين نيروي كار را محو يا تضعيف 
مي كند و هيچ كدام هم منجر به رونق واقعي توليد نشده و 
نمي شود و فقط عده اي خاص از كارفرمايان با مصادره به 
مطلوب از اين قوانين به نفع خود، از آنها براي عدم پرداخت 
حق بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض و تعرفه هاي دولتي 

استفاده مي كنند. به ويژه آنكه بسياري از اين كارفرمايان، 
توليدكننده واقعي نيستند بلكه واردكنندگان يا نمايندگان 
فروش محصوالت خارجي هستند كه فقظ مشغول تغيير 
مارك و برند و تغيير بسته بندي كاالهاي وارداتي و قاچاق 

تحت عنوان توليد ملي هستند.
نكته ديگر اينكه تمامي طرح هايي كه طي ادوار مختلف براي 
حمايت از توليد تصويب شده است فقط به سمت يكي از 
عوامل توليد يعني «سرمايه» غش داشته اند و از ساير عوامل 
توليد به ويژه منابع انساني غافل بوده اند در حالي كه لزوم 
«بهره مندي عادالنه عوامل توليد» يك اصل پذيرفته شده 
در دنيا است. به همين سبب در بند ۵ سياست هاي ملي 

اقتصاد مقاومتي آمده است: 
ــره توليد تا مصرف  ــهم بري عادالنه عوامل در زنجي «س
ــه ويژه با افزايش  ــب با نقش آنها در ايجاد ارزش ب متناس
سهم سرمايه انساني» و در بند ۴ آن تاكيد و تصريح شده 
است كه بايستي هدفمندسازي يارانه ها معطوف به ارتقاي 
شاخص هاي عدالت اجتماعي باشد. نتيجه آنكه طي چند 
گذشته يك «توليد زرورقي» مبتني بر آب، برق، گاز و ساير 
حامل هاي انرژي ارزان، معاف از ماليات، معاف از حق بيمه يا 
با تخفيف بيمه اي، عوارض و تعرفه هاي غير واقعي، برخوردار 
از تسهيالت ارزان قيمت بانكي فراوان بدون لزوم بازپرداخت 
به موقع و با ارزش واقعي اصل و فرع و... شكل گرفته است كه 
غالبا مبتني بر واردات و قاچاق محصوالت آماده در بسته هاي 
ادامه در صفحه ۲ بزرگ است كه فقط در .... 

حمزه نوذري علي حيدري

زهرا سليماني| بر اساس اعالم علي شمس اردكاني يك 
از فعاالن اقتصادي و رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق 
ايران، طرحي كه اين روزها در خصوص ارايه كارت بنزين 
ــط دولت سيزدهم رسانه اي شده در  به همه ايرانيان توس
ــال ها قبل توسط كارشناسان و  واقع، ايده اي است كه س
ــور در حوزه انرژي طراحي و اطالع رساني  ــوزان كش دلس
ــمس اردكاني با اشاره به روند تهيه اين طرح،  شد.علي ش
مي گويد: «مرحوم اكبرتركان، بنده (علي شمس اردكاني)، 
حامد فرنام و تعداد ديگري از كارشناسان دلسوز كشور، بعد 
از بررسي هاي تحقيقاتي فراوان و نشست هاي تخصصي، 
ــي  ــاز و كارشناس اين ايده را ارايه و در محافل تصميم س
كشور مطرح كرديم. اما از آنجا كه سايه سنگين سياست 
و رويكردهاي سياسي و جناحي بر ابعاد و زواياي گوناگون 
مسائل و مباحث اقتصادي تابانده شده، مسووالن اجرايي 
بدون مشورت با طراحان اوليه اين طرح در حال بهره برداري 
سياسي و جناحي از اين طرح هستند.» او در ادامه مي افزايد: 
«موضوعي كه باعث شد نسبت به رفتار غيرتخصصي دولت، 
ــتباهي است كه در  ــان دهم، رويكردهاي اش واكنش نش
روند اجرايي اين طرح در پيش گرفته شده است. در واقع 
ــورت با طراحان و بدون درك ابعاد اصلي  دولت بدون مش
ــت كه خود در طراحي  موضوع در حال اجراي ايده اي اس
و تدوين آن نقشي نداشته است.» شمس اردكاني يادآور 
مي شود: «در ارديبهشت ماه ۹۴ طرحي ذيل عنوان طرح 
ــهروندي انرژي و تصحيح  ــه مديريتي كارت ش « خالص
قيمت هاي حامل هاي انرژي طرح پايلوت در جزيره قشم 
براي جلوگيري از قاچاق و افزايش درآمد» توسط شخص 

بنده و حامد فرنام با مشورت با مرحوم اكبر تركان و ساير 
متخصصان ارايه شد كه تالش مي كرد رويكرد تازه اي در 
اصالح روند تخصيص يارانه هاي انرژي در كشور ارايه كند. 
اما در كمال تعجب متوجه شديم كه مسووالن اقتصاد دولت 
ــاره به سابقه اين طرح و طراحان، اقدام به اجراي  بدون اش
اين طرح كرده اند، بدون اينكه اشاره كنند، اين ايده از كجا 

نشات گرفته است.»

  محتواي نامه محرمانه اي كه منتشر شد، چيست؟
موضوعي كه علي شمس اردكاني به آن اشاره مي كند به 
تاريخ ۳۰آذرماه بازمي گردد، زماني كه نامه محرمانه اي با 
امضاي محسن رضايي خطاب به احسان خاندوزي، وزير 
اقتصاد، اوجي وزير نفت و سعيد محمد دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد منتشر شد. نامه اي كه بازتاب هاي وسيعي در 
ــبكه هاي اجتماعي پيدا كرد و ارزيابي هاي  رسانه ها و ش
ــد و طي روزهاي آتي  تحقيقاتي در خصوص آن آغاز ش
ــترده اي براي دولت شد. در اين  باعث بروز حواشي گس
نامه، مواردي به شرح ذيل براي خاندوزي، اوجي و محمد 
جهت اجرا ابالغ شده بود: «مقرر گرديد طرح «بازتوزيع 
يارانه بنزين از طريق ارايه سهميه بنزين به افراد به جاي 
ــت به طور آزمايشي در جزيره  خودروها» به شرح پيوس
قشم/كيش اجرا و هيات وزيران بر اساس نتايج حاصل از 
اجراي آزمايشي طرح در خصوص تعميم آن به كل كشور 
تصميم گيري نمايد.» بر اساس محتواي اين نامه، دولت 
تصميم گرفته است تا نرخ بنزين در قشم و كيش را ۲۷هزار 
تومان اعالم كند و در صورت موفقيت، براي ساير مناطق 

كشور نيز به كار گرفته شود. هرچند برخي مقامات دولت 
ــار اين خبر تالش كردند موضوع  بالفاصله پس از انتش
ــا پيگيري اظهارات نمايندگان عضو  را تكذيب كنند، ام
كميسيون انرژي مجلس و ساير مقامات اجرايي بيانگر 
آن است كه دولت برنامه ريزي براي اجراي اين طرح را در 
دستور كار قرار داده است. اما فارغ از اينكه اين طرح آيا در 
راستاي منطق اقتصادي است يا نه؟ و اينكه آيا وضعيت 
معيشتي خانواده هاي ايراني در شرايط فعلي به گونه اي 
ــت كه توانايي تحمل انتظارات تورمي برآمده از يك  اس
چنين تصميماتي را داشته باشد، علي شمس اردكاني در 
تماس با خبرنگار «تعادل» به اين نكته اشاره مي كند كه 
محتواي اين ايده، برآمده از طرحي است كه در سال ۹۴ 
توسط شمس اردكاني و حامد فرنام تهيه شده است. اما 
دولت بدون اشاره به گردآورندگان اين طرح زمينه اجراي 
ــي در جريان گفت وگو  ــت. اردكان آن را فراهم كرده اس
ــورت با  ــاره كه دولت بدون مش با خبرنگار ما به اين اش
ــمايلي ناقص از اين ايده  گردآورندگان طرح، شكل و ش
ــت. اردكاني معتقد است، اجراي  را عملياتي ساخته اس
ــب تكليف از طراحان آن و آگاهي از  اين ايده بدون كس
همه زواياي طرح باعث بروز مشكالت جدي در اقتصاد 
كشور خواهد شد. از منظر اين فعال اقتصادي، دولت تنها 
ــي و گروهي از ايده اي است  به دنبال بهره برداري سياس
كه چهره هايي چون اكبر تركان زحمات زيادي براي آن 
كشيده اند. شمس اردكاني در ادامه ابعاد پنهان اين طرح را 
كه با تالش هاي او، حامد فرنام و مشورت هاي اكبر تركان 

تدوين شده در اختيار «تعادل» قرار مي دهد.

  محتواي اصلي طرح چيست؟
ــور فروش منابع  ــن معضالت اقتصادي كش از بزرگ تري
ــور به  ــوري در داخل كش ــرمايه هاي ملي هيدروكرب س
قيمت هاي پايين تر از قيمت هاي جهاني و منطقه اي است. 
ــرمايه  ــل از اين فروش ها با اينكه از جنس س مبالغ حاص
هستند، عمدتا صرف هزينه هاي جاري مي شوند. اين نوع 
قيمت گذاري، فروش و هزينه كردن چندين مشكل عمده 
در اقتصاد ملي كشور ايجاد كرده است. چندان كه اجراي 
ــتورالعمل هاي اقتصاد مقاومتي را نزديك به محال  دس
ــكالت اجرايي در سياست هاي  كرده است. از جمله مش
ــي از تضييع سرمايه هاي  كالن اقتصادي كشور كه ناش
ــت: باال بردن  ــتند، عبارتند از، نخس هيدروكربوري هس
ضريب شدت انرژي ايران به علت اضافه مصرف و مصارف 
سترون سوخت ها؛ دوم، عدم استفاده كافي از منابع مالي- 
سرمايه اي فروش داخلي نفت و گاز براي انباشت سرمايه 
داخلي به منظور توسعه، اشتغال و توليد ملي. سوم، تضييع 
سرمايه ملي در فروش و مصرف داخلي فرآورده هاي نفت 
و گاز؛ چهارم، عدم دريافتي خزانه از قيمت هاي واقعي در 
فروش هاي داخلي؛ پنجم، افزايش پايدار ميل به مصرف 
ــدت  ــوختي و بالنتيجه ضريب باالي ش فرآورده هاي س
انرژي و نامتناسب با توليد ملي؛ ششم، قاچاق سوخت به 
كشورهاي همسايه و ايجاد شبكه فساد و تخريب توليد و 
اقتصاد ملي؛ هفتم، عدم تامين سرمايه كافي براي اعمال 
حاكميت بر مخازن مشترك؛ هشتم، عدم تامين سرمايه 
ــراي توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز؛ نهم، عدم  كافي ب
ادامه در صفحه ۲ تامين سرمايه كافي براي...  

ــان مي دهد كه از ابتداي امسال تا ۲۰  بررسي آمارها نش
آذرماه سهم واردات سموم و كودهاي شيميايي، به بيش 
از ۱۷۰ ميليون دالر مي رسد؛ اقالمي كه با ارز نيمايي وارد 
ــود. اما اينكه كيفيت و نحوه مصرف سموم و  ايران مي ش
ــال جاري و سال هاي گذشته در  كودهاي وارداتي در س

جريان اخير برگشت محصوالت كشاورزي ايران چه نقشي 
دارد، موضوعي تامل برانگيز است. از اين رو، وزرات جهاد 
كشاورزي بايد در مورد مصرف ساالنه سموم و كودهاي 
ــر مصرف آن  ــاورزي و نحوه نظارت ب ــيميايي در كش ش
پاسخگو باشد. در همين رابطه، رييس اتاق بازرگاني تهران 

ــته خود به وزير كشاورزي  با ارايه تصوير نامه سال گذش
دولت دوازدهم مي گويد: در اين نامه اشاره شد كه به دليل 
وجود باقيمانده سموم در محصوالت كشاورزي صادرات 
اين محصوالت با مشكل مواجه خواهد بود و راهكارهايي نيز 
ارايه شد اما توجهي نشد. از آن سو، نايب رييس كميسيون 

كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران مي گويد: بيش از نيم 
قرن از تصويب قانون استفاده از سموم كشاورزي مي گذرد 
و دستور العمل هاي سختي براي اين موضوع وجود دارد 
ــياري است كه به قانون عمل  اما متاسفانه سال هاي بس
صفحه ۷ را بخوانيد نمي شود.  

ــه بودجه و بحث  معادل
ــي  ــار اوراق يك انتش
ــت  ــي اس از موضوعات
ــث  ــا مباح ــه منش ك
گسترده اي در محافل 
ــت  ــادي بوده اس اقتص
ــات  ــراد و جريان و اف
مختلف هر كدام در رد 
يا قبول آن صحبت مي كنند. با توجه به اينكه 
ــاي جامعي صورت  ــث اوراق تحليل ه در بح
ــبت و تناسب  داده ام مي توان در خصوص نس
ــا و نبايدهاي مرتبط  ــا اوراق و بايده بودجه ب
ــال هاي  ــوع صحبت كنم. دولت در س با موض
ــي كه در  ــداد و ارقام ــدام از اع ــل، هيچك قب
ــت، درست از  خصوص اوراق مطرح كرده اس
آب درنيامده است.نه در خصوص انتشار اوراق 
ــته  ــيد اوراق دولت نتوانس و نه درباره سررس
ــفافي ارايه كند. يعني معموال  است تصوير ش
بيشتر از ارقامي كه در بودجه قرار داده شده و 
ــر آن اعالم كرده كه قصد دارد  دولت مبتني ب
ــر كند، اوراق به فروش  اين حجم اوراق منتش
ــت. در نقطه مقابل زماني هم كه  ــانده اس رس
ــده اش  ــيد اوراق واگذار ش اعالم كرده سررس
ــال ۱۴۰۰ يا ۱۴۰۱، فالن عدد است نيز  در س
درست نبوده است. به عبارت روشن تر به نظر 
ــاب و كتالب درستي در  مي رسد، دولت حس
ــيد اوراق ندارد. در اين  ــار و سررس بحث انتش
ميان ممكن است در بحث انتشار اوراق، دولت 
ــته باشد و با توجه به  برخي محدوديت ها داش
ــاي نفتي، اقدام به  افزايش يا كاهش درآمده
فروش بيشتر يا كمتر اوراق كند، اما اين بهانه 
در خصوص سررسيد اوراق و پيش بيني هايي 
كه بايد در اين زمينه صورت بگيرد، يك چنين 
بي انضباطي هاي مالي قابل قبول نيست. به هر 
حال تكليف اوراقي كه در سنوات قبلي منتشر 
شده اند، روشن است و دولت مي داند در سال 
آينده چه حجم از سررسيد پرداخت وجود دارد 
و چه ميزان سود بايد پرداخت كند. اين روند 
در بودجه ۱۴۰۱ نيز با ابهامات فراواني وجود 
ــا در سال آينده نيز مشخص  دارد. يعني اساس
نيست دولت چگونه قرار است از اوراق استفاده 
ــود بايد پرداخت كند. در  كند و چه ميزان س
ــاس مدارك مستند، دولت  سال ۱۴۰۱ بر اس
ــت حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰هزار ميليارد  مي بايس
ــود اوراق را پرداخت كند، اما  تومان اصل و س
ــن ضرورت ها مغفول مانده  در بطن بودجه اي
است و دولت براي اصل و سود سررسيد اوراق، 
حدود ۱۳۰هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
است. يعني در همين گزاره خاص، دولت با يك 
حفره ۵۰هزار ميليارد توماني روبه روست كه 

مي تواند منشا بروز مشكالت فراواني باشد.
ــي اظهارنظرهاي خاص  ــدي برخ موضوع بع
درباره رويكردي است كه دولت در بودجه در 
خصوص انتشار اوراق در پيش گرفته است. بر 
اساس اعالم نمايندگان عضو كميسيون تلفيق 
بودجه، دولت تصميم گرفته كه كاستي هاي 
ــار اوراق  منابع خود در بودجه را از طريق انتش
ــركت هاي دولتي جبران  ــهام ش يا واگذار س
كند. اين رويكرد با انتقادات جدي نمايندگان 
ــده  ــان اقتصادي مواجه ش و برخي كارشناس
ــت. اگر بخواهيم واقع بينانه به بحث نگاه  اس
ــرايط فعلي دولت  كنيم بايد بگوئيم كه در ش
ــرايطي كه كشور تحريم  چاره اي ندارد. در ش
ــد، پول  ــت و دولت نمي تواند نفت بفروش اس
ــت و بايد حقوق ۲۳ميليون  ندارد، عيالوار اس
ــر و...را پرداخت كند،  ــم، كارگ ــد، معل كارمن
ــز چنگ زدن به هر ابزاري را ندارد.  چاره اي ج
ــاهد افزايش پرداختي هاي  ــوي ديگر ش از س
ــتيم. هرچند  ــي حقوق ها در بودجه هس واقع
ــش حقوق ها به طور  ــرده افزاي دولت اعالم ك
متوسط ۱۰درصد است، اما برخي محاسبات 
نشان مي دهد اين پرداختي ها تا ۳۵درصد نيز 
ــد، بنابرين دولت با حجم  افزايش پيدا مي كن
انبوهي از افزايش پرداخت ها مواجه است. در 
ــرايط دولت چاره اي ندارد جز اينكه يا  اين ش
استقراض كند و يا اينكه اوراق بفروشد و سهام 
شركت هاي خود را واگذار كند. همه جاي دنيا 
در يك چنين شرايطي اقدام به انتشار و فروش 
ــد. البته رويكرد مطلوب تر براي  اوراق مي كنن
دولت و نظام تصميم سازي كشور آن است كه 
بهره وري را افزايش دهد و مهم تر از آن بهبود 
ــبات ارتباطي با فضاي بين المللي را در  مناس
دستور كار قرار دهد. از اين طريق قفلي كه در 
صادرات نفت و ساير اقالم تجاري كشور وجود 
ــته خواهد شد و ايران به بازارهاي  دارد، شكس
ــاي برجام اين  ــي باز مي گردد. احي بين الملل
نيازها را بر طرف مي سازد. البته احياي برجام 
ــه موضوع  ــت ك ــرايطي اثرگذار اس نيز در ش

پيوستن به FATF نيز حل و فصل شود.

عليرضا توكلي 

برجام 
و مساله كمبود منابع



رييس جمهور، ايرانيان خارج از كشور را ظرفيت و فرصت 
بزرگ توصي��ف كرد و با تاكيد بر لزوم بازنگري و تحول در 
سازوكار پيگيري و رسيدگي به امور آنان گفت: مجموعه 
تصميم گيري و برنامه ريزي براي ايرانيان خارج كشور بايد 
اين ح��س را در آنان ايجاد كند كه مس��ووالن جمهوري 
اس��امي ايران به دنبال حل مس��ائل و رف��ع دغدغه ها و 

نگراني هاي آنان هستند.
سيد ابراهيم رييس��ي عصر چهارشنبه در جلسه شوراي 
عالي امور ايرانيان خارج از كشور، بر تاش همه جانبه براي 
رفع مشكات و استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج، تاكيد 
كرد و گفت: نخس��تين گام تحول در ساختار و ساز و كار 
تصميم گيري شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور و 

دبيرخانه اين شورا است.
وي ايرانيان خارج از كش��ور را ظرفي��ت و فرصت بزرگ 
توصيف ك��رد و افزود: دس��تيابي به نتيج��ه مطلوب در 
برنامه ريزي و تصميم گيري ها براي ايرانيان خارج كشور، 
نيازمند تحول در فرآيند است تا براساس آن، ايرانيان به اين 
ادراك برسند كه مسووالن جمهوري اسامي ايران قصد 
دارند به حقوق آنان توجه كنند. رييسي در ادامه تاكيد كرد: 
الزم اس��ت در فرآيند تصميم گيري تا اجرا، تحول ايجاد 
شود و اگر اين فرآيند با عمل و اقدام همراه نباشد، اتفاق قابل 
توجهي ايجاد نخواهد شد. رييس جمهور دغدغه مندي 
درخصوص مشكات و نگراني هاي ايرانيان خارج كشور 
را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: بايد اين احساس در 
بين دست اندركاران و مسووالن مربوطه باشد كه موفقيت 
ايرانيان خارج از كشور، موفقيت ايران است و هر آسيبي كه 
آنها ببينند، به نوعي آسيب به كشور است و نيز اين تلقي 

شكل بگيرد كه آنها آبروي نظام و كشور هستند.
وي آمار دقيق از شمار و وضع ايرانيان خارج از كشور را براي 
تصميم گيري در اين زمينه ضروري دانست و گفت: يكي از 
نكات مهمي كه بايد شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور 
و دبيرخانه آن با جديت پيگيري كند، كسب آمار دقيق از 

شمار و وضع ايرانيان خارج از كشور است.
رييس جمهور افزود: بر اساس قانون مدني ايران كه تابعيت را 
ريشه در خون و خاك مي داند، نسل هاي دوم و سوم ايرانيان 
خارج از كشور نيز ايراني تلقي مي شوند، هر چند تابعيت 

كشور ديگري را نيز داشته باشند.
رييسي با تاكيد بر تاش براي تقويت هويت اسامي- ايراني 
در بين ايرانيان خارج از كشور گفت: احساس تعلق خاطر 
به وطن و دين در وجود همه ايرانيان موج مي زند و از جمله 
وظايف دستگاه هاي مسوول اين است كه اين هويت را در 
بين ايرانيان خارج از كش��ور تقويت كنند. رييس جمهور 
بر ضرورت تس��هيل تردد ايرانيان خارج از كشور به داخل 
تاكيد كرد و گفت: هيچ كس ممنوع الورود نيست و همه 
ايرانيان مي توانند به داخل كشور تردد كنند و برنامه ريزي و 
تصميم گيري در اين زمينه به نحوي باشد كه ايرانيان بدون 

مانع و به راحتي بتوانند به وطن خود تردد كنند.
رييسي گفت: شرايط انتقال پول به داخل كشور و افتتاح 
حساب از س��وي ايرانيان خارج از كش��ور از ديگر اموري 

است كه پيگيري و رفع مشكات آن ضروري است و خبر 
تصميم گيري در اين باره بايد بافاصله به اطاع ايرانيان 
خارج از كشور برسد. وي تصريح كرد: تدوين قانون جامع 
براي ايرانيان خارج از كش��ور كه بتوانن��د از همه بايدها و 
نبايدها اطاع يابند، كاما ضروري است و الزم است اين 
قانون هر چه زودتر در مجلس شوراي اسامي به تصويب 

برسد.
رييسي در ادامه بر ضرورت پيگيري و فعال كردن مدارس 
خارج از كش��ور تأكيد كرد و گفت: وزير آموزش و پرورش 
مش��كات اين حوزه را با دقت پيگيري كن��د تا فرزندان 
ايرانيان خارج از كشور بتوانند در اين مدارس تحصيل كنند. 
رييس جمهور با اشاره به تاش و جوسازي بدخواهان ملت 
ايران در ايجاد ترس و نااميدي در بين ايرانيان خارج از كشور 
براي مراجعه نكردن آنان به ايران تصريح كرد: صدا و سيما 
و دستگاه هاي فرهنگي، با فعاليت رسانه اي و تبليغي اين 
ادراك را ايجاد كنند كه همه ايرانيان مي توانند به راحتي به 
داخل كشور مسافرت كنند. رييسي همچنين بر اهميت 
تسهيل در سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور تأكيد كرد 
و گفت: اين نوع سرمايه گذاري ها نيازمند حمايت، تضمين 
سود و امنيت است و سرمايه گذاران بايد در عمل مشاهده 
كنند كه از فعاليت آنها حمايت مي ش��ود. رييس جمهور 
از س��فرا و رايزنان فرهنگي نيز خواس��ت فعال باش��ند و 
منتظر نباشند ايرانيان به آنان مراجعه كنند، بلكه خود در 
اجتماعات ايرانيان حضور يابند و خواسته ها و مشكات 

آنها را پيگيري كنند. وي در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با گراميداشت روز بصيرت و ميثاق با واليت اظهار كرد: 
بصيرت، هديه الهي است كه مي تواند مسير درست را به 
انسان بنماياند و يكي از الگوهاي اين عرصه شهيد بزرگوار 
حاج قاسم سليماني است.رييس��ي در پايان تاكيد كرد: 
امروز بيش از هميشه نيازمند بصيرت هستيم و ضرورت 
دارد همگي به ويژه دس��ت اندركاران، همواره با بصيرت و 

دشمن شناسي حركت كنند.

  ريس جمهور در جلسه هيات دولت: 
وعده اي ندهيم كه نتوانيم به آن عمل كنيم

همچنين رييس جمهور در جلس��ه هيات دولت با تاكيد 
بر اينكه دولت سيزدهم بايد صادق الوعده باشد و وعده اي 
ندهيم كه نتوانيم به آن عمل كنيم، اظهار داشت: بزرگ ترين 
سرمايه دولت اعتماد مردم به اين دولت است و تناقض در 

سخن و عمل اين اعتماد را مخدوش مي كند.
رييس��ي با تش��كر از وزير آموزش و پرورش براي اهتمام 
به برگ��زاري كاس هاي درس و آزمون ه��اي مدارس به 
صورت حضوري گفت: بايد همه تاش خود را براي ارتقاي 
آموزشي و علمي كشور و جبران عقب ماندگي هاي دوران 

كرونا به كار گيرند.
رييس��ي در ادامه با تاكي��د بر لزوم شايسته س��االري در 
هرگونه تغيير و نصب در دولت، خطاب به همه مسووالن و 
مديران دستگاه هاي اجرايي اظهار داشت: اگر بنا بر ابقاي 

مديران زيرمجموعه خود داريد اي��ن كار را انجام بدهيد 
و اگر جابه جايي مديري را ض��روري مي دانيد، در اين كار 
تسريع كنيد؛ چرا كه بدنه اجرايي كش��ور بايد در اجراي 
برنامه هاي تحولي مورد نظر دولت منسجم و داراي انگيزه و 
دغدغه باشد. رييس جمهور با قدرداني از تاش ها و اقدامات 
ش��هرداري تهران براي جم��ع آوري معتادين متجاهر، 
پاكس��ازي مناطق تجمع آنان و نيز ساماندهي وضعيت 
كودكان كار تصريح كرد: اين اقدامات در كنار رسيدگي به 
وضعيت معتادان و كودكان كار، باعث ارتقاي امنيت خاطر 
شهروندان مي شود و بسيار مناسب است كه طرح جامعي 

در اين راستا تهيه و در تمام شهرهاي كشور اجرايي شود.
رييسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مباحث 
مطرح در جامعه درباره سود تسهيات بانكي و شب هات 
موجود در اين باره خاطرنشان كرد: اين موضوع بايد يك بار 
براي هميش��ه در دولت سيزدهم س��اماندهي شود. الزم 
است كارگروهي متشكل از صاحب نظران حوزه و دانشگاه 
تشكيل شود و بر اساس بررسي دقيق و ميداني و نه صرفا بر 
اساس گزارش هاي بانك ها وضعيت سود تسهيات بانكي 

را بررسي و شبهات موجود در اين باره را رفع كنند.
همچنين در اين جلسه طرح بررسي وضعيت شركت هاي 
دولتي زيان ده در دس��تور كار قرار گرفت و مقرر ش��د در 
مدت يك هفته وزارتخانه هاي ذي ربط پيشنهادهاي خود 
را براي واگذاري يا س��ودآور كردن اين شركت ها به دولت 

ارايه بدهند.

رويداد
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»توليد  زرورقي«
كارخانجات به اصطاح توليدي در بسته هاي كوچك تر 
قرار مي گيرند و همه قوانين و مقررات، قواعد و تنظيمات 
كشور در عرصه هاي حقوقي، قضايي، بانكي، مالياتي،  
گمركي، بيمه اي و... بايستي در خدمت آنها قرار بگيرد 
و چه بس��ا بس��ياري از اين توليدات، به لحاظ قدمت 
تكنولوژي، كيفيت، ميزان مصرف انرژي، آاليندگي و... 

در سرجمع، به ضرر كشور و مردم باشد.
از طرفي بخش زيادي از افرادي كه خود را توليد كننده 
قلمداد مي كنند غالبا از توليد و كارخانجات و طرح هاي 
توليدي خود به عنوان محمل و محل دريافت تسهيات 
ارزان قيمت اس��تفاده مي كنند و پ��س از برپايي يك 
»سوله« يا يك كارخانه و جذب تعداد اندكي نيرو، بخش 
اعظم تسهيات دريافتي را در بورس زمين و مسكن، 
سفته بازي، س��وداگري و داللي وارد مي كنند و سپس 
با عدم پرداخت اقس��اط وام هاي رايگان و ارزان قيمت 
دريافتي عما از آب »توليد« كره مي گيرند و هر موقع 
هم كه بانك ها براي دريافت اقساط وام ها كه با توجه به 
نرخ تورم سرسام آور و كاهش ارزش پول ملي ديگر ارزش 
زيادي ندارد اقدام كنند، فرياد »واتوليدا« سر مي دهند. 
اتفاقا اعام تعليق و توقف توليد كارخانه يا ورشكستگي 
بنگاه يكي از شگردهاي اين افراد براي فرار از پرداخت 
اقساط و فرار از پرداخت ماليات و به ويژه فرار از پرداخت 
حق بيمه و حق و حقوق كارگران است و طرفه تر آنكه 
همين افراد ورشكس��ته به تقصير، چند صباح ديگر با 
يك اسم ديگر، يك ش��ركت ديگر ثبت مي كنند و باز 
روز از نو و روزي از نو و در اين ميان هيچ خبري از صدور 
حكم »توقف تاجر« توس��ط محاكم و مراجع ذي ربط 
نيست. باب يازدهم قانون تجارت مصوب سال 1311 
به موضوع ورشكستگي مي پردازد و قانون اداره تسويه 
امور ورشكستگي )مصوب سال 1318( براي جلوگيري 
از ادامه فعاليت مخرب ورشكستگان به تقصير يا قصور 
تصويب ش��ده اس��ت. ماده 412 قانون تجارت اشعار 

مي دارد: 
»ماده412- ورشكس��تگي تاجر يا شركت تجارتي در 
نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده اوست حاصل 
مي شود. حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در 
حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان 

صادر نمود.« 
متاسفانه طي چند دهه اخير كشور با خيل عظيمي از 
ورشكس��تگان به تقصير و قصور مواجه است كه بدون 
ترس از صدور حكم »توقف تاجر« با تغيير نام شركت 
يا تغيير حوزه جغرافيايي و... مجددا و مكررا ش��ركت 
ثبت مي كنند، حساب بانكي باز مي كنند، دسته چك 
مي گيرند، تس��هيات ارزي و ريالي مي گيرند و منابع 
حاصله را صرف سوداگري، داللي و سفته بازي مي كنند 
و در اين ميان حقوق دولتي )بيت المال( و حقوق كارگران 
و كارمندان )حق الناس( و حقوق مردم  )حق الناس( را 
ضايع مي كنند و هر زمان هم كه قرار است حساب كشي 
ش��ود، حسابرسي ش��ود، وصول اصل يا فرع مطالبات 
بيمه اي، بانك��ي، مالياتي، گمرك��ي، ارزي و... انجام يا 
پيگيري شود فرياد »وا توليدا« سر مي دهند و از اين واژه 
مقدس »توليد« و »سرمايه گذاري مولد« سوءاستفاده 

مي كنند. 
به هر تقدير شايد دولت و مجلس دوست داشته باشند 
نسبت به بخشش حقوق دولتي )بيت المال( براي اين 
قبيل كارخانجات اقدام نمايند، ولي اخاقا، شرعا و قانونا 
نمي توان حق الناس ديگران را بخشيد. فلذا پيشنهاد 
مي شود در فرآيند بررس��ي طرح فوق الذكر مطالبات 
مربوط به كارگ��ران و كارمندان كارخانجات توليدي و 
بنگاه هاي اقتصادي از شمول طرح ياد شده، مستثني 
شوند. چرا كه اين قبيل مطالبات مربوط به حقوق دولتي 
نيست كه مجلس و دولت بتوانند ببخشند يا حكم منع 

تعقيب و منع پيگيري براي آن صادر كنند. 
در حال حاضر تعدادي از كارفرمايان نه تنها حق بيمه 
سهم كارفرمايي كارگران خود را نمي دهند بلكه حتي 
7 درصد حق بيمه اي را كه از حقوق ماهانه كارگر كسر 
كرده اند را به حس��اب س��ازمان تامين اجتماعي واريز 
نمي كنند و اگر قرار باشد سازمان تامين اجتماعي نتواند 
براي وصول اين مطالبات از ظرفيت هاي قانوني موجود 
در قانون تامين اجتماعي استفاده كند عما اين تعدي به 

حقوق كارگران و كارمندان محسوب مي شود. 
به ويژه آنكه به موجب ماده 49 قانون تامين اجتماعي 
»مطالبات سازمان ناش��ي از اجراي اين قانون در عداد 
مطالبات ممتاز مي باشد« و بايد در اولويت وصول اموال 
مديونين طبق ماده 50 همان قانون قرار گيرد. صرف نظر 
از اينكه به موجب مواد 148 و 183 قانون كار، پرداخت 
حق بيمه تامين اجتماعي جزو حقوق بنيادين كار است 
و عدم پرداخت آن مس��تحق اعمال جريمه است ولي 

هيچگاه اين حكم قانون كار اجرايي نشده است. 
مخلص كام اينكه تصويب طرح پيشنهادي نمايندگان 
محترم بدون مس��تثني ش��دن مطالب��ات مربوط به 
حق الناس )كارگر و كارمند( مي تواند اوال به تشديد روند 
فرار بيمه اي )قشري، بنگاهي، تعدادي و ريالي( منجر 
ش��ود و ثانيا روند عدم تعادل منابع و مصارف و كسري 
نقدينگي سازمان تامين اجتماعي را تشديد كند و ثالثا 
كارگران و كارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد 
و رابعا روند خدمات رساني به بيمه شدگان و مستمري 

بگيران را با اخال جدي مواجه سازد. 
جالب توجه اينكه دولت و مجلس طي دو سال گذشته 
منابع و اعتبارات زيادي را براي حمايت از دستگاه هاي 
اجرايي دولتي در قبال بحران كرونا اختصاص داده اند 
وليكن يك ري��ال از اين كمك ها، به س��ازمان تامين 
اجتماعي داده نشده اس��ت و در نقطه مقابل به خاطر 
همين بحران كرونا مي خواهند ابزارهاي قانوني سازمان 
براي وصول مطالب��ات بيمه اي مربوط به حق و حقوق 
كارگ��ران را نيز از او س��لب كنن��د. در حالي كه غالب 
دولت هاي دنيا به خاطر بحران كرونا به كمك نظامات 
بيمه اجتماعي خود شتافته اند فلذا از نمايندگان محترم 
مجلس شوراي اس��امي تقاضا مي شود كه اگر كمك 
مساعدي به سازمان تامين اجتماعي نمي كنند حداقل 
به آن ضربه نزنند و شرايط عدم تعادل منابع و مصارف و 

كسري نقدينگي اين سازمان را تشديد نكنند.

