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 خطر بزرگ تري 
به نام »انتظارات تورمي« 

 واكاوي نقش تحريم ها 
در مشكالت اقتصادي

تبعات افزايش قيمت خودرو

 الزام اي نماد كسب و كارهاي خرد مجازي 
را نابود مي كند

 بورس 
در انتظار آرامش

 ثبات اقتصادي پاشنه آشيل 
قانون جواني جمعيت

 اونس جهاني طال چه وضعيتي 
به خود مي گيرد؟

به طور كلي از منظر اقتصادي، 
نوسانات قيمتي در بازارها به دو 
شكل ظهور و بروز پيدا مي كند، 
يك ن��وع نوس��انات برآمده از 
»تورم« عيني اس��ت و ش��كل 
دوم نيز نوس��اناتي است كه در 
قالب »انتظارات تورمي« ظهور 
و بروز پيدا مي كند. در خصوص 
معضل تورم، نوسانات افزايشي در قيمت ها، ناشي از نظامات 
پولي و مالي، رشد نقدينگي، توس��عه پايه پولي و... است، 
اما در خصوص انتظارات تورمي، هيجانات، احساس��ات و 
احتماالتي كه در خصوص چشم انداز بازارها شكل مي گيرد، 
نوسان مي آفريند. نوساناتي كه در طول هفته اخير در فضاي 
اقتصادي كشور ش��كل گرفته، برآمده از تاثير فوق العاده 
انتظارات تورمي در اقتصاد ايران است. اين انتظارات است 
كه باعث شده، نوسانات مستمري در بازارهاي كشور شكل 
بگيرد. هر ان��دازه كه دولتمردان تالش كنند اين واقعيت 
را انكار كنن��د، اين انتظارات تورمي به  طور مس��تقيم به 
برجام، موضوع تحريم هاي اقتصادي و نحوه تعامل با ساير 
كشورهاي جهان گره خورده است. واقع آن است كه اقتصاد 
ايران به دليل دهه هاي متم��ادي، محدوديت و تحريم و 
چالش به شكل عجيبي حساس شده و نسبت به تحوالت 
بيروني از خود هيجان نشان مي دهد. اين حساسيت ها كه در 
روزهاي اخير نيز دامنه هاي بيشتري پيدا كرده، باعث شده 
تا نرخ ارز ركوردهاي تازه اي را ثبت كند. فعاالن اقتصادي 
و پس از آن اكوسيستم موجود در بازارها به محض اينكه 
احساس كنند كه ممكن است برجام به نتيجه مورد نظر 
نرسد يا اينكه احتمال دهند كه عزم جدي از سوي دولت 
براي دستيابي به توافق وجود ندارد، پيش بيني مي كنند 
كه در چش��م انداز آينده نيز دامنه محدوديت ها بيش��تر 
مي شود، بنابراين رفتارهايي را از خود نشان مي دهند كه 
باعث رشد نرخ ارز مي شود. اين انتظارات تورمي در حالي 
ش��كل مي گيرد كه در شرايط فعلي، كشورمان با مشكل 
كمبود ارزي مواجه نيست و چه بسا ذخيره ارزي بيشتري 
به نس��بت ماه هاي قبل وجود دارد، ام��ا از آنجا كه دولت 
نتوانسته پالس هاي مثبتي در خصوص چشم انداز برجام 
ارايه كند، نوسان در بازارها ايجاد شده است. بر اساس اعداد 
و ارقام ارايه شده نهادهاي مسوول در شرايط فعلي، بخشي 
از دارايي هاي مسدودي كشور آزاد شده و دولت مشكلي در 
خصوص تامين ارز ندارد، اما از آنجا كه دولت هنوز نتوانسته 
در خصوص برجام انتظارات تورمي را هدايت كند، مشكالت 
فعلي در اقتصاد ايجاد شده اند. اين انتظارات رواني به  طور 
مستقيم به برجام گره خورده است و هرگونه خبر مثبت 
يا منفي، ناخودآگاه جمعي جامعه را دچار تغيير و تحول 
مي سازد. بايد توجه داشت، اين فرآيند تنها مختص به اين 
دولت و اين زمان نيست، در سال 94 و 95 خورشيدي نيز 
كه ايران و كشورهاي 1+5 بر امضاي برجام توافق كردند و 
نرخ دالر ناگهان از...   ادامه در صفحه 2

بايد قبول كرد، مشكل افزايش 
ن��رخ ارز و نوس��انات ارزي 
موضوع��ي مربوط ب��ه امروز يا 
امسال و اين دوره نيست و اين 
روند طي 3دهه اخير در اقتصاد 
ايران سابقه داشته است. اما بايد 
اين پرسش را طرح كرد كه در 
چه مقاطعي اين نوسانات ارزي 
افزايش داشته و در چه برهه هايي اين تكانه ها كاهش داشته 
است. بر اساس تجربيات يك دهه اخير، طي سال هاي 91 
و 92 زماني كه تحريم هاي ظالمانه اقتصادي شدت گرفت، 
اقتصاد ايران با نوسانات ارزي پي درپي مواجه شد. در سال 
94 تا پايان سال 96 ثبات مطلوبي در نرخ ارز وجود داشت، 
اما باز هم بعد از ارديبهشت ماه 97 به دليل خروج امريكا، 
بازار ارزي كشور با نوسان مواجه شد. آشكار است مولفه هاي 
سياسي كه تشكيل دهنده انتظارات تورمي است در يك 
دهه گذشته، تاثير فراواني بر متغيرهاي ارزي گذاشته است. 
هرچند نمي توان فراموش كرد كه عامل اصلي تحريك، نرخ 
تورم بوده است، اما اين نرخ تورم برآمده از گزاره هاي بيروني 
در اقتصادي است. ممكن نيست اقتصادي، نرخ تورم باال 
داشته باشد و در عين حال ثبات در نرخ ارز داشته باشد. تنها 
در صورتي كه كشوري دچار تحريم ها نباشد، ارتباط معقول 
تجاري و اقتصادي با جهان پيراموني داشته باشد و امكان 
توزيع ارز فراوان در بازار داش��ته باشد، مي تواند در شرايط 
تورمي نرخ ارز را همراه با ثبات شكل دهد. بنابراين كشوري 
كه تحريم است، رش��د نقدينگي و تورم دارد و انتظارات 
تورمي در آن باالست با تكانه هاي ارزي نيز مواجه مي شود. 
هفته گذشته كه دور نخست مذاكرات برجامي در دولت 
جديد استارت خورد، اخبار برآمده از وين با انتظارات بازار 
همخواني نداشت. نتيجه اين عدم همخواني در نرخ ارز به 
عينه نمايان شد و قيمت ارز وارد داالن صعودي شد. وقتي 
انتظارات بازار محقق نشد اين موضوع در شاخص هاي پولي 
خود را نشان داد. اگر در پايان هفته جاري و در جريان دور 
بعدي مذاكرات باز هم انتظارات اقتصادي محقق نشود، 
بازار باز هم واكنش نش��ان خواهد داد و نرخ ارز به س��مت 
باال صعود مي كند. بنابراين همانطور كه نمي توان رش��د 
نقدينگي باالي 40درصدي، توسعه پايه پولي فزاينده، نرخ 
تورم ميانگين باالي 44درص��دي را ناديده گرفت و فقط 
گزاره هاي سياسي را عامل مشكالت بازار ارزيابي كرد، به 
همان شكل نيز نمي توان عدم وجود تجارت عادي با ساير 
كشورها را ناديده گرفت و نقش تحريم ها را انكار كرد. در 
7ماه گذشته حجم صادرات غيرنفتي ايران 28ميليارد دالر 
بوده است، در حالي كه در سال 90 حجم صادرات نفتي و 
غيرنفتي كشور ماهانه، بيش ايران از 10ميليارد دالر )ساالنه 
بيش از 120ميليارد دالر( بوده اس��ت. بايد قبول كرد كه 
ظرفيت اقتصاد ايران ساالنه 60ميليارد دالر صادرات كشور 
نيست، چرا كه در سال 90 حجم صادرات نفتي و غير نفتي 
كشور 200 ميليارد دالر بوده است. يعني اقتصاد ايران به 
دليل تحريم ها حجم انبوهي از درآمدهاي خود را از دست 
داده است. اين اعداد و ارقام گوياي اين واقعيت روشن است 
كه حجم اقتصاد ايران حداقل 200ميليارد دالر است، اما 
زماني كه اين عدد به 60ميليارد دالر فعلي رسيده است، 
طبيعي است كه بايد شاهد نوسان در نرخ ارز باشيم. ضمن 
اينكه همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، وقتي حجم 
نقدينگي كشور به بيش از 4هزار و 200هزار ميليارد تومان 
رسيده است، هيچ عقل س��ليمي نمي تواند توقع داشته 
باشد كه نرخ ارز در س��ال 1400 مانند نرخ ارز مانند يك 
دهه گذش��ته يا حتي 2الي 3سال گذشته باشد. بنابراين 
بخشي از نوسانات ارزي برآمده از متغيرهاي واقعي اقتصاد، 
شاخص هاي پولي و بخشي نيز ناشي از متغيرهاي سياسي 
اس��ت. البته در اين ميان بايد گفت بخش��ي از مشكالت 
س��اختاري، منجر شده تا ثبات ارزي نيز از بين برود. يكي 
از مهم ترين بخش هاي اين مش��كالت ساختاري فقدان 
مناسبات اقتصادي، تجاري و ارتباطي مطلوب با كشورهاي 
همسايه و ساير كش��ورهاي تاثيرگذار در صحنه جهاني 
است. بنابراين به هيچ وجه نمي توان نقش تحريم ها در بروز 
مشكالت اقتصادي و نوسانات موجود در بازارها را انكار كرد.

بر اس��اس اعالم وزير صمت، 
نرخ محصوالت خودروسازان 
اصلي كش��ور بي��ن 10 تا 18 
درصد افزايش پيدا كرده است. 
افزايشي كه طي هفته هاي قبل 
نيز اخب��اري در خصوص آن 
منتشر ش��ده بود اما با دستور 
رييس جمهوري در آن زمان 
اعالم ش��د كه اين افزايش قيمت ها از دستور كار خارج 
شده اس��ت. اما نهايتا تصميمات روز گذشته نشان داد 
كه از طريق بخش��نامه و دس��تور نمي توان با بازارهاي 
اقتصادي روبه رو شد. اما براي درك درست شرايطي كه 
بازار خودروي كشور با آن مواجه است، بايد ببينيم دليل 
اصلي افزايش قيمت خودرو در كشورمان چيست؟ آيا اين 
افزايش ها بدون دليل است يا اينكه روند طبيعي بازارها 
يك چنين افزايشي را ناگزير مي سازد؟ افزايش قيمت 
خودرو، تابعي از شرايط كالن اقتصادي كشور است. زماني 
ادامه در صفحه 2 كه اقتصاد ايران با...  

ال��زام اي نماد باع��ث از بين 
رفت��ن فرص��ت كس��ب و 
كاره��اي خ��رد اينترنت��ي 
كه از ش��بكه هاي اجتماعي 
براي كس��ب درآمد استفاده 
مي كنن��د، خواه��د ش��د. 
بزرگ تري��ن دغدغ��ه ما در 
اج��راي اين دس��تورالعمل 
جديد مشكالتي است كه براي كسب و كارهاي خردي 
ايجاد مي شود كه صرفا از پرداخت يارها لينك پرداخت 
براي ف��روش محص��ول و خدمات خ��ود را دريافت 
مي كردند. غالب اين كس��ب و كارها در ش��بكه هاي 
اجتماعي از جمله اينس��تاگرام فعالي��ت مي كنند و 
از آنجا كه اين ش��بكه هاي اجتماعي درگاه پرداخت 
ندارند، كسب و كارهاي فعال در شبكه هاي اجتماعي 
از پرداخت يارها لينك پرداخت دريافت مي كنند و از 
اين طريق ف��روش محصول خود را تكميل مي كنند. 
عالوه بر اينكه استفاده از اي نماد اين كسب و كارها را 
موظف به تاسيس وب سايت مي كند، مشكل ديگري 
كه به وجود مي آيد، دسترسي نهادهاي ديگر دولتي 
به اطالعات مرتبط با اين كسب و كارهاي خرد است. 
به گفته الفت نسب: »مركز توسعه تجارت الكترونيكي، 
يك داش��بورد عمومي دارد ك��ه در اختيار نهادهاي 

دولتي قرار مي ده��د و تمامي تراكنش هاي مرتبط با 
كس��ب و كارها را در اختيار اين نهادهاي دولتي قرار 
مي دهد. يعني اينكه برخالف ادعاي مقام هاي مركز 
ك��ه الزام اس��تفاده از اي نماد مانعي جلوي كس��ب و 
كارهاي خرد نيست، در واقع با استفاده از اين داشبورد، 
نهادهاي دولتي بدون توجه به ميزان گردش مالي يا 
نوع كسب و كارهاي اينترنتي، موانع تازه اي در قبال 
خريد و فروش كاال ايجاد مي كنند. نهادهاي دولتي با 
استفاده از داشبورد مركز توسعه تجارت الكترونيكي، 
عمال كس��ب و كارها را مجبور به كس��ب مجوزهاي 
بيش��تر دولتي مي كنند و در صورت عدم اجراي اين 
درخواست ها، نماد اعتماد الكترونيك كسب و كار لغو 
مي شود. مجوزهاي متعدد دولتي شايد براي كسب و 
كارهاي بزرگ تر چندان مانع بزرگي محسوب نشود، 
به هر حال كسي كه وارد تجارت الكترونيك مي شود 
حتم��ا پي برخ��ي مش��كالت و موانع را ب��ه تن خود 
ماليده است. نگراني اصلي نسبت به كسب و كارهاي 
بس��يار كوچك و خردي است كه اساس��ا نه با ساز و 
كارهاي فني فضاي مجازي س��ر و كار دارند و نه قرار 
اس��ت چندان گردش مالي عظيمي داشته  باشند كه 
فعاليت هاي شان نياز به مجوزهاي متعدد داشته  باشد. 
كسب و كارهايي كه در شبكه هاي اجتماعي هستند، 

قطعا از اين الزام و اجبار جديد آسيب مي بينند.

بي��ش از 15 م��اه اس��ت ك��ه 
بازارس��رمايه روند اصالحي به 
خ��ود گرفته و حت��ي برخي از 
سهام موجود در اين بازار بيش از 
50 درصد زيان كرده اند. در اين 
بين اغلب سرمايه گذاران خروج 
با زيان را به صبر ترجيح داده اند، 
اما در اين ميان افرادي هستند 
كه به آينده و رش��د دوباره بورس دل بس��ته اند و كورسوي 
اميدي دارند كه حداقل س��رمايه اوليه ش��ان بازگردد. اين 
موضوع درحالي رخ مي دهد كه بازار ارزهاي ديجيتال نيز 
اصالحات سنگيني را تجربه مي كند و سرمايه گذاران ديگر 
بازاري مطمئن براي سرمايه گذاري هاي خود پيدا نمي كنند.  
بازار ارز كشور نيز تاثير بسزايي در اغلب سهام موجود در بازار 
سرمايه دارد و اين روزها به اوج خود رسيده و سرمايه گذاران 
بورسي نيز به فكر افتاده اند تا سرمايه خود را از اين بازار خارج 
و وارد بازار ارزي كنند و مي گويند كه داستان دالر همانند 
سال گذشته بورس است مي تواند سود خوبي عايد ما كند. 
همان گونه كه گفته شد نرخ ارز تاثير بسزايي در روند معامالت 
بازار سرمايه دارد و مي تواند مسير معامالت را تغيير دهد اما 

باتوجه به تاثيرپذيرفتن شركت ها از دالر نيمايي و تفاوت 
قيمتي حدودا 7 هزارتوماني آن با بازار نمي توان انتظار رشد 
از سهام دالرمحور را داشت و احتماال شاهد اصالح دوباره اين 
سهم ها باشيم. البته نبايد به طور كامل نااميد بود و احتمال 
مي رود كه بورس طي فصل زمس��تان كمي تكان بخورد و 
صعودي شود.  اخبار، شواهد و همچنين مصاحبه هاي موجود 
مي گويد بورس طي هفته آتي صعودي خواهد شد و شاخص 
جاني دوباره مي گيرد. البته تغييرات مديريتي در بازارسرمايه 
كه تغييرات برنامه ريزي را در پي خواهد داشت مي تواند تاثير 
مثبتي روي معامالت بگذارد. به هرحال مي توان نتيجه گيري 
كرد كه بازار سرمايه نيازمند صبر است و احتماال سهامداران 
صبور به همين زودي ها پاداش صبر خود را بگيرند و بازار از 
هفته هاي آينده روند صعودي خود را آغاز كند. بازار سرمايه 
طي ماه هاي اخير وضعيت نامطلوبي داشت و تقريبا تمامي 
س��هام موجود در اين بازار به كف قيمتي خود رس��يده و 
انتظار مي رود به زودي ها بازار استارت صعودي را بزند. البته 
داده هاي تكنيكال نيز خبر از آينده مطلوب اين بازار مي دهند 
و احتماال دريايي از آرامش و صعود در انتظار سهامداران است. 
اما نبايد فراموش ك��رد كه اين آرامش وصعود در كنار عدم 

دخالت مسووالن در بورس رخ مي دهد.