رييس جمهور در جلسه شوراي عالي امور ايرانيان خارج كشور:

همه ايرانيان مي توانند به كشور تردد كنند

علي شمس اردكاني ابعاد پنهان نامه محرمانه محسن رضايي را تشريح مي كند

هيچ  كس ممنوع الورود نيست 

ابهامات كارت انرژي شهروندي
ادام�ه از صفحه اول| توسعه شبكه هاي ملي سوخت و 
بهبود كيفيت سوخت ها و... در حال حاضر روزانه 20 ميليون 
ليتر سوخت از كشور قاچاق مي شود. در اين قاچاق سوخت 
)بر مبناي قيمت هاي كاهش يافته اخير( روزانه بيش از 12 
ميليون دالر و ساالنه بيش از چهار ميليارد دالر درآمد ملي 
هدر مي رود. متاسفانه عمده پول هاي قاچاق سوخت نيز 
صرف واردات قاچاق كاالي مصرفي مي ش��ود. اين واردات 
قاچاق كاالي مصرفي ضربه محكمي به صنايع نس��اجي، 
چرمي و صنايع غذايي زده است كه همگي بيشترين نسبت 
اشتغال آفريني را دارند. در وهله نخست، كليه جايگاه داران، 
بنزين و گازوييل را با كارت ش��هروندي انرژي به نرخ فوب 
خليج فارس و بدون كارت ش��هروندي انرژي به نرخ 110 

درصد فوب خليج فارس خواهند فروخت. 

  ويژگي واقعي سازي قيمت ها
با واقعي سازي قيمت س��وخت ها در مناطق آزاد و برابري 
با قيمت هاي فوب خليج فارس و تس��عير ماهانه نرخ ارز و 
قيمت هاي بين المللي سوخت، مي توان قاچاق سوخت را 
كاما از بين برد و با ساماندهي قاچاقچيان به عنوان تكرار 
س��وخت و تبديل معامات فرآورده هاي نفتي به تجارت 
رسمي در مناطق آزاد، مي توان نقاط قاچاق را به پايانه هاي 
صادراتي فرآورده ايران تبديل كرد. از سوي ديگر با از بين 
بردن قاچاق س��وخت، تامين مالي واردات كاالي قاچاق، 
تنگناي جدي پيدا مي كن��د و اين قاچاق دوم نيز از صرفه 
اقتصادي خواهد افتاد. در واقع با اس��تفاده از اين رويكرد، 
هم قاچاق س��وخت در كش��ور كاهش پيدا مي كند و هم 
زمينه تامين مالي قاچاق كاال مسدود مي شود. در اين راستا 
صندوق ريالي توسعه قشم با عنوان صندوق صرفه جويي 
انرژي و عمران قشم ايجاد مي شود. در صورت تعميم اين 
طرح به كل كشور مابه التفاوت قيمت هاي سوخت را مي توان 
به صندوق ريالي توس��عه ملي تبديل كرد و براي ارايه وام 
ريالي به توليدكنندگان داخلي ديگر منابع صندوق هاي 
ديگر الزم نخواهد بود تا توليدكنندگان دنبال تبديل ارز به 
ريال باشند و از اين طريق جلوي بخشي از اختال بازار ارز نيز 
گرفته مي شود. علي هذا در راستاي اجرايي كردن بندهاي 
4، 8، 13، 15، 18، 19، 23 و 24 سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي، بند 7 سياست هاي كلي اصاح الگوي مصرف و 
رفع مشكات باال پيشنهاد مي شود: در قدم نخست در بازه 
زماني يك ساله با به كارگيري كارت شهروندي انرژي مانع 
از قاچاق سوخت شويم: هدف از طراحي كارت شهروندي 

انرژي بازگرداندن مسير اقتصاد به سمت اهداف مندرج در 
قانون هدفمندسازي يارانه ها و ايجاد حركت و شكوفايي در 
اقتصاد ايران براي رهاشدن از وضعيت ركود تورمي است. 
در شرايط فعلي عوامل قاچاقچيان بخشي از سهميه هاي 
سوخت و به ويژه گازوييل شهروندان را با تجميع سهميه ها 
از ش��هروندان مي خرند، لذا پيشنهاد مي شود قيمت هاي 
جديد براي مصرف كننده باالتر از بهاي قيمت خريد فعلي 
سهميه ها توسط قاچاقچيان، تعيين شود و مابه التفاوت 
قيمت جديد با قيمت هاي ملي دراختيار سازمان منطقه 
آزاد باشد و س��ازمان منطقه آزاد نيز موظف باشد كه اين 
درآمد را فقط در امور زيربنايي و زيس��ت محيطي مصرف 
كند. براي اجراي طرح پيشنهاد مي شود از كارت اعتباري 
با عنوان كارت ش��هروندي انرژي به جاي كارت س��وخت 
استفاده شود. در گام دوم در بازه زماني ميان مدت توسعه 
ساختاري مانند پوشش حداكثري CNG، توسعه اتومبيل 
هيبريدي و الكتريكي مصرف حامل هاي انرژي سامان داده 
شود. براي كاهش تقاضاي موثر براي سوخت هاي مايع و 
جايگزين هايي مانند CNG  و LNG  توسعه يابند. به ويژه 
CNG جايگزين مناسبي براي سوخت هاي اتومبيل هاي 
بنزيني و كاميونت ها هستند.  آزادسازي قيمت حامل هاي 
انرژي به جز CNG در اين طرح پيشنهاد مي شود. از يك سو 
CNG قابل قاچاق نيست و از سوي ديگر قيمت نسبي پايين 
آن، به ويژه پس از آزادسازي باعث رونق ماشين هاي گازسوز 
مي شود. همچنين با توجه به اينكه در منطقه آزاد مي توان 

ب��راي خودروهاي هيبريدي و الكتريكي عوارض گمركي 
نگذاشت، گسترش بازرگاني و صنعتي اين نوع ماشين ها در 

منطقه آزاد ساده تر است.

  تعريف كارت شهروندي انرژي: 
نخس��ت( به عدم مص��رف جاي��زه مي دهد. سوبس��يد 
مصرف كننده را به تدريج كاهش داده و محرك مالي براي 

عدم مصرف سوخت هاي نفتي مي آفريند.
دوم( بهاي انرژي مصرف نشده را به صاحب سهميه مي دهد. 
سوم( سهم مشخصي از حامل هاي مختلف انرژي را براي 
وسائط نقليه، به شهروند مي دهد كه به صورت ماهانه، فصلي 

يا ساالنه براساس الگوي مصرف شارژ مي شود.
چهارم( امكان جابه جايي س��هميه بين كارتي )كارت به 
كارت( و امكان جابه جايي بين حامل ها )براساس ارزش( در 

يك كارت ميسر است.
پنجم( عاوه بر بخش حمل و نقل مي تواند مصارف برق و 

گاز خانگي و بنگاه ها را نيز مديريت مصرف و مالي نمايد.
ششم( در بازه زماني ميان مدت، مي تواند توسعه ساختاري 
بخش انرژي را به نحوي سامان دهد كه باعث تغيير الگوي 
مصرف، كاهش پايدار مصرف و مصرف بهينه سوخت هاي 
نفتي شود و كليه ابزارهاي دخالتي در اقتصاد، با ترتيب هاي 

الزام را حذف كند.
هفتم( با سيستم الكترونيكي پيوس��ته )آناين( و تبادل 
اطاع��ات بين بخش ه��اي ان��رژي، مال��ي، حاكميتي، 

دس��تگاه هاي اجرايي، بنگاه ها، بانك ها و افراد را عهده دار 
مي شود.

هش��تم( مي تواند تقاضاي حامل هاي انرژي، كشش هاي 
قيمتي، درآمدي و جانش��يني را براي اتخاذ سياست هاي 
برنامه اي و تصميم هاي مديريتي براي گروه هاي درآمدي 

به صورت ادواري برآورد كند.
نهم( در يك سيستم جامع )Integrated( شدت انرژي 

عوامل ديگر اقتصادي هم قابل مديريت مي شود.
دهم( با ساماندهي كارت ش��هروندي انرژي قاچاقچيان 
سوخت هم به تاجران سوخت تبديل خواهد شد، در نتيجه 

تنوع مسيرهاي صادراتي انرژي ميسر خواهد شد.
يازدهم( انتش��ار آالينده ها و آلودگي هاي ناشي از مصرف 

انرژي و قاچاق كاهش خواهند يافت.

  طرح پايلوت كارت شهروندي انرژي در قشم
يكي از اهداف ايجاد منطق��ه آزاد تجاري و ويژه اقتصادي 
حل مشكات اقتصادي ملي به صورت نقطه اي )پايلوت( و 
سپس در صورت توفيق، تعميم آن به كل كشور است. البته 
اجراي پايلوت مشكاتي نيز به همراه خواهد داشت، ولي هر 
درصدي از توفيق بهتر از وضع موجود است و مي تواند براي 
تعميم اجراي طرح در سطح ملي نمونه خوبي ارايه دهد. 
عاوه بر موارد نه گانه صدر گزارش وضع فعلي قيمت گذاري 
و توزيع سوخت در منطقه آزاد قشم مشكات زير را آفريده 
اس��ت: تخريب زيس��ت بوم آبزيان به علت تخليه مقادير 
زيادي گازويي��ل در دريا، بدبيني بين مردم بومي، فعاالن 
اقتصادي، سازمان منطقه آزاد و نيروهاي انتظامي؛ تخريب 
محيط كسب و كار به علت فساد ناشي از قاچاق و امكان به 
دست آوردن درآمدهاي بادآورده. جمعيت قشم حدود 135 
هزار نفر است. در جزيره 53 روستاي ماهيگيري، 5 جايگاه 
بنزين و حدود 4 هزار كارت س��وخت گازوييل وجود دارد 
كه تنها حدود 100 دس��تگاه كاميونت )گازوييل سوز( در 
سطح جزيره تردد فعال دارند. در قشم مصرف روزانه بنزين 
250 هزار ليتر و گازوييل 350 هزار ليتر اس��ت كه عمده 
مصرف گازوييل براي لنج هاي ماهيگيري و تجاري وسايط 
نقليه ديزلي است. از مطالعات ميداني در سال اخير برآورد 
مي شود كه حدود 40درصد گازوييل توزيعي و 20درصد 
بنزين توزيعي، قاچاق مي شود و عمده درآمد حاصل از اين 
قاچاق سوخت صرف واردات كاالي قاچاق مي شود. يعني 
قاچاق س��وخت، تامين كننده مالي انواع قاچاق كاال، مواد 
مخدر و حتي تامين مالي اقدامات ضدامنيت ملي شده است.

معاون اول رييس جمهور 
در جلسه ستاد تنظيم بازار: 

جلس��ه كارگروه تنظيم بازار به رياست معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد. در اين نشست گزارشي 
از آخري��ن وضعيت بازار و قيم��ت اقام و كاالهاي 
پرمصرف خانوار ارايه و تصميمات الزم براي تنظيم 
ب��ازار و بازدارندگي از تخلفات اتخاذ ش��د. در اين 
جلس��ه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن 
و تجارت، راه و شهرس��ازي، كشور، امور اقتصادي 
و دارايي، دادگس��تري، س��خنگوي دولت، رييس 
سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان حمايت 
از مصرف كنن��دگان و توليد كنن��دگان نيز حضور 
داشتند، فهرست كاالهاي مشمول قيمت گذاري كه 
در سبد مصرف خانوار جايگاه بيشتري دارند، تعيين 
شد. محمد مخبر در اين جلسه بر ضرورت تشديد 
نظارت و بازرسي ها براي جلوگيري از گرانفروشي و 
افزايش بي رويه برخي قيمت ها تاكيد كرد و گفت: 
س��ازمان تعزيرات حكومتي و س��اير دستگاه هاي 
نظارتي بايد با بسيج همگاني از افزايش غيرمنطقي 
و غيرمتعارف قيمت ها جلوگيري كنند. معاون اول 
رييس جمهور همچنين ب��ا تاكيد بر لزوم اقدامات 
بازدارنده براي پيش��گيري از احت��كار افزود: همه 
دس��تگاه هاي نظارتي، انتظامي و امنيتي موظف 
هس��تند با نظارت جدي و افزايش بازرس��ي ها، از 

احتكار كاالها ممانعت به عمل آورند 

با افزايش بازرسي ها 
از احتكار جلوگيري كنند

يك نماينده اروپايي: 

يك نماينده پارلمان اروپا تصريح كرد: هيچ كس به 
اندازه ژنرال سليماني براي مبارزه با داعش در عراق 

تاش نكرده است.
به گزارش ايس��نا، ميك واالس، نماينده ايرلند در 
پارلمان اروپا به توييت نمايندگي ايران در اتحاديه 
اروپا در آس��تانه دومين سالگرد ش��هادت سردار 
قاسم س��ليماني، فرمانده س��پاه قدس جمهوري 
اس��امي ايران واكنش نش��ان داد. وي در حساب 
كاربري خود در توييتر نوشت: در حالي كه امريكا 
و متحدانش مس��وول پيدايش داعش و تس��ليح 
گروه هاي تندرو جهادي بودند، هيچ كس به اندازه 
ژنرال سليماني براي شكست داعش در عراق تاش 
نكرد. محكوميت جامعه بين الملل زماني كه او به 

دست امريكا به قتل رسيد، كجا بود؟
نمايندگي كشورمان در اتحاديه اروپا روز گذشته در 
يك توييت ويدئويي از شهيد سردار سليماني منتشر 
كرد و نوش��ت: ش��ما را به ديدن اين ويدئوي كوتاه 
دعوت مي كنيم كه ما در سفارت براي بزرگداشت 
دومين سالگرد شهادت سردار سليماني تهيه كرديم 
- قهرماني كه براي برقراري صلح در منطقه تاش 
كرد و سنگري محكم در برابر گسترش افراط گرايي 

و تروريسم بود.

هيچ كس به اندازه ژنرال سليماني 
براي شكست داعش تالش نكرد

 با توجه به اينكه مزيت نس��بي براي شركت هاي 
اس��تفاده كننده از خ��وراك پتروش��يمي و بعضا 
شركت هاي فوالدي و سيماني داريم، اين نرخ براي 
بهتر چرخيدن صنايع مي تواند كاهش داشته باشد.

در ح��ال حاضر هيچ ام��كان و احتمالي مبتني بر 
اصاح قيمت در جهت منفي منطقي، توجيه پذير و 
اقتصادي نيست و آن چه در حال اتفاق افتادن است، 
هيجاني ناشي از مقايسه وضعيت فعلي بازار سرمايه 
در 9 ماه اخير با دوره مشابه گذشته است. انتظار بيش 
از اندازه براي كس��ب بازده��ي در دوره كوتاه مدت 
به خصوص سرمايه گذران خرد را آزرده خاطر خواهد 
كرد؛ به طوري كه در يك روز يك س��ينوس ورود و 
خروج پول يا هيجان مثبت به منفي يا بالعكس را 
تقريبا در يك ماه گذش��ته شاهد هستيم و اين امر 
نشان دهنده اين است كه اين امكان و فضاي اصاح 

قيمت موجود نيست.
P/E forward اغلب شركت ها و صنايع كشور در 
سطح ارزندگي بوده و بعضا زير ارزش ذاتي در حال 
معامله اس��ت؛ به طوري كه متوسط صنعت فوالد 
پي اي فورواردش زير چهار اس��ت و ساير صنايع و 
شركت ها كه اصاح قيمت داشتند به اين تصميمات 
اميدوار بودند و هر چند اثر ممكن و موثر بر فضاي 
معامات نداشته باش��د اما بازار در وضعيت فعلي 
مس��تعد يك تعادل و ثباتي است و انتظار كاهش 
قيمت بيش از اين متصور نيست؛ هر چند اگر اتفاقي 
هم بيفتد در يك بازه كوتاه مدت ۶ ماهه يا ميان مدت 
يك ساله برندگان و بازندگان خريد و فروش سهام 

شناسايي مي شوند.
استنباط حرف هاي من مربوط به سابقه اي است كه 
در گذشته انجام شده است، به طوري كه آن زمان 
كه P برE  ه��اي توجيه پذير را خريد نمي كردند در 
آينده مشخص شد اشخاصي كه در همين مقاطع 
علي الظاهر متعهد به نظر مي رسند وارد بازار شده و 
سرمايه گذاري كردند. چون بازارهاي رقيبي همچون 
خودرو، مس��كن، طا و س��كه و حتي سپرده هاي 
بانكي آن چنان كه بازار سرمايه مورد حمايت قرار 
گرفته نيست و وضع ماليات نشان دهنده اين است 
كه هيچ فضاي سرمايه گذاري همچون بازار سرمايه 
در باالترين بازده نخواهيم داشت. پرداختن به اين 
مسائل البته نبايد به اين منظور تلقي شود كه هميشه 
دولت تمام و كمال زيان س��رمايه گذاران را جبران 
خواهد كرد، چون نخستين ش��رط ورود به بورس 
پذيرش زيان يا سودده بودن است و اينكه بازار بورس 

كاما ريسكي خواهد بود.

نويد تغيير وضعيت بازار



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
طرح ماليات س��وداگران ارز، طال، س��كه و مس��كن 
يكشنبه هفته آينده براي بررسي در صحن علني ارسال 
مي شود. مجتبي توانگر رييس كميته اقتصاد ديجيتال 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در توئيتي 
نوشت: با پيگيري رييس مجلس، از ابتداي اين هفته، 
كميسيون اقتصادي، بصورت دو شيفت بر طرح ماليات 
سوداگران ارز، طال، سكه و مسكن )ماليات بر عايدي 
سرمايه( متمركز شده، يكشنبه هفته آينده اين طرح 
در نوبت بررس��ي به صحن علني ارس��ال مي شود. از 
موانع اصلي توليد، جذابيت و س��وددهي بسيار باالي 
فعاليت هاي غيرتوليدي است. از آنجا كه امكان انجام 
فعاليت هاي غير مولد در بازارهايي چون ملك، خودرو، 
طالو ارز بدون پرداخت ماليات و همراه با س��ود چند 
برابري نس��بت به توليد وجود دارد، طبيعي است كه 
نقدينگي به سمت توليد نرفته و رونق شكل نمي گيرد.

   كاهش قيمت طال و سكه در بازار 
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: با كاهش نرخ ارز، قيمت طال و سكه هم كاهش 
يافته است.هر انس طال در بازارهاي جهاني ۱۸۰۷ دالر 
عرضه مي شود و قيمت سكه طرح قديم ۱۲ ميليون و 
۶۵۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد ۱۲ ميليون 
و ۹۶۰ هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و ۷۸۰ هزار 
تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و سكه 
گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش مي رسد.

 وي با اشاره به كاهش حباب سكه تا ۳۶۰ هزار تومان 
گفت: ه��ر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۲۸۵ هزار 
تومان و هر مثقال ط��ال ۵ ميليون و ۵۶۷ هزار تومان 
فروخته مي شود.  فعاالن بازار در مورد داليل كاهش 
قيمت ارز نيز گفته اند كه پيشرفت مذاكرات در وين 
و افزايش عرضه ارز توس��ط پتروشيمي ها و افزايش 
فروش نفت و فرآورده هاي نفتي، عامل كاهش قيمت 
ارز بوده اس��ت.  جواد اوجي وزي��ر نفت در اين زمينه 
گفت: از ابتداي سال تاكنون شركت هاي پتروشيمي 
با وجود ش��رايط س��خت و تحريم نزديك ۹ ميليارد 
دالر به س��امانه نيما عرضه كردند و برآورد مي شود تا 
پايان سال اين رقم به ۱۲ ميليارد دالر برسد. به جرأت 
مي گويم اين مقدار تنه به تن��ه درآمدهاي حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازي حركت مي كند. وزير 
نفت به اليحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرد و گفت: دولت 
در اليحه بودجه ۱۴۰۱ تدابيري انديشيده است كه 
قيمت خوراك ثابت باشد تا سرمايه گذار مطمئن باشد، 
اميدواريم اليحه تصويب شود و سرمايه گذاراني كه در 
اين حوزه سرمايه گذاري مي كنند آسوده خاطر باشند.

    تثبيت نرخ دالر در صرافي هاي بانكي
 براي ۱۴ روز متوالي 

روز چهارشنبه با اعالم اونس جهاني طال به قيمت ۱۸۰۶ 
دالر و دالر آزاد به قيمت ۲۹۶۵۰ تومان، قيمت سكه در حد 
روز قبل و معادل ۱۲ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان باقي ماند. 

نرخ دالر )چهارشنبه، هشتم دي ماه( در صرافي هاي بانكي 
بدون تغيير نسبت به روز گذشته، ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان 
معامله شد. قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت به 
روز كاري گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۴۷۴ تومان بود. قيمت 
خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۹ هزار و ۸۷۱ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد 
دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۶ ه��زار و ۹۸۱ تومان و نرخ 

فروش آن ۲۷ هزار و ۲۲۶ تومان بود.
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ 
هزار و ۵۲۲ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۷۹۹ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۸۵۴ تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۶۲۲ تومان معامله شد. 
قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد 
و پس از آن در محدوده قيمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان 
نوسان داشت و افت و خيز در اين نرخ ادامه داشت. نرخ 
دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص از ۲۴ اين ماه در 

كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. 

    رشد اندك ۴۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت سكه )چهارشنبه، هشتم دي ماه( در بازار تهران 
با ۴۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته، به ۱۳ 
ميليون و ۲۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي 

طرح قديم با قيمت ۱۲ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۷۸۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد.ع��الوه بر اين، در بازار ط��ال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۲۸۹ هزار تومان 
رس��يد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۵۸۴ 
هزار تومان ش��د.همچنين قيمت اونس جهاني طال 
با ۱۲ دالر كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ 
يك هزار و ۸۰۳ دالر و ۶۰ سنت معامله شد.مهم ترين 
عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ 
دالر و انس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
دو هفته است كه در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت 
مانده است. اين عامل موجب شده قيمت انواع سكه و 
طال در روزهاي گذشته كاهشي باشد و در برخي روزها 

نيز رشد اندكي داشته است.
روز چهارشنبه قيمت هر اونس طال با تغييري اندك 
به ۱۸۰۶ دالر و ۹ س��نت رسيد و در نزديكي باالترين 
رقم يك ماه اخير كه ديروز به ثبت رس��يده بود باقي 
ماند.  در حالي كه سوددهي اوراق قرضه كاهش يافته و 
موجب افزايش جذابيت بازار طال براي سرمايه گذاران 
گش��ته اس��ت، قيمت طال بدون تغيير محسوس در 
محدوده باالي ۱۸۰۰ دالر باقي ماند. بر اس��اس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال با تغييري نامحسوس به 
۱۸۰۶ دالر و ۹ سنت رسيد و در نزديكي باالترين رقم 
يك ماه اخير كه ديروز به ثبت رس��يده بود باقي ماند. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي ب��راي تحويل در ماه 
فوريه هم با ۰.۲۶ درص��د كاهش به ۱۸۰۶ دالر و ۲۰ 

سنت رسيد.قيمت طال كه به دالر امريكا ارزش گذاري 
مي ش��ود به هرگونه نوس��ان ارزش پول ملي امريكا 
حساس است و تضعيف دالر سبب جذاب تر شدن فلز 
زرد براي خريداراني مي شود كه با ارزهاي غيردالري 
خريد مي كنند. سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت 
امري��كا هم اندك��ي كاهش داش��ت و هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازار طال را پيين آورد. ارزش سهام 

در بازارهاي آسيايي هم شاهد كاهش بود.

    ريزش بيت كوين ادامه دار خواهد بود؟
يك كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتالي گفت: پس از آنكه 
بيت كوين در عبور از س��طح قيمتي ۵۲ هزار دالر ناموفق 
بود، ديشب در عرض تنها چند ساعت بيش از ۳۰۰۰ دالر 
ريزش كرد. اتريوم نيز چندان شب خوبي را سپري نكرد و 
حاال زير ۴۰۰۰ دالر معامله مي شود.احسان عاشوري در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در چند روز گذشته همه چيز 
براي بيت كوين خوب پيش مي رفت، آهس��ته توانس��ته 
بود در شب كريس��مس ۵۰ هزار دالر را رد كند و حتي تا 
۵۲ هزار دالر هم باال برود، اما اين روزها خرس ها يا همان 
فروشنده هاي بازار قدرت بيشتري نسبت به گاوها يا همان 
خريداران دارند و توانستند بيت كوين را به زير بكشند. البته 
به هر حال بيت كوين مقاومت كرد و از ۴۷ هزار دالر پايين تر 
نرفت. در حال حاضر بيت كوين در وضعيت ريكاوري است 
و نزديك ۴۸ هزار دالر معامله مي شود. اگر قيمت بيت كوين 
نتواند به باالتر از ۴۹٫۲۰۰ برس��د، احتمال دارد همچنان 
به روند نزولي خود ادامه دهد. با كاهش قيمت به كمتر از 
۴۷٫۲۰۰ دالر بايد منتظر حتي ريزش هاي بيشتر از سوي 

بيت كوين باشيم.
اين كارش��ناس حوزه ارزهاي ديجيتال��ي، با بيان اينكه 
آلت كوين ها هم چندان وضعيت خوبي ندارند، اغلب آنها 
در وضعيت قرمز به س��ر مي برند، افزود: آلت كوين ها نيز 
برخالف ديروز كه سودهاي قابل توجهي به سرمايه گذاران 
خود هدي��ه داده بودند، لباس قرمز به تن كرده اند. اتريوم 
روزهاي زيادي بود كه باالي ۴۰۰۰ دالر معامله مي شد، 
اما طي ۲۴ ساعت گذشته با ريزش مواجه شد و حاال زير 
خط ۴۰۰۰ دالر به سر مي برد. عاشوري ادامه داد: با نگاهي 
كلي به بازار رمزارزها متوجه مي شويم همچنان بيت كوين 
سردمدار اين بازار است و با كوچك ترين نوساني، قيمت 
تمام رمزارزها تكان مي خورد. سوالنا، كاردانو، ريپل، آوالنچ، 
دوج كوين، شيبا اينو، ماتيك، اليت كوين و چين لينك هم 
طي يك روز گذشته، بين ۱ تا ۵ درصد افت قيمت داشته اند. 
رمزارز ت��را با ۷.۵- درصد و پول��كادات ۶- درصد ريزش، 
وضعيت بدتري نسبت به رمزارزهاي برتر بازار دارند. ارزش 
بازار رمزارزها با كاه��ش ۷۰ ميليارد دالري طي يك روز 

گذشته، به عدد ۲.۳ ترليون دالر رسيده است.
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تمام دستگاه ها به كاهش روند 
رشد نقدينگي متعهد باشند

رييس جمهور گفت: تمام دستگاه ها به ويژه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 
همچنان خود را به كاهش روند رشد نقدينگي متعهد 
بدانند و به تالش در اين زمينه ادامه دهند.در جلس��ه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به رياست رييسي، 
رييس جمهور تشكيل شد، گزارشي از وضعيت رشد 
نقدينگي در كشور ارايه ش��د.بر اساس اين گزارش كه 
مبناي آن آمار بانك مركزي بود، رشد ماهانه نقدينگي 
در كشور روند نزولي داشته و در آبان نسبت به ماه قبل 
از آن ۲.۱ دهم درصد كاهش يافته است.رييس جمهور 
تاكيد كرد: تمام دستگاه ها به ويژه وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي همچنان 
خود را به كاهش روند رش��د نقدينگي متعهد بدانند 
و به ت��الش در اين زمينه ادامه دهند.رييس��ي درباره 
سود تس��هيالت بانكي و ش��بهات موجود در اين باره 
خاطرنشان كرد: اين موضوع بايد يك بار براي هميشه در 
دولت سيزدهم ساماندهي شود. الزم است كارگروهي 
متشكل از صاحب نظران حوزه و دانشگاه تشكيل شود 
و بر اساس بررس��ي دقيق و ميداني و نه صرفا بر اساس 
گزارش هاي بانك ها وضعيت سود تسهيالت بانكي را 
بررسي و شبهات موجود در اين باره را رفع كنند.همچنين 
در اين جلسه طرح بررسي وضعيت شركت هاي دولتي 
زيان ده در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد در مدت يك 
هفته وزارتخانه هاي ذيربط پيشنهادهاي خود را براي 
واگذاري يا سودآور كردن اين شركت ها به دولت ارايه 
دهند.دكتر رييس��ي در ادامه با تاكيد بر لزوم شايسته 
ساالري در هرگونه تغيير و نصب در دولت، خطاب به همه 
مسووالن و مديران دستگاه هاي اجرايي، اظهار داشت: 
اگر بنا بر ابقاي مديران زير مجموعه خود داريد اين كار را 
انجام دهيد و اگر جابه جايي مديري را ضروري مي دانيد، 
در اين كار تسريع كنيد؛ چرا كه بدنه اجرايي كشور بايد 
در اجراي برنامه هاي تحولي مورد نظر دولت منسجم و 

داراي انگيزه و دغدغه باشد.

جهت گيري بودجه ۱۴۰۱ براي 
كاستن از گراني ها و نگراني ها

بودجه ۱۴۰۱ داراي ويژگي هاي مثبتي است و مي تواند 
با اصالح رويه هاي مخرب گذشته، تغييرات خوبي در 
ساختار مالي كشور ايجاد كند.به گزارش خبرنگار ايِبنا، 
دولت جديد از ميانه راه بودج��ه ۱۴۰۰ روي كار آمد و 
از قضا با وضعيت آش��فته اي مواجه شد؛ دولت گذشته 
همه ارز ترجيحي تخصيص يافته براي واردات كاالهاي 
اساس��ي در طول سال را طي شش ماه نخست مصرف 
كرده ب��ود و از طرفي در اقدامي نادرس��ت، دومينويي 
از افزاي��ش حقوق ها را ش��كل داد كه حاال مانند گلوله 
برفي روي دور تند افتاده و روزبه روز بزرگ تر مي شود و 
تخريب هايي كه در مسير انجام مي دهد، در قالب تورم در 
حال بروز است. به همين دليل خيلي نمي توان مشكالت 
را به دولت سيدابراهيم رييسي منتسب كرد و بايد منتظر 
ماند تا نتيجه كار اين دولت در آزمون هاي سخت پيش 
رو و برنامه هايي كه خودش تدوين مي كند عيان شود.