اگر مي خواهي��م قانون جواني 
جمعيت با موفقيت اجرا شود 
بايد قب��ل از هر چي��ز به ثبات 
اقتصادي دس��ت پي��دا كنيم. 
اين قان��ون بايد خيل��ي زودتر 
تصويب مي ش��د، ام��ا همه ما 
خوب مي دانيم كه تنها تصويب 
اين قانون نمي تواند مشكالت 
موجود در رابطه با افزايش جمعيت س��الخورده كشور را 
حل كند. كشورهاي زيادي در اين زمينه تجربيات موفقي 
داشته اند، اما مهم ترين عاملي كه در كشور ما مي تواند اجرايي 
شدن اين قانون را تضمين كند، ثبات در وضعيت اقتصادي 
است. در نظرگرفتن بسته هاي حمايتي در طرح افزايش 
جمعيت براي جوانان بسيار خوب است، اما نمي توانيم تنها 
در اين زمينه فعاليت كنيم. در واقع بسياري از جوانان تا از 
نظر اقتصادي و البته شغلي به ثبات نرسند، نه ميلي به ازدواج 
دارند و نه حتي اگر هم ازدواج كنند عالقه اي به فرزند آوري 
خواهند داشت. كشورهايي كه به رشد جمعيت صفر رسيده 
بودند يا رشد منفي داش��تند براي افزايش رشد جمعيت 
سياست هايي را در پيش گرفتند كه اين قانون برگرفته از 
همان قوانيني است كه در كشورهاي موفق اجرا شده است. 
از همين حاال دولت بايد بداند كه اجرايي شدن اين قانون بار 
مالي زيادي را بر دوش دولت مي گذارد. اما اگر مي خواهيم 

كه آينده كشور را تضمين كنيم و در سال هاي نه چندان 
دور افسوس فرصت هاي از دس��ت رفته را نخوريم بايد از 
همين امروز هزينه كردن براي اجرايي شدن اين قانون را در 
دستور كار قرار دهيم. بعد از در نظر گرفتن مسائل اقتصادي 
و معيشتي، مساله ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گرفته 
و به طور كامال جدي به آن پرداخت ش��ود، رايگان ش��دن 
درمان ناباروري در كشور است كه البته از اهداف اين قانون 
است. البته هنوز مشخص نشده كه قانون هزينه هاي درمان 
ناباروري را تا چه سقفي و به چه ميزان پوشش مي دهد، اما 
بايد در اين زمينه هم به زودي تصميم گيري شود. پرداختن 
به اين فرايند مي تواند از مشكالت و آسيب هاي روحي و رواني 
كه به افراد نيازمند به اين خدمات وارد مي شود، جلوگيري 
كند و حل همين يك مورد مي تواند گامي موثر در جهت 

افزايش نرخ جمعيت كشور باشد. 
به هر حال اجرا ش��دن و به مرحله عملياتي رس��يدن اين 
قانون بستگي به اراده مس��ووالن دارد كه چه زماني براي 
اين امر تامين اعتبار مي كنند. البته بايد اين مساله را هم در 
نظربگيريم كه اجرايي شدن اين قانون سالخوردگي جمعيت 
كش��ور را نفي نمي كند، اما اگر بتوانيم والدت ها را افزايش 
دهيم مي توانيم بين اين دو تعادل برقرار كنيم. مساله ديگر 
اين است كه بسياري از افراد اين روزها به كساني كه در طي 
سال هاي گذشته بحث كنترل جمعيت را بيان كرده اند، 
مي تازند، نبايد فراموش كنيم كه...   ادامه در صفحه 8

اون��س جهاني ط��ال يكي از 
مهم ترين مولفه هايي اس��ت 
كه چش��م انداز روش��ني از 
وضعيت فعلي و آينده اقتصاد 
جهان را براي سرمايه گذاران 
مشخص مي كند. بعد از كشف 
واكسن كرونا توسط كمپاني 
فايزر، روند نزول��ي طال آغاز 
شد و اين فلز گرانبها از اوج قيمتي خود فاصله گرفت. 
اما ش��رايط بد اقتصادي حاكم در جهان، به خصوص 
كشور هاي غرب، باعث ش��د سرمايه گذاران اعتقادي 
به قيمت هاي پايين نداش��ته باش��ند و هرگاه قيمت 
طال در معامالت آتي موس��وم ب��ه COMEX به زير 
1800 دالر ن��زول كرد پوزيش��ن هاي خريد افزايش 
چش��مگيري پيدا كردند و همين عامل باعث گرديد 
كه طال به باالي 1800 دالر بازگردد.متغير هاي زيادي 
مي توانند بر قيمت طال تاثيرگذار باشند، به عنوان مثال 
CPIشاخص مصرف كننده منتشر شده توسط وزارت 
كار امريكا در ماه اكتبر نشان داد، بهبود شرايط فعلي 
يك ديدگاه خوشبينانه است و ما همچنان تورم داريم 

و اگر نرخ CPI در ماه هاي آتي همچنان با پيش بيني ها 
همسو نباشد، بايد مجدد شاهد افزايش اين فلز گرانبها 
باش��يم. طال بعد از صعود قيمتي به 1870 دالر در ماه 
گذشته، دو هفته اي اس��ت كه وضعيت خوبي ندارد و 
مجدد به قيمت 1800 دالر نزول كرده است.دو عامل 
معامله گران اين حوزه را س��ردرگرم كرده است.اولين 
 o-micron عامل ظهور جهش جديد كرونا موسوم به
است كه هنوز اطالعات كاملي از آن در دست نيست و 
اگر شيوع آن سريع باشد و واكسن ها در مقابل اين گونه 
جديد اثري نداش��ته باشند به طور قطع شاهد جهش 
قيمتي در طال خواهيم بود. از سوي ديگر معامله گران 
منتظر گزارش اشتغال مربوط به كشور امريكا هستند. 
بسياري بر اين باورند كه نرخ بيكاري كاهش محسوسي 
پيدا كرده و در اين ش��رايط بهتر است قدام به معامله 
نكنند.  بر اس��اس تكنيكال مهم ترين حمايت طال در 
قيمت 1750 دالر است كه اگر اين عدد از دست برود 
نشان دهنده سياست هاي انقباضي جديد فدرال رزرو 
است و از س��وي ديگر مقاومت 1795 دالري پيش رو 
مي باش��د كه در صورت شكس��ت اين مقاومت طال تا 

قيمت 1832 دالر نيز مي تواند پيشروي كند.

فرشاد پرويزيان

هادي حق شناس

فربد زاوه

رضا الفت نسب

حامد  علي  محمد

شهال كاظمي پور

نويد رجايي

مجوزافزايشقيمتپرتيراژهاصادرونرخهايجديداعالمشد

صفحه 4    

بازار مهندسي شده خودرو

 ساختمسكندرسال99 
افتدرپايتخت،خيزدركشور

بررسي»تعادل«
 ازهزينههايسرسامآورتهيهجهيزيه

تاتاثيرتورمبرخانواده

بر اساس اعالم مركز آمار ايران در سال 1399 تعداد 
490 هزار و 597 واحد مسكوني در پروانه هاي صادر 
شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي 
كشور پيش بيني ش��ده كه نسبت به س��ال قبل از 
آن 22.8 درصد افزايش داش��ته است.  با وجود رشد 
توليد مسكن در كل كشور، س��اخت و ساز در شهر 
تهران نس��بت به سال گذش��ته افت 18 درصد و در 
مقايسه با س��ال 1390 كاهش 80 درصدي را نشان 
مي دهد؛ ركود معامالت، كاهش توان مالي متقاضيان 
صفحه 5 را بخوانيد و سرمايه گذاران در...  

 حاال كه قانون حماي��ت از خانواده و جواني جمعيت 
براي اجرايي شدن ابالغ شده است، بايد ديد آيا تمامي 
شرايط براي اجرايي شدن اين قانون در جامعه فراهم 
شده اس��ت؟ اينكه تنها يك قانون به تصويب برسد و 
ابالغ بشود، تنها يك گام كوچك در جهت رسيدن به 
هدفي است كه بايد تمام جوانب رسيدن به آن مورد 
بررسي قرار گرفته و شرايط براي دسترسي به هدف 
فراهم شود. خبرهايي كه مبني بر باال رفتن ميانگين 
سني در ايران هر روز منتشر مي شود، اخباري است كه 
نگراني را به دل هر فردي مي اندازد، اينكه اگر قرار باشد 
صفحه 8 را بخوانيد جمعيت جوان كشور هر... 

 4  علت 
 ركود ساخت و ساز 

در دهه 90

 سرگرداني جوانان
 در اقتصاد بحران زده

يادداشت-5

يادداشت-7

همزمانباروزدانشجوباحضور
معاوناولرييسجمهورصورتگرفت

صفحه 2    

افتتاح طرح هاي  
 ستاد اجرايي فرمان امام 
نامهرييسكلبانكمركزيبهصرافيهادر كوي دانشگاه تهران

براياعالمنيازهايجديدارزي

رييسي دستور داد 
عوامل مداخله گر بازار 

ارز   شناسايي شوند

صفحه 3         



با سياست هاي ارزي دولت س��يزدهم و ورود ارزهاي 
صادراتي به س��امانه نيما و همچنين عرضه كافي ارز 
به بازار متشكل ارزي به عنوان بازار كاشف قيمت ارز، 

به زودي شاهد ثبات در بازار ارز خواهيم بود.
به گزارش ايِبنا، س��ه ماه از آغاز به كار دولت سيزدهم 
مي گذرد و در اين مدت اقدامات موثري را در بخش هاي 
مختلف اقتصادي مانند كنترل رشد پايه پولي و عدم 
استقراض از بانك مركزي و كنترل تورم و اصالحات 
نظام بانكي شاهد بوديم. در اين ميان يكي از مهم ترين 
دس��تاوردهاي تيم اقتصادي دولت در حوزه ارزي رخ 
داده است و آن هم عرضه باالي ارز در بازار بوده كه ناشي 
از دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي بلوكه شده در 
خارج از كش��ور و همچنين ورود باالي ارز به سامانه 
نيما اس��ت. آنطور كه آمارهاي رسمي نشان مي دهد 
به طور ميانگي��ن، روزانه بيش از ۱۰۰ ميليون دالر در 
بازار رسمي نيما معامله مي شود كه حاكي از رشد ۷۰ 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 
برهمين اس��اس اگرچه وضعيت بازار ارز آرام و بدون 
كمبود در عرضه اس��ت، اما در بره��ه اي كه مذاكرات 
برجامي در حال انجام اس��ت، برخي شواهد حاكي از 
برهم زدن نظم بازار و تشويش اذهان عمومي است كه 

سعي در باال بردن نرخ ارز دارند. 

رييس جمهوري در مراسم روز دانشجو نيز اعالم كرد: 
خبر دقيق داريم عده اي شبانه روز در تالشند همزمان 
با مذاكرات، نرخ ارز را باال ببرند و مذاكرات را به اقتصاد 
گره بزنند تا خواسته هاي خود را به ملت تحميل كنند. 
دس��تگاه هاي اطالعاتي پيگير معرفي افراد هستند. 
برخي از اين افراد در داخل و برخي نيز در خارج از كشور 
در محافل و فضاي مجازي و واقعي به دنبال باال بردن 
قيمت ارز هس��تند. وي تاكيد كرد: منابع ارزي كشور 
نگران كننده نيس��ت و عليرغم تحريم و تهديد ثابت 
كرديم كه مي توانيم صادرات نفت و ميعانات را بيشتر 
از قبل انجام دهيم.  براساس آمار رسمي، در حالي دولت 
دوازدهم در سال گذشته صادرات ۳۰۰ هزار بشكه نفت 
در روز داشته كه اين رقم در دولت سيزدهم به بيش از 
يك ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي در روز رسيده 
اس��ت. بنابراين اين موضوع مهر تاييدي بر دسترسي 

بيشتر دولت به منابع ارزي است. 
رييس كل بانك مركزي نيز ديروز در بازديد س��رزده 
از صرافي هاي خيابان فردوسي ضمن تاكيد بر اينكه 
دولت هيچ مش��كلي براي عرضه ارز در بازار متشكل 
ندارد و مردم مي توانند تمامي نيازهاي خود را تامين 
كنند، اظهار كرد: صادركنن��دگان ايراني ارز حاصل 
از ص��ادرات خود را به صورت اس��كناس در اختيار ما 

مي گذارند، لذا در بازار متشكل به هيچ وجه كمبودي 
وجود ن��دارد. بنابراين هر چه تقاضا ب��ود، مبتني بر 
مستندات در مقررات ديده شده است، توسط صرافان 

تامين خواهد شد. 
علي صالح آبادي افزود: خوشبختانه در بحث حواله در 
س��امانه نيما عرضه ارز به مراتب بيشتر از تقاضاست، 
لذا ما در جانب ارز با هيچ محدوديتي مواجه نيستيم 
و حتي وضعيت ارزي كش��ور رو به بهبود نيز اس��ت. 
براساس آمار در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز 
در بازار متشكل عرضه مي شود. در بازار نيما نيز حجم 
حواله هاي ما خيلي بيشتر از سال گذشته است به نحوي 
كه تامين ارز ما تاكنون ۳۶ ميليارد دالر بوده بنابراين 

مشكلي در تامين ارز وجود ندارد. 
اما با توجه به اين شرايط و وضعيت مثبت در عرضه ارز، 
متاسفانه بر خالف تصور، طي چند روز گذشته شاهد 
رش��د قيمتي دالر در بازار بوديم كه براساس شواهد 
عيني، اعالم قيمت هايي براي نرخ ارز در بازار فردايي و 
آزاد كه با واقعيت هاي بازار همخواني ندارد، باعث ايجاد 
اخالل در بازار شده است. اين در حالي است كه رد پاي 
اين قيمت س��ازي ها را مي توان در خارج از مرزها و در 
بازار فردايي كشورهاي همسايه جست وجو كرد. براين 
اساس، دالالن در بازار ارز به منظور كسب سود بيشتر 

براساس قيمت فردايي يا همان بازار سليمانيه و هرات، 
نرخ ارز را اعالم مي كنند و اين در حالي است كه افراد 
معامالت خود را با ريال انجام مي دهند و بدين ترتيب 

قيمت هاي كاذب شكل مي گيرد. 
به هرحال با توجه به تمام اين كارشكني ها در بازار ارز 
توسط س��ودجويان و خرابكاران حوزه ارزي كشور و 
همچنين تاكيد مس��ووالن بر عدم كمبود ارز و تداوم 
سياس��ت هاي اثرگذار بانك مركزي، به زودي شاهد 
ثبات نس��بي نرخ ارز در بازار خواهيم بود چرا كه هم 
تعامل صادركنندگان و بانك مركزي بيش��تر شده و 
ارزهاي بيش��تري به نيما وارد مي ش��وند و هم اينكه 
سياست هاي دولت س��يزدهم در راستاي آزادسازي 
منابع بلوكه شده ارزي ايران در خارج از كشور به نتيجه 
رسيده بنابراين مكانيزم عرضه و تقاضا در حال حركت 

به سمت بازاري با حداقل نوسان و آرام است. 
نكته مهم ديگر اينكه بايد تاكيد كرد شرايط كنوني در 
بازار ارز مانند صف هاي تشكيل شده مقابل صرافي ها و 
همچنين افزايش اندك نرخ ارز، مقطعي است و با وجود 
پيش بيني هايي كه مبني بر آرامش بازار در روزهاي آتي 
اعالم شده است، نبايد دست به اقدامات هيجاني در بازار 
پر حباب زد چرا كه در اين شرايط، به طور قطع بازار ارز 

محل مناسبي براي سرمايه گذاري نيست. 
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كدام كشور، بيشترين صادرات 
جهان را دارد؟

اتاق بازرگاني ته��ران در تازه ترين گزارش خود به 
بررسي ابعاد تجارت جهاني در ۹ ماهه ابتدايي سال 

۲۰۲۱ پرداخته است.
به گزارش ايس��نا، بر اساس برآوردهاي اين اتاق، تا 
پايان ماه نهم ميالدي، ارزش كل تجارت جهان به ۲۰ 
هزار و ۵۰۰ ميليارد دالر رسيده است. از اين عدد ۱۶ 
هزار ميليارد دالر متعلق به تجارت كااليي و ۴.۵ هزار 
ميليارد دالر نيز به خدمات اختصاص دارد. در بررسي 
تجارت جهاني به تفكيك حوزه هاي فعاليت نيز به 
نظر مي رسد اكثر بخش ها در فصل سوم سال ۲۰۲۱ 
رشدي قابل توجه را داشته اند تا جايي كه عملكرد 
آنها در بعضي بخش ها حتي از آمار مدت مشابه سال 

۲۰۱۹ و پيش از شيوع كرونا نيز بهتر شده است.
در اين مدت ارزش تجارت در محصوالت مربوط به 
حوزه انرژي بيشترين رشد را در قياس با مدت مشابه 
سال قبل داشته است كه افزايش تقاضا براي مصرف 
سوخت هاي فس��يلي احتماال اصلي ترين علت آن 
خواهد بود. رش��د تجارت همچنين در بسياري از 
بخش هاي كااليي مانند مواد معدني و فلزات باالتر 
از حد متوسط بوده است. از سوي ديگر اما تجارت 
در بخش هاي مربوط به ويروس كرونا و تجهيزات 
ارتباطي و اداري از ميانگين كمتر بوده است. رشد 
تجارت بخش خودرو نيز در فصل سوم سال ۲۰۲۱ 
كمتر از ميانگين ارزيابي مي شود. در ميان اعضاي 
گروه ۲۰، صادرات كاال در ميان اين كشورها در فصل 
سوم سال جاري ميالدي به ۴.۲۶ هزار ميليارد دالر 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي 
۲۳ درصدي را نشان مي دهد. در حوزه واردات نيز 
عملكردي مش��ابه به ثبت رسيده و با رسيدن عدد 
واردات به ۴.۲۸ هزار ميليارد دالر نس��بت به قبل 
۲۵ درصد افزايش يافته است. در ميان اعضاي گروه 
۲۰، ارزش صادرات كااليي اتحاديه اروپا با سهم ۳۹ 
درصدي به عدد ۴.۹ هزار ميليارد دالر رسيده است. 
پس از اين كش��ورها اما چين به تنهايي ۲۰ درصد 
از كل صادرات اين كش��ورها را ب��ه ارزش ۲.۵ هزار 
ميليارد دالر به ثبت رسانده است. پس از آن امريكا 
با ۱.۳ هزار ميليارد دالر در رتب��ه بعدي قرار دارد. 
در ح��وزه واردات نيز اتحاديه اروپا حدودا ۴.۷ هزار 
ميليارد دالر واردات داشته است. پس از آن امريكا با 
۲.۱ و چين با دو هزار ميليارد دالر در رده هاي بعدي 
قرار دارند. در ميان كشورهاي عضو گروه ۲۰، پس 
از چين و امريكا، آلمان با صادرات ۱.۲ هزار ميليارد 
دالري در رده بعدي قرار دارد و پس از آن ژاپن، كره 
جنوبي، ايتاليان، فرانسه، كانادا، مكزيك، روسيه و 
انگلستان قرار دارند. در ميان اصلي ترين واردكننده 
نيز پس از امري��كا و چين، آلمان، ژاپن، فرانس��ه، 
انگلستان، كره جنوبي، هند، ايتاليا، مكزيك، كانادا 

و روسيه قرار دارند.

فروش لباس تاناكورا ممنوع!
عضو اتحاديه توليدكنندگان و فروش��ندگان پوشاك 
تاكيد كرد كه فروش پوشاك تاناكورا، به دليل مسائل 
بهداشتي و قاچاق بودن اين نوع پوشاك، ممنوع است و 
در صورت برخورد با اين نوع فروشگاه ها، پلمب مي شوند. 
مجيد افتخاري در گفت وگو با ايسنا، تاكيد كرد كه فروش 
پوش��اك تاناكورا به طور كلي در كشور ممنوع است و 
اتحاديه در هر نقطه اي با اين نوع فروشگاه برخورد كند 
آن را پلمب مي كند. وي با بيان اينكه شنيده ها حاكي از 
ورود كاالي تاناكورا به برخي استان ها از جمله سيستان و 
بلوچستان و سنندج است، تصريح كرد: عموماً از كاالهاي 
تاناكورا استقبال زيادي نمي شود. افتخاري در پاسخ به 
سوالي درباره پوشاك تاناكوراي برند خارجي، گفت: اين 
كاالها قطعا قاچاق است و از راه شبكه هاي غيرقانوني 
زيرزميني فروخته مي شود. البته به گفته وي ممكن 
است كه پوش��اك خارجي اهدايي از سوي كشورهاي 
ديگر هم باشد. به طوري كه ممكن است پوشاك به يك 
كشور ثالث اهدا شده باشد، اما پوشاك برند از آنها جدا و 
فروخته شود. افتخاري با بيان اينكه تعداد فروشگاه هاي 
تاناكوراي فعال در كشور بسيار كم است، تصريح كرد: 
با بيشتر اين واحدها چندين بار برخورد و پلمب شدند و 
حتي تعهد دادند، اما دوباره فعاليت خود را آغاز كرده اند. 
اما همچنان اتحاديه در صورت مشاهده با آنها برخورد 
مي كند. به گفته وي علت ممنوعيت فروش پوش��اك 
تاناكورا، مسائل بهداشتي و قاچاق بودن اين نوع پوشاك 
است. چرا كه اين لباس ها استاندارد ندارند، نظارتي بر 
وضعيت آنها انجام نمي شود و حتي ممكن است منجر 

به آسيب جسماني شود.

قيمت مصوب مرغ و تخم مرغ
به گفته معاون بازرس��ي و نظارت ب��ر اتاق اصناف 
ايران قيمت مص��وب هر كيلو مرغ گ��رم ۳۱ هزار 
تومان، هر كيلو مرغ منجم��د ۲۰ هزار تومان و هر 
ش��انه )۳۰ تايي( تخم مرغ ۴۳ هزار تومان اس��ت. 
بهنام نيك منش اظهار كرد: در پي تش��كيل ستاد 
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي در وزارت جهاد 
كشاورزي، اتاق اصناف ايران به عنوان عضو اصلي 
س��تاد تنظيم بازار انتخاب ش��د. ق��رارگاه امنيت 
غذايي ذيل اين س��تاد، هر روز برگزار مي شود و با 
پيگيري ه��اي اين قرارگاه ش��اهد افزايش رعايت 
قيمت مصوب مرغ و تخم مرغ در واحدهاي توزيعي 
هستيم. به گفته معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
ايران قيمت مصوب هر كيلو مرغ گرم ۳۱ هزار تومان 
است اما هفته گذشته با نرخ ۳۷ هزار تومان هم در 
بازار عرضه مي شد كه امروز در بخش هايي از تهران 
حتي با نرخ هاي كمتر هم عرضه مي شود. وي افزود: 
عرضه مرغ منجمد نيز از سوي شركت پشتيباني 
امور دام افزايش يافته و با نرخ هر كيلو ۲۰ هزار تومان 
عرضه مي شود. اين افزايش عرضه مرغ منجمد نيز 
بر حفظ تعادل نرخ مرغ گرم تاثيرگذار بوده است. 
همچنين نرخ مصوب يك شانه )۳۰ تايي( تخم مرغ، 

۴۳ هزار تومان است.

تبعات افزايش قيمت خودرو
 تورم باالي ۴۰ درصدي مواجه است و نرخ ارز ركوردهاي 
تازه اي را ثبت مي كند، طبيعي است كه بازار خودرو نيز متاثر 
از اين فضا به سمت نزولي شدن حركت  بكند. در اين ميان 
برخي اشاره مي كنند كه اين افزايش قيمت ممكن است 
نرخ خودرو در بازار را افزايش بدهد. در اين ميان برخي اشاره 
مي كنند كه افزايش نرخ خودرو باعث افزايش قيمت اين 
محصول در بازار مصرفي مي شود. شخصا معتقدم ارتباطي 
ميان افزايش قيمت بازار با افزايش قيمت خودروساز وجود 
ندارد. كما اينكه در ۶ ماه گذشته كه قيمت خودروسازان 
ثابت مانده بود، نرخ خودرو در ب��ازار بين ۲۰ تا ۳۰ درصد 
افزايش پيدا كرد. بايد ديد كارشناس��اني كه يك چنين 
تحليل هايي دارند اين گراني ها را چطور توضيح مي دهند؟ 
اصال چرا از روز نخس��ت يك چنين تفاوت قيمتي ميان 
نرخ كارخانه و كف بازار ايجاد ش��ده و چه افراد و جرياناتي 
از اين دوگانگي قيمت ها سود مي برند؟ واقع آن است كه 
نرخ م��ورد نظر طرف عرضه كننده در بازار تاثير بنياديني 
ندارد و نهايتا قيمت در بازار در يك پروسه مشخص است 
كه تعيين مي شود. به طور كلي، قيمت هر محصولي از يك 
طرف برآمده از سياست هاي كالن اقتصادي و از سوي ديگر، 
ميزان عرضه محصول مورد نظر است. در حال حاضر كه 
سياست هاي كالن اقتصادي كشور انبساطي است، تورم 
در كشور سنگين است، تحريم ها نيز وجود دارد و... طبيعي 
اس��ت كه قيمت ها در بازارهاي مختلف ب��اال برود. اگر در 
برخي برهه ها، در بازار خودروي ايران ركود وجود داشت، 
در وهله نخست، ناشي از پايين بودن قدرت خريد مردم و در 
مرحله بعد، انتظار مردم براي آگاهي از رويه هاي اقتصادي 
دولت جديد بود. نهايتا امروز مشخص شده است كه قرار 
نيست تغيير خاصي در س��اختار اداره كشور ايجاد شود و 
مسير اين دولت نيز در راستاي راهي است كه پيش از اين 
ساير دولت ها رفته اند. حرف هاي كليشه اي و رويكردهاي 
تكراري در اين دولت نيز تداوم خواهد داشت. همان اسلوبي 
كه طي نيم قرن گذشته در اقتصاد كشور حاكم بوده در اين 
دولت نيز در حال تكرار است. تنها تفاوت هايي در ظاهر امور 
ممكن است وجود داشته باشد. مثال در دوران احمدي نژاد 
در دولت دوم او، شخصي چون جمشيد بسم اهلل پيدا شد، 
در دولت روحاني در دوره دوم تورم تكذيب شد، اما در دولت 
ابراهيم رييسي از همان ماه هاي نخست، تالش براي انكار 
تورم، بگير و ببند و بخشنامه هاي دستوري آغاز شده است. 
لذا اين انتظار در افكار عمومي از ميان رفته كه در رويه اداره 
كشور تغييري حاصل شود. معني اين صحبت ها اين است 
كه تورم در اقتصاد ايران النه خواهد كرد، بي انضباطي هاي 
مالي ادامه خواهد داشت و ساير گزاره هاي كليشه اي تداوم 
خواهد داش��ت. حتي اگر قيمت خ��ودرو در كارخانه ۲۰ 
درصد نيز كاهش پيدا كند، ممكن اس��ت نرخ خودرو ۲۰ 
درصد باال برود. چون اين بازار است كه كشف قيمت در آن 
صورت مي گيرد. مبتني بر اين واقعيت ها احتماال تا انتهاي 
سال نرخ خودرو در بازار آزاد، بين ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش 
پيدا كند تا متناسب با شاخص هاي كالن اقتصادي كشور 
به تعادل برسد. در اين ميان دولت بايد توجه كند كه راهكار 
مقابله با گراني خودرو، مسكن، اقالم اساسي و... اين نيست 
كه قيمت ها سركوب شوند يا بخشنامه صادر شود و... راهكار 
معقول و اقتصادي آن اس��ت كه زمينه هاي تورم مسدود 
بشود. بدون مهار تورم هر اقدام ديگري اثرگذار نخواهد بود. 
حل مشكل تورم هم ريشه در اصالحات داخلي و هم حل 
مشكالت بيروني دارد كه متاسفانه دولت، اصل هر دوي اين 
گزاره ها را انكار مي كند. دولت در حالي تورم را منكر است 
كه هر روز اقالم تازه اي از س��فره هاي عمومي مردم حذف 
مي شوند و مشخص نيس��ت كه تا چه زماني دهك هاي 

پاييني بتوانند اين  بار سنگين را به دوش بكشند.

 خطر بزرگ تري 
به نام »انتظارات تورمي« 

 نرخ حدود ۴ هزار توماني به محدوده زير ۳ هزار توماني نزول 
كرد در شاخص هاي كالن اقتصاد كشور اتفاق خاصي رخ 
نداده بود. در واقع اين انتظارات رواني جامعه بود كه دورنماي 
مثبتي از آينده را تصويرسازي كرد و بالفاصله اين روند در 
بازار ارز كش��ور اثر گذاشت. با اين توضيحات پرسشي كه 
مي توان طرح كرد آن است كه دولت در شرايط فعلي چه 
راهبردي را در مواجهه با بازارها و سياست هاي پولي و مالي 
بايد در پيش بگيرد؟ آنچه مي توان به دولت توصيه كرد، 
حفاظت از سرمايه اجتماعي و مشاركت هاي عمومي است. 
وقتي دولت مي بيند انتظ��ارات رواني اين گونه در بازارها 
اثرگذار است، انتظارات را بايد از طريق اطالع رساني دقيق، 
رفتارهاي شفاف اقتصادي، ارتباط قوي با مردم، احترام به 
حقوق شهروندي، در پيش گرفتن سياست تنش زدايي 
با همه كشورها و... مديريت كند. خطرناك ترين رفتارها 
در اين دوره حس��اس، آن است كه دولت به جاي توجه به 
ضرورت هاي اقتصادي و معيشتي مردم، محدوديت هاي 
اجتماعي، فرهنگي و... جديد براي مردم ايجاد كند. دولت 
بايد تالش كند مش��اركت هاي عمومي جامعه را افزايش 
بدهد و از سوي ديگر از دامن زدن به اخبار حاشيه ساز در 
خصوص مذاكرات پرهيز كند. انكار اثرگذاري برجام در رشد 
يا نزول شاخص هاي اقتصادي نه تنها دردي از مشكالت دوا 
نمي كند، بلكه خود به عاملي براي التهاب بيشتر بازارها بدل 
خواهد شد. دولت بايد سرمايه اجتماعي خود را تقويت كند 
و از سوي ديگر رفتارهاي معقول اقتصادي داشته باشد، اين 
در حالي است كه در برخي حوزه ها رويكردهايي از سوي 
دولتمردان در پيش گرفته مي ش��ود كه برخالف اصول 
اقتصادي و منطق موجود در بازارها است. بايد توجه داشت 
كه انتظارات تورمي به مراتب خطرناك تر از خود تورم است. 
مشكل تورم را با برخي راهبردهاي اقتصادي و تدابير پولي 
مي توان مهار كرد اما از كشوري دچار التهاب در انتظارات 
تورمي شود، حل آن نيازمند مجموعه اي از تدابير اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي و... است و به راحتي نمي توان اين آرامش 
را در جامعه ايجاد كرد. دولت به جاي انكار نقش برجام در 
اقتصاد، بهتر است متوجه اين واقعيت بشود كه اين گزاره 
نقش بسيار مهمي در شكل گيري انتظارات تورمي دارد. 
اگر به واقع برجام و مذاكرات، هيچ نقشي از بروز نوسانات 
ندارد، خوب است، آقايان استدالل كنند كه چرا نرخ ارز طي 
روزهاي اخير در ايران افزايش پيدا كرده است. اگر دوستان 
تصور مي كنند با رويكردهاي سلبي، بخشنامه، دستور و 
بگير و ببند مي توانند اين مشكالت را حل و فصل كنند بايد 
بگويم سخت در اشتباه هستند. همان  طور كه تنها آهن 
است كه مي تواند آهن را بُبرد، مسائل اقتصادي را نيز تنها از 
طريق روش هاي اقتصادي مي توان حل و فصل كرد، والغير.

حقوق كاركنان دولت در بودجه 1401 به روايت ميركاظميچه كساني مشمول ماليات خريد و فروش ارزي مي شوند؟

همزمان با روز دانشجو صورت گرفت 

پيشنهاد افزايش 10 درصدي  حقوق هاماليات 10درصدي نقل و انتقال ارز

افتتاح طرح هاي ستاد اجرايي فرمان امام در كوي دانشگاه تهران باحضور معاون اول رييس جمهور

تالش دولت براي ثبات بازار ارز 

همزمان با روز دانش��جو و به همت بني��اد ۱۵ خرداد 
وابس��ته به س��تاد اجرايي فرمان ام��ام بخش زيادي 
از مش��كالت دانش��جويان در مجموعه خوابگاه هاي 
دانشگاه تهران مرتفع شد. شب گذشته با حضور محمد 
مخبر معاون اول رييس جمهور، محمدعلي زلفي گل 
وزيرعلوم، عارف نوروزي سرپرست ستاد اجرايي فرمان 
امام، سيدمحمد مقيمي رييس دانشگاه تهران و جمعي 
از مديران ارشد ستاد اجرايي و دانشگاه تهران در محل 
خوابگاه هاي دانش��جويي دانش��گاه تهران از اقدامات 
بنياد ۱۵خرداد دركوي دانشگاه رونمايي شد. معاون 
اول رييس جمهور دراين بازديد ابتدا برسر مزار شهيد 
گمنام واقع در كوي دانشگاه حاضر و به مقام واالي شهدا 
اداي احترام كرد و سپس باحضور درچند خوابگاه ضمن 
بازديد از اقدامات انجام گرفته توسط بنياد ۱۵ خرداد 
با دانشجويان حاضر در خوابگاه به گفت وگو نشست. 
مديرعامل بنياد ۱۵ خرداِد س��تاد اجرايي فرمان امام 
درحاشيه اين برنامه ودرجمع خبرنگاران گفت: حدود 
يكماه پيش درجريان بازديد دكتر مخبر از كوي دانشگاه 
تهران و گاليه دانشجويان از برخي مشكالت خوابگاه 
ازجمله سيستم گرمايشي و كمبود امكانات ورزشي، 
از مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد ۱۵ خرداد 
خواسته ش��د تا دراين زمينه به ياري دانشگاه تهران 

بيايد و براي رفع اين مشكالت اقداماتي انجام پذيرد.  
حميدرضا عليان زادگان افزود: به لطف خدا در كمتر 
از يكماه موفق شديم با مساعدت ستاد اجرايي فرمان 
امام اقدامات مهمي از قبيل بازسازي و تعمير اساسي 
تمام موتورخانه ها و سيس��تِم گرمايشي خوابگاه ها، 

تأمين برخي اقالم ضروري مانند يخچال و اجاق گاز، 
بازسازي و تجهيز زمين چمن مصنوعي خوابگاه پسران 
و تجهيز س��الن ورزش��ي خوابگاه دختران، نوسازي 
سيستم هاي روشنايي محوطه كوي و تجهيز و نصب 
۲۰۰۰۰ مترمربع موكت و پرده در اتاق ها را انجام دهيم 

و شرايط بسيار مس��اعدتري را براي دانشجويان عزيز 
دانشگاه تهران فراهم كنيم. وي افزود: يكي از وظايفي 
كه در سال هاي اخير جزو رسالت هاي بنياد ۱۵ خرداِد 
ستاد اجرايي فرمان امام تعريف شده، ساخت و تجهيز 
خوابگاه هاي دانشجويي است. عليان زادگان خاطرنشان 
كرد: بنياد ١۵ خرداد احداث و ساخت كامل ١۴ خوابگاه 
دانشجويي با ظرفيت ۳ هزار و ۱۰۰ دانشجو را طي تفاهم 
با وزارتخانه هاي علوم و بهداشت متعهد شده است كه تا 
امروز ۵ خوابگاه جديد دانشجويي در شهركرد، نيشابور، 
اروميه، سنندج و دانشگاه علوم پزشكي دامغان افتتاح 
و تحويل دولت شده است. مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد 
اضافه كرد: عمليات ساخت خوابگاه هاي دانشگاه هاي 
بجنورد، علوم پزشكي و خليج فارس بوشهر هم به پايان 
رس��يده و خوابگاه دانش��گاه هاي اراك، علوم پزشكي 
بيرجند، علوم پزش��كي قائن، تربت حيدريه، دانشگاه 
بندرعباس و مراغه نيز براساس زمان بندي انجام شده 
پايان امسال و بهار سال آينده افتتاح خواهند شد. در 
ادامه اي��ن برنامه و پس از افتت��اح زمين چمن جديد 
كوي دانشگاه تهران، در اقدامي نمادين دو تيم فوتبال 
منتخب كوي دانشگاه تهران و ستاد اجرايي فرمان امام 
درحضور معاون اول رييس جمهور وساير مهمان ها با 

يكديگر ديداري دوستانه برگزار كردند.