نخستين اليحه بودجه اي كه دولت سيزدهم نوشته، 
اين روزها در صحن و كميسيون هاي مجلس شوراي 
اسالمي در حال بررسي و چكش كاري است. هر چند 
برخي مباحث مطرح شده در اين اليحه محل بحث هاي 
كارشناسي است، اما به نظر مي رسد رويكردهاي خوبي 

در اين اليحه تدارك ديده شده است.

   رويكرد ضدتورمي در افزايش حقوق ها
ابزار مهم دولت براي تنظيم دخل و خرج عمومي، اليحه 
بودجه است. در اين بين براي ساماندهي معيشت عموم 
مردم دو راه پيش روي دولت وجود دارد؛ افزايش حقوق ها 
يا كنترل تورم. يك راه اين است كه رقم اسمي حقوق ها 
باال برود ول��ي در مقابل، چيزي بي��ش از اين افزايش 
حقوق ها در قالب تورم از مردم گرفته ش��ود و در عمل 
قدرت خريد آنها كاسته شود. افزايش حقوق كاركنان 
براي دولت به راحتي قابل انجام است، ولي چون دولت 
درآمدي براي افزايش حقوق ها ندارد پس به استقراض 
از بانك مركزي و چاپ پول دست مي زند كه نتيجه اي آن 
چيزي نيست جز تورم؛ يعني عمال آن افزايش حقوق ها 
بي اثر خواهد ش��د. از سوي ديگر، از آنجا كه همه مردم 
كارمند دولت نيس��تند، پس مردم عادي از يك طرف 
بهره اي از افزايش حقوق دولتي ندارند و از سوي ديگر 

جور تورم ناشي از چاپ پول را هم مي كشند.

   تمركز بر افزايش قدرت خريد
راه دوم آن اس��ت كه دولت تمركز خود را بر كاهش 
سطح عمومي قيمت ها قرار دهد و از سياست هاي 
تورم زا )ك��ه افزايش حقوق ها يكي از مهم ترين اين 
سياست ها است( اجتناب كند. با اين كار هم قدرت 
خريد كارمندان و هم ساير اقشار مردم حفظ مي شود.

به نظر مي رسد سياست گذاري اصلي دولت در سال 
آينده اين اس��ت كه قيمت ها و ت��ورم كاهش يابد، 
بنابراين در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزينه هاي 
خود و خانواده اش سخت گيرانه عمل كرده تا جلوي 
چ��اپ پول را بگي��رد و آتش ت��ورم فروكش كند و 
قيمت ها پايين بيايد.البته يك رويكرد عدالت محور 
هم در اين اليحه مشاهده مي شود به طوري كه هر 
چند متوس��ط افزايش درآمد كاركنان حدود ۱۰ 
درصد است، اما افزايش حقوق براي حداقل بگيران 
)سه و نيم ميليون تومان( نزديك به ۳۰ درصد بوده و 
براي دريافتي هاي باالتر به طور پلكاني كاهش يافته 
و براي حقوق هاي باالتر از سقف مصوب )۳۷ ميليون 
تومان ناخالص معادل ۳۰ ميلي��ون تومان خالص 

دريافتي( حتي كاهش مي يابد.

   اصالح سياست ارز ۴۲۰۰توماني
عوامل ب��روز تورم منحصر به حق��وق پرداختي به 
كاركنان دولت نيست. بس��ياري از سياست هاي 
حمايتي هم مي تواند در دل خود آثار تورمي بزرگي 

داشته باشد كه شايد در نگاه اول به چشم نيايد. 

عودت سودهاي غيرقانوني 
تسهيالت به مشتريان الزم االجرا است

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تصميم اخير اتخاذ 
 شده در خصوص تعيين نرخ س��ود تسهيالت بانكي، 
الزم االجراست و همه بانك هاي دولتي مكلف به اجراي 
آن هستند.يكي از مطالبات بحقي كه فعاالن اقتصادي و 
دريافت كنندگان تسهيالت خرد از ما داشتند اين بود كه 
نرخ سود تسهيالت هايي كه دريافت مي كنند مغاير نرخ 
مصوب شوراي پول و اعتبار است و معمواًل بانك ها نرخ 
مصوب را در تعيين سود تسهيالت رعايت نمي كنند. وي 
با بيان اينكه متأسفانه شكايت هاي فراوان و متعددي از 
سوي مردم و توليد كنندگان به ما مي رسيد گفت: يكي 
از اثرات افزايش نرخ سود توسط بانك ها تملك واحدهاي 
توليدي به دليل جرايم ديركرد، حساب هاي مضاعف 
و امهال ها بود. خان��دوزي افزود: به همين دليل وزارت 
اقتصاد از بانك هاي دولتي خواس��ته به جد در اجراي 
اين مصوبه اهتمام ورزند و اين امكان فراهم اس��ت كه 
توليد كنندگان و مردم كه تسهيالتي با نرخ سود باالتر 
از نرخ مصوب ش��وراي پول و اعتبار دريافت كرده اند به 
اين بانك ها مراجعه كنند و بانك ها نيز مكلف هستند 
كه قرارداد آنها را اصالح و اگر مبلغ مازادي دريافت شده 
است به مردم و توليد كنندگان برگردانند. خاندوزي در 
خصوص ضمانت اجرايي و آمادگي هاي الزم نزد بانك ها 
براي اجراي اين مصوب هم گفت: قبل از اينكه اين خبر 
را اعالم كنيم جلسات متعددي هم با بخش هاي حقوقي 
بانك هاي دولتي و هم با مديران عامل اين بانك ها برگزار 
شد و به صورت قطعي و يقيني توافق كرديم كه بانك ها 
متعهد شوند اين كار را انجام دهند و بعد از اين مقدمات 
اعالم شد كه از مردم مي توانند نسبت به استرداد مبلغ 
اضاف��ه دريافتي به بانك ها مراجعه كنن��د. وي با بيان 
اينكه البته بازگش��ت وجوه اضافه درياف��ت به مردم و 
توليد كنندگان شروطي دارد افزود: يكي از اين شروط آن 
است كه تسهيالت در همان اموري صرف شده باشد كه 
در قرارداد ذكر شده و اگر وام گيرندگان مطالبات جاري 
دارند بايد آن را تعيين تكليف كنند و مسائل قضايي و 
شكايت هاي رخ داده بايد به نسخه اوليه برگردد.وزير امور 
اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اين مصوبه در خصوص 
عقود مبادله اي انجام مي شود گفت: از آنجايي كه در عقود 
مشاركتي سهم بانك و فعاالن اقتصادي بسته به اينكه 
آن فعاليت اقتصادي سود آور باشد تعيين مي شود و به 
نوعي تعيين سود به شكل پسيني خواهد بود بنابراين از 
ابتدا نمي شود مثل عقود مبادله اي عمل كرد و نرخ سود 
مشخصي را تعيين كرد و لذا اين مصوبه در خصوص عقود 

مشاركتي اجرا نخواهد شد.

بانك مركزي هر چه سريع تر 
نسبت به امهال وام هاي

مناطق زلزله زده اقدام كند
نماينده مردم قصرش��يرين و سرپل ذهاب از تعلل 
بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي امكان وام هاي 
مردم در مناطق زلزله زده انتق��اد كرد. به گزارش 
ايسنا، شهريار حيدري در تذكري شفاهي در جريان 
جلسه علني مجلس بيان كرد: از دست اندركاران 
برگزاري رزمايش پيامبر اعظم كه نشان دهنده اقتدار 
كشور بود قدرداني مي كنم. بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد بايد نسبت به امهال وام هاي مناطق زلزله زده 
هر چه سريعتر اقدام كند. دولت يكسال است كه با 
اين موضوع موافقت كرده اما همچنان مردم مناطق 
زلزله زده گرفتار سيستم هاي بانكي و اداري هستند. 
وي در ادامه اظهار ك��رد: طرح تحقيق و تفحص از 
اتاق بازرگاني ايران در كميسيون اقتصادي مجلس 
به تصويب رسيده اما در دستور كار صحن مجلس 
قرار نمي گيرد. هر چه سريع تر بايد به اين موضوع 
رس��يدگي ش��ود. از وزير نيرو نيز انتظار مي رود 
نسبت به تعيين وضعيت سامانه گرمسيري اقدام 
كند. بايد هر چه سريع تر تكليف مردم مشخص 
ش��ود. اين منطقه بايد مورد توج��ه قرار گيرد و 

وزارت نيرو بايد به اين موضوع توجه كند.

تزريق ۱۲ ميليارد دالر ارز پتروشيمي ها به سامانه نيما

سكه ۱۲ ميليون و ۹۶۰  هزار تومان

ساماندهي بازار مسكن پيشران كنترل تورم مي شود؟

ارسال طرح ماليات سوداگران ارز، طال ، سكه و مسكن به مجلس

ارز ۴۲۰۰ باعث افزايش تورم شد؟
گروه بانك و بيمه| 

بنا بر اعتقاد برخي كارشناسان حوزه اقتصاد، رشد پايه 
پولي، افزايش نقدينگي و تورم بيشتر، يكي از مهم ترين 
آثار توزيع ارز ترجيحي است.گروهي از كارشناسان و 
صاحب نظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجراي سياست 
اختصاص ارز ۴۲۰۰توماني از سال ۱۳۹۷ تاكنون فارغ 
از آنكه نتوانست به هدف غايي خود كه كنترل قيمت 
كاالهاي اساسي بود اصابت كند و رانت گسترده اي را 
براي واردكنندگان ايجاد كرد، از ناحيه افزايش پايه پولي 
نيز منجر به باال رفتن نرخ تورم در كش��ور شد.ماجرا از 
اين قرار است كه دولت قصد داشت صرفًا با منابع ارزي 
حاصل از فروش نفت نس��بت به تأمي��ن ارز كاالهاي 
اساس��ي اقدام كند اما در عمل با تش��ديد تحريم ها و 
شيوع كرونا و كاهش قيمت جهاني نفت مواجه شد و 
درآمدهاي نفتي عماًل پاسخگوي نياز ارزي براي واردات 
كاالهاي اساسي نبود.در چنين شرايطي بانك مركزي 
وادار شد ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي را از 
سامانه نيما خريداري كند و در اختيار دولت قرار دهد، 
اين در حالي است كه در شرايط عادي، بانك مركزي 
ارز خريداري ش��ده را با ن��رخ روز از دارندگان )دولت / 
صادركنندگان( مي خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل 
در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضيان )واردكنندگان( 
مي فروشد و ريال را از بازار جمع آوري مي كند و همين 
امر موجب جمع آوري بخشي از پايه پولي تزريق شده به 
اقتصاد مي شود، در نهايت نيز معادل ارز خريداري شده 
از دولت، منهاي ارز فروخته ش��ده در بازار، به حساب 

ذخاير خارجي بانك مركزي مي رود.
به عبارت ديگر با اصرار دولت به تداوم اجراي سياست ارز 
۴۲۰۰توماني، بانك مركزي ارز صادركنندگان غيرنفتي 
را در بازار نيما به قيمت نيمايي )در سال جاري حدود 
۲۴ هزار تومان( خريداري كرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان 
به دولت فروخته است، در واقع بانك مركزي به ازاي هر 
يك دالري كه به ارز ترجيحي تخصيص داده، ۲۰ هزار 
تومان چاپ پول انجام داده اس��ت، اين امر در نهايت از 
سويي به رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و افزايش تورم 
منجر شده است و از سوي ديگر تورم ايجادشده باعث 
افزايش بيش��تر نرخ ارز و ايج��اد فاصله بين نرخ ثابت 
۴۲۰۰ و نرخ نيمايي ش��ده و اين چرخه باطل به طور 

مستمر ادامه يافته است.
در همين خصوص معاون سازمان برنامه و بودجه نيز 
در آخرين اظهارات خود اعالم كرده است كه اگر همه 
ارز ترجيحي حذف شود، حدود چهار و نيم درصد اثر 
تورمي مس��تقيم دارد و اثر تورمي غيرمستقيم آن دو 

و نيم درصد اس��ت يعني به روي هم. هفت درصد اثر 
تورمي كل دارد، اما ادامه وض��ع موجود و تأمين ارز از 
محل پايه پول��ي، ۲۸ درصد اثر تورمي دارد.همچنين 
پيش از اين رييس كل بانك مركزي نيز گفته بود ۳۹.۹ 
واحد درصد از رش��د ۳۲.۸درصدي پايه پولي در سال 
۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱درصدي پايه 
پولي در س��ال ۱۳۹۹ به افزايش خال��ص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي و عمدت��ًا اختالف نرخ ارز مورد 
عمل در خريد و فروش ارز مربوط بوده اس��ت.هرچند 
بنا به اعالم صالح آبادي اين ميزان در ۷ماهه امسال 
كاهش يافته و به ۶.۵ واحد درصد رسيده است؛ اما 
به هرحال نمي توان منكر نقش سياس��ت تخصيص 
ارز ترجيحي در افزايش پايه پولي شد.بر اين اساس 
از آنجا كه كنترل تورم ب��ه عنوان يكي از مهم ترين 
اولويت هاي دولت سيزدهم معرفي شده است به نظر 
مي رسد اصالح سياست ارز ۴۲۰۰توماني به عنوان 
يكي از اركان اصلي اصالح ساختار اقتصادي كشور 
بيش از پيش ضرورت دارد و دولت موظف اس��ت با 
به كارگيري سازوكارهاي مناسب اين جراحي عظيم 
را به نحوي انج��ام دهد كه كمترين عوارض را براي 

عموم مردم به ويژه اقشار ضعيف داشته باشد.

   اجاره بها و تورم 
با وجود اينك��ه در ماه هاي اخير روند تورم متوس��ط 
دوازده ماهه و نقطه به نقطه كاهشي بوده است، اما نرخ 
تورم ماهانه رشد داشته است كه يكي از مهم ترين داليل 

آن، نقش پررنگ اجاره بها در رشد تورم است.
در س��ال هاي اخير، يك��ي از مهم تري��ن چالش هاي 
اقتصادي خانواده ها، تامين مسكن بوده است. موضوعي 
كه باعث شده است تا اثرگذاري بهاي حوزه مسكن در 
س��بد تورمي خانوارها، نقش پررنگي ايفا كند. در اين 
ميان، بخش قابل توجهي از متقاضيان مسكن به دليل 
كاهش قدرت خريد و افزايش قابل توجه قيمت ها در 
بازار مسكن، از خريد خانه منصرف شده اند و به اجبار به 

سمت و سوي بازار اجاره روي آورده اند.
اما در اين ميان، بازار اجاره نيز همسو با بازار خريد مسكن 
در سال هاي اخير سير صعودي به خود گرفته است تا 
جايي كه با شيوع ويروس كرونا در كشورمان و تبعات 
منفي آن بر كسب و كار و معيشت مردم، دولت دوازدهم 
به فكر ارايه راهكاري براي حمايت از مستاجران افتاد. 
به گونه اي كه در تاريخ هش��تم تيرماه س��ال ۱۳۹۹، 
حسن روحاني رييس دولت دوازدهم در جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا گفت: از فردا اضافه شدن اجاره بها 

در تهران بيش از ۲۵ درصد، در كالنشهرها بيش از ۲۰ 
درصد و در ساير شهرها بيش از ۱۵ درصد ممنوع است.

اين سياست حمايتي دولت در دوران كرونا، براي سال 
جاري نيز مجددا تحت بررسي قرار گرفت و در نهايت 
در فروردين س��ال جاري، وزارت راه و شهرس��ازي در 
خصوص تمديد خودكار اجاره نامه ها در س��ال ۱۴۰۰ 
اعالم كرد: قرارداد مس��تاجراني كه بعد از تيرماه تمام 
مي شود به صورت خودكار تمديد مي شود. همچنين 
تاكيد شد همانند مصوبه قبلي، امسال نيز ميزان افزايش 
اجاره بها در تهران ۲۵ درصد، كالنشهرها ۲۰ درصد و 

ساير شهرها ۱۵ درصد است.
در اي��ن ميان، بررس��ي رون��د تغيي��رات اجاره بها از 
ابتداي امس��ال تا پايان پاييز نش��ان مي دهد با وجود 
برنامه هاي حمايتي دولت گذش��ته، نوسان افزايشي 
ش��اخص اجاره بها قابل توجه بوده اس��ت؛ به گونه اي 
كه گزارش هاي منتش��ر شده توسط بانك مركزي در 
خصوص تحوالت اجاره بهاي مس��كن نشان مي دهد 
در نخستين ماه س��ال جاري، شاخص كرايه مسكن 
اجاري در ش��هر تهران و كل مناطق شهري در آذرماه 
سال ۱۴۰۰ به ترتيب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل رشد داشته است.
اين تغييرات در ارديبهشت ماه امسال نيز با رشد همراه 
بوده اس��ت. به گونه اي كه اين شاخص در دومين ماه 
سال، براي شهر تهران و كل مناطق شهري با رشد ۳۲.۶ 
و ۳۶.۳ درصدي همراه بوده است. در خردادماه نيز اين 
روند تداوم داشت و بر اساس اعالم بانك مركزي شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري 

با ۳۳.۸ و ۳۷.۶ درصد رشد همراه بوده است.
در تيرماه ۱۴۰۰ بازهم مستاجران با رشد شاخص كرايه 
دست و پنجه نرم كردند؛ به گونه اي كه آمارها نشان داد 
در نخستين ماه تابستان، شاخص كرايه در تهران ۳۴.۹ 
درصد نس��بت به تيرماه ۱۳۹۹ افزايش داشته است و 
براي كل مناطق ش��هري نيز اين رقم به ۳۸.۷ درصد 
رسيده اس��ت.در مردادماه سال جاري شاخص كرايه 
بازهم به روند صعودي ادامه داد؛ به گونه اي كه آمارهاي 
بانك مركزي نشان داد در دومين ماه تابسنان ۱۴۰۰ 
اين شاخص براي شهر تهران با رشد ۳۷.۸ درصد نسبت 
به مردادماه ۹۹ همراه بوده اس��ت. همچنين براي كل 
مناطق ش��هري نيز اين رقم به ۴۱.۲ درصد رسيد.در 
شهريورماه اين شاخص با افزايش نسبت به مردادماه، 
به ارقام ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد رس��يد كه نشان از تداوم 
نقش آفريني اجاره بها در سبد تورمي خانوارها داشت. در 
مهرماه نيز اين روند ادامه داشت. به گونه اي كه شاخص 

كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري 
با رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل همراه بود. همچنين در آبان ماه امس��ال شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران نسبت به آبان ۹۹ 
رشد ۵۱.۶ درصدي داشت و در كل مناطق شهري نيز 
اين عدد به ۵۴.۹ درصد افزايش رسيد.در آذرماه سال 
جاري، باالخره پس از ماه ها روند افزايش��ي، شاخص 
كرايه اندكي كاهش داشت. به گونه اي كه اين شاخص 
در شهر تهران و كل مناطق شهري با رشد ۵۱.۲ و ۵۴.۲ 
درصدي نسبت به آخرين ماه پاييز سال گذشته همراه 

بود كه نسبت به ماه قبل با افت به ثبت رسيده است.
بنابراين در اين شرايط با وجود اينكه در ماه هاي اخير 
روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه كاهشي 
بوده اس��ت، اما نرخ تورم ماهانه در ماه هاي اخير رشد 
داشته است كه يكي از مهم ترين داليل آن، نقش پررنگ 
اجاره بها در رش��د تورم اس��ت. به گونه اي كه شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران از رقم ۳۲.۳ درصد 
در فروردين ماه س��ال جاري به رق��م ۵۱.۲ درصد در 
آخرين ماه پاييز رسيده است.در اين ميان، موضوعي 
كه چشم انداز مثبتي را پيش روي مستاجران به تصوير 
مي كشد اين است كه دولت سيزدهم در برنامه هاي خود 
تاكيد جدي بر ساخت و ساز مسكن و افزايش عرضه در 
اين بازار دارد تا بتواند نياز متقاضيان مسكن را تامين 
كند. سياستي كه براي اجراي آن، نقش نظام بانكي و 
حمايت مالي از آن، بيش از هر زماني اس��ت تا بتوان با 
ساخت ۴ ميليون مس��كن در دولت سيزدهم، سمت 
عرضه مسكن تقويت شود. مسلما در صورت تحقق اين 
برنامه حمايتي، تعديل قيمت ها در بازار مسكن و اجاره 
امكان پذير خواهد بود.از سوي ديگر با توجه به قانون اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي و تعداد قابل توجه اين خانه ها 
در سطح كشور، ضرورت دارد تا هرچه سريع تر مسووالن 
مرتبط در اين حوزه، اقدامات فوري در جهت شناسايي 
و تعيين تكليف ماليات ستاني از مالكان اين خانه ها را در 
دستور كار قرار دهند. موضوعي كه در دولت قبل با وجود 
تكاليف قانوني، به دليل عدم همكاري دس��تگاه هاي 
مرتبط، به مرحله اجرا نرسيد و حاال در دولت سيزدهم 
اين مساله نيازمند توجه جدي است تا با افزايش عرضه 
اين خانه ها به چرخه خريد و اجاره خانه، روند تعديل 
قيمت ها در بازار اجاره و خريد و فروش مسكن تقويت 
شود تا در كنار سياست دولت مبني بر ساخت ۴ ميليون 
خانه با حمايت تسهيالتي نظام بانكي كشورمان، شاهد 
توقف روند صعودي قيمت مسكن و در نهايت كاهش 

نرخ تورم در سبد هزينه اي مردم باشيم.

ويژه

تامين مالی بيش از ۲۰۰ هزار 
واحد مسکونی طرح نهضت ملی

محمود ش��ايان مديرعامل بانک مسکن در گفت و 
گو با خبرنگار پايگاه خبری بانک مس��کن- هيبنا، 
در خصوص آخري��ن وضعيت تامي��ن مالی طرح 
نهضت ملی مس��کن اظهار داش��ت: با آغاز فرآيند 
ثبت نام توس��ط وزارت راه و شهرس��ازی در حدود 
۲ ميليون نفر تاکنون در اين ط��رح ثبت نام کرده 
اند.  مديرعامل بانک مس��کن ادامه داد: طبق قانون 
جه��ش توليد و تامين مس��کن مص��وب مجلس 
ش��ورای اس��المی، بانک مرکزی ش��بکه بانکی را 
برای تامين مال��ی ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تکليف 
کرده اس��ت. وی با بيان اينکه اعتب��ارات اين طرح 
از س��وی بانک مرکزی به ۲۷ بانک و موسسه مالی 
و اعتباری عامل تخصيص داده ش��ده است، افزود: 
سهم بانک مسکن تامين مالی به ميزان ۶۳۰ هزار 
ميليارد ريال برای ۲۱۰ هزار واحد مس��کونی طرح 
نهضت ملی مسکن است. مديرعامل بانک مسکن 
 همچني��ن در خص��وص تامين مالی پ��روژه های 
باقی مانده از طرح اقدام ملی مسکن به عنوان تکاليف 
اين بانک گفت: برای تامين مالی اين طرح هم بيش از 
۲۴۵ هزار نفر نزد بانک مسکن افتتاح حساب کردند 
و بيش از ۱۰۷ هزار ميليارد ريال از جانب متقاضيان 
نزد بانک سپرده گذاری شده که از اين ميزان بيش 
از ۵۴ هزار ميليارد ريال به پروژه ها اختصاص يافته 
است. وی تاکيد کرد: منتظر هس��تيم تا وزارت راه و 
شهرسازی متقاضيان واجد شرايط را به شبکه بانکی 
معرفی کند تا بانک ها نيز در زمان باقی مانده سال، با توجه 

به تکليف قانونی نسبت به تخصيص منابع اقدام کنند.



به نظر مي رس��د حمايت از بازار س��رمايه اين روزها 
واقعي تر شده. پس از آنكه دولت به دنبال اعتراض اهالي 
بازار سرمايه، ۱۰ بند حمايتي را براي بهبود وضعيت 
سرمايه گذاري در بورس تصويب كرد، حاال چند روزي 
است مديران بازار سرمايه نيز با حمايت هاي عملي و 
تغيير در ريزمقررات معامالتي اين بازار تالش مي كنند 
تا برخي موانع موجود در مسير خريد و فروش سهام 
و بازگش��ت اعتماد به بازار سرمايه را برطرف كنند. بر 
همين اس��اس، فرابورس ايران از ف��ردا حجم مبناي 
برخي نمادهاي ب��ازار پايه را ح��ذف خواهد كرد. در 
اطالعيه فرابورس ايران تاكيد شده است در صورتي 
كه نماد معامالتي طي ۲۰ جلسه معامالتي متوالي 
در بازار پايه در تمامي لحظات داراي صف خريد يا 
فروش باش��د، پس از انجام اطالع رساني الزم نماد 
مذكور بدون اعمال حجم مبنا قابل معامله خواهد 
بود و در صورتي كه معامله با قيمت هاي متفاوت از 
آستانه هاي قيمتي انجام شود، حجم مبنا به مقادير 

مرتبط با فرمول حجم مبنا تغيير مي يابد.
فرابورس ايران به تازگي در راستاي افزايش نقدشوندگي 
تصميم به حذف حجم مبن��اي نمادهاي داراي صف 
خريد يا صف فروش گرفته اس��ت. فرابورس ايران در 
اطالعيه اي مه��م در خصوص حجم مبناي نمادهاي 
داراي صف خريد و فروش در بازار پايه، تصميم گرفت 
كه حجم مبناي نمادهاي بازار پايه را در صورتي كه به 
م��دت ۲۰ روز معامالتي در صف فروش يا صف خريد 
باشند، به ۱ تغيير دهد كه به معناي حذف حجم مبنا 
براي اين نمادها خواهد بود. بر اين اساس، حجم مبناي 
نمادهاي معامالتي حرهش��ا۱، ساذري۱، سنوين۱، 
شكف۱، فسديد۱، پارتا۱، ثقزوي۱، ثنظام۱، حاريا۱، 
خفناور۱، س��خواف۱، س��فارود۱، فالوم۱، فنرژي۱، 
قجام۱، گپارس۱، واحصا۱، وصنا۱، وشمال۱ از فردا 
به ۱ تغيير خواهد يافت. قفل شدن نمادها در صفوف 
فروش يا خريد در روزهاي هيجاني منفي و مثبت بازار 
سرمايه همواره يكي از مشكالت اصلي سهامداران بوده 

و توان نقدشوندگي بازار سرمايه را كاهش داده است.

   منظور از حجم مبنا چيست؟
در سال ۱۳۸۲ و در زمان فعاليت دكتر حسين عبده 
تبريزي به عنوان رييس س��ازمان بورس اوراق بهادار 
ايران، ابزاري تحت عنوان حجم مبنا معرفي شد. البته 
قوانين مربوط به حجم مبنا از زمان به وجود آمدن تا 
االن دچار تغييرات زيادي شده است كه در ابتداي اين 

گزارش به آخرين تغيير آن اشاره شد.
براي آش��نايي با مفهوم حجم مبنا، بهتر است ابتدا با 
قيمت پاياني آش��نا شويم. قيمت پاياني عبارت  است 
از ميانگين وزني قيمت معامالت هر نماد در يك روز 
معامالتي. همچنين حجم مبنا، حداقل تعداد سهامي 
از يك نماد است كه بايد در يك روز معامالتي، خريد و 
فروش شود تا تمام درصد تغييرات مجاز در آن روز در 

تعيين قيمت پاياني لحاظ ش��ود. به اين ترتيب اگر 
حجم معامالت يك نماد از حجم مبناي آن بيشتر 
شود، قيمت پاياني سهم برابر با ميانگين وزني قيمت 
معامالت انجام ش��ده آن سهم خواهد بود. از طرفي 
اگر براي مثال حجم معامالت يك نماد برابر با نصف 
حجم مبنا باشد، ميزان نوسان قيمت پاياني برابر با 

نصف ميانگين وزني قيمت معامالت سهم است.

   پايان صف هاي خريد
فردين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه درمورد 
تاثير حذف حجم مبناي نمادهاي داراي صف خريد يا 
فروش طي ۲۰ روز كاري متوالي در بازار پايه فرابورس 
بر بازار سهام، مي گويد: اين مصوبه عالوه بررفع مشكل 
فش��ردگي خريد و فروش صف ها ك��ه نقدينگي بازار 
را تحت ش��عاع قرار داده بود، س��بب كاهش ريسك 
سرمايه گذاري نيز مي شود از سوي ديگر اين مصوبه به 
نوعي مقدمه اي بر خواسته سهامداران و فعاالن بازار 

سرمايه در تغيير و افزايش دامنه نوسان است.
او تصريح مي كند: چنانچه باز كردن دامنه نوس��ان يا 
افزايش دامنه نوسان فعلي به هر دليل مقدور نباشد، 
تصميمي كه فرابورس در راس��تاي حذف حجم مبنا 
براي صف هاي خريد و ف��روش نمادهاي پايه گرفته، 
مي تواند بهترين راه حل جايگزين براي شرايط فعلي 

باشد و نقدينگي را به بازارسرمايه بازگرداند.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه توضيح مي دهد: اميد 
مي رود با بهتر شدن روند معامالت در بازارسرمايه تعداد 
روزهاي كاري كه بابت حذف حجم مبنا اتفاق مي افتاد، 
كاهش يابد. زيرا سهم ها بايد به سمتي حركت كنند 
كه بتوانند ارزش واقعي خود را براساس عرضه و تقاضا 
به دس��ت آورند. در حال حاضر بازار همچنان درگير 
شركت هايي است كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ تاكنون به 
سبب اعمال گره معامالتي و وجود حجم مبنا درگير 
صف هاي فروش هستند به همين خاطر به نظر مي رسد 
اين تصميم بس��يار درس��ت و منطقي بوده كه سبب 
جمع شدن صف هاي فروش مي شود. او مي گويد: اين 
مصوبه اي كه توسط سرپرست فرابورس گرفته شد، 
نش��ان از توجه وي به اظهارنظر كارشناسان و فعاالن 
اين حوزه دارد، زيرا اجراي اين تصميم از يك سو نوسان 
را كنترل مي كند و از طرف ديگر سبب كشف قيمت 
واقعي سهم هاي حاضر در بازار سهام مي شود. اجراي 
آزمايشي اين طرح بر نمادهاي پايه فرابورس مي تواند 
در صورت موفقيت الگوي مناسبي براي ساير بازارهاي 

فرابورس و فراتر از آن براي كليت بازار سرمايه باشد.