مع��اون درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
درب��اره جزييات اخذ مالي��ات از خريد و فروش ارز 
گفت: فعاالن حوزه خريد و فروش ارز اعم اشخاص 
حقيقي و حقوقي چون صرافي ها، مكلف به ثبت نام 
و پرداخت ماليات تعيين شده هستند و مردم عادي 
و كساني كه براي نياز ش��خصي و با كارت ملي ارز 

مي خرند، مشمول ماليات نيستند. 
سازمان امور مالياتي اعالم كرد كه كليه خريداران 
و فروشندگان ارز طبق قانون ماليات هاي مستقيم 
مش��مول ماليات بوده و كليه اشخاص فعال در اين 
بخش مكلف به ثبت ن��ام و پرداخت ماليات تعيين 

شده هستند.
طبق اين اطالعيه، س��ازمان ام��ور مالياتي با اعالم 
بانك مركزي نسبت به برقراري ماليات علي الحساب 
به ميزان ۱۰درصد از فروش ارز آنها اقدام مي كند.

در اين زمينه، محمد مس��يحي معاون درآمدهاي 
مالياتي س��ازمان امور مالياتي درباره جزييات اين 
اطالعيه گفت: فعاالن حوزه خريد و فروش ارز اعم 
اش��خاص حقيقي و حقوقي چون صرافي ها، مكلف 
به ثبت نام و پرداخت ماليات تعيين شده هستند و 
مردم عادي و كساني كه براي نياز شخصي و با كارت 

ملي ارز مي خرند، مشمول ماليات نيستند. 
اين افراد در فاز اول توسط بانك مركزي شناسايي 
و اسامي آنها به سازمان امور مالياتي اعالم مي شود 
كه هماهنگي هاي الزم با بانك مركزي در راستاي 

اجراي اين قانون فراهم شده است. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه از امروز مشموالن 

ماليات خري��د و فروش ارز بايد نس��بت به ثبت نام 
و پرداخت ماليات اق��دام كنند، گفت: ضمانت هاي 
اجراي اين قانون اينگونه است كه هم از طريق قوه 
قهريه نسبت به مطالبه اين ماليات اقدام مي شود و 
در پايان سال نيز اختيار ورود حسابرسي به سازمان 

امور مالياتي به اين موضوع داده شده  است. 
وي درباره شناس��ايي فعاالن غيررس��مي و دالالن 
معامالت ارز براي اخذ ماليات مربوطه توضيح داد: 
شناس��ايي اوليه اين افراد بر عه��ده بانك مركزي 
خواه��د بود و س��ازمان امور مالياتي ني��ز از طريق 
راه هايي كه به دليل محرمانه بودن اعالم نمي شود، 

اين افراد را شناسايي مي كند.
در قانون ماليات هاي مستقيم اصالحيه سال ۱۳۹۶، 
انجام ندادن برخي از تكاليف قانوني جرم محسوب 
و افرادي ك��ه از اين قانون تخلف كنن��د، به عنوان 
مح��رم به مراجع قضايي معرفي مي ش��وند. در كل 
كتمان و پنهان كردن درآمد از محل خريد و فروش 
ارز جرم محسوب مي ش��ود. در فاز اول اخذ ماليات 
از خريد و ف��روش ارز هدف س��ازمان امور مالياتي 
تنظيم گ��ري و مديريت بازار ارز اس��ت و برآورد از 
ميزان وص��ول درآمدهاي ماليات��ي از اين محل به 
بررسي و رسيدگي هاي به مرور زمان نياز دارد. غير 
از ماليات خريد و فروش ارز، خريد و فروش ارز براي 
صرافي ها به مآخذ كارمزد دريافتي مشمول ماليات 
بر ارزش افزوده است كه در حال حاضر صرافي هاي 
مجاز اظهارنامه مربوطه در اين زمينه را پر مي كنند 

و ماليات مي پردازند.

اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كشور در جلسه روز 
گذش��ته هيات دولت تصويب شد. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دولت، هيات دولت پس از تش��كيل 
چندين جلس��ه فوق العاده، كار بررس��ي و تصويب 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور را به پايان رساند.

رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: بحث افزايش 
حقوق ها همچنان در حال بررسي است و جمع بندي 
نشده اما پيشنهاد شده، ميزان افزايش حقوق ها ۱۰ 
درصد متوسط رشد يابد، البته حقوق هاي پايين تر 

مي تواند تا۳۰ درصد هم افزايش يابد.
به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم، مسعود 
ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در 
حاشيه نشست ديروز خود با كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس به منظور بررسي اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ كل كشور گفت: هدف دولت در بودجه 
س��ال آينده رش��د و ثبات اقتصادي به عنوان محور 
اصلي اس��ت، ثبات اقتصادي در جهت اينكه تورم به 
صورت جدي مديريت شود و به هيچ عنوان اجازه بروز 

كسري در بودجه را ندهيم.
وي ادامه داد: كس��ري بودجه منجر به افزايش پايه 
پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي و تورم مي ش��ود 
كه اين تورم براس��اس تجربه س��نوات قبل منجر به 
افزايش حقوق ها مي شد و يك چرخه معيوب و باطلي 

را ايجاد مي كرد. 
يعني هميش��ه يك افزايش حقوق در برابر افزايش 
تورم انجام مي ش��د كه گاهي تورم حتي از حقوق ها 

نيز باالتر مي رفت.

  واكنش»ميركاظم�ي« درب�اره افزاي�ش 
پلكاني 10 تا 60 درصدي حقوق ها

رييس س��ازمان برنامه و بودجه تاكي��د كرد: اكنون 
دولت مي خواهد اين موض��وع را مديريت كرده و به 
جاي رفتن به سمت افزايش حقوق ها، قدرت خريد 
مردم را در سال ۱۴۰۱ باال ببرد و مديريت تورم كند.
ميركاظم��ي اف��زود: از س��وي ديگر مناب��ع را براي 
پش��تيباني از بخش خصوصي و اختص��اص مبالغ 
قابل توجهي به اس��تان ها و س��طح مل��ي به عنوان 
اهرم اس��تفاده كند. منابع در اختي��ار مردم بيش از 
۴ هزارهزار ميليارد تومان اس��ت و بايد تنها اعتماد 
آنها به سيس��تم اقتصادي بازگردد كه اميدواريم با 
برنامه ريزي مناس��ب اين هدف گذاري انجام شود و 
مردم اعتماد كنند. وي همچنين در خصوص افزايش 
حقوق ها در سال آينده گفت: بحث افزايش حقوق ها 
در دولت همچنان در حال بررسي است و جمع بندي 
نش��ده و اميدواريم اين هفته بررسي اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پيشنهاد شده، 
ميزان افزايش حقوق ها ۱۰ درصد متوسط رشد يابد، 
البته حقوق هاي پايين ت��ر مي تواند تا۳۰ درصد هم 

افزايش پيدا كند.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: حقوق 
نجومي بگيران، بايد رش��د كمتري داش��ته باشد تا 
فاصله اي كه طي چند س��ال گذشته ميان حداقل و 
حداكثر حقوق ها ايجاد و منجر به بي عدالتي ش��ده 
است، رفع شود و اينگونه تا حدودي حقوق ها با حفظ 

شأن و شؤون حقوق بگيران تعديل مي شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال اعالم بخش��نامه جديد بانك مركزي مبني بر 
ارايه ارز به نرخ صرافي ها براساس ارايه مدارك 24گانه، 
كه موجب رشد تقاضا در بازار ارز آزاد شده و قيمت دالر 
آزاد را به كانال 30 و 31 هزار تومان افزايش داده و اختالف 
قيمت دالر صرافي و دالر آزاد را به 3 هزار تومان افزايش 
داد، روز سه شنبه صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
از صرافي هاي ميدان فردوسي بازديد كرد و قول تامين 
ارز مورد نياز بازار را داد. روز چهارشنبه نيز بانك مركزي 
و رييس كل آن اعالم كرد كه صرافي ها نيازهاي خود را 
اعالم كنند تا نسبت به تامين ارز اقدام شود. از سوي ديگر، 
سازمان امور مالياتي و وزارت اطالعات در مورد ماليات بر 
معامالت ارزي و همچنين برخورد با عوامل مداخله ارز در 
بازار هشدار داده و اقداماتي انجام داده اند. رييس جمهور 
نيز با تاكيد بر لزوم جلوگيري از مداخالت س��ودجويانه 
در بازار ارز، به دستگاه هاي مس��وول دستور داد در اين 
زمينه با جديت به وظيفه خود عمل كنند. براين اساس، 
بايد ديد كه اوال اين نوع برخوردها كه در چند دهه اخير 
تجربه شده است، مي تواند موثر باشد و موجب كاهش 
داللي، س��فته بازي و معامالت كاذب، نوس��ان گيري، 
معامالت فردايي و... ش��ود و ميزان تقاضا را كاهش داده 
و مانع نوسان بازار ش��ود؟ همچنين آيا بانك مركزي با 
اقدامات خود نياز بازار را به گونه اي تامين خواهد كرد كه 
روي قيمت دالر آزاد اثرگذار بوده و بار ديگر شاهد قيمت 
دالر زير 30 هزار تومان باشيم؟ و نياز متقاضيان واقعي 
بازار را تامين كند يا اينكه بانك مركزي به تقاضاي بازار 
آزاد دالر بي توجه خواهد بود؟ كارشناسان معتقدند كه 
اگر همچنان ارايه مدارك و سياست سخت گيرانه مبناي 
كار دولت و بانك مركزي باشد و به بازار آزاد بي توجهي 
كنند، بازهم بايد ش��اهد افزايش قيمت و نرخ هاي باال 
در بازار آزاد باش��يم و اين قيمت مبناي قضاوت فعاالن 
اقتصادي و رسانه ها و اخبار كوچه و بازار خواهد بود. در 
نتيجه بانك مركزي و دولت براي اعتبار بخش��يدن به 
برنامه كنترل بازار ارز، بايد نس��بت به آنچه در بازار آزاد 
مي گذرد و نياز متقاضي��ان واقعي توجه كند تا موجب 
اعتبار بانك مركزي و دولت شود. همچنين دولت بايد 
نسبت به اثر عوامل ديگر، از جمله مذاكرات وين، ماليات 
بر طال، بازار سهام، مسكن و خودرو و ساير بازارها توجه 
داشته باشد و موجب هدايت بيشتر نقدينگي و سيل سفته 
بازان به بازار ارز آزاد نشود.  به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي سه شنبه 

شب در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با اشاره 
به مشخص شدن دخالت ها و دسيسه هاي سودجويانه 
براي برهم زدن ثبات بازار ارز، تصريح كرد: دستگاه هاي 
مسوول همزمان با نظارت و كنترل بر بازار، با شناسايي 
دقيق عوامل مداخله گر و بي ثبات كننده بازار ارز، با جديت 
به مسووليت هاي خود در اين زمينه عمل كنند. رييس 
دولت س��يزدهم همچنين انس��جام و اقدام هماهنگ 
نهادهاي مس��وول را در مديريت و س��اماندهي بازار ارز 
ضروري دانست. در اين جلس��ه با تقسيم كار و وظايف 
دستگاه هاي مختلف مقرر ش��د براي مديريت در بازار 
ارز، با اخذ مجوزهاي الزم از سوي نهادهاي مسوول و بر 
اساس واقعيت ها، ثبات و شرايط عادي به بازار ارز برگردد. 
همچنين گزارش نهادهاي مسوول درباره وضعيت بازار 
ارز ارايه و عوامل موث��ر در تغييرات غيرعادي نرخ ارز به 
ويژه در روزهاي اخير مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس 
گزارش ارايه شده از س��وي بانك مركزي، درآمد ارزي 
كشور در هشت ماه گذش��ته هم در بخش فروش نفت 
و هم صادرات غيرنفتي به اندازه تمام سال گذشته بوده 
و ركوردهاي جديدي در اين زمينه ثبت ش��ده است و 
نگراني وجود ندارد. در اين گزارش به تامين بودجه يك ماه 
گذشته كشور بدون استقراض از بانك مركزي به عنوان 
يكي از نكات قوت جذب درآمدهاي ارزي اس��تناد شده 
اس��ت. در ادامه اين گزارش با توجه به ذخاير ارزي قابل 
اطمينان كشور تاكيد شده است كه تغييرات نرخ ارز در 
روزهاي اخير هيچ گونه توجيه ندارد بلكه نتيجه عمليات 
رواني و دخالت عناصر غيراقتصادي و كاذب در بازار است.

   اعالم بانك مركزي به صرافي ها 
براي اعالم نيازهاي جديد ارزي 

از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي در مكاتبه اي با 
رييس شوراي عالي كانون صرافان ايران خواستار اعالم 
نيازهاي جديد ارزي متقاضيان واقعي به بانك مركزي 
شد. پس از بازديد روز سه شنبه رييس كل بانك مركزي 
از صرافي هاي ميدان فردوسي و تاكيد وي بر آمادگي 
بانك مركزي براي رفع مش��كالت احتمالي مرتبط با 
فروش ارز و تامين نيازهاي ارزي مردم، بانك مركزي در 
مكاتبه اي مراتب را به رييس شوراي عالي كانون صرافان 
ايران اعالم كرد. »علي صالح آبادي« در اين نامه نوشت: 
براي پاس��خ به نياز واقعي متقاضيان ارز، خواهشمند 
اس��ت هر چه سريع تر با اخذ نظر شركت هاي صرافي 
درباره مسائل و مش��كالت احتمالي مرتبط با فرآيند 

فروش ارز در سرفصل هاي مصارف خدماتي اعالمي، 
مراتب به همراه نيازهاي جديد ارزي به درخواس��ت 
متقاضيان واقعي مورد تاييد آن كانون براي اين بانك 
ارسال شود تا موضوع بررسي و اقدام هاي مقتضي انجام 
شود.  روز سه شنبه رييس كل بانك مركزي در بازديد از 
ميدان فردوسي ضمن گفت وگو با صرافان و مردم، در 
جريان روند بازار قرار گرفت و اعالم كرد كه عرضه ارز 
در بازار متشكل ارزي بيش از نياز بازار است و بزودي 
دسترسي متقاضيان به ارز نيز تسهيل مي شود. سياست 
جديد بانك مركزي گسترش چتر بازار متشكل ارزي 
براي پوشش نيازهاي ارز و كم كردن تقاضا در بازار آزاد 
است تا نرخ بازار آزاد كاهش يافته و شاهد تأمين بخش 
زيادي از نيازهاي مردم از طريق بازار متشكل باشيم. 
علي صالح آبادي، رييس كل بان��ك مركزي، اخيرا با 
اشاره به راه اندازي سامانه اي براي ثبت نيازهاي ارزي 
مردم و عرض��ه ارز در س��رفصل هاي مجاز به صورت 
سيستماتيك، از ساماندهي صف هاي طوالني مقابل 
صرافي ها خبر داده و قول داده كه ديگر ش��اهد ايجاد 
صف هاي اينچنيني نخواهيم ب��ود. هرچند تاكنون 
جزييات بيش��تري از اين اقدام منتشر نشده است، 
اما راه اندازي اين سامانه گام مهمي در راستاي ايجاد 
ثبات در بازار ارز و ساماندهي نيازهاي خرد و واقعي 
جامعه است.بر اين اساس پيش بيني مي شود افراد 
بايد براي ثبت درخواست ارزي خود در سرفصل هاي 

مجاز، م��دارك الزم را در س��امانه بارگذاري كنند و 
پس از تاييد مدارك براي دريافت ارز خود به صرافي 
مراجعه كنند. اين سياس��ت همان گون��ه كه صالح 
آبادي تاكيد كرده است در وهله اول دريافت ارزهاي 
خدماتي را نظام مند و آسان كرده و شلوغي و هرج و 

مرج جلوي صرافي ها را كاهش خواهد داد.

   تخلفات احتمالي صرافان كاهش مي يابد
همچنين با ايجاد ش��فافيت و نظارت بيش��تر دست 
سفته بازان و نوسان گيران را تا حد زيادي كوتاه كرده و 
از قدرت جوالن دهي آنها براي برهم زدن آرامش بازار 
ارز خواهد كاس��ت، همچنين با راه اندازي اين سامانه 
تخلفات احتمالي صرافان براي دور زدن ضوابط اعالمي 
كاهش يافته و شناسايي متخلفان آسان تر خواهد شد. 
از سوي ديگر تاكيد بر روان و فراوان بودن عرضه ارز در 
بازار متشكل ارزي و رشد 3.7 برابري معامالت اين بازار 
در 8 ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته و بازنگري در ضوابط براي تسهيل دسترسي 
مردم به اين بازار بخش ديگري از اظهارات رييس كل 

بانك مركزي در چند روز گذشته بوده است.

   كمرنگ شدن سفته بازي در ارز
بر همين اس��اس نيز بانك مركزي طي مكاتبه اي به 
صرافي ها اعالم كرده اس��ت، نيازه��اي ارزي جديد 

مردم عالوه بر مصارف 25 گان��ه خدماتي قبلي را به 
بانك مركزي اعالم كنند. اين مكاتبه و تاكيدات اخير 
رييس كل بانك مركزي بر تسهيل دسترسي مردم به 
بازار متشكل ارز از طريق تغيير ضوابط در كنار وعده 
راه اندازي درگاه ثبت درخواس��ت هاي ارزي در واقع 
نش��انگر عزم جدي بانك مركزي ب��راي تعميق بازار 
متشكل ارزي از يك سو و نيز وضعيت مناسب ذخاير 
ارزي كشور از سوي ديگر است. بنابراين آن طور كه از 
شواهد پيداست سياست جديد بانك مركزي گسترش 
چتر بازار متشكل براي پوش��ش نيازهاي ارزي و كم 
كردن تقاضا در بازار آزاد است تا از اين طريق نرخ بازار 
آزاد كاهش يافته و به تدريج و با كاهش رسميت و اعتبار 
بازار آزاد شاهد تامين بخش زيادي از نيازهاي مردم از 
طريق بازار متشكل خواهيم بود و اين بازار نقش اصلي 
را در حوزه اسكناس ارز در كشور بر عهده خواهد داشت.

    ذخاير اسكناس ارزي كشور فراوان است
اجراي اين سياس��ت بر دو پيش فرض اصلي استوار 
است: اول آنكه بانك مركزي نرخ هاي كنوني بازار آزاد 
را به رسميت نمي شناسد و نرخ تعادلي و واقعي ارز را 
پايين تر از نرخ آزاد مي داند و دوم آنكه ذخاير اسكناس 
ارزي كش��ور فراوان و در ش��رايط مطلوب اس��ت. در 
همين زمينه ريي��س كل بانك مركزي چندي پيش 
ميزان وصول درآمدهاي ارزي را 3 برابر سال گذشته و 
رييس كل سابق بانك مركزي نيز ذخاير ارزي كشور را 
بي سابقه اعالم كرده بود و در مقاطع مختلف نيز اخباري 
مبني بر آزادسازي بخش��ي از منابع ارزي بلوكه شده 
ايران به ويژه در عراق و كره جنوبي منتشر شده است. 
بر اين اس��اس اقدامات اخير بانك مركزي در صورت 
اجرايي شدن حاكي از دست پر بازارساز براي ورود به 
بازار ارز و اثرگذاري بر نرخ و نيز حاوي هشداري مبني 
بر احتمال ريزش نرخ ارز است. در مجموع پيش بيني 
مي شود چنانچه بانك مركزي بتواند سياست جديد 
خود را به طور دقيق، هوش��مندانه و همزمان در ابعاد 
مختلف اجرا كند شاهد تعادل بيشتر در بازار، كاهش 
نرخ به س��مت نرخ تعادلي و افزاي��ش اثرگذاري بازار 
متشكل در مقابل بازار آزاد خواهيم بود.  در حال حاضر 
عمق معامالت در بازارهاي رس��مي ارز كشور شامل 
سامانه نيما و بازار متشكل بسيار بيش��تر از بازار آزاد 
و غيررس��مي است و سياست جديد بانك مركزي در 
راستاي كاهش اثرگذاري بازار آزاد طراحي شده است.
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تداوم تثبيت قيمت دالر در صرافي هاي بانكي

    حباب سكه به 500 هزار تومان رسيد                        دالر 30850، سكه 13 ميليون و 270 هزار تومان معامله شد

رييسي دستور داد: عوامل مداخله گر بازار ارز   شناسايي شوند

اثر بازارهاي فردايي سليمانيه و هرات در افزايش كاذب نرخ ارز

گروه بانك و بيمه| 
روز چهارشنبه 17 آذر 1400، قيمت ارز در بازار نسبت به 
روز قبل اندكي كاهش يافت و در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 
كه روز سه شنبه، تا 31500 تومان معامله شده بود كاهش 
يافت و قيمت دالر 30 هزار و 850 تومان، قيمت يورو 34 
ه��زار و 800 تومان، و درهم ام��ارات 8 هزار و 400 تومان 
معامله شد. نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي چهارشنبه، 
17 آذرماه براي دومين روز متوالي در قيمت 27 هزار و 823 
تومان ثابت ماند. قيمت فروش يورو بدون تغيير 32 هزار 
و 42 تومان بود. همچنين قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 
273 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 408 تومان 
اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 27 هزار و 34۶ تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و 5۹4 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
330 هزار و 85۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 13۶ 
تومان اعالم ش��د. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۹85 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 23 هزار و ۹15 تومان معامله شد. قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال 2۶ هزار تومان شد و در اين محدوده 
نوسان داشت و در شهريورماه نرخ دالر نزولي يا ثابت بود. 
در ماه هاي گذشته نيز دالر گاهي در كانال 2۶ هزار تومان 
رشد داشته و وارد محدوده قيمتي 27 هزار تومان شده اما 
دوباره عقبگرد داشته است.  نرخ دالر در هفته هاي گذشته 
دوباره از كانال 2۶ هزار تومان عبور كرده و در ميانه كانال 
27 هزار تومان نوس��ان داشت و براي دومين روز متوالي 

نرخ آن ثابت ماند. 

   سكه ۸۰  هزار تومان ارزان شد 
قيمت سكه )چهارش��نبه، 17 آذرماه( در بازار تهران با 
80 هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم 13 
ميليون و 270 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم به قيمت 13 ميليون و 100 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۹70 هزار 
تومان، ربع سكه س��ه ميليون و ۹20 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميلي��ون و 380 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 317 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج  ميليون و 708 هزار تومان ش��د. همچنين 
قيمت اونس جهاني طال در مقايسه با روز گذشته ۹ دالر 
افزايش داشت و به قيمت يك هزار و 7۹2 دالر و ۶2 سنت 
معامله شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و 
سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي براي دومين روز متوالي ثابت بود. 
قيمت اونس جهاني طال هم در مقايس��ه با روز گذشته 
۹ دالر افزايش داشت. بدين ترتيب افزايش بهاي اونس 
جهاني تاثيري نداش��ت و نرخ سكه طرح جديد متاثر از 

ثبات قيمت ارز در صرافي هاي بانكي كاهش يافت. 

    حباب سكه به 5۰۰ هزار تومان رسيد
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر ب��ا بيان »طي ماه هاي 
گذشته حباب سكه روند كاهشي داشت اما به 500هزار 
تومان افزايش پيدا كرده اس��ت« گفت: با نوسانات قيمت 
ارز در ب��ازار تقاضا ب��راي خريد س��كه و ارز افزايش يافت. 
محمد كشتي آراي با ابراز اينكه »طي هفته هاي گذشته 
قيمت اونس جهاني سير نزولي داشته و هرروزه با كاهش 
چنددالري روبرو بوده اس��ت«، گف��ت: به عكس كاهش 
قيمت هاي جهاني در بازار داخلي به دليل افزايش و نوسانات 
قيمت ارز، قيمت طال و سكه سير صعودي به خود گرفته 
اس��ت، به نحوي كه قيمت  هر قطعه س��كه نسبت به اول 
هفته جاري با افزايش 500 هزار تومان مواجه بوده است.در 
زمان حاضر با توجه به نوسانات قيمت طال و سكه، قيمت 
سكه طرح قديم 13 ميليون تومان، سكه طرح جديد 13 
ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون ۹50 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون و ۹50 هزار تومان و سكه هاي 
يك گرمي بانك مركزي تا اين لحظه 2 ميليون و 400 هزار 
تومان به فروش مي رسد. به گفته وي، قيمت هر مثقال طالي 
آب شده نيز با توجه به نوسانات نرخ ارز و طال 5 ميليون و 710 
هزار تومان، هر گرم طالي 18عيار با 70 هزار تومان افزايش 
به 1ميليون و 318 هزار توم��ان و هر گرم طالي 24عيار 
1ميليون و 757 هزار تومان فروخته مي شود. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه »از روز شنبه كه قيمت 
ارز با افزايش روبرو بود در بازار تقاضا براي خريد س��كه 
و ارز افزايش پيدا كرده اس��ت«، گفت: در هفته گذشته 
حباب سكه 250 هزار تومان بود اما اين هفته با افزايش 
180هزارتوماني به 440 هزار تومان رسيده است.نكته 
قابل توجه اينجاس��ت كه طي ماه هاي گذش��ته حباب 
سكه روند كاهشي داشت اما حباب سكه به حدود 500 
هزار تومان افزايش پيدا كرده است. پيش بيني مي شود 
با توجه به نوس��انات كاهشي اونس جهاني قيمت طال و 

سكه همچنان تحت تأثير قيمت ارز باشد.

   اثر معامالت فردايي در هرات و سليمانيه 
نوسانات نرخ ارز همزمان با شروع دور جديد مذاكرات برجام 
نشان مي دهد كه دشمنان از طريق بازارهاي فردايي )هرات 
و سليمانيه( كه از خارج از كشور هدايت مي شوند، سعي 
دارند با ايجاد نوس��ان در بازار و قيمت سازي هاي كاذب، 
اهداف خود براي بي ثبات سازي اقتصادي را دنبال كنند. 
افزايش نرخ ارز در معامالت يك هفته گذشته در حالي اتفاق 
افتاده كه انتظار مي رفت با اقدامات دولت سيزدهم و بانك 
مركزي همچون افزايش معامالت در بازار متشكل ارزي و 
افزايش عرضه حواله هاي ارزي در سامانه نيما، قيمت ها در 
بازار ارز مسير كاهشي به خود بگيرد.  بازار متشكل ارزي 
كه وظيفه كشف قيمت ارز را بر عهده دارد يكي از بازارهاي 
مهم در تعيين نرخ ارز در كشور بوده و در دولت سيزدهم با 
توجه به اهميت كنترل نرخ ارز، معامالت در اين بازار عمق 

بيشتري يافته است. به اين صورت كه به گفته رييس كل 
بانك مركزي از ابتداي امس��ال تاكنون 1.3 ميليارد دالر 
معامالت در اين بازار انجام شده كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال گذشته 3.7 برابر شده است. عمده عرضه ارز در اين بازار 
به گفته رييس كل بانك مركزي توسط صادركنندگان انجام 
شده است كه نشان مي دهد صادركنندگان به عنوان يكي 
از مهم ترين مجاري تامين ارز خرد مورد نياز كشور، در اين 
زمينه به خوبي عمل كرده اند.  رشد 3.7 برابري معامالت 
همچنين اين موضوع را يادآور مي شود كه كمبود ارز باعث 
نوسان قيمت در روزهاي اخير نيست و متهم را بايد جايي 
ديگر جست وجو كرد.  از سوي ديگر حجم عرضه حواله ها در 
سامانه نيما نيز روندي صعودي دارد كه نشان دهنده ورود 
كافي ارز از سوي صادركنندگان و تامين همه نيازهاي ارزي 
واردكنندگان است. اكنون به طور ميانگين، روزانه بيش از 
100 ميليون دالر در بازار رسمي نيما معامله مي شود كه 
حدود 70 درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است. 
اين تحوالت مثبت در عرضه ارز كه حاكي از پيشي گرفتن 
عرضه نسبت به تقاضاست، هم زمان شد با رشد قيمت ارز 
در روزهاي اخير كه جاي تامل دارد. در روزهاي اخير شاهد 
اعالم قيمت هايي براي نرخ ارز در بازار فردايي و آزاد هستيم 
كه با واقعيت هاي بازار همخواني ندارد. نگاهي دقيق تر به 
وضعيت عوامل تاثيرگذار در قيمت ارز نشان مي دهد كه 
رد پاي اين قيمت س��ازي ها را بايد در خارج از مرزها و در 
بازار فردايي كشورهاي همسايه جست وجو كرد كه توسط 

فضاي مجازي پوشش داده مي شود.

    سايه بازارهاي فردايي هرات و سيلمانيه
بر بازار ارز

نقش بازار سليمانيه و هرات در تعيين كاذب و هيجاني نرخ 
دالر در كشور به تحريم ايران و عدم امكان مبادالت دالر از 
كانال  بانك هاي خارجي در سال هاي گذشته باز مي گردد. در 
سال هاي گذشته با توجه به حجم معامالت ايران در امارات و 
سهولتي كه در ورود ارز از كانال صرافي هاي اين كشور وجود 
داشت، براي سال ها نرخ حواله درهم و ميزان عرضه و تقاضا 
در صرافي هاي اين كشور در معامالت ارزي ايران اثرگذار 
بود. اما در سال هاي اخير با توجه به محدوديت هاي نقل و 
انتقال ارز از طريق دوبي، بازارهاي عراق و افغانستان به دليل 
حجم باالي مبادالت تجاري با ايران تا حد زيادي جايگزين 
دوبي شدند. برخي بازرگانان و صادركنندگان ايراني درآمد 
ارزي خود را به حساب  بانك هاي هرات و سليمانيه واريز 
كرده و از اين طريق واردات كاال انجام مي ش��ود.  براساس 
اين گزارش، دالالن در بازار ارز به منظور كسب سود بيشتر 
براساس قيمت فردايي يا همان بازار سليمانه و هرات، نرخ ارز 
را اعالم مي كنند، اين در حالي است كه افراد معامالت خود را 
با ريال انجام مي دهند و بدين ترتيب قيمت هاي كاذب شكل 
مي گيرد. با توجه به شواهد و همچنين تاكيد مقام نخست 
بانك مركزي مبني بر اينكه مشكلي در تامين ارز در كشور 

وجود ندارد و اين بانك برنامه ريزي الزم براي ايجاد تعامل 
بين صادركنندگان و واردكنندگان براي عرضه ارز را انجام 
داده اس��ت، در روزهاي آينده شاهد توقف رشد قيمت ارز 
خواهيم بود و توصيه مي شود كه افراد براي سرمايه گذاري 
در اين بازار تحت تاثير هيجانات و جريان سازي دالالن قرار 
نگيرند. همچنين نظرسنجي ها نشان مي دهد كه اين روزها 
اقبال مردم براي سرمايه گذاري در بازار ارز به دليل ريسك 
باال كاهش قابل توجهي داشته است و افراد ترجيح مي دهند 
در مشاغل خرد و كوچك، مسكن و بانك سرمايه گذاري 
كنند، اما برخي تحت تاثير جوسازي ها براي خريد ارز به 

سراغ بازار غير رسمي مي روند.

   بازار جهاني طال 
به گزارش رويت��رز، در حالي كه س��وددهي اوراق قرضه 
دولت امريكا و ارزش دالر اندكي كاهش يافته است و توجه 
سرمايه گذاران معطوف آمارهاي تورمي شده كه قرار است 
اين هفته منتشر شود و مي تواند بر تصميم فدرال رزرو در 
مورد زمان انقباضي شدن سياست پولي اثر بگذارد، قيمت 
طال شاهد افزايش بود. بر اس��اس اين گزارش، قيمت هر 
اونس طال با 0.2 درصد افزايش به 1788 دالر و 33 سنت 
رسيد. عاملي كه به رشد قيمت طال كمك كرد، عقب نشيني 
سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا از باالترين رقم 
يك هفته اخير بود كه در روز سه شنبه به ثبت رسيده بود. 
ارزش دالر نيز به ميزان 0.2 درصد تضعيف شده است كه 
موجب ارزان تر شدن طال براي خريداراني مي گردد كه از 

ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

   افزايش ارزش بيت كوين
 پس از سقوط ۱5هزاردالري 

در حالي كه پس از سقوط 15هزاردالري بيت كوين از روز 
شنبه، ساير رمزارزها نيز در روزهاي گذشته در حالت نزولي 
به سر مي بردند، بازار ارزهاي ديجيتال روز سه شنبه دوباره 
به رنگ سبز درآمد، بيت كوين از مرز 50 هزار دالر عبور كرد.

    مصوبه حذف ماليات طال باعث رونق بازار 
نمي شود

رييس اتاق اصناف قزوين با بيان اينكه مصوبه حذف ماليات 
بر ارزش افزوده براي خريداران طال باعث ارزاني طال و رونق 
بازار نخواهد شد، گفت: شايعاتي در سطح كشور مطرح شده 
است كه مي گويند با حذف ماليات بر ارزش افزوده، طال ارزان 
مي شود، اما اين امر صحت ندارد و طال ارزان نمي شود. محمد 
فرج زاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قانون ارزش افزوده 
اش��تباهي بود كه نمايندگان ادوار گذشته آن را تصويب 
كردند چون در هي��چ جاي دنيا از طال ماليات نمي گيرند 
چون طال سرمايه است، با پيگيري هايي كه اتحاديه طال در 
كشور انجام دادند اين مصوبه اصالح شد تا از دي ماه 1400 
خريداران طال نسبت به اجرت و سود ماليات پرداخت كنند 

و ديگر نسبت به اصل طال ماليالت پرداخت نخواهند كرد.
مصوبه حذف ماليات بر ارزش افزوده براي خريداران طال 
باعث ارزاني طال و رونق بازار نخواهد ش��د، شايعاتي در 
سطح كشور شده است كه مي گويند با حذف ماليات بر 
ارزش افزوده، طال ارزان مي شود، اما اين امر صحت ندارد 
و طال ارزان نمي ش��ود. البته بايد بگوييم كه بسياري از 
طالفروشان به دليل ركود شديد در بازار ارزش افزوده را 
از مشتري دريافت نمي كردند و در نظام صنفي نيز جرم 
محسوب نمي شود.اجرت ها و دستمزدها مشخص است 
و هيچ طالفروشي نمي تواند سود و اجرتي بيش از حد 
معمول استفاده كند و امكان تخلف وجود ندارد چراكه از 
تهران فاكتور مي گيرند و اجرت ها و دستمزها مشخص 
اس��ت بنابراين امكان تخلف وجود ندارد. وي با اشاره به 
اينكه فروش��ندگان طال بايد در فاكتور فروش اجرت و 
سود را درج كنند، اش��اره كرد: از مسووالن درخواست 
داريم تا تعزيرات حكومتي و دس��تگاه هاي مربوطه در 
مقوله اجرت طال ورود پيدا كنند، سازندگان طال نبايد 
اجرت را به طال بگيرند چون كارگ��ر، آب و برق به ريال 
است اما اجرت را به طال مي گيرند. تعزيرات حكومتي بايد 
جلوي سازندگان طال را بگيرد چون تخلف مي كنند؛ از قوه 
قضاييه مي خواهيم به عنوان مدعي العموم ورود پيدا كرده 
و دريافت اجرت به طال را حذف كند چون اين يك تخلف 
صنفي اس��ت. بازار زماني ارزاني را خواهد ديد كه ريال 
ارزش پيدا كند و به جايگاه واقعي اش برسد، االن با افزايش 
نرخ دالر نه تنها طال بلكه هيچ كااليي ارزان نخواهد شد 
چون اقتصاد ما به دالر وابس��ته است. نخستين وظيفه 
رييس بانك مركزي اين است كه ارزش ريال را ارتقا دهد، 
ريال به دليل افزايش قيمت دالر بي ارزش ش��ده است؛ 
طي يك هفته اخير سكه يك ميليون تومان افزايش و از 
ارزش ريال كاسته شده است، اقتصاد و كاالهاي اساسي 
به دالر وابس��ته است چون صادركنندگان با دالر صادر 
مي كنند و مواد اوليه نيز با دالر خريداري مي ش��وند، تا 
زماني كه قيمت دالر كاهش پيدا نكند هيچ كااليي ارزان 
نخواهد شد. اگر قيمت ارز بر همين منوال پيش رود بايد 
منتظر افزايش قيمت هايي بيش از اين باشيم، افزايش ارز 
و افزايش هزينه هاي توليد منجر به افزايش قيمت تمام 
شده كاال خواهد شد تا زماني كه اين 2 فاكتور اصالح نشود 
هيچ قيمتي كاهش پيدا نخواهد كرد.افزايش قيمت دالر 
ناشي از بحث هاي سياسي منطقه است، قيمت دالر در 
دست دولت است و بازار نمي تواند هيچ گونه تصميمي 
در خصوص نرخ ارز بگيرد، تنها بانك مركزي مي تواند در 
خصوص نرخ ارز تصميم بگيرد، بانك مركزي هر روز صبح 
از طريق صرافي ها نرخ ارز را اعالم مي كند.براي افزايش 
ارزش ريال بايد قيمت دالر كاسته شود اما در ماه هاي اخير 
بانك مركزي نرخ دالر را كاهش نداده است و تا زماني كه 
نرخ ارز كاهش پيدا نكند و هزينه هاي توليد منظم نشود 

كاهش قيمتي را شاهد نخواهيم بود.