   وضعيت تغيير مي كند؟
طي روزهاي هيجاني سال ۱۳99، مشكل قفل شدن 
صفوف خريد برخي نمادها معضل بزرگي در مسير روان 
شدن معامالت بود كه در طول زمان به ايجاد حباب هاي 

قيمتي نيز انجاميد. پس از آن نيز در زمان ريزش بازار 
س��رمايه، هيجان منفي فروش، داد و س��تدهاي روان 
در معامالت اين نمادها را با مش��كل جدي روبرو كرده 
بود. اين معضل به ويژه در نمادهاي بازار پايه فرابورس 
مشهودتر بود؛ نمادهايي كه در روزهاي هيجان خريد، 
به شكلي حبابي رشد كرده و حاال در روزهاي ريزش در 
هيجان منفي فروش گرفتار شده و فرصت اصالح و واقعي 
شدن قيمت س��هم را از دست داده بودند.  در اين ميان 
در كنار كند شدن معامالت و زيان آن براي شركت ها، 
سرمايه هاي سهامداران نيز مدت ها در اين نمادها بلوكه 
شده است. اين در حالي بود كه با توجه به رشد نرخ تورم 
و كاه��ش ارزش پول، هر روز از ارزش اين س��رمايه ها 
كاسته مي شد. اين روند ريسك بازارگرداني را نيز براي 
شركت هاي بازارگردان افزايش داده و اين شركت ها را 
از ورود به اين نمادها منصرف مي كرد. بدين ترتيب روند 
قفل بودن نمادها طي ماه هاي گذشته تداوم داشته است.  
بررسي وضعيت نمادهاي اعالم شده از سوي فرابورس 
براي حذف حجم مبنا نش��ان مي ده��د به رغم نزول 
سنگين شاخص كل طي ماه هاي گذشته، اين نمادها 
هنوز موفق نشده اند اصالح مناسبي را تجربه كنند و به 
سطح ارزندگي برسند. از همين رو گفته مي شود حذف 
حجم مبنا خواهد توانس��ت تا حد زي��ادي به اصالح 
قيمتي اين نمادها كمك كرده و با روان شدن معامالت، 

پول هاي بلوكه شده سرمايه گذاران را آزاد كند.
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عرضه اوليه سرخابي ها در انتظار 
صورت هاي مالي پرسپوليس

 حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي به 
آخرين جزييات عرضه اوليه سهام دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس اش��اره كرد و افزود: عرضه اوليه سهام دو 
باشگاه كه از مدت ها قبل در حال پيگيري است حداكثر 
تا بهمن ماه انجام مي شود. وي اظهار داشت: براي عرضه 
اوليه سهام اين دو باشگاه برخي از برنامه هاي پيشنهادي 
را در دس��تور كار داريم كه در اين زمينه جلساتي را به 
صورت روزانه با باشگاه ها برگزار مي كنيم و پيشنهادهاي 
الزم ارايه داده مي ش��ود تا عرضه اوليه آنها انجام شود. 
قربان زاده گفت: در تالش هستيم تا صورت هاي مالي 
اين دو باش��گاه تا تاريخ ۱۵ دي ماه در اختيار مسووالن 
قرار گيرد تا بتوانيم هر چه زودتر عرضه اين دو باشگاه را 
به مرحله اجرا برسانيم. رييس سازمان خصوصي سازي 
اظهار داش��ت: اكنون صورت مالي باش��گاه استقالل 
ارايه شده اس��ت و فقط در انتظار صورت مالي باشگاه 
پرسپوليس هس��تيم. وي تاكيد كرد: در صورت ارايه 
صورت مالي دو باشگاه، مسائل مربوط به صورت هاي 
مالي آنها هر چه سريع تر بررس��ي مي شود و بعد از آن 
باقي اقدامات مربوط به عرضه اوليه را انجام خواهيم داد. 
قربان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چندين سال 
است كه وعده عرضه اوليه اين دو باشگاه داده شده است 
اما تاكنون به مرحله اجرا نرسيده است، آيا عرضه اوليه 
سهام اين دو باشگاه در بهمن ماه قطعي است يا خير؟ 
ابراز اميدواري كرد اين بار و با توجه به پيگيري هاي جدي 
كه در حال انجام است عرضه اوليه سهام اين دو باشگاه به 
مرحله اجرا برسد و ما تالش خود را براي اجراي حتمي 
عرضه اولي��ه در پيش گرفته اي��م. وي در پايان گفت: 
اميدواريم اين عرضه اوليه در بهمن ماه انجام و سهام دو 

باشگاه در فرابورس عرضه شوند.

وعده محسن رضايي 
باز هم به تاخير افتاد

اعالم س��ازمان هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد 
كه يارانه معيشتي در دي ماه بدون تغيير پرداخت 
خواهد ش��د، اين اعالم با توجه به اينكه مشموالن 
يارانه جديد همان يارانه بگيران معيشتي هستند، 
احتمال پرداخت در ماه جاري را كمرنگ كرده است. 
اواخر آذرماه ۱۴۰۰، معاون اقتصادي رييس جمهور 
اعالم كرد كه در اوايل دي ماه يارانه جديد با افزايش 
دوبرابري يارانه ها پرداخت خواهد داشت، در ادامه 
وزي��ر اقتصاد اعالم كرد كه زمان مش��خصي براي 
پرداخت يارانه جديد در دي ماه نيست. اين در حالي 
بود كه گفته مي ش��د در مورد زمان پرداخت هنوز 
توافقي صورت نگرفته است، ولي احتمال پرداخت با 
يارانه معيشتي مطرح بود، چراكه جمعيت مشمول 
يارانه جديد همان يارانه بگيران معيشتي هستند. 
فعال جريان پرداخت يارانه جديد مبهم است و زمان 
مشخصي براي آن در دي ماه ۱۴۰۰ نيست مگر در 
روز هاي آينده تصميم ديگري اتخاذ شده و پرداخت 

در دستور كار قرار بگيرد.

آمادگي پرداخت سود
از طريق سجام 

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
درباره پرداخت س��ود شركت ها از طريق سامانه 
سجام گفت: زيرساخت هاي فني الزم براي اين 
امر در شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار 

و تسويه وجوه به طور كامل ايجاد شده است.
عش��قي با بيان اينكه اگرچه اكنون زمان تقسيم 
سود سهام ش��ركت ها نيس��ت، افزود: بايد براي 
برخي شركت ها، الزام قانوني براي پرداخت سود 
سهام از طريق س��امانه سجام تصويب شود، زيرا 
برخي از بانك هايي كه در بورس هس��تند اعالم 
كردند كه به دليل اينكه ما بانك هس��تيم س��ود 

سهام را خودمان پرداخت مي كنيم.
وي گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد 
الزام قانوني ش��ركت ها به پرداخت سود از طريق 
سامانه سجام را در پيش نويس طرح اصالح قانون 

بازار اوراق بهادار آورده است.
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در پايان 
گفت: همانطور ك��ه وعده داده بوديم طي دو ماه 
اخير تمام زيرس��اخت هاي فن��ي الزم انجام و با 
تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار در مجلس 
شوراي اسالمي شاهد پرداخت سود سهام همه  
ش��ركت هاي حاضر در ب��ازار س��رمايه از طريق 

سامانه سجام خواهيم بود.

ارز ۴۲۰۰ توماني
به تدريج حذف شود

ايرن�ا| غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته 
فقهي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار به تاثير 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بر اقتصاد كش��ور اشاره 
كرد و افزود: بيش��تر كارشناسان و نيز مسووالن 
دولتي معتقد به حذف حتمي ارز ۴۲۰۰ توماني 
از اقتصاد كشور هستند و بارها سخنان زيادي از 
سوي مسووالن مختلف نسبت به اين اقدام مثبت 

مطرح شده است. 
وي اظهار داش��ت: با توجه به نظر مثبت فعاالن 
بازار براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اما بايد زمان 
كنار گذاشته شدن آن مورد توجه مسووالن قرار 
گيرد و بهتر است اين اقدام تحت شرايطي انجام 
ش��ود كه نرخ تورم در اقتصاد كش��ور با كاهش 

همراه شده باشد.
مصباحي مقدم با بيان اينك��ه حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي از جمله اقدام��ات مثبتي اس��ت كه از 
ابتداي كار دولت سيزدهم مورد تاكيد مسووالن 
قرار گرفت��ه، تصريح كرد: اكن��ون اجراي آن به 
دليل توجه ج��دي رييس جمهور و صحبت هاي 
اخي��ر وي در اي��ن زمينه رنگ واقعي��ت به خود 

گرفته است.
ريي��س كميته فقهي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار ب��ا اعتقاد ب��ر اينكه اثر مثب��ت حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني از اقتصاد كشور بر كسي پوشيده 
نيست، گفت: اين موضوع نبايد از ذهن مسووالن 
خارج باشد كه حذف ارز ترجيحي نيازمند زمان 
 مناس��ب اس��ت و اجراي آن بايد در زمان مقرر 

صورت بگيرد.
وي ادامه داد: مسووالن بايد اين موضوع را مدنظر 
قرار دهند كه زماني ارز ۴۲۰۰ توماني از اقتصاد 
كشور حذف ش��ود كه به طور حتم نرخ تورم در 
كش��ور با كاهش همراه شده باش��د؛ در غير اين 
صورت تحت تاثير ايجاد ش��وك هاي قيمتي در 
كاالهاي مختلف شاهد وجود برخي از مشكالت 

و معضالت در كشور خواهيم بود.
رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به اينكه ايجاد چنين مساله اي بي تاثير 
در تش��ديد تورم در اقتصاد كش��ور نخواهد بود، 
گفت: همچنين طبق برآوردهاي صورت گرفته 
از س��وي دولت، ب��ا ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني تا 
 حدودي ش��اهد افزايش تورم در اقتصاد كش��ور 

خواهيم بود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
تورمي كه در كشور تحت تاثير حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني از اقتصاد كشور ايجاد مي شود، تورم ناشي 
از هزينه است، گفت: در اين ميان تورم انتظاري 
به عنوان مس��اله اي بس��يار مهم تلقي مي شود 
كه در ص��ورت افزايش انتظ��ارات تورمي ديگر 
 تورم حاكم در كش��ور قابل ارزيابي و پيش بيني

 نخواهد بود.
مصباحي مق��دم با بيان اينكه ب��ا توجه به وجود 
چنين مسائلي، ارز ۴۲۰۰ توماني بايد در شرايطي 
از كشور حذف شود كه تورم در كشور كاهش پيدا 
كرده باشد، اظهار داشت: به هيچ عنوان اين اتفاق 
نبايد به ص��ورت يك باره صورت بگيرد بلكه بهتر 
است حذف اين ارز از اقتصاد كشور به صورت آرام 

و تدريجي انجام شود.
وي ب��ه تاثير ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ي بر روند 
معامالت بازار س��رمايه هم اش��اره كرد و افزود: 
تاثير اين اقدام دولت نمي توان��د با تاثير چندان 
منفي بر روند معامالت بازار سرمايه همراه باشد، 
بلكه بايد گفت با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني شاهد 
اثر مثبت اين اتفاق بر كليت بازار سرمايه و سهام 

شركت هاي حاضر در اين بازار خواهيم بود.
از فروردين ماه س��ال ۱۳9۷ و پس از نوس��انات 
ارزي س��ال ۱۳9۶ دول��ت دوازدهم ب��ا ادعاي 
حمايت از مردم در مقابل فش��ارهاي اقتصادي 
اقدام به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني تحت عنوان 
ارز ترجيح��ي كرد كه طبق برخ��ي برآوردها در 
س��ال هاي پس از تصويب اين طرح بيش از ۶۰ 
ميليارد دالر از ذخاير ارزي كشور براي واردات با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص يافته است كه سبب 
هدررفت حجم عظيمي از منابع ارزي كشور در 
شرايط تحريمي ش��ده و فايده چنداني هم براي 

اقشار كم درآمد نداشته است.

مزيت هاي عرضه امالك مازاد 
بانك ها در بورس كاال

معين محمدي پور، ريي��س اداره مطالعات اقتصادي 
ب��ورس كاالي ايران در رابطه با اين پرس��ش كه بورس 
كاال تا به امروز چ��ه اقداماتي براي ورود و فروش امالك 
مازاد دولت انجام داده است؟ اظهار كرد: از تابستان سال 
گذشته اقدامات الزم انجام گرفته و بستر عرضه امالك 
و مستغالت از نظر مقرراتي و سامانه معامالتي در بورس 
كاال مهيا ش��ده و چند مورد معامله نيز در سال گذشته 
صورت گرفته است. وزارت راه و شهرسازي، وزارت دفاع 
و بانك اقتصاد نوين از جمله سازمان هايي بودند كه در 
بورس كاال عرضه امالك داشته اند. او گفت: براي عرضه 
امالك بانك ها در بورس كاال س��ال گذش��ته شبهاتي 
وجود داش��ت و استدالل مي شد كه با توجه به مقررات 
 فعلي بانك مركزي، بانك ها نمي توانند در بورس عرضه 
داشته باشند. در اين زمينه بانك ها اظهار كردند كه بانك 
مركزي دستورالعمل مزايده اموالي ابالغ كرده كه بايد 
حتما از آن روش عمل كنند. اما پاس��خ بورس كاال اين 
بود كه قوانين ديگري موجود اس��ت كه صراحت دارد 
و س��ازوكار بورس كاال موازي با مقررات بانك مركزي 
قابل استفاده است. محمدي پور ادامه داد: در اين زمينه 
استعالمي از بانك مركزي انجام گرفت و اين نهاد نظارتي 
اعالم كرد بانك ها هيچ گونه مشكلي براي فروش امالك 
مازاد خود از مسير بورس كاال ندارند و مكتوبات آن نيز 
براي كليه بانك ها ارسال ش��د. همچنين در تابستان 
امسال با بانك ها مكاتباتي براي عرضه امالك در بورس 
كاال صورت گرفت و برخي بانك ها پيش قدم شدند و در 
حال حاضر در مراحل اوليه حضور در بورس هس��تند. 
او افزود: با كليه بانك ها مكاتبات اوليه انجام شده و نامه 
اس��تعالم از بانك مركزي برايشان ارسال شده است. به 
عنوان مثال با بانك صادرات، تجارت، ملي، ملت، شهر 
و سپه مكاتبات زيادي داشته ايم تا بتوانيم دغدغه هاي 
اين بانك ها براي عرضه امالك مازادشان در بورس كاال 
را به حداقل برسانيم. محمدي پور گفت: در حوزه عرضه 
امالك در بورس كاال، امالك بايد سند تك برگ، رسمي 
و گواهي پايان كار داشته باشد و در تصرف عدواني نباشد 
كه به طور طبيعي اين معيارها در خصوص همه امالك 
بانك ها صدق نمي كند. او در آخر با اشاره به مزيت هاي 
عرضه امالك در بورس كاال، بي��ان كرد: عرضه امالك 
نهادهاي دولتي در بورس نيازي به توديع تضامين ندارد 
و كليه نهادهاي دولتي و خصوصي و بانك ها تا لحظه اي 
كه معامله انجام نشود هيچ هزينه اي پرداخت نمي كنند 
و اگر معامله انجام شود هزينه اندكي به عنوان كارمزد 
معامله در حدود ۲ در هزار تا سقف ۲۰ ميليون تومان بايد 
بپردازند. نكته ديگر اينكه اگر بانك ها براي عرضه امالك 
در بورس كاال اقدام كنند مي توانند از مزيت هايي مانند 
افزايش تعدد برگزاري حراج مجدد در مدت زمان كوتاه و 
استفاده از شبكه بازاريابي و اطالع رساني بورس كاال براي 

جذب مشتري بهره مند شوند.

»تعادل« جديدترين مصوبه بازارسرمايه را بررسي مي كند

نقدينگيبهبورسبازميگردد؟

سهم ۵۰ درصدي پتروشيمي ها در تامين ارز سامانه نيما

خروج نقدينگي از بورس ادامه دارد

جعفر ربيعي، مديرعامل هلدين��گ خليج فارس در 
نشس��ت خبري واگذاري س��هام دولت در هلدينگ 
خليج فارس گفت: يكي از فلسفه هاي خصوصي سازي 
افزايش كارايي شركت ها و نيز بهبود وضعيت آنها نسبت 
به قبل از واگذاري است. به طور معمول گفته مي شود 
در سيس��تم غيردولتي كارايي و كارآمدي شركت ها 
باال است كه در اكثريت واگذاري هاي انجام شده اين 
موضوع رخ داده اس��ت. ربيعي افزود: سال 9۲ و بعد از 
اينكه تعدادي از شركت هاي پتروشيمي به بخش غير 
دولتي واگذار شدند تصميم گرفته شد تا شركت هاي 
باقي مانده در قالب يك هلدينگ جمع آوري و به بخش 
غيردولتي واگذار شوند. وي ادامه داد: تا قبل از آن سهام 
برخي از شركت هاي پتروش��يمي به صورت مجزا به 
بخش غيردولتي واگذار ش��ده بود، اما در پايان سال 
9۱ اين تصميم اتخاذ ش��د كه بهتر است تا شركت ها 
جمع آوري ش��وند و به صورت هلدينگ خليج فارس 
درآيند. مديرعامل هلدينگ خليج فارس بيان داشت: 
در آن س��ال اين هلدينگ با حضور ۱۵ شركت شكل 
گرفت و در اوايل س��ال 9۲ در بورس عرضه شد. اين 
در ش��رايطي بود كه از ۱۵شركت وارد شده به بورس 
۶ ش��ركت زيان ده بودند. وي اعالم كرد: اكنون پس از 
هشت سال، ديگر هيچ شركت زيان دهي در هلدينگ 

پتروش��يمي خليج فارس حضور ندارد و يكي از آثار 
خصوصي سازي در صنعت پتروشيمي اين است كه 

همه شركت ها با سوددهي خوبي همراه بوده اند.
ربيعي گفت: در س��ال 9۱ و قبل از خصوصي سازي، 
مجموعه س��ود ش��ركت هاي تابعه هلدينگ خليج 
فارس س��ه هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بود اما در سال 
99 اين عدد به ۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد و حدود 
۱۵ برابر شد. وي افزود: در سال ۱۴۰۰ به طور حتم اين 
عدد افزايش پيدا مي كند و مجموعه سود شركت هاي 
تابعه هلدينگ خليج فارس به حدود ۷۰ هزار ميليارد 
تومان خواهد رسيد. مديرعامل هلدينگ خليج فارس 
خاطرنشان كرد: يكي از نگراني هاي موجود اين است 
كه در صورت خصوصي سازي شركت ها كارگران بيكار 
خواهند شد، در حالي كه در هلدينگ پتروشيمي اين 
اتفاق رخ نداده و اش��تغال اين شركت به دليل وجود 
پروژه هاي جديد ۲ برابر شده و از ۱۲ هزار نفر به حدود 

۲۵ هزار نفر افزايش يافته است.
وي به افزايش سرمايه ش��ركت ها اشاره كرد و گفت: 
افزايش س��رمايه به معناي افزايش ثروت سهامداران 
اس��ت. ربيعي ادامه داد: در سال 9۱ سرمايه هلدينگ 
خليج فارس حدود ۲۵۰ ميليارد تومان بود، در حالي 
كه سال گذشته سرمايه پتروشيمي خليج فارس به ۲۸ 

هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيد و ممكن است تا پايان 
سال جاري اين عدد به ۵۰ هزار ميليارد تومان برسد؛ 
سرمايه اين شركت نسبت به قبل از واگذاري ۲۰ برابر 
شده اس��ت. وي درباره ورود سهام پتروشيمي اروند و 
بندر امام )ره( نيز گفت: در آينده اين اتفاق رخ مي دهد، 
تاكنون رقمي معادل چهار هزار ميليارد تومان از طريق 
اوراق مبتني بر سهام و اوراق اجاره از بازار سرمايه تامين 
مالي كرده ايم، اكنون مجوز تامين مالي ۶ هزار ميليارد 
توماني ديگر هم داريم كه ممكن اس��ت در بهار سال 
آينده انجام شود. مديرعامل هلدينگ خليج فارس با 
تاكيد بر اصالح س��اختارهاي مالي در اين هلدينگ، 
تاكيد كرد: شركت هاي دولتي داراي حساب هاي باز 
زيادي هستند، اما در زمان واگذاري بايد تكليف همه 

حساب ها مشخص شود.
به گفته ربيعي، هلدينگ پتروشيمي خليج فارس تا 
قبل از خصوصي س��ازي با حدود چهار ميليارد دالر 
بدهي ارزي همراه بود كه امروز اين عدد به رقمي كمتر 

از ۲۰9 ميليون دالر رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: مس��اله ديگر مربوط به عرضه 
شركت هاي تابعه در بورس است، زماني كه هلدينگ 
خلي��ج ف��ارس در بورس عرضه ش��د هي��چ يك از 
شركت هاي تابعه در بورس حضور نداشتند، اكنون 

عالوه بر كل هلدينگ خليج فارس هش��ت شركت 
ديگر تابعه مانند پتروش��يمي نوري، پتروش��يمي 
بوعلي، پتروشيمي تندگويان و نيز پتروشيمي اروميه 
در بورس عرضه ش��دند. ربيع��ي بابيان اينكه عرضه 
شركت در بورس نيازمند مقدماتي است و هر شركتي 
استحقاق عرضه در بورس را ندارد، گفت: شركت ها 
براي عرضه در بورس بايد داراي ويژگي هايي از نظر 
سودآوري و مناس��ب بودن ساختار مالي باشد و بعد 
از د ارا ب��ودن اين ويژگي ها ق��ادر به عرضه در بورس 
خواهند بود. مديرعامل هلدينگ خليج فارس اظهار 
داش��ت: ورود حجم زيادي از ش��ركت ها در بورس، 
بدين معناس��ت كه بورس س��ودآوري ش��ركت ها 
را تاييد كرده اس��ت و م��ردم به راحت��ي مي توانند 
س��هام آنها را خريداري كنند كه اين شفافيت و نيز 
اتفاق بعد از خصوصي س��ازي رخ داده است. وي به 
تامين مالي پروژه ها اش��اره كرد و ادامه داد: اكنون 
در صنعت پتروش��يمي در توس��عه صنعت پيشتاز 
هس��تيم، هلدينگ خليج ف��ارس در توليد صنعت 
پتروشيمي مقام اول را در كشور دارد. ربيعي اظهار 
داشت: اكنون ۲۸ پروژه پتروشيمي در حال احداث 
اس��ت، اين پروژه ها از پروژه هاي كوچك آغاز و به 

مگاپروژه هاي ۳.۵ ميليارد دالري ادامه دارد.

ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته 
يعني چهارش��نبه، هش��تم دي ماه با ۲ هزار و ۵۵۳ 
واح��د كاهش، در جايگاه يك  ميلي��ون و ۳9۷ هزار 
واحدي قرار گرفت. در معام��الت اين روز بيش از ۶ 
ميليارد و ۵۶۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۵ هزار و 9۰ ميليارد ريال داد و س��تد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۷۳9 واحد افزايش 
به ۳۶۸ هزار و 99 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با ۴۶۵ واحد رش��د به ۲۳۱ هزار و ۴9۵ واحد رسيد. 
ش��اخص بازار اول، يك هزار و ۸۸۷ واحد و شاخص 
بازار دوم، پنج  هزار و ۸۷ واحد كاهش داشتند. عالوه 
بر اين، در بي��ن همه نمادها، بان��ك ملت )وبملت( 
با ۶۴۵ واح��د، گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد 
)واميد( با ۴۸۳ واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران )حكش��تي( با ۳۰۶ واحد، بانك صادرات ايران 
)وبصادر( با ۲۵۳ واح��د، معدني و صنعتي چادرملو 
)كچاد( با ۲۳۵ واحد، بانك تجارت )وتجارت( با ۲۰۱ 

واحد، خدمات انفورماتيك )رانف��ور( با ۱۲۲ واحد، 
پارس خودرو )خپارس( با ۱۲۱ واحد، توليدي فوالد 
سپيد فراب كوير )كوير( با ۱۱۷ واحد، بانك اقتصاد 
نوين )ونوين( با ۱۱۱ واحد و گروه مپنا )رمپنا( با ۱۰9 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و ۲۳ واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با 9۳۰ واحد، 
ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۴99 واحد، شركت 
سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۴۶۷ واحد، پااليش 
نفت بندرعباس )شنبدر( با ۴۰۲ واحد و پااليش نفت 
اصفهان )شپنا( با ۳۸۲ واحد با تاثير منفي بر شاخص 

بورس همراه شدند.
 برپاي��ه اي��ن گ��زارش، در اي��ن روز نماد ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، ايران خودرو 
)خ��ودرو(، پارس خ��ودرو )خپ��ارس(، ملي صنايع 
مس اي��ران )فملي(، بان��ك ملت )وبمل��ت(، گروه 
دارويي بركت )بركت( و سايپا )خساپا( در نمادهاي 

ُپرتراكنش قرار داشتند گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك  ميليارد و ۸۱۰ ميليون برگه س��هم به 
ارزش چهار هزار و ۲۷۷ ميليارد ريال داد و ستد شد.

   فرابورس افزايشي شد
در آخري��ن روز كاري هفته ش��اخص فرابورس بيش 
از ۶ واح��د افزايش داش��ت و بر روي كان��ال ۱۸ هزار 
و ۸۳۶ واح��د ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك 
ميلي��ارد و 9۴۰ ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش ۲۴ 
ه��زار و ۳۱۶ ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. طي روز 
چهارشنبه نمادهاي بيمه پاسارگاد )بپاس(، فرابورس 
ايران )فراب��ورس(، صنعتي مين��و )غصينو(، صنايع 
ماديران )ماديرا(، توس��عه خدمات دريايي و بندري 
سينا )حس��ينا(، تجارت الكترونيك پارسيان كيش 
)تاپكيش( و فرآورده هاي غذاي��ي و قند چهارمحال 
)قچ��ار( با تاثير مثبت بر ش��اخص فراب��ورس همراه 

بودند. همچنين شركت س��رمايه گذاري صبا تامين 
)صبا(، صنايع پتروش��يمي تخت جمشيد )شجم(، 
پتروشيمي تندگويان )ش��گويا(، زغال سنگ پرورده 
طبس )كزغال(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، ريل 
پرداز نوآفرين )حآفرين( و پااليش نفت الوان )شاوان( 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   كاهش دوباره ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، ارزش 
س��هام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.۴درصد 
كاهش يافت و ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني، يك 
ميليون توماني و ۴9۲هزار توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۲ ميليون و ۷۱۵هزار تومان، ۲۳ ميليون 
و 9۵۳ه��زار تومان و ۱۱ ميليون و ۷9۲هزار تومان 
رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش ۶۰درصد 
قابل فروش سبد۵۳۲هزار توماني سهام عدالت به 

۷ ميليون و ۶۲9هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
نخستين نشانه از عدم تحقق وعده ساخت 4 ميليون 
مس��كن در 4 س��ال با پايان مهلت قانوني واگذاري 
زمين از س��وي دس��تگاه هاي دولتي و حكومتي به 
وزارت راه و شهرس��ازي در حالي كه دستگاه هاي 
يادش��ده اين قانون را به طور كام��ل اجرا نكرده اند، 
بروز يافته است. مس��اله اي كه براي پيشبرد قانون 
جهش توليد و همچنين وعده دولت سيزدهم براي 
خانه دار كردن مردم، بسيار حياتي و مهم است و در 
واقع، مهم ترين نهاده توليد مسكن به شمار مي رود. 
با اين حال، به نظر مي رس��د، دول��ت براي كاهش 
پيامدهاي اين نقيص��ه و همچنين با هدف افزايش 
تعداد واحدهاي مسكوني در اين طرح انبوه سازي، 
تدابير ديگري نيز انديشيده است، به گونه اي كه در 
هفته جاري، معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد، 
تس��هيالت در نظر گرفته شده براي نهضت ساخت 
مس��كن به همه پروژه هاي ساخت و ساز مسكن در 
كشور تعلق مي گيرد و س��ازندگان مي توانند براي 
س��اخت پروژه خود از اين وام استفاده كنند. البته 
اين ايده هم با مش��كل مواجه اس��ت، چرا كه توان 
تس��هيالت دهي بانك ها به ويژه ب��راي طرح هاي 
»تكليفي« از سوي دولت به شدت افت كرده است و 
فشار مالي به بانك ها تبعات جبران ناپذيري را براي 
بانك ها و اقتصاد كشور به همراه خواهد آورد. آنگونه 
كه كارشناسان بانكي اعالم كرده اند، دولت سيزدهم 
اگرچه منابع مالي مورد نياز براي هزينه هاي خود را 
از محل استقراض از بانك مركزي تامين نمي كند، 
اما تامين اين منابع از نظام بانكي صورت مي گيرد و 
همين مساله منجر به تقويت موتور دوم خلق پول، 
رشد نقدينگي و در نهايت تورم- تشديد فشارهاي 

مالي به احاد مردم- خواهد شد.
در چنين ش��رايطي است كه گزارش شده، با وجود 
اتمام مهلت واگذاري زمين توس��ط دس��تگاه هاي 
دولتي ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي براي س��اخت 
مسكن، ميزان زمين سند خورده براي توليد انبوه 

واحد مسكوني بسيار ناچيز عنوان شده است.
آنگونه كه فارس گزارش كرده اس��ت، تامين زمين 
يك��ي از مهم ترين اركان تحقق س��اخت 4 ميليون 
واحد مس��كوني در 4 سال دولت به حساب مي آيد، 
زيرا عمده هزينه يك واحد مسكوني مرتبط با هزينه 
زمين اس��ت. در همين رابط��ه در مدل هاي توليد 
انبوه مسكن نظير س��ازوكار اجاره 99 ساله، زمين 
در اختيار دولت با حفظ مالكيت به متقاضيان واجد 

شرايط اجاره داده مي شود.
با توجه به اهميت مس��اله زمين، تنها قانون كشور 
در حوزه ساخت مسكن يعني قانون جهش توليد و 
تامين مسكن به اين مساله ورود جدي كرد و زمينه 
تامين زمين براي توليد انبوه مس��كن و پاس��خ به 

تقاضاي موجود را فراهم آورد.

     جزييات تامين زمين در قانون 
به اس��تناد م��اده 7 قان��ون جهش تولي��د و تامين 
مس��كن، وزارت راه و شهرسازي موظف است براي 

اج��راي برنامه هاي حمايتي نس��بت ب��ه واگذاري 
اراضي موردنياز ساخت مسكن به صورت يك عقد 
اجاره 99 ساله اقدام كند. عقد اجاره براي سال اول 
حداكثر معادل 20 درص��د قيمت منطقه اي زمين 
مسكوني متناسب با قدرالسهم هر متقاضي در همان 
س��ال با يك درصد ارزش كارشناسي روز زمين در 
ابتداي س��ال واگذاري تعيين مي ش��ود و اين رقم 
براي س��ال هاي آينده تا 99 سال، ساالنه به ميزان 

15 درصد افزايش مي يابد.
قانون جهش توليد مسكن، عالوه بر مشخص كردن 
تكليف وزارت راه و شهرسازي براي واگذاري زمين 
به ش��يوه اجاره 99 ساله براي س��اخت مسكن به 
تقاضاي مصرفي واجد ش��رايط در ماده 10 شرايط 
تامين زمين هم پاس��خ داده است. در همين راستا، 
همه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه هاي دولتي 
و همچنين ش��ركت هايي كه 100 درصد سرمايه 
و س��هام آنها متعلق به دولت است، مكلف هستند 
نسبت به واگذاري و تحويل رايگان ارضي در اختيار 
خود بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي اقدام 

نمايند.

     مهلت واگذاري زمين تمام شد
در همين رابطه، قانون ب��راي ضمانت اجرايي ماده 
در تبصره يك اين ماده تاكيد كرده اس��ت، چنانچه 
دس��تگاه هاي موضوع اين ماده ظرف 2 ماه از تاريخ 
درخواس��ت وزارت راه و شهرس��ازي نس��بت ب��ه 
واگذاري و تحويل زمين و تس��ليم اسناد و مدارك 
آن اقدام نكنند، ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند 

به درخواس��ت وزارت راه و شهرس��ازي، ظرف يك 
ماه به ترتيب يادش��ده، اقدام و سند مالكيت جديد 
را به نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرس��ازي 

صادر نمايند.
با توجه به مت��ن صريح قانون نس��بت به واگذاري 
زمين ه��اي دولتي ب��ه وزارت راه و شهرس��ازي، با 
گذش��ت 3 م��اه از ابالغ اي��ن قان��ون در تاريخ يك 
مه��ر س��ال 1400، در حال حاضر مهل��ت 2 ماهه 
دس��تگاه هاي ب��راي ارايه زمي��ن ب��ه وزارت راه و 
شهرسازي و همچنين مهلت يك ماهه ادارات ثبت 
اس��ناد و امالك براي صدور سند مالكيت جديد به 
نام دولت با نمايندگي وزارت راه و شهرس��ازي در 

تاريخ 1 دي ماه سال 1400 به پايان رسيده است.

     زمين هاي واگذار شده بسيار ناچيز است
با وجود گذش��ت 7 روز از مهلت تعيين ش��ده براي 
واگذاري زمين هاي دولتي، بنابر اظهارات يك منبع 
آگاه در س��ازمان ملي زمين و مس��كن، زمين هاي 
س��ند خورده از ساير دس��تگاه ها براي وزارت راه و 
شهرس��ازي با وجود اتمام مهلت واگذاري از سوي 

ساير دستگاه هاي دولتي بسيار ناچيز است.
براساس اظهارات اين منبع آگاه با وجود اتمام مهلت 
واگذاري زمين، دستگاه هاي دولتي نسبت به اجراي 
قانون جهش توليد و تامين مسكن امتناع كرده اند. 
در همي��ن رابطه مطابق تبصره 1 م��اده 12 قانون 
جهش توليد و تامين مس��كن، متخلفان از اجراي 
اين حكم ب��ه انفصال از خدم��ات دولتي و عمومي 

محكوم مي شوند.