تعامل بانك ها و توليدكنندگان 
بدهكار بانكي

در اي��ن ش��رايط حس��اس 
و س��خت كنون��ي، ع��الوه 
ب��ر حماي��ت از مناف��ع 
سپرده گذاران و سهامداران 
ز  ا حماي��ت   ، بانك ه��ا
توليدكنندگان توسط همه 
نهادهاي كشور نيز ضرورت 
دارد. خب��ر تمدي��د مهلت 
بخش��ش جراي��م ديركرد 
تس��هيالت واحدهاي تولي��دي تا پايان س��ال جاري، 
مي تواند حامي توليد باشد و مستند قانوني اين تمديد، 
قانون تسهيل تسويه بدهي است و وجود چنين قانون 
و مجوز تمدي��دي مي تواند در تصميم گي��ري اركان 
اعتباري بانك ها در جوابگويي به ذينفعان خود و كمك 
به توليدكنندگان بدهكار كارگشا باشد. در شرايط سخت 
كرونا بسياري از كسب و كارها لطمه ديدند و دچار ضرر 
و زيان شدند و بسياري از آنها نتوانستند به تعهدات خود 
از جمله بازپرداخت بدهي هاي بانكي به موقع عمل كنند 
و برهمين اساس در چنين شرايطي قانون گذار قوانيني 
را براي بازپرداخت آسان تر و كم هزينه تر بدهي اينگونه 
واحدهاي توليدي تمهيد كرده اس��ت.  قانون تسهيل 
تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور در تاريخ 20 
آذر ۹8 تصويب و ابالغ ش��ده است، بر اساس اين قانون 
فرصتي فراهم شد تا توليدكنندگان داراي بدهي تا پايان 
سال ۹7 به ش��بكه بانكي تا سقف 5 ميليارد ريال براي 
اشخاص حقيقي و 20 ميليارد ريال براي اشخاص حقوقي 
پس از حذف سود مركب تسهيالت )غيرجاري( به شرط 
پرداخت نقدي كل بدهي، نسبت به تسويه ديون خود 
اقدام كنند.  زمان تعيين شده نيز به دليل مشكالت ناشي 
از شرايط بيماري كرونا و اوضاع خاص اقتصادي كشور، 
تاكنون دو مرتبه تمديد شده است. اين قانون مشمول 
تسهيالت ارزي و تس��هيالتي كه از اموال و دارايي هاي 
بانك هاست، از جمله آنهايي كه ملك آنها تمليك شده 
و بانك اجاره به شرط تمليك داده يا بحث اقاله بانك ها 
درباره آن ايجاد شده، نمي شوند و صرفا مشمول تسهيالت 
ريالي است.  در هر حال بانك ها با توجه به مجوز ابالغي 
آمادگي دارند كه اين مصوبه را اجرا كنند و در اين شرايط 
ريسك نقدينگي هرگونه ورودي پول به بانك ها از طريق 
بازپرداخت بدهي ها حتي با وجود بخشش جرايم تاخير به 
نفع آنها و مردم است.  از سوي ديگر در اين شرايط حساس 
و سخت كنوني، عالوه بر حمايت از منافع سپرده گذاران و 
سهامداران بانك ها، حمايت از توليدكنندگان توسط همه 
نهادهاي كشور نيز ضرورت دارد.  نكته مهمي كه در اين 
ميان مطرح مي شود اين است كه واژه »آخرين بار« بايد 
در قوانين و دستورات حاكميتي مورد بازنگري قرار گيرد. 
تكرار مكررات اين گزاره و عدم تضمين براي اجراي آن 
باعث شده تا كاربرد آن از بين برود. بايد به گونه اي تمهيد 
شود كه ابزارهاي الزم براي اجراي اين دستور حاكميتي 
فراهم شود و در واقع سازوكاري در فرهنگ اقتصادي و 
مالي و قانوني ايران ايجاد شود تا اگر دولت توان كاري را 
ندارد در قانون ذكر نشود و شرايط سوءاستفاده از قوانين 
و مق��ررات از بين برود.  مديران بانك ها موظف و مكلف 
هستند ضمن ايفاي مسووليت هاي اجتماعي و همكاري 
با سياس��ت هاي دولت، منافع ذي نفعان خود را در نظر 
بگيرند. بنابراين بايد به اين نكته هم توجه داش��ت كه 
بانك واسطه وجوه است و سپرده هاي مردم را در اختيار 
تسهيالت گيرندگان قرار مي دهد و انتظار اين است كه 
واسطه وجوه بودن بايد امانتدار مورد اعتمادي هم باشد. 
پيگيري و وصول به موقع مطالبات جاري و غيرجاري 
عامل تداوم فعاليت بانكي است و خود توليدكنندگان هم 
اگر نتوانند مطالبات خود را از خريداران محصوالتشان 
بگيرند با بحران نقدينگي روبرو مي شوند. بنابراين فرض بر 
اين است كه قانون گذار در تمامي اين قوانين و دستورات 
حمايتي ش��رايط و منافع و انواع ريس��ك هاي طرفين 
مجريان قانون را مي بيند تا ضرر شخص يا اشخاصي به 
شخص و اشخاص ديگر منتقل نشود. در نتيجه اگر در 
قانون اين شرط گذاشته شود كه براي آخرين بار اين امتياز 
داده مي شود و همه مي دانند كه اين آخرين بار تمديد 

خواهد شد، نتيجه مطلوب فراهم نمي شود.

محمد ربيع زاده
كارشناس اقتصادي

فروش بيش از ۶ هزار ميليارد ريال 
اوراق بدهي دولتي

بانك مركزي اعالم كرد كه در بيس��ت و دومين حراج 
اوراق بدهي دولتي ۶ هزار ميليارد اوراق فروخته شد.در 
اين حراج هيچ بانك و موسسه اعتباري غيربانكي شركت 
نكرد. براس��اس اين گزارش ارزش اوراق فروش رفته به 
خريداران حقيقي و حقوقي در بازار سرمايه ۶ هزار ميليارد 
ريال بود. حراج بيست و سوم اوراق نيز سه شنبه 23 آذرماه 
1400 برگزار مي شود. اوراق عرضه شده در حراج بيستم 
مرابحه عام، كوپن دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه است.  
سفارش بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در حراج 
بيستم از طريق سامانه بازار بين بانكي ارسال خواهد شد. 
مهلت ارسال سفارش ها نيز تا ساعت 12 روز يكشنبه 21 
آبان ماه خواهد بود.  در اين حراج آراد ۹2 با سررسيد آبان 
ماه 1402 و نرخ سود اسمي ساالنه 15 درصد و به قيمت 
هر ورقه يك ميليون ريال خواهد بود. مبلغ عرضه 10هزار 
 ميليارد ريال خواهد بود.  آراد ۹3 با سررس��يد آبان ماه

 1402 و نرخ س��ود اسمي ساالنه 17 درصد و به قيمت 
هر ورقه يك ميليون ريال خواهد بود. مبلغ عرضه 44.1 
هزار ميليارد ريال خواهد بود.  آراد ۹4 با سررسيد آبان ماه 
1402 و نرخ سود اسمي ساالنه 17 درصد و به قيمت هر 
ورقه يك ميليون ريال خواهد بود. مبلغ عرضه 47.۹ هزار 
ميليارد ريال خواهد بود. حداقل حجم سفارش 500 هزار 
ورقه است.وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش 
همه پيشنهادات دريافتي يا فروش تمام اوراق عرضه شده 
در حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات دريافت شده را 
به منظور تصميم گيري به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه 
مزبور نسبت به تعيين سفارش هاي برنده اقدام مي كند.



طي 10 روز اخير قيمت دالر با نوسانات زيادي همراه بود 
و به بيش از 30 هزارتومان رس��يد. نرخ دالر در بازار آزاد تا 
اين لحظه به 30 هزار و 730 تومان رس��يده و در بازار آزاد 
كماكان با اين نرخ معامله مي شود درحالي كه دالر نيمايي 
بر روي محدود 23 ه��زار720 توماني قرار دارد. برهمين 
اس��اس شاهد يك فاصله بيش از 7 هزار توماني در دو نرخ 
اساس��ي و مهم دالر هستيم. افزايش شكاف ميان نرخ ارز 
نيما و بازار آزاد به غيراز اثر منفي بر اقتصاد كشور، مي تواند 
يك تهديد جدي براي بازارسهام به حساب آيد.۶0 درصد 
از ارزش بازار سرمايه ايران را شركت هاي صادرات محوري 
تشكيل مي دهند كه هزينه هاي آنها عموما با نرخ دالر آزاد 
و درآمدهاي آنها بر اساس نرخ نيمايي محاسبه مي شود. بر 
همين اساس فاصله فزاينده كنوني ميان دو نرخ دستوري و 
آزاد مي تواند اثر نامطلوبي بر عملكرد شركت هاي صادراتي 
كه عموما سهام پرتراكنش و پرمخاطب بازار هستند داشته 
باشد.به عقيده اغلب كارشناسان اقتصادي نظام چندنرخي 
ارز يكي از مهم ترين مشكالت اقتصادي كشور به حساب 
مي آيد. اقتصاد ايران با نرخ هاي ترجيحي همانند 4200 )ارز 
گروه ها يا افرادخاص(، نرخ صرافي ملي؛ نرخ بازار متشكل 
ارزي؛ نرخ سنا، نرخ نيمايي، نرخ تسعير و نرخ ارز در بازار آزاد 
روبه رو است و مي توان به قطعيت گفت اين موضوع اقتصاد، 
فعالين اقتصادي و عامه مردم را دچار س��ردرگمي كرده 
اس��ت. تمامي اين ارزها فاصله زياد و معنا داري با يكديگر 
دارند و هر كدام در حوزه خاصي مورد محاس��به و بررسي 
قرار مي گيرد و هر يك به طور تخصصي روي اقتصاد تاثير 
مي گذارند و موجبات رانت و فساد بيش از پيش را در كشور 
فراهم ساخته اند. كامال مشخص است كه ارز ترجيحي 
مشكالت زيادي براي اقتصاد وبورس داشته اما دولتي ها 
براي حذف اين نرخ با ترديد مواجهند و دليل ترديد نيز 
كامال واضح نيست. اقتصاد ايران تمايل زيادي به نظام 
چندنرخي دارد و اين موضوع كمي پيچيده است و بايد 
ديد چه چيزي پشت اين تمايل است. مشكل حاد اين روز 
فاصله چند هزارتوماني ميان نرخ دالر در بازار آزاد و نرخ 
نيمايي است كه حتي مي تواند شركت ها را در بلندمدت 
با مشكل مواجه سازد يعني درحال حاضر شركت هاي 
بورسي با مشكالت زيادي درخصوص محاسبه هزينه ها 
و درآمدها، محاسبه س��ود و زيان، ماليات، هزينه هاي 
حمل و نقل، صادرات و غيره مواجه هستند و نرخ ارز اين 
مشكالت ها را وخيم تر مي كند و در نتيجه شاهد زيان 
روزافزون بر اي  شركت هاي صادرات محورخواهيم بود.

    نرخ ارز
و مشكالت شركت هاي صادرات محور

مدت زمان بسيار طوالني است كه كارشناسان بازارسرمايه 
نسبت به افزايش فاصله نرخ ارز و آثار آن روي روند توليد و 
تجارت و درنهايت سودددهي سهام در بازار هشدار مي دهند؛ 
اما وضعيت نشان مي دهد كه دولت برنامه اي براي جبران 
وضعيت پيش آمده ندارد و حتي به راهكاري نيز فكر نكرده اند 
و تنها اجازه مي  دهد كه حال بازارهاي مالي روز به روز وخيم تر 
شود.نرخ نيمايي نتوانسته است همپاي نرخ آزاد رشد كند 
و اكنون فاصله اين دو نرخ در آستانه هفت هزار تومان قرار 
گرفته اس��ت! اين در حالي است كه قرار بود سامانه نيما بر 
اساس روند عرضه و تقاضا نرخ دالر را تعيين كند. بر همين 
اس��اس در صورتي كه ميزان عرضه كاهش مي يافت نرخ 

دالر افزايش داشت و در صورت باالرفتن عرضه دالر توسط 
صادركنندگان، نرخ نيمايي كاهش مي يافت. اين سامانه از 
آن جهت مهم بود كه مي توانست بر اساس كاهش و افزايش 
ميزان عرضه ارز كه از جهتي به معناي ميزان ارز موجود در 
كشور نيز بود، به بازار آزاد سيگنال دهد و آن را كنترل كند. 
با اين حال اما به نظر مي رسد اكنون كاركرد سامانه نيما به 
كلي مختل شده و دولت، سايه كنترلگر خود را بر اين بازار 
نيز افكنده و موجب اخالل در محاسبه هزينه ها و درآمدهاي 
شركت هاي بورسي شده اس��ت؛ اخاللي كه نتيجه آن به 
تدريج در صورت هاي مالي ماه هاي بعد شركت ها نمايان 
مي شود. دولت طي مدت اخير نه تنها حمايت عملي از بازار 
سرمايه نداشته بلكه به انحاي مختلف ضربه هاي زيادي به 
بازار وارد كرده است؛ از نرخ فزاينده بهره بين بانكي گرفته تا 
عرضه آبشاري اوراق قرضه براي تامين مالي و تسويه اوراق 
سال هاي گذشته همه و همه زيان زيادي را به سهامداران 
وارد كرده اس��ت. در همين حال دولت با ايجاد شوك هاي 
متعدد در بازار خودرو، س��هام ش��ركت هاي خودرويي به 
عنوان ليدرهاي بازار س��رمايه را با نوسانات زيادي مواجه 
كرده است. ترديدهاي ناشيانه دولت در زمينه قيمت گذاري 
خ��ودرو منجر به توقف طوالني مدت معام��الت خودرو و 
خساپا با سهامدار ميليوني شده و زيان سرمايه گذاران در 
گروه خودرويي را به دنبال داشته است. در حال حاضر نيز 
دولت به رفتار تك بعدي خود در بازار ارز- بي اعتنا به اثر آن بر 
شركت هاي توليدي و تجاري حاضر در بازار سرمايه- ادامه 
مي دهد. در همين حال به جاي اقدامات كارشناسانه، مجددا 
به فيلتر كردن سايت هاي اعالم نرخ دالر پناه برده و قيمت 
دالر آزاد را از سايت ها حذف يا فيلتر كرده است؛ روشي كه 
پيش از اين نيز براي كنترل بازارهاي ارز، خودرو و مسكن 

اجرايي شده و شكست آن بر همگان آشكار شده بود.

    در موقعيت سخت تاريخي
در بازار سرمايه هستيم !

مهدي افناني، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص 
وضعيت بازار مي گويد: در حال حاضر نرخ تس��عير ارز 
ش��كاف بس��ياري با نرخ نيمايي دارد كه اين موضوع 
آسيب هاي زيادي را به برخي شركت هاي بورسي وارد 
كرده  است و با افزايش نرخ تسعير، گروه بانكي بيشترين 
منفعت را مي برند چراكه موجودي ارزي زيادي دارند و در 
صورت تحقق اين امر دارايي هاي آنها بيشتر مي شود. به 
هر ميزان كه ترازنامه واقعي تري باشد، گزارش و استنباط 
دقيق تري از وضعيت اقتصادي و شرايط كلي شركت ها 
به دست مي آيد و سرمايه گذاران و تصميم گيران ديدگاه 
صحيحي پيدا خواهند كرد. وي تشريح كرد: متاسفانه 
اكنون نرخ تسعير ارز بسيار پايين است و با نرخ نيمايي 
و آزاد اختالف زيادي دارد. از اين رو س��رمايه گذاران در 
ارزش گذاري شركت ها با چالش جدي مواجه هستند. 
در حقيقت با شفافيت در ترازنامه ها برآورد صحيحي 
از مبادالت و محاسبات به دس��ت مي آوريم. برخي از 
گروه هاي بورسي همچون شركت هاي خودرويي، بانكي 
و تجهيزاتي ها كه بدهي ، پروژه يا قراردادهاي ارزي دارند 
بيشترين نفع را ازافزايش نرخ تسعير ارز مي برند. البته 
تمام منفعت به شركت هاي بورسي خالصه نمي شود و با 
واقعي شدن شاكله اقتصاد، اطالعات واقعي تري به دست 
بيايد. بي شك با افزايش شفافيت در بازار سرمايه، تمايل 
سهامداران به سرمايه گذاري بيشتر مي شود. كارشناس 
بازار سرمايه ابراز كرد: البته از نظر حسابداري نيز افزايش 
نرخ تسعير ارز منجر به افزايش قيمت سهم مي شود اما 
اين موضوع را نبايد مالك قرار داد و جنبه واقعي تر شدن 
ترازنامه ها از اهميت بيشتري برخوردارتر است. به هر 

ميزان كه نرخ تسعير ارز به سمت نرخ مبادالت نزديك تر 
شود با رانت و فساد كمتري مواجه خواهيم بود. در حال 
حاضر در موقعيت سخت تاريخي در بازار سرمايه هستيم 
كه بسياري از مسائل سياسي و اقتصاد كالن مشخص 
نيست و اين شكاف نرخ تسعير ارز نيز يكي از چالش ها و 
مهره اي در افزايش ابهامات موجود است. سازمان بورس و 
اوراق بهادار تالش بسياري زيادي در ايجاد شفافيت دارد.

افناني مطرح كرد: با مشخص شدن تكليف بودجه بندي 
تا هفته آينده، اصلي ترين ابهام از سر بازار سرمايه برداشته 
مي ش��ود. با توجه به اينكه وزرا و مسووالن برنامه اقتصاد 
برنامه مشخصي را ارايه نكرده اند و عملكردشان با آنچه كه 
پيش تر وعده داده بودند، متفاوت بوده است با رفع ابهامات 
آن با بودجه بندي سال آينده، موضوعات ديگر در اولويت 
قرار خواهند گرفت. همچنين ابهامات در مسائل سياسي، 
ريسك هاي بازار س��رمايه را افزايش داده است و توافقات 
برجامي مي تواند اثر مستقيمي بر روي نرخ ارز بگذارد. البته 
در اين بين بايد به ميزان عايدات ارزي كه وارد كشور مي شود 
و نرخ تعادلي آن نيز توجه كرد. پس از ايجاد شفافيت در اين 

موارد بحث افزايش نرخ تسعير ارزي مالك قرار مي گيرد.
اين كارش��ناس بازارس��رمايه گفت: درمورد اين پرسش 
خبرنگار مبني بر اينكه افزايش نرخ تسعير ارز در سودآوري 
ش��ركت ها چه تاثيري دارد؟ پاس��خ داد: رشد سودآوري 
صنايع بورسي از محل رش��د نرخ تسعير بستگي به نوع 
فعاليت شركت ها دارد. برخي از شركت ها فروشنده نرخ 
ارز هس��تند و برخي ديگ��ر بدهي و داراي��ي ارزي دارند و 
روشن شدن اين عوامل تاثير زيادي بر اعتماد و اميدواري 
سهامداران مي گذارد. اما در مجموع اين موضوع مي تواند 
منجر به سودآوري بيشتري پتروشيمي و پااليشگاهي ها 

كه ليدرهاي بازار هستند شده و اثر بسياري داشته باشد.
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سخني از زبان فعاالن بازارسرمايه 
با رييس قوه قضاييه و مجلس

بازارسرمايه سال هاست كه از عدم شفافيت و تصميمات 
ناگهاني و اجباري س��ازمان بورس رن��ج مي برد؛ بايد 
گفت با تغيير روس��اي سازمان بورس اين موضوعات 
نه تنها كمرنگ تر نشده؛ بلكه افزايش يافته است. بعضا 
تصميماتي در اين س��ازمان اخذ شده و انتصاباتي در 
اركان بورس به وجود آمده است كه موجب دلخوري 
فعاالن بازارسرمايه و بي اعتمادي مردم از بورس شده 
است. ناگفته نماند كه در دولت فعلي انتصابات سازمان 
بورس و اركان بر اساس واسطه بوده است؛  نه مهارت 
و تسلط آنها . در دولت سيزدهم بنا بود هر رخدادي با 
نظرسنجي فعاالن بازار انجام شود، ولي اصال اين اتفاق 
رخ نداد؛ بلكه شفافيت سازمان بورس كم رنگ تر شد 
و از طرفي هم نهاد ناظر مرتب اطالع رس��اني مي كرد 
كه قصد تس��هيل صدور مجوزها را دارد؛ ولي چندي 
پيش در خصوص افزايش سرمايه مجوز نهادهاي مالي 
برعكس تصميم گيري شد كه اصل و ريشه شفافيت 
در س��ازمان بورس را زير سوال برد. اين موضوع باعث 
عصبانيت و دلخوري فعاالن بازار ش��د و حتي افرادي 
هستند كه دو س��ال است درخواست مجوز نهادهاي 
 مالي به س��ازمان ب��ورس داده بودند ول��ي تاكنون با 
س��نگ اندازي هاي س��ازمان و رفتارهاي سليقه اي 
آنه��ا به هيچ نتيجه اي نرس��يده ك��ه در اين بين هم 
سه رييس س��ازمان تغيير كردند كه هر كدام نظرات 
و تصميمات خود را در اين خصوص داشتند.س��وال 
اينجاست چرا سازمان بورس نبايد سامانه شفافي را 
در اين خصوص داش��ته باش��د؟ چرا بايد فعاالن بازار 
چندين سال در صف اخذ مجوز نهادهاي مالي بمانند 
و از همه مهم تر چرا سازمان بورس هيچ توضيحي به 
اين ابهامات نمي دهد؟بايد گفت در اين مدت اعطاي 
برخي از مجوزها به سرعت انجام شد كه مي توان از آن 
به عنوان اعطاي مجوز به نورچشمي ها نام برد و برخي 
ديگر پشت درهاي بسته ماندند تا اينكه سرمايه اخذ 
مجوز يكي از نهادهاي مالي از 4 به 10 ميليارد تومان 
افزايش يافت و هيچ گونه توضيح و اطالع رساني نشد 
و در جواب هم گفته ش��د ما تصميم گيري مي كنيم 
نه ش��ما.همچنين چند روز پيش رييس قوه قضاييه 
فرمودند به تخلفات بازارسرمايه رسيدگي مي شود. بايد 
گفت اهالي بازار و مردم از اين خبر خرسند هستند و 
انتظار دارند كه اين رسيدگي براي تخلفات سازماني و 
انتصابي سازمان بورس هم انجام شود؛ چون بيشترين 
مشكالت و اشتباهات، ناشي از نهاد ناظر است،  نه فعاالن 
بازار.در اين مدت هم خبرنگاران اين موضوع را پيگيري 
كردند و از س��ازمان بورس خواستار شفافيت شدند؛ 
اما در جواب فقط توهين و تهديد ش��نيدند. بايد ديد 
رييس قوه قضاييه در خصوص اين تخلفات چه اقدامي 
انجام خواه��د داد . جناب آي��ت اهلل اژه اي اميدواريم 
با نظارت بر انتصابات درس��ت و صحي��ح و پيگيري 
تصميمات س��ليقه اي نهاد ناظ��ر و تخلفات برخي از 
فعاالن بازارس��رمايه،  اهالي اين بازار را ياري فرموده و 
اعتماد عمومي را به اين بازار بازگردانيد. همچنين از 
مجلس محترم شوراي اسالمي انتظار مي رود به صورت 
ويژه طرح تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان بورس در 

سال هاي گذشته را با جديت پيگيري نمايد.

آغازي بر آزادسازي قيمت خودرو
هفت روز بعد از گفت وگوي مجيد عشقي درباره خبر 
آزادسازي قيمت خودرو، صبح امروز كام سهامداران 
اين شركت ها با افزايش قيمت بين 1۵ تا 1۸ درصدي 
شيرين ش��د.با پيگيري هاي رييس س��ازمان بورس 
بعد از موافقت با عرضه خودروهاي كم تيراژ و لوكس 
داخلي در بورس كاال، اين بار س��تاد تنظيم بازار نرخ 
كارخان��ه خودرو را ب��ه واقعيت ب��ازار نزديك تر كرد.

رييس س��ازمان بورس پيش از اين با اش��اره به اينكه 
قيمت گذاري دستوري در خيلي از صنايع حذف شده 
و فقط چند صنعت همچون صنع��ت خودرو گرفتار 
اين موضوع هستند، به تصميمات خوب دولت در اين 
خصوص اشاره كرد و گفت: در خصوص نحوه اجراي 
آن ناهماهنگي پيش آمده بود كه مش��كل هم اكنون 
حل شده و نحوه اجراي آن به نحوي است كه در نهايت 
هم مصرف كننده و هم سهامداران سود خواهند برد و 
توليدكنندگان هم مي توانند جاني تازه بگيرند كه اين 
موضوع در نهايت به افزايش توليد منجر مي شود.بدون 
شك حركت به سمت حذف قيمت گذاري دستوري 
باعث كاهش تدريجي فاصله قيمت كارخانه با قيمت 
بازار آزاد خودرو مي شود، كه تدريجًا دالل ها را از بازار 
خارج و س��ود حاصل ازتوليد خودرو از جيب دالل به 

جيب توليدكننده و سهامدار مي رود!

برداشتن نخستين گام 
از اصالح قيمت ها

مدير روابط عمومی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
گفت: با توجه به پيگيری های روزانه رياست سازمان 
بوس و اوراق بهادار، نخستين گام از اصالح قيمت ها 
برداشته شد و اين فرايند به جز صنعت خودرو در ساير 
صنايع هم ادامه خواهد داشت. »محمد هادی سليمی 
زاده«، در صفحه توييتر خود نوش��ت: پيگيری های 
روزانه رييس سازمان بوس و اوراق بهادار از متوليان 
ستاد تنظيم بازار منتج به نتيجه ش��ده و با افزايش 
حدود 1۸ درصدی نرخ خودرو موافقت ش��د.وی با 
تاکيد بر اينکه ارزندگی بازار س��رمايه بيش از پيش 
خواهد شد، افزود: اين نخستين گام است و اين فرايند 
به ج��ز در صنعت خودرو در س��اير صنايع هم ادامه 
خواهد داش��ت. مطابق آمارهای منتشره در سامانه 
ک��دال بورس، مج��وز تغيير بي��ش از 10 درصد در 
نرخ فروش محصوالت ايران خودرو و مجوز افزايش 
ميانگين 1۸ درصد قيمت محصوالت شرکت سايپا 
داده ش��د. در اين زمينه »باب��ک رحمانی«، معاون 
بازاريابی و فروش گروه صنعتی ايران خودرو نيز از آغاز 
فروش فوری هفتگی و افزايش عرضه محصوالت، در 

پی اصالح قيمت ها خبر داد.

عرضه محصوالت زنجيره فوالد 
در بورس كاال  

روح اهلل عباسپور، س��خنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با اشاره به بررسي طرح توسعه، 
توليد و نظارت زنجيره فوالد در كميسيون صنايع 
و مع��ادن، گفت: رس��يدگي به اين ط��رح به اين 
صورت بوده كه پس از تصويب كليات اين طرح در 
صحن علني، جزييات آن به منظور بررسي بيشتر 
به كميسيون صنايع و معادن ارجاع شد اما با روي 
كارآمدن دولت س��يزدهم وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواس��تار اظهارنظر درب��اره اين طرح 
ش��د.نماينده مردم بوئين زهرا و آوج در مجلس 
ش��وراي اس��المي اضافه كرد: اين طرح در هفته 
آينده و پس از دريافت نظرات وزير صنعت، معدن 
و تجارت تعيين تكليف مي شود. اين نماينده مردم 
در مجلس يازده��م ادامه داد: توليد كنوني فوالد 
در كش��ور حدود 30 ميليون ُتن و مصرف داخلي 
1۵ ميليون ُتن است، اما از آنجا كه در دولت قبل 
تنه��ا 20 درصد از توليد داخ��ل در بورس عرضه 
مي شد، قيمت اين محصول در بازار افزايش يافت. 
عباسپور تصريح كرد: نابساماني بازار فوالد موجب 
ش��د، كميس��يون صنايع و معادن مجلس طرح 
توسعه، توليد و نظارت زنجيره فوالد را تدوين كند 
تا براس��اس آن عرضه تمامي محصوالت زنجيره 

فوالد در بورس كاال انجام گيرد.

نرخ خوراك پتروشيمي ها در 
بودجه ۱۴۰۱مشخص مي شود

سنا| حجت االسالم موسي احمدي، نايب رييس 
كميس��يون انرژي مجل��س با بي��ان اينكه نگاه 
كميس��يون انرژي بر حمايت از پتروش��يمي ها 
و صنايع پايين دس��تي اس��ت، گف��ت: تاكنون 
طرح ه��اي مختلف��ي ب��ه عن��وان حماي��ت از 
پتروپااليش��ي ها و بحث هاي مربوط به خوراك، 
تنف��س خوراك، تس��هيالت واگ��ذاري زمين و 
مانند آن در كميسيون انرژي مطرح شده است. 
حجت االسالم موسي احمدي افزود: به طور قطع 
در بحث نرخ خوراك، پيشنهادها و راهكارهايي 
ارايه ش��ده و كميته فني كميس��يون انرژي در 
حال بررس��ي راهكارهاي آن است كه اميدواريم 
طرح هاي مطرح شده به زودي در صحن مجلس 
شوراي اسالمي بررس��ي و در كميسيون تلفيق 

بودجه 1401 مد نظر قرار گيرد.
وي در ادامه عنوان كرد: در برنامه هفتم توس��عه 
درباره خ��وراك پتروش��يمي ها، قيمت خوراك 
و حمايت هايي كه الزم اس��ت از سرمايه گذاران 
پتروشيمي ها، پترو پااليش��ي ها و صنايع پايين 

دستي به عمل آيد، طرح هاي خوبي وجود دارد.
نماينده مردم شهرس��تان هاي دير، كنگان، جم 
و عس��لويه در مجلس ش��وراي اس��المي درباره 
پيش بيني پذير بودن اقتصاد كشور اظهار كرد: با 
توجه به مسائل داخلي و بين المللي كشور، گاهي 
شوك و نوس��ان هاي داخلي و خارجي بر اقتصاد 
كش��ور وارد مي ش��ود و با توجه به اينكه اقتصاد 
كشور وابس��ته به تصميم هاي كالن دولتمردان 
شده است، به نظر مي رس��د كه اقتصاد كشور ما 

پيش بيني پذير نباشد.
نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس توجه به 
افزايش توليد و هدايت نقدينگي هاي سرگردان 
به سمت توليد را خواستار شد و افزود: در شرايط 
كنوني كه تحريم ها و فشارهاي بين المللي باعث 
ايجاد مش��كالت داخلي و اقتصادي شده است، 
همگراي��ي و هماهنگي دولت و مجلس مي تواند 
در حل مشكالت و جلوگيري از بحران موثر باشد.

آخرين خبرها از 
راه اندازي بورس بين الملل

ايس�نا| اواس��ط مهرم��اه 13۹۸ ب��ود كه علي 
صحرايي مديرعامل سابق ش��ركت بورس اوراق 
به��ادار ته��ران از مذاكره با 1۶ ب��ورس دنيا براي 
شناس��اندن بورس تهران خبر داده بود. البته اين 
موضوع چندان ك��ه بايد پيگيري نش��د و تقريبا 
مسووالن حول محور آن وعده اي ندادند تا اينكه 
حدود يكسال بعد يعني در سال 13۹۸ مديرعامل 
منطقه آزاد كيش اع��الم كرد كه مقدمات بورس 
بين الملل در حال انجام است و تا پايان سال 13۹۸ 
راه اندازي مي شود.با اين حال چندي بعد صحرايي 
به ايسنا اعالم كرد كه اين طرح، طرحي است كه 
بايد متناسب با شرايط بين المللي تصميم گيري 
ش��ود. به گفته وي، بورس بين المل��ل قرار بود در 
جزيره كيش راه اندازي شود كه بورس تهران هم 
در آن سهامدار است، اما اين طرح با توجه به شرايط 
كشور متوقف شده است.صحرايي تاكيد كرده بود 
كه راه اندازي بورس بين الملل مشمول تحريم بوده 
و محدوديت هاي تحريمي س��ر راه آن قرار دارد. 
حال با گذشت حدود دو س��ال از مباحث مربوط 
عليرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به درخواستي 
كه از طرف دبيرخانه ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
مبني بر راه اندازي بورس بين الملل مطرح ش��ده 
اس��ت، اظهار كرد: س��ابقه اين موضوع به س��ال 
13۹7 برمي گردد و اخي��را دوباره پيگيري هايي 
صورت گرفته است. وي ادامه داد: اين موضوع در 
هيات مديره سازمان در حال بررسي است. در واقع 
مناطق آزاد طرح توجيهي آن را ارايه كرده و بعد از 
بررسي ها در هيات مديره سازمان نتيجه نهايي آن 
اعالم مي شود.اين مباحث در حالي مطرح مي شود 
كه شرايط تحريمي كشور هنوز تغييري نكرده و 
جاي اين س��وال وجود دارد كه آيا با توجه به اين 
ش��رايط واقعا امكان راه ان��دازي بورس بين الملل 
وج��ود دارد يا فقط دوباره وعده اي در اين راس��تا 

مطرح شده است كه نتيجه اي نخواهد داشت.

»تعادل« مشكالت بازارسرمايه را بررسي مي كند

دخالت پنهان در بورس

شاخص كل صعودي شد

راه اندازي بورس كاالي مشترك ايران و سوريه

ش��اخص كل بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارش��نبه، 17 آذرماه با 11 ه��زار و 34۹ واحد افزايش، 
در جايگاه يك  ميليون و 34۹ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد و ۸00 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 33 هزار و 4۶2 ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 2 هزار و 
444 واح��د افزايش به 3۶3 هزار و ۵۸۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۵3۸ واحد رشد به 22۸ هزار 
و 7۸3 واحد رسيد. شاخص بازار اول، 11 هزار و ۸۵1 واحد 
و شاخص بازار دوم، 11 هزار و 722 واحد افزايش داشتند. 
بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»فلزات اساس��ي« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »خودرو و ساخت قطعات« و »فعاليت هاي كمكي 
به نهادهاي مالي واسط« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد 
»بپاس«، »وپست« و »فسبزوار« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »خبهمن«، »خودرو« و »بورس« معطوف بود. 
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با يك هزار و ۶00 واحد، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با يك هزار و 4۶۵ واحد، ايران خودرو با نماد 
»خودرو« با يك هزار و 237 واحد، شركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با 7۹2 واحد، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر« با 70۵ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين 
با نماد »تاپيكو« با ۵70 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با 4۵3 واحد، سايپا با نماد »خساپا« با 337 واحد، 

بانك ملت ب��ا نماد »وبملت« ب��ا 32۶ واحد و گروه بهمن 
با نم��اد »خبهمن« با 313 واحد تاثير مثبت بر ش��اخص 
بورس داشتند.در مقابل معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 700 واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با 
472 واحد، بانك كارآفرين با نماد »وكار« با ۶۸ واحد، پلي 
پروپيلن جم با نماد »جم پيلن« با ۵۶ واحد، ُپس��ت بانك 
ايران با نماد »وپست« با 37 واحد و شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا« با 3۵ واحد با تاثير منفي بر 
شاخص بورس همراه شدند.برپايه اين گزارش، در آخرين 
روز كاري هفته شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با 
نماد »شستا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، ملي صنايع 

مس ايران با نماد »فملي«، پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر«، پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار«، گروه بهمن 
با نماد »خبهمن« و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و ۸37 هزار برگه سهم 
به ارزش پنج هزار و 333 ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
در آخرين روزكاري هفته ش��اخص فرابورس بيش از 73 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال 1۹ هزار و 17۶ واحد 

ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 3۹۵ ميليون 
برگه سهم به ارزش 34 هزار و سه ميليارد ريال داد و ستد 
ش��د.در اين روز پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، سنگ آهن گهرزمين با 
نماد »كگهر«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، بهمن ديزل با نماد »خديزل« و توليد برق عسلويه 
مپنا با نماد »بمپنا« با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 
همراه بودند.همچنين نماد توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد »وهور«، 
توسعه سامانه نرم افزاري نگين با نماد »توسن«، ريل پرداز 
نوآفرين با نماد »حآفرين«، پتروش��يمي م��ارون با نماد 
»مارون«، نمادصنعتي مينو با نماد »غصينو«، كلر پارس 
با نماد »كلر« و ش��ركت سرمايه گذاري صباتامين با نماد 

»صبا« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    افزايش ناچيز سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايس��ه با روز گذش��ته، 1.1درصد افزايش 
يافت و ارزش سبد ۵32هزار توماني، يك ميليون توماني 
و 4۹2هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون 
و ۹۸2ه��زار تومان، 22 ميليون و ۵73هزار تومان و 11 
ميليون و 111هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶0درصد قابل فروش سبد ۵32هزار توماني سهام 

عدالت به 7 ميليون و 1۸۹هزار تومان رسيده است.