    جريمه بي اعتنايي به قانون؟
محم��د حميدزاده، كارش��ناس حوزه مس��كن در 
بي��ان بي اعتناي دس��تگاه هاي دولتي نس��بت به 
اجراي قانون جهش توليد و تامين مس��كن گفت: 
»با توجه به متن قانون، دستگاه هايي كه به وزارت 
راه و شهرسازي زمين براي ساخت مسكن ندادند، 
متخلف بوده و از ظرفيت قانوني براي مجازات آنها 
بايد اس��تفاده ش��ود.« اين كارشناس حوزه مسكن 
گفت: »محدوديت هاي تامين زمين به دليل بي عملي 
ساير دستگاه هاي دولتي س��بب شده تا در برخي از 
استان هاي وسيع كشور تنها يك يا دو منطقه براي 
اجراي نهضت ملي مس��كن معرفي شود، براي مثال 
در خوزستان پهناور تنها 2 شهر جديد براي ساخت 
نهضت ملي مسكن در دستور كار قرار گرفته است.«

در همين خصوص اقبال ش��اكري، عضو كميسيون 
عمران مجلس شوراي اس��المي با انتقاد از عملكرد 
دس��تگاه هاي دولت��ي گفت: »اجرا نك��ردن قوانين 
مصوب مجلس شوراي اسالمي بي احترامي به مردم 
است و دستگاه هاي نظارتي بايد با متخلفان از قانون 
برخورد كنند، ما هم در مجلس شوراي اسالمي پيگير 

استيفاي حقوق مردم هستيم.«
به گزارش فارس، تحقق وعده مسكني رييس جمهور 
در قالب ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال به شدت 
وابس��ته به تامين زمين براي واحدهاي مس��كوني 
مذكور است. بر همين اساس اس��تفاده از ظرفيت 
قانون جهش توليد و تامين مسكن بايد به طور ويژه 
در دستور كار قرار گرفته تا زمينه صاحب خانه شدن 

4 ميليون خانوار فاقد مسكن مهيا شود.
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 تبعيض در تعديل بودجه 
بورس آري، شهرداري نه

مهدي چمران، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
با تشريح جزييات جلسه سه ش��نبه شوراي شهر و 
فراكسيون مديريت ش��هري مجلس گفت: حتي با 
اصالح بودجه نيز منابع و اعتبارات مان تغيير زيادي 
نمي كند و دردي از شهر را دوا نخواهد كرد. به عنوان 
مثال، بودجه مترو بايد از 50 ميليارد تومان به 5 هزار 
ميليارد تغيير كند تا بتوانيم در شهر كاري انجام دهيم.

چمران در پاسخ به اينكه آيا اين تغيير اتفاق خواهد 
افتاد يا خي��ر گفت: در زمينه بودجه بورس ش��اهد 
تح��والت زيادي بودي��م و اگر همي��ن تعديل براي 
شهرداري نيز انجام شود، انتظارات ما محقق خواهد 
ش��د. با اين حال پيش��نهادات خود را ارايه داده ايم و 
بايد منتظر نظر مجلس بمانيم. او در گفت وگو با مهر، 
درباره رايزني مجلس در زمينه اصالح بودجه1401 
كل كش��ور گفت: اين جلس��ه با حضور عده زيادي 
از نمايندگان از جمله نايب رييس مجلس و روساي 
كميس��يون ها برگزار ش��د و بحث هاي مختلفي در 
خصوص بودجه 1401 شهرداري و حذف بسياري از 
رديف بودجه ها مطرح شد. وي افزود: در اين جلسه 
به نمايندگان مجل��س اعالم كرديم آنچ��ه بايد در 
بودجه شهرداري ديده مي شده مدنظر قرار نگرفته 
و سهم ش��هرداري ها حتي از بودجه سال جاري نيز 
كمتر است. چمران با بيان اينكه نمايندگان مجلس 
نيز نسبت به كاهش بودجه شهرداري اذعان داشتند، 
بيان كرد: اما متاسفانه به دليل اينكه بودجه به مجلس 
رفته، افزايش سقف رقم مالي آن بسيار مشكل است، 
اما تالش خود را خواهيم كرد تا با كمك كميسيون ها 
بودجه تغييراتي يابد و س��پس در كميسيون تلفيق 
بررسي ش��ود. رييس شوراي اس��المي شهر تهران 
تصريح كرد: اميدوارم بودجه اصالح و ارقام آن مقداري 
بهتر شود اما با توجه به رقم پايه بودجه پيشنهادي، با 
وجود تغييرات نيز آنچه مي خواهيم رخ نخواهد داد. 
چمران خاطرنشان كرد: به طور كلي بايد براي اصالح 
بودجه و افزايش ارقام آن روش هاي ديگري را دنبال 
كنيم چرا كه حتي با اصالح بودجه نيز منابع و اعتبارات 
مان تغيير زي��ادي نمي كند و دردي از ش��هر را دوا 
نخواهد كرد. وي با اشاره به برخي اصالحات در بودجه 
بيان كرد: از جمله مهم ترين موضوعاتي كه در بودجه 
سال آينده نسبت به آن انتقاد داشتيم، اعتبارات در 
نظر گرفته ش��ده براي حمل و نقل عمومي، مترو و 
اتوبوس بود كه با رقم موجود در بودجه رسيدگي به 
مترو، واگن ها و تجهيزات آنها بسيار مشكل است و 
اين ارقام عماًل يك شوخي به حساب مي آيد. چمران 
ادامه داد: چرا كه وقتي به اندازه ساخت 47 متر مترو 
يا ساخت يك ايستگاه اعتبارات داشته باشيم، اين امر 
براي مديريت شهري يك شوخي به حساب مي آيد 
و متاس��فانه ارقام بودجه پيشنهادي سال آينده در 

همين حد كفاف شهر را خواهد داد.

كمبود بودجه براي
نوسازي ناوگان تاكسيراني 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران گفت: در 
حال حاضر بيش از نيمي از تاكسي هاي شهر تهران 
فرس��وده هستند و بودجه پيش��نهادي سال آينده 
نيز براي نوس��ازي تاكس��ي ها كافي نيست. مهدي 
اسماعيل بيگي، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران در گفت وگو با مهر، درباره ميزان تاكسي هاي 
فرسوده شهر تهران گفت: بيش از نيمي از تاكسي ها 
در سن فرسودگي قرار دارند. البته با توجه به تغيير 
آيين نامه قانون هواي پاك، مالك فرسودگي از سن 
خارج و به شاخص دريافت معاينه فني مداوم تغيير 
يافته است. مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران 
افزود: اين بدان معني است كه اگر يك خودرو تاكسي 
نتواند دو دوره مداوم معاينه فني خود را دريافت كند، 
فرسوده محسوب مي شود و در اين زمينه سن خودرو 
معيار نيست. بنابراين با توجه به اين شاخص تعداد 

تاكسي هاي فرسوده ما نيز تغيير مي كند.

تشديد برخورد با 
خودروهاي آالينده

عابد ملكي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري 
ته��ران با تأكي��د بر ل��زوم انتقال نمايش��گاه هاي 
پرمخاط��ب به مجموعه ش��هرآفتاب از تش��ديد 
برخورد با خودروها و موتورس��يكلت هاي آالينده 
در تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، ملكي در پايان 
جلس��ه كميته اضطرار آلودگي ه��واي تهران در 
تشريح مصوبات اين جلسه با تأكيد بر لزوم انتقال 
نمايش��گاه ها از محل نمايش��گاه هاي بين المللي 
تهران به ش��هرآفتاب گفت: بي ترديد براي س��ال 
آينده در سه ماهي كه بيشترين وارونگي هوا اتفاق 
مي افتد وضعيت فعل��ي را نمي پذيريم. قطعا بايد 
نمايش��گاه هاي پرمخاطب به محل ش��هرآفتاب 
منتقل شوند. وي در خصوص مصوبات اين جلسه 
گفت: تصميمات در جلس��ه امروز ب��راي روزهاي 
پنجش��نبه، جمعه و شنبه اتخاذ ش��ده و البته در 
صورت ادامه پايداري هوا و تش��ديد آاليندگي در 
روز جمعه تصميم جديد اتخ��اذ و به اطالع عموم 
ش��هروندان خواهد رس��يد. وي ادام��ه داد: براي 
روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه تشديد برخورد 
با خودروهاي آالينده و جلوگي��ري از خودروهاي 
فاقد برگه معاينه فني و همچنين جلوگيري از تردد 
خودروها و موتورسيكلت هاي آالينده انجام خواهد 
شد. همچنين ممنوعيت تردد شبانه خودروهاي 
س��نگين و گازوئيلي اعمال خواهد شد. وي تأكيد 
كرد: در اين روزها جلوگيري از انجام فعاليت هاي 
عمراني كه موجب تش��ديد آلودگي هوا مي ش��ود 
اجرايي خواهد شد. همچنين بايد از روشن ماندن 
اتوبوس ها و ميني بوس ها در پايانه ها جلوگيري شود 
و همچنين با هر گونه پسماندسوزي و سوزاندن شاخ 

و برگ درختان نيز برخورد خواهد شد.

حلقه اتصال كارآفرينان و نوآوري 
اجتماعي در حل مسائل كشور

سومين دورهمي فعاالن حوزه نوآوري اجتماعي با 
موضوع نقش »كارآفرينان اجتماعي در حل مسائل 
كشور« براي رس��يدن به رويداد بزرگ نوپيا عصر 
روز سه شنبه برگزار ش��د. كارآفرينان اجتماعي با 
حضور بيش از 300 نفر از فعاالن اين حوزه در بستر 
مجازي و همچنين تعدادي از صاحب نظران حوزه 
كارآفريني و فعاالن حوزه نوآوري اجتماعي، موضوع 
»كارآفرينان اجتماعي در حل مس��ائل كش��ور« 
را به بحث و تبادل نظر گذاش��تند. اين دورهمي با 
همت س��تاد نوآوري هاي اجتماع��ي زيرمجموعه 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )رضوان اهلل تعالي 
عليه( برگزار ش��د. »س��يد س��جاد اسم حسيني« 
دبير دورهمي هاي روي��داد ملي نوآوري اجتماعي 
)نوپيا(، در ابتداي اين نشس��ت با اشاره به اهميت 
كارآفرينان اجتماعي و نقش آنها در حل مس��ائل 
كش��ور، گفت: اولين دورهمي رويداد ملي نوآوري 
اجتماعي با حضور اتمي ه��ا همراه بود و همچنين 
دومين دورهمي با همراهي انديشكده ها برگزار شد 
و در دورهمي ام��روز ميزبان كارآفرينان اجتماعي 
و بررس��ي نقش آنها در حل مسائل كشور هستيم. 
دكتر »محس��ن دنيوي« دبير نوپيا و مسوول مركز 
نوآوري ستاد پيشرفت جامع منطقه اي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )رضوان اهلل تعالي عليه( با اشاره 
به اينكه بحث درباره كارآفريني اجتماعي موضوع 
بسيار جذابي است، گفت: در ابتداي اين دورهمي 
اين سوال مطرح مي شود كه كارآفريني اجتماعي 
چه تفاوتي ب��ا كارآفريني مرس��وم دارد؟ ابتدا بايد 
گفت تابه حال مردم جامعه پيامدهاي نوآوري هاي 
فناورانه را مش��اهده كرده اند. اين در حالي اس��ت 
كه در نوآوري اجتماعي عم��وم مردم در هر طبقه 
اجتماعي مي توانند حضور تأثيرگذار داشته باشند، 
به خصوص حاال كه بحث كارآفريني اجتماعي نيز 
مطرح مي ش��ود. دكتر »روح اهلل حميدي مطلق« 
توس��عه دهنده يوتكس نيز در اين دورهمي اظهار 
داش��ت: مفهوم نوآوري اجتماع��ي تعاريف زيادي 
دارد. نوآوري اجتماعي معادل غيرانتفاعي ها نيست 
بنابراين بس��ياري از كارهايي كه در حوزه نوآوري 
اجتماعي انجام مي ش��ود، مي تواند جنبه انتفاعي 
نيز داشته باش��د؛ بنابراين، ما نوآوري اجتماعي را 
در برابر ن��وآوري فناورانه قرار نمي دهيم؛ نبايد فكر 
كنيم كه نوآوري اجتماعي حالل همه مش��كالت 
است. حميدي مطلق در ادامه اظهار داشت: يكسري 
مفاهيم جديد م��وازي با نوآوري هاي اجتماعي نيز 
وجود دارن��د كه حتي با آن رقاب��ت مي كنند مثل 
نوآوري هاي »بازارساز« كه در مواردي تأثير بيشتري 
در بازار اقتصاد كش��ور دارند. مثال اگر در سه دهك 
يا چهار دهك پايين جامعه، بتوانيد س��يم كارت را 
طوري ارزان كنيم كه به راحت��ي خريداري كنند، 
شما توانستيد ارتباطات را به دهك هاي پايين جامعه 
ببريد پس شما يك نوآوري بازار ساز ايجاد كرده ايد. 

 در شركت مترو عالوه بر 
خدمات رساني ، موضوعات 

اجتماعي را هم دنبال مي كنيم
اولين نشست علمي - تخصصي آسيب شناسي مسائل 
مرتبط با سيستم حمل ونقل ريلي شهري به همت 
معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه و با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه 
صبح امروز چهارشنبه ۸ دي ماه 1400 برگزار شد. به 
گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه؛ در ابتداي اين 
جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده توسط معاونت 
امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي 
تهران ارايه و پيشنهاداتي مطرح شد. در ادامه جلسه 
دكتر صادقي جامعه شناس، دانشيار دانشگاه تهران 
دانش��كده علوم اجتماعي، دكتر خاكساري دانشيار 
دانشگاه عالمه طباطبايي، دكتر نيلچي زاده پژوهشگر 
و محقق، دكتر فياض بخش پژوهشگر و محقق، دكتر 
روح افزا پژوهشگر و دكتر زينب جهان دار پژوهشگر 
حوزه آسيب هاي اجتماعي، نيز نظرات و پيشنهادات 
خود را بيان كردند. سپس نايب رييس هيات مديره و 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
نيز در پايان جلس��ه با اشاره به اينكه اين جلسه براي 
اولين بار با حضور جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار 
مي شود گفت: امروز ما دچار مصائب و مشكالتي در 
جامعه هستيم و مترو به عنوان نمايشگاه اين مشكالت 
است. وي تصريح كرد: همانطور كه وعده كرده بوديم 
مسائل و معضالت اجتماعي را با حضور صاحب نظران 
و انديشمندان بررسي مي كنيم تا در يك جمع بندي 
فكري و علمي با تفكرات مختلف صاحب نظراني كه 
انديش��ه هاي متفاوتي دارند به نتايجي برسيم. وي 
افزود: جمع بندي و حاصل اين گفت وگوها مي تواند به 
برنامه هاي عملياتي منتج شود كه به بهترشدن حال 

شهر و شهروندان و مسافران مترو كمك كند.

دستگاه ها و نهادها از واگذاري زمين براي ساخت مسكن طفره رفتند

تكميل كريدور ريلي عراق مستلزم اجراي  قانون ترانزيت در آن كشور است

فقر زمين در انبوه سازي دولتي

ممانعت تركيه از اتصال راه آهن ايران به اروپا
گروه راه و شهرسازي|

با فروپاشي شوروي و بروز برخي منازعات منطقه اي 
در شمال شرق كشور، كريدور ريلي ايران به اروپا از 
مسير روسيه از دسترس خارج شده است. همزمان 
طي 40 س��ال گذش��ته تركيه از اتصال خط ريلي 
شهر وان به شبكه سراس��ري خود امتناع كرد و به 
اين ترتيب، مس��ير دوم ترانزيتي اي��ران به اروپا از 
مسير تركيه نيز به اين ش��يوه مسدود شده است. 
مسير سوم اما از عراق و سپس سوريه مي گذرد كه 
با يك مان��ع قانوني در عراق مواجه اس��ت. اگرچه 
صدور اجازه ترانزيت كاال از عراق به ساير كشورها 
در پارلمان اين كشور تصويب شده اما همچنان به 
مرحله اجرا نرسيده اس��ت و به اين ترتيب، مسير 
س��وم به اروپا نيز دچ��ار نقص اس��ت. البته به غير 
از اين مان��ع قانوني، اين كري��دور نيازمند احداث 
خط راه آه��ن در برخي نقاط از جمل��ه فاصله 30 

كيلومتري شلمچه تا بصره است.
به گزارش فارس، كش��ور تركيه با قرار داش��تن در 
موقعيتي راهبردي ميان آسيا و اروپا، جايگاه ويژه اي 

در اتصال زميني اين دو قاره به يكديگر دارد.
اين كشور در رقابت با روسيه مي كوشد تا خود را به 
عنوان قطب ترانزيت منطقه مطرح س��ازد، اين در 
حالي اس��ت كه از هزاره هاي گذشته تاكنون، ايران 
مح��ل اصلي گذر كاالهاي تجاري بين دو ش��رق و 

غرب عالم بوده است.
با تحوالت ژئوپليتيكي س��ده هاي گذشته، در حال 
حاضر راه ابريشم براي عبور مجدد از ايران مستلزم 
ادامه مسير به سمت اروپا، از يكي از سه مسير موجود 
اس��ت؛ بهترين راه براي ترانزيت كاال ميان چين و 
اروپا از طريق ايران، ادامه كريدور از ايران به تركيه و 
سپس اروپا است، در عين حال دو گزينه ديگر، يعني 

قفقاز- روسيه و عراق-مديترانه نيز وجود دارد.
ايران در دهه هاي گذش��ته ش��بكه ريلي خود را تا 
مرز رازي امتداد داده و به مرز تركيه رساند، تركيه 
نيز از م��رز رازي به داخل خاك خ��ود يك راه آهن 
احداث كرد، اما هيچگاه اين خط را به ش��بكه ريلي 
سراسري خود وصل نكرد  و آن را در ساحل درياچه 

وان متوقف كرد؛ اين در حالي اس��ت كه آن س��وي 
درياچه وان به شبكه ريلي تركيه وصل بوده و اتصال 
شبكه هاي ريلي ايران و تركيه فقط نيازمند احداث 
يك خ��ط ريلي به طول 23۸ كيلومتر در حاش��يه 

اين درياچه براي مرتبط كردن دو سوي آن است.
مبل��غ تخمين زده ش��ده براي اين پروژه در س��ال 
2000 مي��الدي 41۸ ميليون دالر ب��راي احداث 
راه آهن تك خطه بوده اس��ت. جمهوري اس��المي 
ايران حتي در سال هاي گذشته پيشنهاد فاينانس 
اين طرح از جانب خود را با طرف ترك مطرح كرد، 

اما دولت آنكارا آن را نيز نپذيرفت.
 در صورت احداث اين قطعه، ش��بكه ريلي ايران به 
تركيه و به تب��ع آن به اروپا وصل ش��ده و ترانزيت 
تمام ريلي ش��رق-غرب از طريق اي��ران گام بلندي 
به س��مت تحقق برخواهد داش��ت؛ با وجود چنين 
ظرفيتي، كشور تركيه سال ها ست از  درخواست هاي 

مكرر ايران از احداث اين خط ريلي سر باز مي زند.

     فعال سازي كريدورهاي جايگزين تركيه 
علي ضيايي، كارشناس اقتصاد حمل و نقل، در اين 
ب��اره مي گويد: از حدود 40 س��ال پيش تا كنون در 
بس��ياري از مذاكرات مابين ايران و تركيه، مقامات 
كشور  اجراي اين پروژه را از طرف ترك درخواست 
كرده اند، اما اين دولت هيچگاه گام مثبتي در قبل 

اين درخواست برنداشته است.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه اتصال شبكه هاي 
ريلي ايران و تركيه موجب رونق بازار ترانزيت تركيه 
نيز خواهند شد، اما دولت آنكارا ضمن تالش براي 
ح��ذف اي��ران از كريدورهاي ترانزيتي، در مس��ير 
فعال سازي كريدورهاي رقيب ايران تالش مي كند؛ 
كريدورهاي تازه تاسيسي مانند ترانس-خزر و راه 
الجورد كه به موازات كريدورهاي ايران به ش��مار 
مي رود از جمله مسيرهاي مورد تاكيد تركيه است، 
راه هايي كه به جاي ايران از چندين كشور مختلف 
و درياي خزر عبور كرده و زمان و هزينه بيش��تري 
به صاح��ب كاال تحميل خواهد كرد، ام��ا تركيه و 
برخي از ديگر كش��ورهاي منطقه مانند آذربايجان 

ب��ر آن اصرار دارند. اين كارش��ناس اقتصاد حمل و 
نقل اظهار كرد: در ش��رايطي كه تركيه بيش از 40 
سال است كه از ايجاد دسترسي ريلي ايران به اروپا 
امتناع كرده و رفتارهاي شايد بتوان گفت خصمانه 
اين كش��ور براي محدود كردن ترانزيت كشورمان 
افزايش يافته اس��ت، ايران بيش از اين نبايد معطل 
اين كشور بماند و فعال سازي كريدورهاي جايگزين 
تركيه بايد هرچه زودتر در دستور كار دستگاه هاي 

مسوول قرار گيرد.
ضياي��ي اظهار ك��رد: مس��يرهاي جايگزين تركيه 
شامل دو مس��ير قفقاز-روس��يه و عراق-مديترانه 
است؛ گزينه اول يعني قفقاز-روسيه شامل راه آهني 
است كه از جلفا وارد نخجوان شده و پس از ورود به 
ارمنستان وارد گرجستان يا آذربايجان شده و پس 
از آن به روسيه مي رسد، اين راه آهن از طريق روسيه 
وارد اروپا مي شود، زيرساخت اين خط از دهه هاي 
گذشته موجود است و زماني از مرز جلفا بيش از 4 
ميليون تن كاال ميان ايران و شوروي تبادل مي شده 
كه قسمتي از آن كاالي ترانزيتي ساير كشورها بوده 
است اما با فروپاشي شوروي و مسدود شدن راه آهن 
نخجوان به ارمنس��تان، به دليل مشكالت سياسي، 

اين كريدور از كار افتاد.

    مانع فعال شدن كريدور ريلي عراق
اين كارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار كرد: مسير 
ديگر اما اتصال ايران از طريق عراق به س��وريه و از 
آنجا مديترانه است تا از اين طريق دسترسي ايران 
به اروپا و امري��كاي التين از طريق درياي مديترانه 

تسهيل و تسريع شود.
وي ادامه داد: با وجود اهميت ترانزيت از طريق عراق 
به س��وريه، لبنان و مديترانه اين كريدور همچنان 
فعال نش��ده اس��ت؛ مانع اصلي اين كريدور قوانين 
داخلي كشور عراق است، اين كشور اجازه ترانزيت 
كاالي س��اير كش��ورها از خاك خود را نمي دهد و 
باوجود تصويب قانون ترانزي��ت در پارلمان عراق، 

هنوز اجرايي نشده است.
ضياي��ي اضافه ك��رد: اولين گام ب��راي احداث اين 

ش��اهراه يا اصطالحا كريدور، اجرايي شدن قانون 
ترانزيت در عراق است كه همت دستگاه ديپلماسي 
كش��ور را مي طلبد، اي��ن پيش ني��از در اولين قدم 
ترانزيت جاده اي و س��پس ريل��ي را از طريق عراق 

فعال خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصاد حمل و نقل بيان كرد: دومين 
گام، احداث خطوط ترانزيتي ريلي  بين ايران و عراق 
و پس از آن عراق و سوريه است؛ مهم ترين پروژه هاي 
ريل��ي در اين بي��ن دو راه آهن »ش��لمچه-بصره« 
و »خس��روي-خانقين« اس��ت؛ راه آهن شلمچه-

بصره مس��تلزم احداث فق��ط 32 كيلومتر راه آهن 
و پل متحرك بر فراز اروند رود اس��ت كه به تازگي 
مقدمات اجرايي آن فعال شده است؛ گزينه دوم اما 
مهم تر بوده و اتص��ال ريلي تهران به بغداد از طريق 
خس��روي- خانقين اس��ت كه گزينه اصلي اتصال 
ريلي دو كش��ور است. وي با اش��اره به اينكه در اين 
بين راه آهن شلمچه-بصره در دسترس ترين گزينه 
ب��راي تحقق اين كريدور اس��ت، گفت: در روزهاي 
اخير وزير راه و شهرسازي راهي عراق شده است تا 
اين خط ريلي را به اجرا نزديك تر كند؛ در سال هاي 
اخير كم كاري هاي دولت عراق مهم ترين مانع بر سر 

راه احداث اين پروژه بوده است.
ضيايي اضافه كرد: تالش براي فعال كردن كريدور 
ع��راق  بين اي��ران و س��وريه بايد ج��زو مهم ترين 
كارويژه هاي كشور باش��د ؛ در اين راستا مهم ترين 
اولويت، پيگيري اجرايي شدن قانون ترانزيت عراق و 

پس از آن احداث خطوط ريلي ياد شده است.
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بيت كوين روز گذش��ته يك حركت نزولي جديد را 
از زير سطح ۵۰,۰۰۰ دالر آغاز كرد. اگر روند نزولي 
ادامه داشته باشد، ممكن است در كوتاه مدت شاهد 
سقوط بيشتر قيمت ها باش��يم. با وجود اين، اخيراً 
پيش بيني هايي مطرح شده اس��ت مبني بر اينكه 
اگر بانك مركزي امريكا نرخ بهره بانكي را با سرعت 
زيادي كاهش دهد، بيت كوين اين شانس را خواهد 
داشت كه تا مه ۲۰۲۲ )ارديبهشت ۱۴۰۱( قيمت 

۳۳۳,۰۰۰ دالر را تجربه كند.
بيت كوين دو روز پي��ش در پيگيري روند صعودي 
خود ناموفق ظاهر شد و فروشندگان يك روند نزولي 
جديد را از زير حمايت ۵۰,۰۰۰ دالري آغاز كردند. 
ابتدا قيمت به زير ۴۹,۲۰۰ و ۴۹,۰۰۰ دالر سقوط 
كرد و همين حركت بازار را به س��مت ناحيه نزولي 
س��وق داد. در نزديكي اين ناحيه يك الگوي نزولي 
هم در ۴۹,۲۰۰ دالر حمايتي را تش��كيل داده بود 
كه شكسته ش��د. با ادامه روند نزولي قيمت به زير 
۴۸,۵۰۰ دالر سقوط كرد و در پايين ترين سطح به 
نزديكي ۴۶ هزار دالر رسيد. كف قيمتي در محدوده 
۴۷,۳۰۵ دالر شكل گرفته و قيمت در حال تثبيت 
است. بيت كوين در حال حاضر زير سطح ۴۹,۰۰۰ 
دالر و ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد 
و اگر روند بازار صعودي شود، نزديك ترين مقاومت 

پيش روي قيمت در ۴۸,۲۰۰ دالر خواهد بود. 
۴۸,۵۰۰ دالر هم به عنوان اولين مقاومت كليدي 
قيم��ت عمل خواهد كرد. عالوه بر اين، س��طح ۵۰ 
درص��د اصالح��ي فيبوناچي هم ك��ه در محدوده 
۴۹,۷۰۰ دالر ق��رار دارد، مي تواند ب��ه عنوان يك 
مقاومت كليدي براي خريداران در نظر گرفته شود. 
عبور قيم��ت از ۴۹,۸۰۰ دالر مي تواند آغازگر يك 
روند صعودي تازه باشد. ۵۱,۲۰۰ دالر هم احتمااًل 
به عنوان مانع بعدي پيش روي قيمت عمل خواهد 
كرد.  از س��وي ديگر، اگر بيت كوين نتواند موقعيت 
خود را تا ب��االي ۴۹,۲۰۰ دالر بازيابي كند، ممكن 
است روند نزولي ادامه يابد. شكسته شدن حمايت 
۴۷,۲۰۰ دالري مي توان��د ب��ا س��قوط قيم��ت به 
۴۶,۵۰۰ دالر همراه باش��د. ادام��ه  روند نزولي هم 
مي تواند به ريزش بيش��تر قيمت تا ۴۵,۵۰۰ دالر 

منجر شود.

    چگونه بيت كوين 
به ۳۳۳ هزار دالر مي رسد؟

اخيراً پيش بيني هايي مطرح ش��ده اس��ت مبني بر 
اينكه اگر بانك مركزي امريكا ن��رخ بهره بانكي را با 
سرعت زيادي كاهش دهد، بيت كوين اين شانس را 
خواهد داش��ت كه تا مه ۲۰۲۲ )ارديبهشت ۱۴۰۱( 
قيم��ت ۳۳۳,۰۰۰ دالر را تجربه كند. فيلب  فيلب، 
از بنيان گذاران پلتفرم معامالتي ديس��نتريدر، روز 
گذش��ته با انتشار پستي در توييتر يك پيش بيني از 
قيمت بيت كوين در سال ۲۰۲۲ ارايه كرد كه نتيجه 
آن مي تواند بس��يار عجيب وغريب به نظر برسد. اين 
پس��ت مربوط به مدلي اس��ت كه اي��ن تحليل گر با 
استفاده از آن روند قيمتي سال گذشته را هم تقريبًا 
پيش بيني كرده بود. با توجه به عملكرد نسبتًا دقيق 
مدل فيلب  فيلب در سال ۲۰۲۱، اگر همه چيز طبق 
معمول پيش برود، بيت كوين مي تواند در طول شش 
ماه آينده سطوح قيمتي بسيار باالتري را تجربه كند. 
كارشناس��ان انتظار دارند بانك مركزي امريكا سال 
آين��ده دو مرتبه نرخ به��ره را افزايش دهد؛ حركتي 
كه تأثير آن از قبل در قيمت ها منعكس شده است. 
با اين حال تغيير سياس��ت هاي بان��ك مركزي هم 

مي تواند عواقب گسترده اي داشته باشد. فيلب  فيلب 
با تجزيه وتحليل سطوح فيبوناچي و تاريخچه قيمت 
بيت كوين در چرخه هاي هاوينگ قبلي، به اين نتيجه 
رس��يده اس��ت كه اگر مقامات بانك مركزي امريكا 
تصميم بگيرند نرخ بهره را با سرعت زيادي افزايش 
ندهند، قيمت بيت كوين مي تواند از ۳۰۰,۰۰۰ دالر 
عبور كند. او گفته است: »براي افزايش شتاب قيمت 
تا اين سطح، احتمااًل به يك تحول اساسي نياز داريم 
كه تحت تأثير آن بانك مركزي نتواند نرخ بهره بانكي 
و تورم را افزايش دهد و حاش��يه اي امن براي جهش 
بيت كوين به وجود بيايد؛ اتفاقي كه احتمااًل از قبل بر 

روند قيمت تأثير گذاشته است.«
 نمودار مربوط به اين پس��ت كه هم زمان با س��قوط 
بيت كوين به ۳,۱۰۰ دالر در دس��امبر ۲۰۱۸ )دي 
۹۷( منتشر ش��ده بود، نشان مي دهد كه از آن زمان 
تاكنون روند قيمت چقدر قابل پيش بيني بوده است. 
فيلب  فيلب به دنبال كنندگان خود در توييتر گفته 
قيم��ت بيت كوين اكنون دقيقًا همان جايي اس��ت 
كه پيش بيني ش��ده بود. او در توييتر خود نوش��ته 
اس��ت: »براي اتفاقاتي كه در س��ال ۲۰۲۲ خواهد 
افتاد، به اندازه كافي ارز ديجيتال در اختيار نداريد.« 
نشانه هاي صعودي به بازار رسوخ كرده اند. با گذشت 
زمان شاخص هاي بيشتر و بيشتري نشان مي دهند 
كه بيت كوين مي خواهد روند خود را به س��مت باال 
بشكند. ضمن اينكه حتي داده هاي مربوط به بازه هاي 

زماني كوتاه تر هم دلگرم كننده  هستند.
 براي مثال در ۲۷ دسامبر )۶ دي(، در نماي ۴ ساعته 
بازار بيت كوين ي��ك كندل باالي ميانگين متحرك 
۲۰۰ روزه بسته شد؛ اين اولين باري است كه چنين 

اتفاقي در ۶ هفته گذشته رخ مي دهد.
 آخرين باري ك��ه روند صعودي بيت كوين به چنين 
جايگاهي رسيده بود، به اواخر ماه سپتامبر )شهريور( 
باز مي گ��ردد. در آن زمان ب��ازار در ابتداي يك روند 
صعودي قرار گرفته بود كه به ركوردش��كني قيمت 
و ثب��ت اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري منتهي ش��د. 
كارشناس��ان معتقدند آينده بازار س��هام با توجه به 

كاهش ارزش دالر، روشن به نظر مي رسد؛ حتي اگر 
نرخ بهره بانكي همانطور كه انتظار مي رود، افزايش 
يابد. جورج گامون، نويسنده خبرنامه سرمايه گذاري 
ربل كپيتاليس��ت پرو، با شروع آخرين هفته از سال 
۲۰۲۱، ابراز خوش بيني كرده است. او به تازگي گفته 
اس��ت: »تصور مي كنم با رسيدن به انتهاي ماجراي 
همه گيري كرونا در ماه هاي آينده، بازار س��هام رشد 
كن��د. اين موضوع ب��ه بانك مرك��زي امريكا كمك 
مي كند تا پس از رساندن تسهيل كّمي به صفر، نرخ 

بهره را افزايش دهد. 
پس از اينكه بازار اين مساله را هضم كرد و متوجه شد 
كه اقتصاد از دست رفته است، تأثير افزايش نرخ  بهره 
نمايان خواهد ش��د. آثار مخرب آن هم ممكن است 
بسيار زياد باشد.« در اين س��ناريو، اتفاقي كه براي 
بيت كوين مي افتد، مشخص نيس��ت. اين مساله به 
همبستگي بيت كوين با بازار سهام بستگي دارد. عالوه 
بر اين، بايد ديد كه آيا بيت كوين همانطور كه گامون 
مي گويد، مانند مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۹۹( مي تواند 
از يك ركود ناگهاني بازگردد يا خير. صرف نظر از اين 
موضوع، باور عمومي اين است كه بعد از عقب  نشيني 
بيت كوين در ابتداي ماه دس��امبر )آذر(، قيمت آن 

هنوز به اوج واقعي خود نرسيده است.

      سال جديد براي سرمايه گذاران پولكادات 
چگونه خواهد بود؟ 

بنجامين كاون، تحليل گر محبوب ارزهاي ديجيتال، 
انتظار دارد كه پولكادات با سرعت معقولي، در سال 
۲۰۲۲ به اوج هاي تاريخي جديد دس��ت پيدا كند. 
 او معتقد اس��ت كه پولكادات در مقايس��ه با س��اير 
آلت كوين ها عملكرد قيمتي مطمئن تري دارد. كاون 
در قسمت جديد برنامه يوتيوبي خود نگاهي به بازار 
جفت ارز »پولكادات/ اتريوم« انداخته است تا بتواند 
قدرت پولكادات را به عنوان يك آلت كوين بررس��ي 
كند. به گفته كاون، درست است كه قيمت پولكادات 
در برابر اتريوم باال و پايين مي ش��ود، اما شرايط براي 
بس��ياري از آلت  كوين ها به گونه است كه به تدريج 

ارزش خود را در برابر اتريوم از دست مي دهند و به جز 
سقوط چيز ديگري را تجربه نمي كنند. كاون در اين 
باره مي گويد: »چيزي كه بايد مورد توجه قرار دهيم 
و به دقت آن را زيرنظر داشته باشيم، قيمت پولكادات 
در برابر اتريوم است. يكي از معيارهاي كليدي اي كه 
مي تواند برتري يك آلت كوين را در برابر ساير ارزها 
مشخص كند، اين است كه حداقل قيمت آن در برابر 
اتريوم نوسان داشته باشد. اگر آلت كويني نمي تواند 
در برابر اتريوم نوسان كند، پس چه خاصيتي دارد؟ در 
چنين شرايطي متحمل ريسك بيشتري مي شويد اما 
سود كمتري دريافت مي كنيد! بنابراين با اينكه براي 
اظهارنظ��ر در اين رابطه كمي زود اس��ت، همچنان 
مي توان امي��دوار بود كه قيمت پول��كادات در برابر 
اتريوم باال و پايين شود.« كاون افزود با اينكه عملكرد 
قيمتي پولكادات اخيراً به اندازه اوايل س��ال ۲۰۲۱ 
به يادماندني نبوده، اين ارز ديجيتال در حال ساخت 

يك چشم انداز صعودي براي بلندمدت است. 
او گفته شكسته شدن ركوردهاي قيمتي پولكادات 
در سه ماهه اول يا دوم سال ميالدي جديد، مي تواند 
يك پيش بيني واقع  بينانه باش��د. كاون گفته است: 
»مي داني��م كه در چند ماه گذش��ته پول��كادات در 
مقايسه با س��اير شبكه هاي اليه اول، عملكرد خوبي 
نداشته است. با اين حال همچنان معتقدم كه به طور 
كلي قيمت در بازه هاي زماني بلند مدت تر، در حال 

تشكيل كف هاي صعودي است. 
در واقع ب��ه نظر مي رس��د كه قيم��ت در يك روند 
صعودي آهسته قرار گرفته است و در محدوده بين ۵۰ 
تا ۶۰ دالر به اوج خود مي رسد.« او در ادامه افزود: »به 
نظرم حتي اگر روند قيمت بيت كوين نسبتًا صعودي 
باقي بماند كه اميدوارم اينگونه باشد، بازهم ممكن 
است مدت زيادي طول بكشد تا پولكادات بتواند به 
اين سطوح بازگردد. سه ماهه اول يا دوم سال ۲۰۲۲ 
مي تواند بازه زماني مناسبي براي رسيدن قيمت به 
اين سطوح باش��د. اميدوارم پولكادات روند صعودي 
خود را حفظ كند و در سال ۲۰۲۲ شاهد رسيدن آن 

به اوج هاي تاريخي جديد باشيم.«

دنياي فنانوريدريچه
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سايت جديد تلفن همراه 
در تخت جمشيد راه اندازي شد

شيراز-ايرنا|مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات 
استان فارس گفت: س��ايت جديد همراه اول در تخت 
جمشيد به منظور ايجاد پوشش بهينه اينترنت پرسرعت 
براي اس��تفاده گردش��گران در اين مجموعه تاريخي، 
گردش��گري راه اندازي ش��د. روابط عموم��ي اداره كل 
ارتباطات و فناوري اطالعات استان فارس، چهارشنبه 
 در مطل��ب ارس��الي از قول مه��رداد س��هرابي افزود:

 تخت جمشيد يك مقصد گردشگري منحصر به فرد در 
كشور است و اين مكان نيازمند خدمات مطلوب و به روز 
ارتباطي است تا شرايط مناسب تري براي گردشگران 
فراهم باشد و امروز با بهره برداري از سايت جديد تلفن 
همراه دغدغه بازديدكنندگان براي برقراري تماس هاي 
تصويري و دسترسي به اينترنت پرسرعت سيار در اين 
مجموعه تاريخي رفع شد. مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات اس��تان فارس ادامه داد: ب��راي راه اندازي اين 
سايت مبلغ ۲۰ ميليارد ريال از محل اعتبارات توسعه اي 
اپراتور اول هزينه ش��ده اس��ت و راه اندازي اين سايت 
عالوه بر تقويت ارتباطات در اين مجموعه، نياز ارتباطي 
گردشگران در روزهاي تعطيل به ويژه ايام نوروز را كه به 
علت افزايش ترافيك ش��بكه گاه موجب اختالالتي در 
ارتباطات مي شد برطرف خواهد كرد.  يادمان تاريخي 
تخت جمشيد كه متعلق به دوره هخامنشيان است يكي 
از آثار ثبت شده اس��تان فارس در فهرست آثار جهاني 
اس��ت كه در س��ال ۱۹۷۹ ميالدي با ش��ماره ۱۱۴ در 
سازمان جهاني علمي، فرهنگي ملل متحد )يونسكو( 
ثبت شد. سلسله هخامنشيان از سال ۳۳۰ تا ۵۵۰ پيش 
از ميالد حكومت كردند. مجموعه جهاني تخت جمشيد 
در شهرستان مرودشت و در فاصله ۶۰ كيلومتري شمال 

شيراز واقع شده است.

در توليد علم هوش مصنوعي 
قوي و در توسعه ضعيف هستيم

معاون وزير ارتباطات با اعالم جديدترين رتبه و نقاط 
قوت و ضعف ايران در توسعه هوش مصنوعي به اين 
س��وال پاسخ داد كه رس��يدن به جايگاه ۱۰ كشور 
برتر دنيا با چه الزاماتي همراه اس��ت. ستار هاشمي 
معاون نوآوري و فناوري وزير ارتباطات در گفت وگو 
با مهر، اظهار كرد: امروزه هوش مصنوعي به عنوان 
يك عامل اساس��ي در پيش��رفت و آينده كشورها 
مورد توجه دولت ها و سياست گذاران قرار گرفته و 
رقابت جدي بين كشورهاي جهان براي پيشتازي 
در اين ح��وزه و كاربردي س��ازي حداكثري آن در 
جهت رش��د اقتصادي، بهبود الگوهاي حكمراني 
و حل چالش ها و بحران هاي��ي مانند آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي، آغاز شده است. استفاده از هوش 
مصنوعي براي كشور ما نه تنها يك ضرورت، بلكه 
يك فرصت منحصر به فرد است تا عالوه بر كمك به 
رشد اقتصادي و افزايش بهره وري در نظام هاي مالي 
و بانكي و بيمه اي و بخش هاي ديگري نظير صنعت، 
كش��اورزي، حمل و نقل، انرژي و سالمت، بتوان با 
كمك آن به چالش ه��اي مهمي چون بحران آب و 
محيط زيست، خروج سرمايه انساني و فساد غلبه 
كرد. بر اس��اس جديدترين نتايج گزارش موسسه 
آكسفورد اينس��ايت )oxford insight( كه به 
رتبه بندي كش��ورهاي مختلف بر اس��اس »ميزان 
آمادگي براي توس��عه هوش مصنوعي« پرداخته، 
كشورهاي امريكا، انگلستان، فنالند، آلمان و سوئد 
در اين زمينه رتبه هاي اول تا پنجم را در اختيار دارند و 
ايران در رتبه نه چندان مناسب ۷۵ قرار دارد. ر منطقه 
خاورميانه هم كشورهاي همسايه مثل امارات، قطر 
و عربستان رتبه هايي به مراتب بهتر از كشور ما دارند 
و كشورهايي نظير آذربايجان و تركيه هم چند رتبه 
باالتر از ما هستند؛ به طور كلي ايران در زمينه آمادگي 
براي هوش مصنوعي از بس��ياري رقباي منطقه اي 
خود عقب اس��ت. اين درحالي است كه كشور ما از 
لحاظ دانش��ي و تئوري، از جايگاه مناسبي در دنيا 
برخوردار بوده و به همي��ن دليل اميد مي رود كه با 
توجه به تأكيدات اخير مقام معظم رهبري و وجود 
يك برنامه عملياتي مش��خص، همكاري مناسب 
ذي نفعان موضوع و سرمايه گذاري مناسب در اين 
حوزه، بتوان در سال هاي آينده جايگاه مناسبي در 
زمينه هوش مصنوعي و استفاده از كاربردهاي آن 
براي كش��ور ايجاد كرد. وي ادامه داد: ما در وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات با درك اهميت هوش 
مصنوعي و با توجه به ارتب��اط اين موضوع با حوزه 
تخصصي فعاليت ه��اي وزارت ارتباطات، از س��ال 
گذشته »تدوين نقشه راه ملي هوش مصنوعي« را 
در دستور كار قرار داده ايم و پس از بررسي وضعيت 
جاري كشور و مطالعات تطبيقي در مورد اقدامات 
ساير كشورهاي جهان، برنامه جامعي را در ارتباط 
با توس��عه هوش مصنوعي در س��طح ملي تدوين 
كرده ايم. اين س��ند آماده ارايه به مراجع باالدستي 
جهت نهايي س��ازي، تصويب و آغ��از روند اجرايي 
است. اين برنامه شامل راهبردها و اقدامات اجرايي 
بلندم��دت جهت ارتقاي محيط پژوهش��ي، ايجاد 
زيرساخت ها و سكوهاي مورد نياز، تقويت ظرفيت 
نيروي انساني و كس��ب وكارهاي مبتني بر هوش 
مصنوعي، توسعه همكاري هاي فناورانه، ايجاد محيط 
قانوني و اخالقي، مديريت و حاكميت داده و توسعه 
كاربردهاي هوش مصنوعي ب��ا لحاظ اولويت هاي 
كشور است. در اين نقشه راه عالوه بر وزارت ارتباطات 
نقش ساير دستگاه ها هم در پيشبرد اين هدف ديده 
ش��ده اس��ت. معاون وزير ارتباطات درباره جايگاه 
ايران در حوزه هوش مصنوعي، بيان كرد: ايران در 
مساله دانشي و بهره مندي از نيروي انساني در حوزه 
هوش مصنوعي، از وضعيت مطلوبي برخوردار است. 
بر اساس گزارش هاي منتش��ر شده توسط مراجع 
بين المللي، ايران از لحاظ علمي و آكادميك حوزه 
ه��وش مصنوعي در رتبه ۱۶ جه��ان و رتبه اول در 
منطقه خاورميانه است و س��االنه در كشور هزاران 
مقاله علمي مرتبط با اين فناوري در سطح بين المللي 
و مج��الت و كنفرانس هاي علمي معتبر منتش��ر 
مي شود. با اين وجود، عمده تحقيقات انجام شده در 
ايران بيشتر جنبه تئوريك داشته است و همانطور 
كه اشاره شده زماني اين دستاوردها اثربخشي الزم 
را خواهد داش��ت كه بتوانيم بر اس��اس يك برنامه 
عملياتي به توسعه كاربردهاي هوش مصنوعي هم 
بپردازي��م و از ظرفيت هاي ه��وش مصنوعي براي 
افزايش بهره وري، رش��د اقتصادي و رفع چالش ها 
در حوزه ه��اي اولويت دار كش��ور اس��تفاده الزم را 
 داشته باشيم. عالوه بر اين در زمينه توليد تجهيزات 
س��خت اف��زاري و زيرس��اختي هم ش��ركت هاي 
توانمن��دي در داخل كش��ور داريم ك��ه موفق به 
بومي سازي برخي تجهيزات شده اند و محصوالت 
آنها در داخل كش��ور مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
همچنين موض��وع داراي اولويت ديگ��ر، توجه به 
تحقيق و توسعه در حوزه اين فناوري و كاربردهاي 
آن اس��ت كه بايد كاس��تي هاي آن نظير ضعف در 
همكاري هاي بين المللي، عدم وجود مركز تحقيقاتي 
تخصصي در حوزه ه��وش مصنوعي، ارتباط ناكافي 
دانشگاه و صنعت و رويكرد مقاله محوري در دانشگاه ها 
به جاي مس��اله محوري در حوزه هوش مصنوعي و 
عدم تمايل ش��ركت هاي بزرگ قديمي و دولت براي 
اس��تفاده از هوش مصنوعي رفع ش��ود. مساله مهم 
ديگر نيز توجه به آموزش، هم در سطح آكادميك 
و دانش��گاهي و هم در زمينه افزايش مهارت هاي 
تخصصي منابع انس��اني و نيروي كار است؛ مهم تر 
از آن هم افزايش آگاه��ي مديران در زمينه هوش 
مصنوعي است. از جمله نكات مهم ديگر، مي توان 
به مساله قوانين و مقررات مرتبط با اين حوزه و لزوم 
به روز رس��اني و تطبيق قوانين با توجه به تغييرات 
س��ريع اين حوزه اش��اره كرد و در كن��ار آن نبايد 
موضوعاتي نظير توسعه استانداردها، اخالقيات و 
محافظت از دارايي هاي فكري هم فراموش شوند.

لينكدين از اتهام دريافت
هزينه تبليغاتي اضافي تبرئه شد

قاضي دادگاهي در امريكا شكايتي از مايكروسافت را در 
مورد دريافت هزينه تبليغاتي اضافي از آگهي  دهندگان 
در لينكدين رد كرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، بر اس��اس شكايت مطرح شده، 
مايكروسافت مالك لينكدين، تعداد افرادي كه تبليغات 
ويدئويي نمايش داده ش��ده در اين شبكه اجتماعي را 
تماشا مي كنند بيش از حد واقعي اعالم كرده بود تا بتواند 
بابت صدها هزار آگهي ويدئويي مبالغ بيشتري دريافت 
كند. بر اساس حكمي كه توسط سوزان ون كولن صادر 
شده، اگر چه برخي اطالعاتي كه لينكدين در اين زمينه 
منتشر كرده، گمراه   كننده بوده اند، اما شاكيان نتوانسته اند 
اس��ناد قانع   كننده حقوقي ارايه  دهند كه نشان دهد بر 
اساس قوانين موجود لينكدين دست به تخلف و فريب 
آگهي  دهندگان زده است. قاضي اين پرونده همچنين 
معتقد اس��ت لينكدين هيچ وظيفه اي ب��راي ارايه 
»سنجه هاي دقيق از تبليغات« نداشته و با استناد 
به همين امر مس��ووليتي در قبال بررسي تقلب در 
ارايه آمار از تعداد كليك ها يا فعاليت هاي غيرقانوني 
اشخاص ثالث كه مي تواند بر هزينه تبليغات تأثير 
بگذارد، ندارد. تبليغ كنن��دگان، لينكدين را متهم 
كرده اند كه با شمارش »بازديدهاي« تبليغات ويدئويي 
كه از طريق برنامه هاي ثالث مرتبط با لينكدين صورت 
مي گيرد، فريب كاري كرده است. اين اتهام از سوي 

مايكروسافت و دادگاه رد شده است.

ساندار پيچاي روي صندلي داغ 
بازجويي شاكيان مي نشيند

براساس گزارشي جديد شاكيان پرونده اي كه گوگل را 
متهم كرده بود داده هاي كاربران را در حالت ناش��ناس 
رديابي مي كن��د، مي توانند از مدير ارش��د اجرايي اين 
شركت سواالتي بپرسند. به گفته خبرگزاري مهر به نقل از 
رويترز، طبق راي دادگاهي در كاليفرنياي امريكا شاكياني 
كه گوگل را به رديابي غيرقانوني مصرف اينترنتشان در 
حالت ناشناس مرورگر متهم كرده بودند، مي توانند از 
ساندار پيچاي مدير ارشد اجرايي اين شركت بازجويي 
كنند. در ژوئن ۲۰۲۰ ميالدي شكايتي ثبت شد كه طبق 
آن كاربران گوگل را متهم كردند با رديابي مصرف اينترنت 
آنها هنگامي كه مرورگرشان در وضعيت خصوصي قرار 
داشته، حريم شخصي آنها را نقض كرده است. شاكيان 
مدعي هستند پيچاي به طور خاص درباره چالش هاي 
مرورگر كروم و نگراني هاي امنيتي اطالع داشته است. 
طبق اس��ناد دادگاه، در س��ال ۲۰۱۹ ميالدي به 
پيچاي هشدار داده ش��د حالت ناشناس مرورگر 
مشكل ساز اس��ت، اما با اين وجود تغييري در آن 
حاصل نشد زيرا او نمي خواست ويژگي مذكور تحت 
توجهات قرار گيرد. سوزان ونكولن قاضي دادگاه اين 
پرونده در سن حوزه كاليفرنيا گفت: برخي اسناد 
نشان مي دهد اطالعاتي مرتبط با اين امر به پيچاي 
منتقل شده و بنابراين از درخواست شاكيان براي 

پرسش سواالتي از وي موافقت مي شود.

 با »اوانو« به صورت نامحدود 
درآمدزايي كن! 

كاربران »اوانو« مي توانند در نسخه جديد اين اپليكيشن 
با دعوت از دوس��تان خود هديه نق��دي آني و بدون 
قرعه كشي دريافت كنند.  در نسخه جديد اپليكيشن 
اوانو امكان دعوت از دوستان به اين اپليكيشن و كسب 
درآمد به صورت نامحدود از اين طريق فراهم ش��د. بر 
همين اساس كاربران اوانو مي توانند بدون محدوديت 
دوستان خود را به اوانو دعوت كنند و با هر نصب مبلغ 
۲۹۹۹۰ ريال هديه نقدي دريافت كنند.  همچنين هر 
كدام از افرادي كه به دعوت كاربران اوانو پاسخ مثبت 
بدهند و اوانو را نصب كنند بالفاصله مبلغ ۱۹۹۹۰ريال 

هديه نقدي دريافت مي كنند.

تحليل  گران معتقدند بيت كوين مي تواند در طول شش ماه آينده سطوح قيمتي بسيار باالتري را تجربه كند

فردايبيتكوين:بازيابيقيمتهاياسقوطعميقتر؟

بازگشت  طرح »صيانت« به مركز پژوهش ها
اعالم نظر مركز پژوهش هاي مجل��س درباره طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي مقدمه اي 
براي بازگش��ت اين طرح به مرك��ز پژوهش ها براي 
اعمال پيش��نهادات كارشناسي و بررسي بيشتر شد 
كه براين اس��اس احتمال اعمال تغييرات محسوس 
در اين طرح نيز وجود دارد؛ اصالحي كه شايد بتوان 
اميدوار بود در نهايت به رفع دغدغه هاي افكار عمومي 

در اين زمينه بينجامد.
 به گزارش ايس��نا، اگرچه ايرادات وارده از س��وي 
مركز پژوهش هاي مجلس به طرح صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي چن��دان به مذاق برخي 
نمايندگان مجلس و اعضاي كميس��يون مشترك 
بررس��ي اين طرح خ��وش نيام��ده و آن را »بيانيه 
سياس��ي و ژورناليس��تي« و »زير سوال برنده شأن 
مجلس« دانس��ته اند و چنان از رسانه اي شدن آن 
شوكه شده اند كه حتي احتمال داده اند »شايعه يا 
فتوشاپ« باشد، اما در نهايت به نظر مي رسد اصالح 
اين طرح به يك ضرورت تبديل ش��ده چرا كه حاال 
اشكاالت طرح به نقل از نهادي شنيده مي شود كه 
بازوي پژوهشي مجلس است و شايد ديگر نتوان آن 
را ناديده گرفت. اعضاي كميسيون مشترك حمايت 
از حقوق كاربران در دوازدهمين جلسه كميسيون 
مصوب كردند كه طرح حماي��ت از حقوق كاربران 
در فضاي مج��ازي به مرك��ز پژوهش هاي مجلس 

بازگردد.
 برخي از اعضاي كميس��يون معتق��د بودند با توجه 
به اينكه زم��ان بررس��ي اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ در 
كميسيون هاي تخصصصي آغاز شده است و برخي 
از اعضاي كميسيون هم در كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه عضو هستند با درخواست مركز پژوهش هاي 
مجلس موافقت ش��ود تا در اين زمان��ي كه اعضاي 

كميسيون مشترك مشغول رسيدگي به حوزه بودجه 
۱۴۰۱ هستند، طرح براي بررسي و كار كارشناسي 
بيشتر به مركز پژوهش هاي مجلس بازگردد. پيش از 
اين بابك نگاهداري رييس مركز پژوهش هاي مجلس 
در نامه اي به رييس كميس��يون ويژه بررسي طرح 
صيانت از فضاي مجازي اشكاالت عديده متن طرح 
از جمله كاهش سرمايه اجتماعي، ايجاد بي ثباتي در 
قوانين و مقررات اقتصادي، به مخاطره افتادن امنيت 
سرمايه گذاري، مداخله بس��يار زياد طرح در شؤون 
مختلف زندگي مردم، ترغيب نخبگان به مهاجرت، 
 ابه��ام و عدم ش��فافيت در مفاد و فرآين��د تقنين را 
بر ش��مرده و خواس��تار تخصيص زمان بيشتر براي 

اصالح آن شده بود. 

    تغيير نام »صيانت« به
 »نظام تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي«

كميسيون مشترك طرح حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پايه كاربردي روز دوشنبه در حالي برگزار 
شد كه اعضاي اين كميس��يون با انتقاد از نامه مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي درباره ايرادات 
طرح موس��وم به »صيانت«، عنوان طرح را به »نظام 
تنظيم مقررات خدمات فضاي مجازي« تغيير دادند 

و نسخه جديد آن را منتشر كردند. 
عطااهلل رفيعي آتاني قائم مق��ام مركز پژوهش هاي 
مجلس در اين باره گفت: با توجه به اينكه اين روزها 
دوب��اره موضوع طرح حمايت از حق��وق كاربران در 
فضاي مجازي به دليل ارجاع آن به مركز پژوهش ها 
در فضاي سياسي كشور مطرح شد، مركز پژوهش ها 
به دلي��ل انجام مس��ووليتي كه مجل��س مجددا بر 
عهده اش گذاشت، بنا بر رويه مرسوم خود، در مركز 
در چارچوب يك كارگروه مشترك با مشاركت همه 

معاونت هاي مركز و دفاتر ذيل آنها موضوع به بحث 
و گفت وگو گذاش��ته ش��د.  وي با بيان اينكه با توجه 
به تاكيد ويژه سياس��ت هاي كلي قانونگذاري براي 
مشاركت ذينفعان و ذيربطان، نشست هاي نخبگاني 
متعددي برگزار شد، افزود: طبق تحليل نشست هاي 
مربوط، اكثريت كارشناس��ان، مفاد ط��رح را داراي 
اش��كاالت مي دانس��تند، هرچند بر ضرورت وجود 
بستر قانوني در اين باره نيز تاكيد شد لذا نظرات مركز 
پژوهش هاي مجلس درباره طرح موسوم به صيانت 
دقيقا همان نظ��رات دوره قبلي بود با اين تفاوت كه 
نقطه نظرات ذي ربطان و مخاطبان طرح نيز در دور 

جديد بررسي محل استناد واقع شده است. 
قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس تصريح كرد: در 
دوره پيش نيز مجموعه مركز با اينكه اصل ضرورت 
تنظيم گ��ري و مديري��ت فضاي مج��ازي را بديهي 
مي دانست، اما در مورد طرح مذكور غالب معاونت ها 
و دفاتر مركز، داراي نظرات انتقادي معطوف به برخي 
مواد و اصالح و تكميل آن را داش��تند. اما با توجه به 
تقاضاي تس��ريع بررس��ي و محدوديت زمان و نيز 
ارتباط موثر و مستقيم معاونت فرهنگي با كميسيون 
فرهنگ��ي، نظرات معاونت ها و دفات��ر ديگر مركز به 
درستي ديده نش��د و اعمال نظرات موكول به موعد 
بررسي در جلسات كميسيون تخصصي شد كه البته 
كميسيون تقاضاي بررس��ي بصورت اصل ۸۵ كردو 
فرصت بررس��ي دقيق تر در كميسيون فرهنگي به 

كميسيون مشترك موكول شد. 
رفيعي اتاني افزود: از طرفي در دور نخست بررسي به 
عنوان مركز نيز هيچ گزارش تحقيقي به نحو متعارف 
مركز نيز منتشر نش��د كه همه اشكاالت، ضعف ها و 
قوت هاي آن گفته ش��ود. بنابراين آنچه كه در نامه 
جديد مركز پژوهش ها به مجلس اعالم شده، نظرات 

همه دفاتر و معاونت هاي مركز مبتني بر دريافت هاي 
كارشناسي و جلس��ات نخبگاني بوده و هست كه به 
صورت طبيعي مي تواند مخالفان و موافقاني داشته 
باشد يا ممكن است برخي با نظرات برخي از دفاتر مثل 
دفاتر حقوقي و زيربنايي موافق باشند يا دفتر فرهنگي 

و اجتماعي يا بالعكس. 
ش��ان مركز، ش��ان مشورتي اس��ت و طبق فرهنگ 
مديريتي مركز، نظ��ر بخش هاي تخصصي مركز به 
مجلس اعالم مي ش��ود، البته در متن نامه ارس��الي 
تاكيد شده كه مركز آمادگي اصالح اشكاالت وارده 
بر طرح را دارد تا موضوع مديريت فضاي مجازي هم 
چنان بدون ضوابط قانوني، يله و رها نباش��د. مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز در چندين حوزه ايراداتي را 

نسبت به طرح مذكور وارد دانست. 
به نظر مي رسد با ارجاع طرح به مركز پژوهش ها بايد 
انتظار اعمال تغييراتي در متن اين طرح را داش��ت 
كه البته با توجه به در دستوركار قرار گرفتن اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ احتماال اص��الح اين طرح و تصويب 
نهايي آن نيز به بعد از بودجه و حتي ش��ايد س��ال 
آينده موكول شود؛ هر چه كه هست اميد مي رود كه 
زمينه رفع دغدغه ها در مورد اين طرح كه مدت ها 
پيش از مركز پژوهش ها از س��وي برخي منتقدين 
هم مطرح مي شد فراهم شود و كميسيون مشترك 
بررسي اين طرح به جاي آنكه برآشفته شود كه چرا 
نامه مركز پيش از ارجاع به اين كميسيون رسانه اي 
شد به دغدغه مردم و كاربران فضاي مجازي توجه 
كند و به خاطر داشته باشد كه مركز پژوهش ها نام 
مجلس را ب��ر خود دارد و از ص��داي منتقد خود به 
جاي برآشفتگي استقبال كند و به ياد داشته باشد 
كه سرنوش��ت فعاالن تجاري در فضاي مجازي را با 

جديت دنبال و بررسي كند.



تعادل |
بررس��ي آمارها نش��ان مي دهد كه از ابتداي امسال تا ۲۰ 
آذرماه سهم واردات سموم و كودهاي شيميايي، به بيش 
از ۱۷۰ ميليون دالر مي رسد؛ اقالمي كه با ارز نيمايي وارد 
ايران مي ش��ود. اما اينكه كيفيت و نحوه مصرف سموم و 
كودهاي وارداتي در س��ال جاري و س��ال هاي گذشته در 
جريان اخير برگشت محصوالت كشاورزي ايران چه نقشي 
دارد، موضوعي تامل برانگيز است. از اين رو، وزرات جهاد 
كش��اورزي بايد در مورد مصرف ساالنه سموم و كودهاي 
شيميايي در كشاورزي و نحوه نظارت بر مصرف آن پاسخگو 
باشد. در همين رابطه، رييس اتاق بازرگاني تهران با ارايه 
تصوير نامه س��ال گذش��ته خود به وزير كشاورزي دولت 
دوازدهم مي گويد: در اين نامه اشاره شد كه به دليل وجود 
باقيمانده سموم در محصوالت كش��اورزي صادرات اين 
محصوالت با مشكل مواجه خواهد بود و راهكارهايي نيز 
ارايه شد اما توجهي نشد. از آن سو، نايب رييس كميسيون 
كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق ته��ران مي گويد: بيش 
از نيم قرن از تصويب قانون اس��تفاده از سموم كشاورزي 
مي گذرد و دس��تور العمل هاي سختي براي اين موضوع 
وجود دارد اما متاسفانه سال هاي بسياري است كه به قانون 
عمل نمي شود. او مي گويد: اتاق تهران پيش از اين درباره 
استفاده از سموم با ماندگاري باال هشدارهاي بسياري داده 
وراهكارهايي به وزارت كشاورزي ارايه داده، اما متاسفانه 
فكر اساس��ي براي حل اين مشكل نش��د كه چرايي آن 

مشخص نيست. 

  پاي سم در ميان است
چن��د وقتي اس��ت كه اخب��ار متناقضي از برگش��ت 
محصوالت صادراتي به تركمنستان، ازبكستان، امارات 
و هند مطرح مي شود، كه هنوز وضعيت كامال مشخصي 
در رابطه با آنها وجود ندارد و گاها بحث س��موم در اين 
موارد نيز مطرح اس��ت. س��موم و كودهاي شيميايي 
مصرفي ايران در محصوالت كش��اورزي و فراتر از حد 
استاندارد كش��ورهاي مقصد، در برگشت محصوالت 
مورد توجه بوده اس��ت، به عنوان نمونه روسيه كه ۸۰ 
درصد صادرات ايران به آن محصوالت كشاورزي است 
دليل عدم پذيرش فلفل هاي ايراني را وجود س��مومي 
اعالم كرده كه با استانداردهاي اين كشور مطابقت ندارد.

  افزايش واردات سموم 
 اينكه س��االنه مصرف س��موم و كودهاي ش��يميايي در 
كشاورزي چقدر و نحوه نظارت بر مصرف آن چگونه است 
را بايد وزارت جهاد كشاورزي پاسخ دهد. اما براساس آماري 
كه »ايس��نا« از گمرك اعالم كرده، از ابتداي امسال تا ۲۰ 
آذرماه ميزان واردات كاالهاي اساسي ۲۱.۸ ميليون تن به 
ارزش ۱۳.۳ ميليارد دالر در ۲۵ گروه كااليي بوده است، كه 
سهم سموم و كودهاي شيميايي از آن درمجموع به بيش 
از ۱۷۰ ميليون دالر مي رس��د؛ اين اقالم با ارز نيمايي وارد 

ايران مي شود.
در دوره مورد بررسي ۱۵۰ هزار تن كود شيميايي به ارزش 
حدود ۱۰۴.۷ ميليون دالر وارد شده كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال قبل ۲۸ درصد از نظر وزني و ۱۴ درصد ارزش 
كاهش داردكه دليل اين كاهش مشخص نيست. در حدود 
۹ ماهه سال قبل ۲۰۶.۶ هزار تن به ارزش ۱۲۱.۳ ميليون 

دالر كود شيميايي از گمرك ترخيص شده بود.
اما بر خالف كودهاي شيميايي كه واردات آن كاهش داشته، 
سموم تكنيكال شيميايي با افزايش همراه بوده و ۷.۷ هزار 
تن به ارزش ۶۸.۴ ميليون تن واردات داشته؛ در حالي كه 
از ابتدا تا ۲۰ آذرماه پارسال واردات اين كاال ۵.۲ هزار تن به 
ارزش ۵۵.۵ ميليون دالر ثبت شده بود. بر اين اساس واردات 
سموم تكنيكال شيميايي در سال جاري ۴۷ درصد از نظر 

وزني و ۲۳ درصد ارزش رشد داشته است. 
اين آمار بيانگر كودها و سمومي است كه در سال جاري 
از گمرك ترخيص شده و مش��خص نيست كه در حال 
حاضر چه ميزان از اين اقالم در انبارهاي گمرك موجود 
است، اما به هر حال اگر بخشي از مشكل برگشت صادرات 
محصوالت كشاورزي ايران به سموم و كودهاي مصرفي و 
ميزان آن بر گردد، به طور حتم در كنار سموم توليد داخل، 
اقالم وارداتي حائز اهميت خواهد بود و جاي بررسي و البته 
پاسخگويي از سوي مسووالن مربوطه خواهد داشت كه 
از زمان تهيه آن تا رس��يدن به ايران، ترخيص و مصرف 
چه استانداردها و فرآيندي را طي مي كند، اين در حالي 
است كه تبعات آن مي تواند محصوالت مصرفي داخل را 
هم درگير كند. محصوالت كشاورزي از اهميت ويژه اي 

در صادرات غير نفتي ايران برخوردار اس��ت و آمار نشان 
مي دهد كه به ويژه از س��ال گذشته ركوردهاي جديدي 
براي صادرات اين اقالم ثبت ش��ده بود. گ��ذري بر آمار 
گمرك ايران نشان مي دهد، در همين ايام در سال قبل، 
صادرات محصوالت كش��اورزي ۲۵.۹ درصد نسبت به 
۱۰ ماهه س��ال ۱۳۹۸ افزايش داشت و به بيش از هفت 
ميليون تن به ارزش ۴.۹ ميليارد دالر رسيده بود كه خود 
يك ركورد به ش��مار مي رفت و اين روند رو به رشد ادامه 
داش��ت. همچنين در آخرين آمارها، در چه��ار ماه اول 
امس��ال بيش از ۲.۵ ميليون تن محصوالت كشاورزي با 
ارزش بيش از ۱.۷ ميليارد دالر صادر شده بود كه رشد ۹ 
درصدي داشته است. با اين حال در دو ماه اخير برگشت 
محصوالت كشاورزي ابعاد نگران كننده اي با خود به همراه 
داشته كه از جمله آن تحت تاثير قرار دادن بازارهاي هدف 

محصوالت كشاورزي است.

     هشداري كه جدي گرفته نشد! 
درهمين حال، مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني 
تهران در صفحه خود در فض��اي مجازي تصوير نامه 
ات��اق بازرگاني كه به كاظم خ��اوازي وزير وقت جهاد 
كش��اورزي نامه زده بود و درباره احتمال بازگش��ت 
محصوالت كشاورزي ايران هشدار داده بود را منتشر 
كرد. در بخش��ي از اين نامه آمده اس��ت: »اس��تفاده 
نادرست و بي رويه از آفت كش ها و وجود پسماند آنها 
در محصوالت باغي و زراعي، منجر به بروز مشكالت 
زيست محيطي و بسياري از بيماري ها و ناهنجاري هاي 
انساني در جامعه ش��ده است. از طرفي به علت وجود 
باقيمانده س��موم در محصوالت كشاورزي، صادرات 
اين محصوالت با مشكل مواجه شده و منجر به مرجوع 

شدن برخي از محموله هاي صادراتي شده است.«
بنابر اين گزارش درش��رايطي مرجوع شدن ۱۰۰ ها 
تن ان��واع محصوالت كش��اورزي صادرات��ي از فلفل 
دلمه اي گرفته تا س��يب زميني و كيوي در روزهاي 
گذشته خبرساز ش��ده و موضوع اس��تفاده از سموم 
غيراستاندارد و با ماندگاري باال نگراني هاي بسياري در 
جامعه ايجاد كرده است كه اتاق تهران طي سال هاي 
گذشته هشدارهاي مكرري نسبت به استفاده از سموم 
غيراستاندارد در توليد محصوالت كشاورزي به وزارت 
كشاورزي داده اما تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است.

هش��دارها و نامه نگاري هاي اتاق تهران با مس��ووالن و 
مقامات وزارت كشاورزي به خوبي نشان مي دهد موضوع 
مرجوع شدن محصوالت كش��اورزي صادراتي به ماه ها 
و هفته ه��اي گذش��ته و البته چند محص��ول خاص باز 
نمي گردد و ابعاد گس��ترده تري دارد؛ اتفاقي كه سالمت 
جامعه را به خطر انداخته اس��ت و روز گذش��ته مسعود 
خوانساري رييس اتاق تهران هم در متني در اينستاگرام از 
آن به عنوان »مرگ خاموش« ياد كرد و نوشت: » استفاده 
كنوني از سموم باماندگاري باال سالمت مردم را به شدت 

تهديد مي كند و باعث بروز انواع سرطان ها مي شود.«

    قانوني براي نيم قرن پيش!
در همين رابطه، نايب رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
تبديلي اتاق تهران مي گويد باوجود اينكه بيش از نيم قرن 
از تصويب قانون اس��تفاده از سموم كشاورزي مي گذرد و 
دستور العمل هاي س��ختي براي اين موضوع وجود دارد 
اما متاسفانه سال هاي بسياري اس��ت كه به قانون عمل 
نمي شود. تقوي فر مي گويد: ماجراي باقيمانده سموم در 
محصوالت كشاورزي فقط مربوط به كشور ما نيست و در 
تمام دنيا وجود دارد اما براي آنها به اندازه استاندارد است و 
اگر استانداردها رعايت شود مشكل چنداني ايجاد نمي كند 
ولي مهم اين است كه در كشور ما اين استانداردها رعايت 
نمي شود آن هم در شرايطي كه قانون آن سال ۱۳۴۸ )۵۲ 
س��ال پيش( تصويب شده است.او با اش��اره به اينكه بايد 
نظارت دقيقي بر اجراي قانون وجود داشته باشد مي گويد: 
بخشي از كار نظارت بر توليد محصوالت كشاورزي برعهده 
وزارت جهاد كشاورزي است كه بايد بر توليد محصوالت 
در مزرعه، استفاده از سموم، واردات سموم و توزيع سموم 
نظارت داش��ته باش��د و بخش ديگري از كار هم برعهده 
مسووالن اجرايي مناطق مختلف كشور است، در قانون هم 
مورد تاكيد قرار گرفته كه فرماندار، بخشدار، استاندار بايد 
بر توليد محصوالت كشاورزي و استفاده از سموم نظارت 
داشته باشند و اگر تشخيص دادن محصولي از نظر كيفيت 
و سالمت استانداردها را رعايت نكرده، اقدام به معدم سازي 
كنند.  به گفته اين فعال اقتصادي، عالوه بر اينها بخشي از 
كار هم به وزارت بهداشت واگذار شده كه بايد بر عملكرد 
مراكز توزيع محصوالت كشاورزي مانند مغازه ها، ميادين و... 
نظارت داشته باشد. به نظرم اگر نهادها كارشان را درست 
انجام مي دادند االن شاهد بحث هاي ايجاد شده نبوديم. 
متاسفانه خيلي به اين قضايا باوجود اينكه ارتباط مستقيمي 
با سالمت مردم دارد، جدي گرفته نمي شود.او معتقد است 
كه در كنار اين نظارت ها به كشاورزان هم بايد آموزش داده 
شود و خودشان استانداردها را رعايت كنند مثال سمي كه 
براي يك محصول استفاده مي شود را نبايد براي محصول 
ديگر استفاده كنند.اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
با اش��اره به اينكه موضوع برگشت محصوالت كشاورزي 
صادراتي در گذشته هم رخ داده است، ادامه مي دهد: بايد 
نظارت روي مصرف سم افزايش پيدا كند و از طرف ديگر 
نبايد سم را به عنوان يك كاال ببينيم؛ سم تكنولوژي است 
و طبيعتا تكنولوژي هاي تك گران تر از تكنولوژي معمولي 
است؛ ما نگاهمان در استفاده از سموم در توليد محصوالت 
كشاورزي بايد به گونه اي باشد كه مي خواهيم از تكنولوژي 
هاي تك بهره ببريم و بايد هزينه بيشتري بدهيم. او افزود: در 
واردات سموم به كشور بايد نظارت دقيقي وجود داشته باشد 
و سموم مرغوب كه هزينه بيشتري دارد وارد شود تا مشكلي 
در توليد محصوالت ايجاد نش��ود. بايد سمومي وارد شود 
كه استاندارد باشد، دوره ماندگاري پاييني داشته باشند، 
سمومي كه با دوز كمتر استفاده مي شود ولي محصول را 
عاري از آفت مي كند. تقوي فر در پاسخ به اين سوال كه چرا 
از چنين سمومي استفاده نمي شود؟ مي گويد: اين را بايد 

مسووالن پاسخ دهند و البد داليلي براي اين موضوع دارند؛ 
اما نبايد فراموش كرد كه هيچ چيز ارزاني بي دليل نيست.او با 
اشاره به اينكه اتاق تهران پيش از اين درباره استفاده از سموم 
با ماندگاري باال هشدارهاي بسياري داده است؛ مي گويد: 
دو سال پيش در اين باره در كميسيون كشاورزي و صنايع 
تبديلي اتاق به صورت مفصل و در چند جلس��ه با حضور 
كارشناسان و مسووالن وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف 
جلساتي برگزار كرديم و تصميمات گرفته شد و راهكارهايي 
به وزارت كشاورزي ارايه داديم اما متاسفانه فكر اساسي براي 
حل اين مشكل نشد كه من هم چرايي آن را نمي دانم.  او 
بار ديگر با تاكيد بر اينكه بايد در موضوع استفاده از سموم 
به قانون عمل شود، مي گويد: بايد متوليان امر، وزارتخانه ها 
و تمام بخش ها كه در اين قانون مسووليت دارند به وظايف 
خود عمل كنند و خودش��ان را براي اج��راي قانون آماده 
مي كردند؛ هر وقت مطرح مي شود كه چرا به قانون عمل 
نمي شود مي گويند آمادگي هاي الزم و زيرساخت ها وجود 
ندارد؛ س��وال اين است كه چرا؟ چرا باوجود گذشت چند 
دهه از تصويب قانون همچنان آمادگي وجود ندارد؟ آن هم 
در كاري كه به سالمت مردم مربوط مي شود و بسيار مهم 
است؛ بايد هرچه سريعتر زمينه هاي الزم براي اجراي قانون 
فراهم شود و بايد تنها مجوز استفاده از سموم استاندارد با 

ماندگاري بسيار، بسيار پايين داده شود.

     چرا بايد از همسايگان 
بفهميم كه محصوالت مان استاندارد نيست؟

از سوي ديگر، عليرضا پاك فطرت نماينده مردم شيراز 
در مجلس در تذكر ش��فاهي جلسه علني روز گذشته 
مجلس خطاب به وزارت كشاورزي و وزارت بهداشت 
بيان كرد: چرا ما بايد از كش��ورهاي همس��ايه مطلع 
شويم كه توليدات خوراكي ما غيراستاندارد است؟ چرا 
بايد ۹ كشور همسايه توليدات كشاورزي ما را به دليل 
غيراس��تاندارد بودن بازگردانند؟ چرا بايد سمومي كه 
در ايران توليد مي كنيم داراي اس��تاندارد الزم نباشد؟ 
آقاي وزير كشاورزي چرا به كشاورزان آموزش نداده ايد 
كه بيش از حد از سموم و كودهاي شيميايي استفاده 
نكنند؟چرا آبروي ايران را مي بريد؟ مگر ما شعار صادرات 
نمي دهيم تا بازار كشور هاي همسايه را به دست بگيريم؟ 
متاسفانه ما تنها ۲ درصد از بازار كشورهاي همسايه را 
در اختي��ار داريم كه با انجام اينگونه اقدامات، همين ۲ 
درصد را هم از دس��ت مي دهيم.اين عضو كميسيون 
عمران مجلس در همين خص��وص اضافه كرد: آقاي 
مسوول اداره استاندارد، چرا اجازه مي دهيد بدون رعايت 
استاندارد اقالم خوراكي در كشور توليد و توزيع شود؟ 
آقاي وزير بهداشت مقصر اين ميزان شيوع بيماري ها و 
سرطان در كشور شما هستيد، چرا اجازه مي دهيد بيش 
از حد از سموم غيراستاندارد در اقالم خوراكي استفاده 
كنند؟ چرا ما بايد از كشورهاي همسايه مطلع شويم كه 
توليدات ما استاندارد نيست؟ آقاي وزير بهداشت چرا 

بر اقالم خوراكي توليد شده در كشور نظارت نداريد؟
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دولت »نقش نظارتي«
در بازار ايفا كند

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با بيان 
اينكه وضعي��ت توليد در صنعت ل��وازم خانگي 
خوب اس��ت، گفت: با اينحال، يك سري مسائل 
و چالش هايي ديده مي ش��ود كه منجر به آزار و 
لطمه ديدن صنعت و توليدكنندگان شده است. 
عباس هاش��مي، با اش��اره ب��ه مهم ترين چالش 
فعلي صنع��ت ل��وازم خانگي، افزود: س��ركوب 
قيمت��ي و قيمت گ��ذاري دس��توري مهم ترين 
چال��ش توليدكنندگان ل��وازم خانگي اس��ت؛ 
چون قيم��ت مواد اولي��ه مورد ني��از واحدهاي 
صنعت��ي مانند ورق فوالدي، مواد پتروش��يمي، 
مس و آلوميني��وم )عمدتا ش��ركت هاي دولتي 
ش��به دولتي تامين كننده مواد اوليه هس��تند(، 
مطابق با قيمت هاي جهاني، نرخ ارز در بازار آزاد 
و به اضافه يك حاش��يه رقاب��ت در بورس تعيين 
مي ش��ود و در نتيجه قيم��ت م��واد اوليه مورد 
اس��تفاده واحدهاي توليدي هيچ مزيتي نسبت 
به قيمت هاي جهاني ندارد. وي راهكار حل اين 
معضل را سپردن تعيين قيمت به مكانيزم عرضه 
و تقاضاي بازار دانس��ت و در اين باره توضيح داد: 
دولت بايد نقش نظارتي ايفا كند و وضعيت بازار 
را سامان ببخشد نه اينكه مداخله گر باشد. چون، 
همانطور كه در باال اش��اره شد قيمت مواد اوليه 
مطابق با قيمت هاي جهاني، نرخ ارز و با احتساب 
حاشيه رقابت در بورس تعيين مي شود و اگر كف 
عرضه كافي نباشد، يك مساله بغرنج ديگر اضافه 

خواهد شد.
هاشمي ادامه داد: در چنين شرايطي، قطعا بهاي 
تمام ش��ده محصول نهايي بايد به صورت شناور 
تعيين ش��ود و عنصر »رقابت« تعيين كننده آن 
باشد. وي با اشاره به تعداد زياد توليدكنندگان در 
گروه هاي كااليي مختلف، اظهار كرد: در چنين 
حالتي، خطر ايجاد انحصار وجود ندارد؛ بنابراين 
سپردن موضوع قيمت به مكانيزم عرضه و تقاضا 
و ايف��اي نقش نظارتي توس��ط دول��ت بهترين 
راهكار جهت سامان بخشي اوضاع صنعت لوازم 

خانگي است.

ماموريت به صمت براي
تغيير ماهيت سازمان حمايت

معاون اول رييس جمهور، ب��ا ابالغ مصوبه اخير 
هي��ات وزي��ران، وزارت صم��ت را ب��راي تغيير 
ماهي��ت س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان مام��ور كرد. اصالح س��اختار و 
حتي انحالل اين سازمان، همواره در دولت هاي 
قبل جزو برنامه سياس��ت گذاران بوده، حال بايد 
ديد كه س��وداي دولت س��يزدهم با اين مصوبه، 
گام برداش��تن در مس��ير اقتصاد رقابتي است يا 

تشديد نظارت ها؟
با تصويب هيات وزي��ران، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مكلف شد تا با همكاري سازمان اداري 
و اس��تخدامي كش��ور، پيش��نهادها براي تغيير 
ماهي��ت س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان را تدوين كند. اين تصويب نامه، 
روز گذش��ته از س��وي محمد مخبر معاون اول 
رييس جمهور ابالغ ش��د و بر اين اساس، وزارت 
صم��ت بايد ظ��رف مدت س��ه ماه از اب��الغ آن، 
برنامه هاي خود براي تغيير ماهيت اين سازمان 
را اعالم كن��د. همچنين بر اس��اس اين مصوبه، 
س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور نيز مامور شده 
اس��ت تا طي اين مدت، مقدمات تغيير ساختار 
و ماهي��ت س��ازمان هدفمندس��ازي يارانه ها را 
تدوي��ن و اع��الم كن��د. در ابالغيه مع��اون اول 
رييس جمهور آمده اس��ت: »با توجه به مواد ۵ و 
۶ اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه 
س��ازمان هدفمندي يارانه ها موض��وع تصويب 
نام��ه ش��ماره ۱۰۱۹۷۵/ت ۴۴۲۵۲ ه�- مورخ 
۱۳۸۹/۵/۲۷ وظايف و اختيارات س��ازمان هاي 
ياد ش��ده از مصاديق وظايف سياس��ت گذاري و 
حاكميتي محس��وب و به ترتيب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور 
مكلفند با همكاري سازمان اداري و استخدامي 
كشور، ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه 
نسبت به ارايه پيشنهادهاي الزم به شوراي عالي 
اداري براي تغيير ماهيت اين سازمان هاي مذكور 

اقدام كند«.
به گ��زارش روابط عموم��ي اتاق ته��ران، تغيير 
س��اختار و حت��ي انح��الل س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و انتقال وظايف 
آن ب��ه اتحاديه ها و اصناف، دس��ت كم طي يك 
دهه گذشته از سوي دولت هاي مستقر، همواره 
مطرح بوده و راهكارهايي نيز براي آن ارايه شد اما 
تغييري در وضعيت حاكميتي اين نهاد دولتي رخ 
نداد. اين در حالي است كه بخش خصوصي يكي 
از مدافعان جدي برچيده شدن سازمان حمايت 
اس��ت و كارآفرينان بر اين باورند كه نظارت هاي 
چند الي��ه، عالوه ب��ر فرصت س��وزي در عرصه 
رقابت، فساد در فضاي كس��ب و كار كشور را نيز 
تشديد مي كند. ماموريت به وزارت صمت براي 
تغيير ماهيت سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، در حالي به تازگي از سوي دولت 
س��يزدهم ابالغ ش��ده كه اين نهاد، همچنان در 
نمودار جديد س��ازماني وزارت صمت كه چندي 
پيش رونمايي ش��د، وجود دارد. با اين حال، بايد 
منتظر ماند و ديد، سوداي دولت سيزدهم براي 
ايجاد تغييرات در يك��ي از نهادهاي آزاردهنده 
اقتصاد رقابتي، چيست و آيا اين دولت راه ديگري 
در پيش خواه��د گرفت يا آنكه اصالحات در اين 
بخش، به مانند دولت ه��اي قبل تنها روي كاغذ 

باقي خواهد ماند؟

آبرساني بنياد بركت به
۱۴۰۰ روستاي كشور تا پايان سال

فرآيند آبرس��اني بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
به يك هزار و ۴۰۰ روستاي كشور تا پايان سال به اتمام 
مي رسد. معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام با بيان 
اين مطلب و با تاكيد بر نهضت آبرساني بنياد بركت در 
كشور گفت: تاكنون دو هزار و ۱۰۰ روستا تحت پوشش 
فعاليت هاي آبرساني بنياد قرار گرفته اند كه از اين تعداد، 
يك هزار و ۱۱۵ روستا از آب آشاميدني بهره مند شده اند و 
شمار آنها تا پايان سال به يك هزار و ۴۰۰ روستا مي رسد. 
علي عسگري با اشاره به بهره برداري از شبكه آبرساني 
جزيره هرمز به همت بنياد بركت گفت: مخازن و شبكه 
آبرساني جزيره هرمز شامل احداث منبع آب زيرزميني 
۲ هزار مترمكعبي، منبع آب هوايي ۱۵۰ مترمكعبي 
و تعويض لوله هاي فرسوده مي ش��ود. وي تاكيد كرد: 
تاكنون ۳۵۰ ميليارد ريال اعتبار در بهس��ازي شبكه 
آبرساني و فاضالب جزيره، تامين مخازن و ايستگاه پمپاژ 
صرف شده است. معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان 
امام با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در جزيره هرمز 
اظهار داشت: طي سه سال فعاليت بنياد بركت در هرمز 
۴۰۸ طرح شامل ۳۱۲ طرح اشتغال و ۹۶ طرح عمراني 
و زيربنايي در اين جزيره به بهره برداري رسيده يا در دست 
اجرا است. وي خاطرنش��ان كرد: تا به امروز ۳۱۲ طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور در هرمز به بهره برداري رسيده 

كه باعث ايجاد بيش از ۹۰۰ فرصت شغلي شده است. 

بازديد سه ساعته شهردار و 
اعضاي شوراي اسالمي شهر 

اصفهان از محله جلفا
شهردار اصفهان در ديدار با اسقف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب كشور، با بيان اينكه اصفهان به دست ما و شما 
ساخته شده است و با هم بايد مراقب اين شهر باشيم، 
گفت: ما براي خدمت به ارامنه شهر اصفهان هيچ منتي 
بر آنها نداريم چراكه خدمت به همه شهروندان وظيفه 
ماست. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، همزمان با جش��ن هاي كريسمس در محله 
مسيحي نشين جلفا، شهردار اصفهان، رييس شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان، معاون فرهنگي -  اجتماعي 
ش��هردار و جمعي از اعضاي ش��وراي اس��المي شهر 
اصفه��ان از اين محله بازديد و با اس��قف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب ايران و ش��وراي خليفه گري ارامنه 
اصفهان ديدار كردند. علي قاسم زاده در اين ديدار ضمن 
تبريك سال نو ميالدي به شهروندان ارامنه اصفهاني و 
شوراي خليفه گري اظهار كرد: اين ديدار نشان دهنده 
پيوند اديان به صورت عملي است و ما مي توانيم الگوي 
زندگي مس��المت آميز در اصفه��ان را تعميم دهيم. 
وي ادامه داد: ارادت ما به عزيزان مس��يحي ريشه در 
دو موضوع دارد؛ نخست اينكه آموزه هاي قرآن كريم 
تصويري كامل از مس��يحيت و زندگي حضرت مريم 
)س( به ما نشان داده است و دوم اينكه تجربه تاريخي 
همزيستي سبب نزديكي ما به يكديگر است. شهردار 
اصفهان با بيان اينكه اصفهان به دست ما و شما ساخته 
شده است و با هم بايد مراقب اين شهر باشيم، گفت: ما 
براي خدمت به ارامنه شهر اصفهان هيچ منتي بر شما 
نداريم چراكه خدمت به همه شهروندان وظيفه ماست.

نمايش مهاجر در جشنواره 
بين المللي فيلم كوتاه در فيليپين

فيلم كوتاه مهاجر در ادامه حضور بين المللي خود به 
زودي در جش��نواره After life در آفريقاي جنوبي 
نيز به نمايش در خواهد آمد. فيلم كوتاه »مهاجر« به 
نويسندگي و كارگرداني مرضيه ماندگاري در پنجمين 
حضور بين المللي خود، در هشتمين دوره فستيوال 
 BakunawaYounge Cinema بين المللي فيلم
در كشور فيليپين به نمايش در مي آيد. به گزارش ايسنا، 
اين جشنواره براي تمامي ژانر ها و يك فستيوال به همراه 
وركشاپ هايي براي گردآمدن فيلمسازان است. فيلم 
كوتاه مهاجر همچنين در ادامه حضور بين المللي خود 
به زودي در جشنواره After life در آفريقاي جنوبي 
نيز به نمايش در خواهد آمد. فيلم مهاجر پيش از اين 
 one موفق به راهيابي و اكران در نوزدهمين جشنواره
shot ارمنستان، cinemagia ايتاليا و همچنين 
سي و هشتمين دوره جشنواره فيلم كوتاه تهران شده 
بود. »مهاجر« نخستين ساخته ماندگاري فيلمي 
مينيمال با فضايي سوررئال اس��ت كه با رويكردي 
انسان دوستانه و در راستاي ترويج صلح و دوستي و به 

شيوه سكانس پالن ساخته شده است.

گازرساني به صنايع وحمايت 
ازتوليدات داخلي ازاهم توسعه 

گازرساني در استان مركزي
مديرعامل شركت گازاس��تان مركزي گفت: باتوجه 
بيان��ات حض��رت ام��ام خامن��ه اي )مدظله العالي( 
ونامگذاري سال ۱۴۰۰ به نام سال توليد، پشتيباني ها 
ومانع زدايي ها، درسطح اس��تان مركزي۱۸شهرك 
صنعتي ازنعمت گازطبيعي برخوداربوده و۱۱ناحيه 
صنعت��ي نيزدرجريان توليد خ��ود از اين منبع الهي 
بهره مند مي باشند . به گزارش روابط عمومي شركت 
گازاستان مركزي محمدرضاسميعي دراين خصوص 
گفت: تعداد ش��ش هزارو ۳۳ واحدصنعتي درسطح 
استان ازنعمت گازطبيعي برخوردارند ودركل ۷۵درصد 
انرژي استان ازگازطبيعي تامين مي شود واستفاده ازاين 
منبع انرژي ازاهم جريان توليد اين صنايع قرارگرفته 
است. وي اضافه كرد: استفاده ازگازطبيعي دربخش 
توليدات صنعتي گلخانه اي نيز موردتوجه قراردارد و 
بخش عمده اي از تامين گرمايش گلخانه هاي سطح 
استان درجريان توليدات كشاورزي وگلخانه اي خود 
نياز ضروري به اين نعمت الهي داشته واميداست ضمن 
اس��تفاده بهينه و ايمن ازآن، درمص��رف آن نيز دقت 

نظرداشته ودرحفظ وحراست ازاين منابع بكوشيم.

چرا مسووالن هشدارهاي الزم درباره استفاده از سموم با ماندگاري باال را ناديده گرفتند؟ 

وزير صنعت، معدن و تجارت: 

نگراني از ميليون ها دالر واردات سمي!

حذف دالر ۴۲۰۰ توماني، اصالح نظام يارانه اي است
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد براينكه موضوعي 
به نام حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نداريم و قرار است، به نوعي 
اصالح نظام يارانه اي انجام ش��ود، گفت: يارانه دارو حذف 
نخواهد شد بلكه به تدريج به سمتي مي رود كه اين يارانه 
از طريق شركت هاي بيمه به مردم پرداخت شود.سيدرضا 
فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با 
خانه ملت، با اشاره به برخي مباحث در كشور در خصوص 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: ما موضوعي به نام حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني در كشور نداريم، بلكه قرار است يارانه اي كه 
اكنون به نهاده هاي دامي، تخم مرغ، لبنيات و ... تخصيص 
پيدا مي كند، به مصرف كننده پرداخت شود.وي ادامه داد: 
در حقيقت قرار است نوعي اصالح نظام يارانه اي در كشور 
انجام شود، دولت در اين اصالحيه به جاي پرداخت يارانه 
به صورت غيرمستقيم به نهاده ها، آن را به صورت مستقيم 

به مردم پرداخت مي كند.
فاطمي امين همچنين در خصوص گمانه زني ها در مورد 

قطع يارانه تامين دارو در كشور، اظهار كرد: يارانه دارو حذف 
نخواهد شد بلكه به تدريج به سمتي پيش خواهد رفت كه 
اين يارانه از طريق شركت هاي بيمه به مردم پرداخت شود و 
اين موضوع يعني كماكان حمايتي كه بايد از بيماران به ويژه 

اقشار خاص انجام شود، ادامه خواهد داشت.
وزير صمت تاكي��د كرد: اين موضوع به معناي تغيير در 
نحوه پرداخت يارانه دارو اس��ت و به نوعي يارانه به جاي 
پرداخ��ت ب��ه دارو، به مصرف كنن��ده نهايي تخصيص 
پيدا مي كند.وي همچنين در پاس��خ به سوالي مبني بر 
اينكه آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي اصالح نظام 
يارانه اي در كشور است، گفت: دولت ۲ انتخاب پيش رو 
دارد، ابتدا اينكه روند موجود يعني تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني را ادامه دهد و ديگر آنكه روند اصالح را در پيش 
بگيرد.فاطمي امين اظهار كرد: وضع موجود اقتصادي 
قابل ادامه دادن، نيست زيرا مشكالتي را در بحث تامين 
بودجه و ايجاد كس��ري به وج��ود آورده و خواهد آورد، 

بنابراين روند كنوني بايد اصالح شود اما قطعا اصالح اين 
فرآيند با چالش هايي مواجه خواهد شد كه آسيب هاي 
بسيار كمتري نس��بت به ادامه وضع موجود را به همراه 
خواهد داشت.وزير صمت بيان كرد: براي مديريت اصالح 
نظام پرداخت يارانه ها در كشور يك كارگروه منسجم به 
رياست مخبر معاون اول رييس جمهور تشكيل شده و 
اين كارگروه طي هفته چندين جلسه برگزار مي كند. در 
اين راستا تمامي دستگاه ها با يكديگر هماهنگ شده اند 
و پيش بيني هاي الزم در اين مورد انجام شده است.وي 
ادام��ه داد: دولت پيش بيني هاي الزم را در مورد اصالح 
يارانه ارز ۴۲۰۰ توماني در كشور انجام داده تا اين حد كه 
اگر اصالح قيمت نهاده هاي دامي اتفاق بيفتد، نقدينگي 
مرغداري ها، دامداري ها و عوامل توليد با مشكل مواجه 
نخواهد ش��د.فاطمي امي��ن تاكيد ك��رد: وزارت جهاد 
كش��اورزي به عن��وان متولي اين موض��وع پيش بيني 
كرده، نقدينگي نهاده واحدهاي توليدي تامين ش��ود 

تا دچار وقفه اي در كش��ور براي تامين كاالهاي اساسي 
نشويم. خوشبختانه طي چند ماه گذشته ذخاير كشور 
در خصوص مواد اوليه از جمله كنجاله، سويا، روغن خام 
و نهاده ها به خوبي فراهم شده و جاي هيچگونه نگراني 
در مورد كمبود كاال در كش��ور وجود ندارد. وزير صمت 
با بيان اينكه دولت اين تصميم را براس��اس بودجه سال 
۱۴۰۰ اتخاذ كرده اس��ت، گفت: براس��اس بودجه سال 
جاري ۸ ميليارد دالر براي تامين كاالهاي اساسي طي ۶ 
ماهه اول قرار داده شده بود و بايد دولت در ۶ ماهه دوم به 
سمت اصالح اين روند حركت مي كرد بنابراين ما نيز اكنون 
براساس قانون، اصالح نظام يارانه اي را در دستور كار قرار 
داده ايم.وي با تاكيد بر اينكه دولت آمادگي الزم براي انجام 
اين كار را ايجاد كرده اس��ت، بيان كرد: دولت هر زمان كه 
احساس كند كار آماده شده، تغيير قيمت ها اتفاق خواهد 
افتاد تا با اجراي دقيق دستگاه هاي نظارتي و وجود ذخاير 

كااليي اين كار با موفقيت انجام شود.
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خبرروز

ثبت رقم بي سابقه مبتاليان روزانه كوويد در امريكا و فرانسه
همزمان با تشديد شيوع سويه اميكرون ويروس كرونا، مقامات بهداشتي امريكا و فرانسه از ثبت باالترين رقم روزانه شناسايي مبتاليان 
به كوويد-۱۹ خبر داده اند. مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها در امريكا از شناسايي ۴۴۰ هزار بيمار جديد مبتال به كرونا در روز 
دوشنبه خبر داده است. مقام هاي بهداشتي در فرانسه نيز از شناسايي حدود ۱۸۰ هزار بيمار جديد در روز سه شنبه خبر دادند كه 
باالترين رقم روزانه شناسايي بيماران جديد مبتال به كوويد۱۹ در يك كشور اروپايي است.ايتاليا، پرتغال و يونان و قبرس هم از ثبت 
باالترين رقم روزانه شناس��ايي مبتاليان به كوويد-۱۹ خبر داده اند. ايتاليا سه شنبه از شناسايي ۷۸ هزار بيمار جديد خبر داد كه 

باالترين رقم شناسايي روزانه مبتاليان ويروس كرونا از آغاز همه گيري است. 

ادامهازصفحهاول

 بار خشونت اقتصادي 
بر دوش زنان 

اين مساله در خانواده هاي زيادي مشكل ايجاد كرده 
و موجب بروز اختالفات بين زن و شوهر شده است. 
مورد ديگر جلوگيري از كار زن در بيرون از خانه است. 
درواقع بخشي از اين مس��اله به تعصب و نگاه هاي 
محدود جنسيتي بر مي گردد. اما بخش مهمي از آن 
هم مي تواند با هدف جلوگيري از استقالل مالي زن 
باشد. تا مرد از اين طريق زن را وابسته به خود كند، 
كه اين نوعي خشونت به شمار مي رود. در اين مورد 
»بورديو« جامعه شناس فرانسوي بحث جالبي دارد. 
او مي گويد نگاه مردساالرانه به استقالل اقتصادي زن 
مي تواند براي مردها تبعات منفي داشته باشد. در اين 
مورد مردها بيشتر تحت فشار مالي قرار مي گيرند. عدم 
اشتغال زنان به معناي كار بيشتر مردها براي تأمين 
هزينه هاي زندگي است. وقتي بقيه اعضاي خانواده 
را از كار اقتصادي محروم مي كند، بيش��تر استرس 
را هم او تحمل مي كند. بايد اين فش��ارهاي روحي 
و اجتماعي را تحمل كند. درآمد بيش��تري كسب 
كند و زمان كمتري را هم به خانواده اختصاص دهد. 
در نتيجه روي ارتباطات او با اعضاي خانواده نيز اثر 
منفي مي گ��ذارد. زماني هم كه مرد نتواند به عنوان 
پدر و همس��ر وقت و زمان كافي ب��ا اعضاي خانواده 
خود سپري كند كمترين نظارت را به ويژه بر رفتار 
فرزندان خواهد داشت و كمترين نقش را در تربيت 
آنها ايفا خواهد كرد. اين امر مي تواند به نوعي درگيري 
و خشونت در روابط خانوادگي را افزايش دهد. از سوي 
ديگر در سطح ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي ودر 
قوانين نيز مي توان مصاديقي از خشونت اقتصادي 
عليه زنان را مشخص كرد. مثال در ساختار اشتغال 
كشور زنان نقش كمتري دارند، در رده هاي مديريتي 
ني��ز همينطور و آنها دس��تمزد كمت��ري دريافت 
مي كنند. يعني در ش��رايط كاري مساوي با مردان، 
آنها از حقوق و مزاياي كمتري برخوردار هس��تند. 
حاضر هستند به ويژه در بخش خصوصي با دست 
مزدهاي بسيار پايين تر از مردان كار بكنند. مصداق 
ديگر خشونت ساختاري مي تواند اين تصور و ذهنيت 
فرهنگي باشد كه مردان را نان آور خانه مي داند و از 
زنان مي خواهند براي جلوگيري از بيكار شدن مردان 
وارد عرصه و بازار كار نشوند. يا از زناني هم كه سر كار 
هستند مي خواهند جاي خود را به مردان بدهند. اين 
فرهنگ نيز نوعي اعمال خشونت اقتصادي است. زيرا 
زنان زيادي وجود دارند كه سرپرست خانوار هستند. 
ديگ��ر تفكر و ذهنيتي ك��ه مرد را ن��ان آور خانواده 
مي دانست تقريباً بايد منسوخ شود. به ويژه در جوامعي 
مانند جامعه ما كه يكي از آسيب هاي اجتماعي در 
حال حاضر باال بودن آمار زنان سرپرست خانوار است. 
بعالوه هزينه هاي زندگي بسيار باال بوده و در بيشتر 
خانواده ها تنها درآمد مرد جوابگوي زندگي نيست و به 
كار زن نيز نياز است. پس هرگونه جلوگيري از كار زن 

مي تواند مصداق خشونت اقتصادي باشد.

رويداد

افزاي��ش ح��وزه اختيارات س��ازمان آتش نش��اني 
مي تواند ب��ه جلوگيري از حادثه كمك كند. مهدي 
داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني در خصوص 
س��اختمان هاي نا ايمن پايتخت از نظر س��ازمان 
آتش نش��اني گفت: يكي از ماموريت هاي سازمان 
آتش نشاني جداي از مقابله با آتش سوزي كمك به 

ايمن سازي ساختمان هاي پايتخت است.
مديرعامل س��ازمان آتش نشاني با اش��اره به وجود 
۳۶۰۰ س��اختمان پرخطر از نظر آتش س��وزي در 
پايتخت افزود: طبق برنامه اي كه ما در سازمان از آن 
با عنوان نظام ايمني ساختمان ها ياد مي كنيم؛ اقدام 
به شناسايي اين ساختمان ها در شهر تهران مي كنيم.

او بيان كرد: موضوعاتي از قبيل كاربري و شاخص هاي 
ساختمان هاي ايمن مواردي هستند كه به بررسي 
ساختمان ها در ۲۲ منطقه شهر تهران و در ۳۲ هزار 
بازديد صورت مي گيرد همچنين ۳۵۰۰ ساختمان 
در اين بازديدها نيازمند اقدام فوري براي ايمن سازي 

هستند.
داوري اظهار ك��رد: پراكندگي اين س��اختمان در 
پايتخت متفاوت است و مس��لمًا در مراكز شهر در 
بخش هاي اقتصادي و اداري اين ساختمان ها بيشتر 

هستند.
مديرعام��ل س��ازمان آتش نش��اني تصري��ح كرد: 
معيارهاي مختلفي از جمله سيستم اطفاء حريق، 
اطفاء دس��تي و اتوماتيك، راه هاي خ��روج، نماي 
ساختمان ها از جمله مواردي هستند كه ساختمان ها 

بنا بر آن ارزيابي مي شوند.
داوري عن��وان كرد: اين س��اختمان ها براس��اس 
معيارهاي ذكر شده شناسايي مي شوند و براساس 
فاكتورهايي كه از قبل تعيين شده است مورد بررسي 

قرار مي گيرند.

او خاطرنشان كرد: متاسفانه در بخش ساخت و سازها 
و احداث ساختمان ها موضوع مشخص است و ضوابط 
مبحث مقررات سوم س��ازمان ساختمان هايي كه 
ايمني در برابر آتش سوزي را اعالم مي كند در هنگام 
صدور پروانه نقش��ه معماري مورد توجه است و اين 
مرحله اوليه است و در مرحله نهايي هم مورد بررسي 
قرار مي گيرد و چنانچه مورد تاييد باشد تاييديه نهايي 

ايمني و پايان كار صادر مي شود.
داوري بي��ان ك��رد: فاكتورهاي ايمن��ي براي يك 
ساختمان بسيار آس��يب پذير است يعني نيازمند 
نگهداري بوده و معضل اصلي ما در ساختمان هايي 
است كه از زمان س��اختمان آنها مدت زمان بسيار 
زيادي گذش��ته است و سيس��تم نگهداري ندارند؛ 

قوانين در اين قسمت جامع نيستند.
مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران گفت: وظايف 
دس��تگاه هايي كه نظارت حاكميتي را مي توانند بر 
س��اختمان ها اعمال كنند يا بهره برداران مشخص 

نيست و قوانيني در اين خصوص وجود ندارد.
داوري اظهار كرد: به نظر ما از زمان تصويب بند ۱۴ 
ماده ۵۵ قانون ش��هرداري كه سازمان آتش نشاني 
به استناد آن اقدام به بازرسي ساختمان ها مي كند 
مدت زمان زيادي گذش��ته است و در اين خصوص 
نيازمند بازنگري هستيم چراكه اين قانون نمي تواند 
پاسخگوي شهري با ش��رايط امروز تهران به دليل 
تغيير در بافت ساختمان ها، بار ترافيكي و جمعيتي 
باشد و قوانين جامع تري بايد بخش هاي مختلف را 

در برگيرد.
او تصريح كرد: تقاض��ا داريم مجلس محترم در اين 
خصوص ورود كند و با در نظر داشتن زواياي مختلف 
قانون جامعي را تصويب كند و ما به استناد آن قانون 

ماموريت هاي خود را پيگيري كنيم.

مديرعامل س��ازمان آتش نش��اني عن��وان كرد: در 
س��ال ۹۳ طبق مصوبه دولت وزارت كش��ور مكلف 
است به اينكه تدوين قانون جامع مديريت يكپارچه 
ايمني و آتش نشاني در كشور مي كند كه به بخش 
ساختمان ها هم پرداخته است، ما نيز از سال ۹۵ در 
كارگروه هاي مختلف اين مساله را دنبال مي كنيم و 
اميدواريم كه در صحن دولت اين قانون تصويب شود.

داوري با اشاره به اصالح ماده ۵۵ قانون شهرداري ها 
گفت: اصالح اين قانون مي تواند منجر به ديد بهتر 
سازمان به شهر شود چراكه معتقديم آنچه كه در بند 
۱۴ ماده ۵۵ قانون اعالم شده است ذيل شرح وظايف 

و حدود اختيارات تناسبي وجود ندارد.
او در خصوص حادثه بازار گل شهيد محالتي اظهار 
كرد: در خصوص عملي��ات اطفاء حريق اين حادثه 
چالشي وجود نداش��ت و نيروهاي ما در مدت زمان 
كمتر از دو دقيقه به محل رس��يدند و كل عمليات 

اطفاء كمتر از ۱۵ دقيقه طول كشيده بود.
مديرعامل سازمان آتش نش��اني افزود: ما در طي 
چندسال گذشته بيش از ۱۲ بار از اين محل بازديد 
داش��تيم و هرب��ار ايمني ها مرتبًا ب��ه همه مراجع 
اعالم شده بود ولي متاسفانه به علت وجود الزامات 
قانوني و عدم حضور دس��تگاه هايي كه مي توانند 
ب��ه جلوگيري از حادثه كمك كنند مش��كالتي را 
داشتيم كه اين كار را س��خت مي كرد در چند ماه 
اخير هم قوه قضاييه به اين مس��اله ورود كرده بود 
كه متاسفانه اين حادثه رخ داد. او با اشاره به اينكه 
اين ساختمان جزو ۱۲۹ ساختماني بود كه پرخطر 
بودن آن از قبل اعالم ش��ده بود گفت: اقداماتي كه 
م��ا را به عنوان ضابط قضاي��ي معرفي كند و حوزه 
اختيارات س��ازمان آتش نش��اني را افزايش دهد 

مي تواند به جلوگيري از حادثه كمك كند.

افزايش اختيارات آتش نشاني براي نظارت بر ساختمان هاي ناايمن
رويخطخبر

هشدار پليس راهور درمورد يخ زدگي اكثر جاده ها 
پليس راهور با اش��اره به بارش شديد باران و برف 
در اكثر جاده هاي كشور و افزايش خطر لغزندگي 
و يخ زدگي، نسبت به تردد در اين محورها هشدار 
داد.بر اساس اعالم پليس راهور، برابر اعالم هشدار 
سطح نارنجي س��ازمان هواشناسي از چهارشنبه 
تا پايان روز يكش��نبه ۱۲ دي ماه بارش ش��ديد 
باران، برف جاده هاي اكثر اس��تان هاي كشور به 
جز استان هاي ش��مالي و ش��مال غربي را در بر 
مي گيرد و بر اين اساس شرايط بسيار متفاوتي را 
در اين چند روز در جاده هاي كشور ايجاد مي كند. 
بارندگي ها بصورت برف و باران باعث افزايش خطر 
لغزندگ��ي و يخزدگي در جاده ها مي ش��ود خطر 
انح��راف از جاده و واژگون��ي در اين وضعيت نيز 
بيشتر خواهد شد. در اين زمان براي رانندگي در 
چنين جاده اي بايد از سرعت معمول و هميشگي 
كاسته شود. بر اساس اعالم پليس راهور، متاسفانه 
در ايام بارندگي هاي هفته گذش��ته شاهد وقوع 
تصادفات ناگواري در بخش حمل و نقل عمومي 
بار و مس��افر بوديم كه علت اصل��ي اين حوادث 
بي توجهي رانندگان به لزوم كاهش س��رعت در 
ش��رايط بارندگي و اتخاذ س��رعت مطمئنه بود. 
اص��رار رانندگان به رس��يدن به مقص��د در يك 

ساعت و زمان مشخص قبلي بدون در نظر گرفتن 
 شرايط نامناس��ب آب و هوايي و عدم پيش بيني 
افزايش لغزندگي س��طح راه ها در اين ش��رايط از 
علل زمينه س��از اين تصادفات بوده است. در اين 
شرايط الزم است رانندگان مدت زمان بيشتري 
براي رس��يدن به مقصد در نظر بگيرند و با توجه 
به ش��رايط بارندگي و لغزندگ��ي جاده ها رعايت 
احتياط بيشتر و نيز رعايت فاصله طولي بيشتر با 
خودرو جلويي را در دستور كار خود قرار دهند و با 
سرعت مطمئنه كه پايين تر از سرعت درج شده بر 
روي تابلوهاي مسير است رانندگي نمايند. همراه 
داشتن زنجير چرخ براي سفرهاي جاده اي در اين 
فصل از الزامات سفر است و راننده بايد در شرايط 
برفي آمادگي بستن زنجير چرخ را داشته باشد. 

اعالم مجازاِت كارمنداني كه واكسن نمي زنند
پنج مرحله مج��ازات در ادارات براي كارمنداني 
كه واكس��ن نمي زنند از س��وي س��ازمان اداري 
و اس��تخدامي ابالغ شده اس��ت كه از مرخصي 
اجب��اري تا انفصال خدمت را ش��امل مي ش��ود. 
معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
با بيان اين مطلب گفت: باتوجه به سوش جديد 
و گ��ذر از پيك پنجم، طرح مديريت هوش��مند 
كرونا به تصويب ستاد ملي مديريت كرونا رسيد. 
باتوجه به اينكه گام اساس��ي مديريت هوشمند 
محدوديت ها، بر اصولي ش��امل واكسيناسيون و 
رعايت پروتكل ها، استوار است، سامانه يا سكوي 
اميد كه مجري طرح مديريت هوش��مند اس��ت 
طراحي شد. اين سيستم اولين سامانه دستگاهي 
كشور اس��ت و باتوجه به وس��عت زياد آن ميان 
دستگاه هاي مرتبط فازبندي شده است. محسن 
فرهادي افزود: فاز اول با مالكان و شاغلين شروع 
ش��د، فاز دوم با حمل و نقل درون ش��هري و فاز 
سوم كنترل و اجراي طرح محدوديت هوشمند 
در قالب واحدهاي صنف��ي، صنعتي و كارگاهي 
اس��ت. فاز چهارم ترددها و مس��افرت هاي برون 
شهري و در نهايت مراكز آموزشي و تحقيقاتي و 
موسسات اس��ت. او گفت: هسته اصلي نظارت ها 
با وزارت بهداشت است كه در قالب سامانه انجام 
خواهد ش��د و قرار اس��ت از نظر واكسيناسيون، 
بيمار نبودن و ساير آيتم ها ازجمله زدن ماسك، 

فاصله گذاري ها در ش��رايط فصل سرما، تامين و 
اس��تفاده و حضور در جاهايي كه تهويه مطلوب 
حرف اساسي را مي زند، نظارت ها صورت بگيرد. 
فرهادي افزود: طرح مديريت هوشمند قرار است 
چندان زندگي مردم را محدود نكند، اما به نوعي 
كنترل ها را افزايش دهد. اگر در يك واحد صنفي 
غذايي را صرف كنيم و ماسك را برمي داريم، بايد 
واكسن زده باشيم و بيمار نباشيم. يعني ما ارايه 
خدم��ات را درصورتي خواهيم داش��ت كه افراد 
واكس��ن زده باشند و بيمار نباش��ند. درصورتي 
كه واكسن زده اند و بيمار هستند يا واكسن نزده 
باش��ند عمال نمي توانند خدمت بگيرند و بايد از 
راه هاي ديگر اس��تفاده كنند، براي مثال ديدن 
فيلم و صرف غذا در منزل و غيره. هدف اين طرح 
اين است كه تماس ها را بين افراد بيمار و كساني 
كه واكسن نزده اند يا واكسن زده اند اما بيمارند را 

كم كنيم كه سرايت كاهش يابد. 

همين چند روز پيش بود كه يكي از كارگران 
حاضر در پارس جنوبي به داليلي نا معلوم 
خودكشي كرد. او كه تحصيلكرده بود و فوق 
ليسانس داشت، به گفته همكارانش تنها ماهي ۶ ميليون 
تومان حقوق مي گرفت و در اين بين هميشه از مشكالت 
مالي كه داشت حرف مي زد. او اولين نفري نيست كه دست 
به اين كار زده و آخرين نفر هم نخواهد بود. اين روزها خيلي 
از اقش��ار جامعه منتظر تصويب يا اجرايي شدن قوانيني 
هستند كه شايد كمي از بار مشكالت آنها را كمتر كند، از 
معلمان گرفته تا پرستاران و كارگران. مساله اين است كه 
اكثر اين افراد از بي توجهي به خدماتي كه ارايه مي دهند و 
كمبود دستمزدهايي كه دريافت مي كنند گاليه دارند، 
آن هم در شرايطي كه انگار كسي ديگر توان مقابله با تورم 
را ندارد، انگار بهبود بخش��يدن به اوضاع اقتصادي كشور 
تبديل به رويايي دست نيافتني ش��ده است. حاال اين بار 
كارگران پارس جنوبي از وضعيتي كه دارند مي گويند. طرح 
ساماندهي استخدام كاركنان دولت، »مي تواند« به شرايط 
نابرابر به نحو مطلوبي خاتمه دهد. واسطه ها و پيمانكاران 
حذف مي ش��وند، نيروهاي ق��راردادي بع��د از گذراندن 
مراحلي رسمي مي ش��وند و كارگران اركان ثالث بدل به 
نيروهاي قرارداد مس��تقيم مي شوند. »طرح ساماندهي 
اس��تخدام كاركنان دولت« طرحي است كه علي الظاهر 
اگر كارشكني ها و مخالفت هاي برخي مقامات اجازه دهد، 
قرار اس��ت كاركنان ش��ركتي و قراردادي تمام نهادهاي 
مرتبط با خزانه را دربربگيرد؛ از يكسو، كارگران پيمانكاري 
شهرداري ها به عنوان نهادي عمومي و زيرمجموعه وزارت 
كشور، با نگراني در انتظار تصويب اين طرح هستند و از ديگر 
سو، كارگران فني و متخصص پيمانكاري در پااليشگاه ها و 
پتروشيمي هاي نفتي هستند كه عليرغم داشتن تخصص، 
مدرك دانشگاهي و سال ها سابقه كار، هنوز با دستمزد بسيار 
ناچيز در سخت ترين شرايط ممكن زندگي مي كنند و از 

تبعيض نهادينه شده رنج مي برند.

    پيماني هاي پارس جنوبي
ب��ه گزارش ايلنا، پ��ارس جنوبي، كلون��ي اصلي نفت و 

گاز كشور، از زمان خارج ش��دن از شمول قانون كار در 
سال هاي انتهايي دهه ۷۰، فارغ التحصيالن دانشگاهي 
را در گروه ه��اي انبوه ب��ه خود جذب كرده اس��ت؛ در 
سال هاي آغازين، به دليل يكسان بودن نوع قراردادها و 
دستمزدها، نظاِم سلسله مراتبي و كاِستي امروز وجود 
نداشت و در هر حال، يك فارغ التحصيل زبده دانشگاهي 
بعد از چند س��ال كار كردن در عس��لويه مي توانس��ت 
صاحب يك خانه شخصي در كالن شهرها و يك اتومبيل 
متوسط و آبرومند شود. درواقع نيروي انساني از شرايط 
كار و دس��تمزدهاي دريافتي رضايت نسبي داشت؛ اما 
به تدريج به دليل تغيير بنيادين مع��ادالت روابط كار، 
ورق برگش��ت و اين رضايت نسبي تبديل به نارضايتي 
گسترده ش��د. با ورود پيمانكاران و شركت هاي تامين 
نيروي انس��اني به پارس جنوبي، همه مناسبات كار، از 
صدر تا ذيل تغيير ك��رد؛ انبوهي از نيروهاي متخصص 
و فارغ التحصيِل دانش��گاه هاي برتر كشور بدون توجه 
به اس��تحقاق و توانمندي ارزشمندي كه دارا هستند، 
به شركت هاي پيمانكاري سپرده شدند؛ به گونه اي كه 
به اعتراف خود مديران ارشد پارس جنوبي، امروز تعداد 
كارگران پيمانكاري و اركان ثالث اين منطقه، از مجموع 
رس��مي ها و قراردادي ها چند ده درصد بيش��تر است. 
هجوم بي امان پيمانكاران در دهه ۹۰ شمسي، مثل بالي 
آسماني بر سر نيروي انساني متخصص شروع به باريدن 
گرفت؛ امروزه يك كارگر پيمانكاري با مدرك كارشناسي 
ارشد و ده سال سابقه كار، حقوقي در حد شش ميليون 
تومان مي گيرد در حالي كه يك رسمي پشت ميزنشين 
با مدرك كارشناسي و سابقه  بسيار كمتر، بيش از دوازده 
ميليون توم��ان در ماه دريافت��ي دارد.  همين تبعيض 
آزاردهنده، موجب ش��ده كه نارضايتي ريش��ه بدواند؛ 
به طوري كه شب ششم ديماه، يك كارگر پيمانكاري پارس 
جنوبي كه مدرك فوق ليسانس دانشگاه صنعتي شريف 
دارد )به گفته دوستان نزديكش، يك نخبه( با حلق آويز 
كردن خود در منزل اس��تيجاري، به زندگي خود پايان 
مي دهد؛ آخرين پيام او به يك همكار دوست و صميمي 

اين است: ديگر واقعاً خسته شده ام.....

    تغيير مطلوب اوضاع 
با تصويب طرح ساماندهي

حاال اما طرح س��اماندهي اس��تخدام كاركن��ان دولت، 
»مي تواند« به اين ش��رايط به نحو مطلوبي خاتمه دهد: 
واسطه ها و پيمانكاران حذف مي شوند، نيروهاي قراردادي 
بعد از گذراندن مراحلي رسمي مي شوند و كارگران اركان 
ثالث بدل به نيروهاي قرارداد مس��تقيم مي ش��وند. اين 
طرح »اگر« به تصويب برسد، مي تواند نقطه پاياني باشد 
بر تبعيض، البته اگر به تصويب برسد؛ و به خاطر اهميت 
بسيار زياد آن است كه از ششم ديماه، چند نفر از كارگران 
پيمانكاري عسلويه و پارس جنوبي به تهران آمده اند تا با 
نمايندگان مجلس شورا بحث و رايزني كنند و خواستار 
تصويب سريعتر اين طرح شوند. آنها از نمايندگان مجلس 
درخواست دارند به كارش��كني ها و بهانه گيري ها هيچ 
توجهي نداشته باشند و فقط به سرنوشت هزاران كارگر 
متخصصي بينديشند كه در زيرمجموعه عريض و طويل 

نفت، با نگراني چشم به صحن علني مجلس دوخته اند.

    چرا مي گويند »صالحيت« نداريم؟
يك��ي از اين كارگران كه از نيروهاي اركان ثالث اس��ت و 
علي القاعده در معرض تعديل و بلك ليست شدن به دليل 
مطالبه گري؛ با تاكيد بر اينكه نامش در اين گزارش نيايد، 
در ارتباط با شرايط كاري خود و همكارانش به ايلنا مي گويد: 
ما نيروهاي نفت خدمتگزار صديق مردميم، به عشق وطن 
جان مي دهيم تا نفس هاي مردم در خانه ها و شهرها گرم 
بماند اما ديربازي اس��ت كه متاسفانه مورد بي عدالتي و 
تبعيض قرار گرفته ايم. مسووالني كه هيچ اطالعي از زندگي 

و كار ما ندارند، قدمي براي حل مشكالت ما برنمي دارند.
او اضافه مي كند: وضعيت شغلي نيروهاي متخصص اركان 
ثالث، مصداق روش��ن و واضِح برده داري نوين است؛ اين 
نيروها هيچ اميدي به آينده ندارند. اما وقتي مجلس طرح 
ساماندهي را در دستور كار قرار داد، بعد ازسال ها نااميدي، 
دوباره لبخند به لب نيروهاي اركان ثالث نشس��ت، ما به 
آينده اميدوار شديم؛ يادمان نرفته رييس جمهور محترم 
همان اوايل سر كار آمدن گفت چرا داخل يك اتاق چهار 

نفر يك كار يكسان انجام مي دهند اما چهار حقوق متفاوت 
مي گيرند، اين بي عدالتي مسلم است؛ ما هم چيزي جز از 
ميان برداشته شدن همين بي عدالتي نمي خواهيم و براي 

همين هدف بزرگ و مقدس است كه به تهران آمده ايم.
به گفته او، عليرغم اينكه ماهيت كار در پااليش��گاه هاي 
پارس جنوبي مستمر است و نيروهاي كار ثابت، هرچند 
سال يك بار )معموالً هر دو سال( مناقصه اي برگزار مي كنند 
و بعضا ش��ركت هايي كه پايين ترين هزينه را پيش��نهاد 
مي دهند و داراي البي قدرتمند و روابط وس��يع هستند، 
برنده مي شوند؛ اين ش��ركت ها براي سودجويي بيشتر، 
غيرقانوني دست در جيب كارگر مي كنند و از حق و حقوق 
نيروي كار متخصص مي زنند. اين كارگر ادامه مي دهد: 
كارگر حق هيچ اعتراضي ندارد و ناظران نيز نظارتي ندارند 
و به اين ترتيب، اين چرخه س��ودجويي و حق كشي براي 
س��اليان متمادي ادامه مي يابد. لذا ح��ذف كامل دالل و 
واسطه و پيمانكار صوري، تنها راه حل موجود است و طرحي 
كه با هدف حذف پيمانكاران و تبديل وضعيت نيروها در 
كميسيون اجتماعي مجلس تدوين شده، مي تواند اميد 
و عدالت را به پارس جنوبي برگرداند. اما ما امروز نگرانيم؛ 
زمزمه هايي شنيده مي شود كه سازمان امور استخدامي 
مي خواهد پيمانكاران را نگه دارد و كارگران اركان ثالث را 
از شمول اين طرح خارج كند؛ يكي از مقامات سازمان امور 
استخدامي در برنامه اي راديويي مي گويد »اين بي عدالتي 
است كه ما بخواهيم كارگران پيمانكاري را استخدام كنيم، 

اين ظلم در حق نخبگان است«!

    ظلم در حق نخبگان! 
يك كارگر ديگر كه به نمايندگي از جانب كارگران چند فاِز 
مختلِف پارس جنوبي به تهران آمده، با نيشخندي در مورد 
اين عبارت كوتاه مي گويد: كدام نخبگان؛ همان نخبگاني 
كه با معدل ۱۸ فوق ليسانس شريف به عنوان پيمانكاري 
در عسلويه كار مي كنند و ماهي شش ميليون تومان حقوق 
مي گيرند و از فرط استيصال و ناتواني دست به خودكشي 
مي زنند؛ مگر آن كارگر كه جان خود را گرفت، نخبه نبود؛ 
منظورش��ان دقيقًا كدام نخبگان اس��ت كه با استخدام 
كارگران پيمانكاري در حق شان ظلم مي شود؟! ما در دماي 
۴۸ درجه و رطوبت ۷۰ درصد، در سايت هاي پرخطر كار 
مي كنيم؛ معناي ظلم واقعاً از نظر آقايان چيست؟! اين نوع 
اظهارات، به راستي توهين به خيل عظيم كارگران باسابقه 
و متخصص پارس جنوبي است. ما به اين مدير مي گوييم 
به خودت زحمت بده و از روي صندلي ات بلند شو، به پارس 
جنوبي بيا و واقعيت ها را از نزديك ببين؛ بيا ببين تخصص و 
سابقه نيروهاي رسمي چقدر است و اصوالً چكار مي كنند؛ 
بيا ببين نيروهاي پيمانكاري چقدر تخصص و تبحر دارند؛ 
بيا و ش��اهد باش كه چطور با دِل ناخرس��ند، جانفشاني 
مي كنند و كارش��ان واقعًا شاهكار اس��ت! اين كارگر يك 
پيشنهاد مي دهد: يك تيم از همين مديران با يك دوربين 
حقيقت ياب در دست، بيايند و چند شبانه روز در پارس 
جنوبي مستقر شوند؛ ببينند كدام گروه از كارگران واقعاً كار 
مي كنند؛ كدام ها واقعًا تخصص و تبحر و توانمندي دارند 
و اينكه سازمان امور اس��تخدامي ادعا مي كند نيروهاي 

پيمانكاري صالحيت ندارند، تا چه حد درست است. نفت 
را ما نيروهاي اركان ثالث و پيمانكاري مي چرخانيم اما كل 
صنعت نفت و پاداش هاي آن را رسمي ها دريافت مي كنند. 
من ادعا مي كنم كارگران پيمانكاري و اركان ثالث نباشند، 
هيچ پااليشگاهي براي يك ساعت نمي تواند سر پا بماند و 
كار كند. كارگر ديگري رشته صحبت را به دست مي گيرد؛ 
او نيز خواستار تصويب هرچه سريعتر طرح ساماندهي است 
و از بالتكليفي و انتظار به س��توه آمده؛ اين كارگر در ادامه 
درد دل هاي همكارانش مي گويد: سرنوشت ما ناعادالنه به 
پيمانكاران گره خورده است و هيچ تبعيض و ناعدالتي از 
اين باالتر نيست؛ چطور مديران سازمان امور استخدامي ادعا 
مي كنند استخدام پيمانكاري ها، بي عدالتي است! ما يك 
خواسته روشن داريم:  »طرح ساماندهي بايد تمام نيروهاي 
پيمانكاري و اركان ثالث پارس جنوبي و صنعت نفت كشور 
را دربربگيرد و براساس اين طرح، همه اين نيروها تبديل 
وضعيت و قرارداد مستقيم و رسمي شوند. چشم اميد ما به 
نمايندگان مجلس است؛ فقط با تصويب يك طرح جامع 
ساماندهي و حذف عبارتي به نام پيمانكار -اين اژدهاي هزار 
سر- اميد و رضايت به كارگران پارس جنوبي بازمي گردد.«

    نااميدمان نكنند
اين كارگران به دنبال مذاكره با نمايندگان مجلس هستند؛ 
آنها مي خواهند اميدشان به يأس و نااميدي بدل نشود؛ يك 
كارگر در پايان مي گويد: »اميدواريم اين طرح به تصويب 
برسد و اين بار واقعا جدي باشند؛ ماه هاست كه منتظريم...«

گزارش

پاي حرف هاي كارگران پارس جنوبي: 

طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت تصويب شود
نخبگاني كه در گرماي جنوب جانفشاني مي كنند...