مجيد عشقي، رييس سازمان بورس با اشاره به جزييات 
همكاري بورس ايران و س��وريه اظهار داشت: همكاري 
بازار سرمايه ايران و س��وريه پس از امضاي موافقت نامه 
دوجانبه ميان سازمان بورس و اوراق بهادار و نهاد ناظر بازار 
سرمايه سوريه )SCFMS( در ارديبهشت ماه 13۹4 در 
تهران وارد سطح جديدي شد.وي با بيان اينكه در جريان 
مذاكراتي كه ميان نهادهاي ناظر دو كشور صورت گرفت 
نقشه راه همكاري هاي بازار سرمايه دو كشور ترسيم شد، 

گفت: به دنبال تصويب اين نقشه راه و در راستاي اجرايي 
كردن آن جلسات متعددي در تهران و دمشق ميان اركان 
بازار سرمايه كشورمان از جمله توسط فرابورس و بورس 
كاال با نهاد ناظر بازار س��رمايه س��وريه و بورس دمشق و 
همچنين مقامات عاليرتبه سياسي و اقتصادي آن كشور 
انجام شد. رييس سازمان بورس ادامه داد: اين تعامالت در 
يك س��ال گذشته به حدي از اهميت رسيد كه منجر به 
تأسيس دفتر شركت بورس كاالي ايران در دمشق شده 

كه به عنوان مركز هماهنگ كننده فعاليت هاي بازار سرمايه 
دو كشور عمل مي كند.وي افزود: همچنين آخرين تحول 
دراين خصوص، نشست رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس كشورمان به همراه »سيد لفته احمدنژاد« عضو 
ديگر اين كميسيون با »عابد فضيله« رييس نهاد ناظر بازار 
سرمايه سوريه و »عبدالرزاق قاسم« رييس بورس دمشق 
در جريان سفر وزير صمت و هيات همراه به سوريه است كه 
در آن موضوعات متعدد در دستور كار بازارهاي سرمايه 

دو كش��ور موردبحث و گفت وگو ق��رار گرفت كه در 
ادامه اين گفت وگوها مقرر شد بورس كاالي مشترك 
ايران و سوريه با همكاري مراجع ذي ربط در دو كشور 
تأسيس و راه اندازي شود.عشقي تاكيد كرد: هم اكنون 
30 شركت در بورس اوراق بهادار سوريه فعاليت دارند 
و حضور شركت هاي ايراني موجب عميق شدن بازار 
سرمايه سوريه و همچنين كمك به فعاليت توليدي 

اين كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
بر اساس اعالم مركز آمار ايران در سال ۱۳۹۹ تعداد 
۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسكوني در پروانه هاي صادر 
شده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي 
كشور پيش بيني شده كه نسبت به سال قبل از آن 

۲۲.۸ درصد افزايش داشته است.
 با وجود رشد توليد مس��كن در كل كشور، ساخت 
و س��از در شهر تهران نسبت به س��ال گذشته افت 
۱۸ درصد و در مقايس��ه با سال ۱۳۹۰ كاهش ۸۰ 
درصدي را نش��ان مي دهد؛ ركود معامالت، كاهش 
توان مال��ي متقاضي��ان و س��رمايه گذاران در امر 
ساخت و ساز از مهم ترين عوامل ترديد سازندگان 
در تعري��ف پروژه ه��اي جدي��د ارزيابي مي ش��ود. 
»مازاد عرضه مسكن در اوايل دهه ۱۳۹۰«، »رشد 
بازده در بازارهاي موازي ارز، طال، س��كه و سهام«، 
»افزايش نرخ س��ود بانكي تا قبل از ش��هريور سال 
۹6« و »تزريق منابع مالي هنگفت حدود ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان از سوي دولت در پروژه مسكن مهر« 
از جمله داليل افت ساخت و ساز در دهه ۱۳۹۰ در 

كشور و به ويژه در پايتخت به شمار مي رود.

    اوج ساخت خانه در سال ۹۲
آنگونه كه ايسنا به نقل از مركز آمار ايران گزارش كرده 
اس��ت، آمار گوياي آن است كه از سال ۱۳۹۲ ساخت 
و س��از روند نزولي به خود گرفته ت��ا اينكه در ۱۳۹۷ 
همزم��ان با آغاز برنامه ريزي براي ط��رح اقدام ملي و 
جهش قيمت ها در بازار مس��كن، س��اخت و ساز نيز 

افزايش يافته است.
طي ۹ سال گذشته اوج توليد مسكن در سال ۱۳۹۲ 
بوده كه براي ۸۰۹ هزار و ۸۴۳ واحد مسكوني پروانه 
صادر ش��ده اس��ت. در همان مقطع قيمت مسكن 
ش��هر تهران در مقايسه با ۸ س��ال قبل از آن ۵۰۰ 
درصد افزايش يافت. اگرچه بخشي از رونق ساخت 
و س��از در س��ال ۹۲ مي تواند به پروژه مسكن مهر 
مربوط باشد اما طبق بررس��ي ها سهم مسكن مهر 
از پروانه هاي صادره در آن مقطع حدود ۱۱۵ هزار 
واحد در س��ال بوده است. گزارش ها نشان مي دهد 
دولت دهم در پايان كار خود 6۹۰ هزار واحد مسكن 
مهر را تحويل داد كه به طور ميانگين س��االنه ۱۱۵ 

هزار واحد را شامل مي شود.
س��ال ۱۳۹۳ و پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به 
دليل جهش سنگين قيمت مسكن كه پيش از آن رخ 
داده بود و پايين بودن قدرت خريد متقاضيان، ساخت 
و ساز به يك باره نصف شد. آمارها نشان مي دهد در سال 
۹۳ براي تعداد ۴۰۰ هزار و ۱6۴ واحد مسكوني پروانه 
صادر شده كه از كاهش ۵۰.۵ درصد در مقايسه با سال 

قبل از آن حكايت دارد.
افت توليد مسكن در سال هاي پس از آن ادامه پيدا 
كرد تا اينكه در س��ال ۹6 به حدود ۳۳۷ هزار واحد 
رسيد. اما س��ال ۱۳۹۷ تقاضا براي دريافت پروانه 
س��اختماني با رشد مواجه ش��د. در آن سال توليد 
مسكن به ۳۷6 هزار واحد رسيد كه احتماال بخشي 
از اين رش��د ناش��ي از صدور پروانه براي واحدهاي 

اقدام ملي مسكن بوده است.

آمار ساخت وساز بر اس��اس پروانه هاي صادره طي ۹ 
سال منتهي به ۱۳۹۹ بدين شرح است: سال ۱۳۹۱ 
تعداد ۷6۱ هزار و ۱۲۱، س��ال ۹۲ تعداد ۸۰۹ هزار و 
۸۴۳ واحد، س��ال ۹۳ تعداد ۴۰۰ هزار و ۱6۴ واحد، 
سال ۹۴ تعداد ۳۵۸ هزار و ۲۳۱ واحد، سال ۹۵ تعداد 
۳۴۴ هزار و ۵۹۷ واحد، سال ۹6 تعداد ۳۳۷ هزار و ۵۱۹ 
واحد، سال ۹۷ تعداد ۳۷6 هزار و ۵۷۵ واحد، سال ۹۸ 
تعداد ۳۸۲ هزار و ۵6۵، و سال ۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و 
۵۹۷ واحد مسكوني. همان طور كه آمار توضيح مي دهد 
توليد مسكن در سال گذشته با رشد ۲۳ درصدي در 
مقايسه با سال ۱۳۹۸ و افزايش ۴۵ درصدي در مقايسه 
با پايين ترين ميزان ساالنه ساخت وساز يعني سال ۹6 

همراه بوده است.

    وضعيت معكوس ساخت وساز در تهران 
با وجود رشد توليد مسكن در كل كشور، ميزان ساخت 
و س��از در تهران چنگي به دل نمي زند. ساخت و ساز 
در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و 
در مقايسه با سال ۱۳۹۰ كاهش ۸۰ درصدي را نشان 
مي دهد؛ ركود معامالت، كاهش توان متقاضيان و افت 
بازده سرمايه از مهم ترين عوامل ترديد سازندگان در 

تعريف پروژه هاي جديد ارزيابي مي شود.
در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه 
ساختماني در شهر تهران صادر شده كه از افت ۱۸ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حكايت 
دارد. در واقع به طور ميانگين در هر ماه ۴۹۸ پروانه 
صادر و ۳6۸6 واحد جديد در ش��هر تهران ساخته 

شده است.
با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مس��كوني براي هر پروانه، 

حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار 
و ۴۳۳ واحد مس��كوني بوده كه اگر تقسيم بر پنج ماه 
شود، به طور متوسط در هر ماه ۳6۸6 واحد مسكوني 
جديد در ش��هر تهران ساخته مي شود كه حدود يك 

سوم تقاضاي موثر بازار را شامل مي شود.
ميزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از 
نظر تعداد واحد مسكوني افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد 
پروانه كاهش ۸۰ درصدي يافته است. ۱۰ سال قبل 
به طور ميانگين در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختماني در 
شهر تهران صادر ش��ده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه 
جديد در تهران ساخته مي شد. تعداد كل پروانه هاي 
س��ال ۱۳۹۰ به ميزان ۲۹ ه��زار و ۷6۳ فقره و تعداد 
واحدهاي مس��كوني احداثي ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد 

بوده است.

    داليل ركود ساخت و ساز در دهه ۹0
به گ��زارش »تعادل«، كارشناس��ان مس��كن داليل 
متعددي را براي افت ساخت و ساز در كشور و به ويژه 
در ته��ران طي دهه ۹۰ بر مي ش��مارند. از آنجا كه در 
اوايل دهه ۹۰ سرمايه گذاري هاي بيش از حدي در بازار 
مسكن شد، بازار مسكن با مازاد عرضه روبرو شد و در 
نهايت همين اضافه عرضه باعث شد تا از جذابيت هاي 
بازار مسكن كاسته شده و ميزان خريد و فروش در اين 
بازار كم شود. دليل ديگر بروز ركود در بازار مسكن تاثير 
بازارهاي جايگزين بر بازار مسكن عنوان مي شود. اين 
بازارها از جمله طال، ارز و بازار سهام در مقاطع مختلف 
دهه ۹۰ به دليل س��ودده بودن، سرمايه هاي زيادي 
را به خود جذب كردن��د. به اين ترتيب، اين بازارها در 
مقاطع زماني خاصي به دليل س��ودده بودن موجب 

شدند تا سرمايه گذاران به جاي سرمايه گذاري در بازار 
مسكن در اين بازارهاي جايگزين سرمايه گذاري كرده 
و كسب س��ود كنند. اين روند موجب شد تا از ميزان 
سرمايه گذاري در بازار مسكن به عنوان يك بازار مولد 
كاسته شود و سرمايه گذاري در بازارهاي غيرمولدي 

مانند طال و ارز افزايش يابد.
دليل ديگري كه بر كاهش س��رمايه گذاري در بازار 
مس��كن طي دهه ۹۰ تاثير گذاش��ت و باعث ايجاد 
ركود در اين بازار شد، افزايش نرخ سودهاي بانكي 
بود. درس��ت اس��ت كه درحال حاضر مي��زان نرخ 
س��ودي كه بانك ها به س��پرده هاي مردم پرداخت 
مي كنند حدود ۱۵ درصد است، اما اين نرخ سود در 
سال ۹۳ در برخي بانك ها )حتي بانك هاي دولتي( 
۲۸درصد و در سال ۹۴، ۲۲درصد بود و همين امر 
موجب شد تا بس��ياري از سرمايه گذاران و مردم به 
جاي اينكه در بازار پردرس��ر ساخت و ساز مسكن 
براي دريافت س��ود ۳۵درصدي س��رمايه گذاري 
كنن��د، پول هاي خ��ود را در بانك س��پرده گذاري 
مي كردن��د تا بدون زحمت از س��ودهاي باالي اين 

بانك ها استفاده كنند. 
همين امر موجب ش��د تا بار ديگر س��رمايه گذاري 
در بازار مس��كن كاهش پيدا ك��رده و جذابيت  اين 
بازار كاس��ته و به س��مت ورود به ركود رانده شود. 
سرمايه گذاري در مسكن مهر و بلوكه شدن مقادير 
زيادي از پول هاي مردم و س��رمايه هاي دولتي در 
اين بخش )رقمي حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار ميليارد 
تومان( نيز موجب شد تا از ميزان سرمايه گذاري در 
بخش ساخت وساز مس��كن كاسته شود و اين بازار 

به سمت ركود هدايت شود.
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مرگ زودرس ۴ هزار تهراني 
به دليل آلودگي هوا

ريي��س كميس��يون س��المت و محيط زيس��ت 
شوراي شهر تهران با تشريح عوامل موثر در ايجاد 
آلودگي ه��واي تهران گفت: اگر ب��راي خودروها 
و موتورس��يكلت هاي فرس��وده كاري نكنيم به 
وضعيت بحراني در آلودگي هوا مي رسيم، ساالنه 
۴هزار مرگ زودرس به دليل آلودگي هوا در تهران 
داريم. مهدي پيرهادي رييس كميسيون سالمت 
و محيط زيست شوراي اس��المي شهر تهران در 
گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به معضل آلودگي 
هواي ش��هر تهران، اظهار كرد: ب��ا توجه به تعدد 
دستگاه هاي مسوول در اجراي قانوني هواي پاك، 
پيشنهادم اين است كه معاون اول رييس جمهور 
در رأس كار ق��رار گي��رد زيرا اختي��ارات و قدرت 
اجرايي الزم را دارد و همه دس��تگاه ها مي توانند 
به آن پاسخگو باشند. وي در تشريح عوامل ايجاد 
آلودگي هوا، اظهار كرد: حدود 6۵ درصد آلودگي 
هوا ناشي از منابع متحرك و باقي آن ناشي از منابع 
ثابت است البته هر ۵ سال يك بار در اين باره پايش 
جديدي صورت مي گي��رد كه فكر مي كنم بايد با 
فاصله زماني كمتري اين امر انجام شود. پيرهادي 
با اشاره به سهم منابع ثابت در ايجاد آلودگي هوا، 
گفت: فرودگاه ۰.۲ درصد، راه آهن ۰.۲، پايانه هاي 
اتوبوس حدود ۲ درصد، مصارف سوخت خانگي 
و تجاري حدود ۲.۵ درصد، نيروگاه ها ۱۲ درصد، 
پااليشگاه ۴.۵ درصد و صنايع در حدود ۱۸ درصد 
در آلودگ��ي هوا نقش دارن��د. وي با اب��راز اينكه 
»ساالنه ۴ هزار مرگ زودرس به دليل آلودگي هوا 
در تهران داريم «، افزود: وضعيت تنفسي بسياري 
از مردم به ويژه كس��اني كه بيماري هاي تنفسي 
دارند با مشكل مواجه است و نمي توان ساده از كنار 
اين موضوع گذشت. رييس كميسيون سالمت و 
محيط زيست شوراي شهر تهران اظهار كرد: ضعف 
مديريتي در س��طح كالن كشور باعث شده است 
حمل ونقل عمومي تهران به سطح مطلوب نرسد و 
راه هاي متعددي مانند تهاتر نفت با اتوبوس، نفت 
يا واگن مترو و... قابل انجام است و بايد مسووالن 
در جلسات به اين موضوع جدي تر بپردازند. وي با 
تأكيد بر اينكه الزم اس��ت سنجش منابع آالينده 
به صورت علمي صورت گيرد، گفت: انجام تكاليف 
قانوني توسط سازمان اس��تاندارد و جلوگيري از 
توليد خودروها و موتورسيكلت ها بدون استاندارد 
روز يك امر ضروري است كه به طور حتم بايد مورد 

توجه قرار گيرد.
افزاي��ش اس��تاندارد و كيفيت س��وخت بنزين و 
گازوئي��ل نيز موضوع ديگري اس��ت كه بايد كنار 
اجراي تكاليف دس��تگاه ها براي كاهش آلودگي 
هوا به طور جد در دستور كار قرار گيرد. پيرهادي 
همچنين گفت: كنار قانون هواي پاك به يك طرح 
جامع در اين زمينه نياز داريم تا در اجراي قوانين 

كاهش آلودگي هوا ما را ياري كند.

استقبال سوريه از حضور 
شركت هاي ايراني در اين كشور 

وزير امور خارجه س��وريه در سفر اخير خود به تهران با 
وزير راه و شهرسازي كشورمان ديدار و گفت وگو كرد. در 
اين ديدار بر گسترش تعامالت اقتصادي دو طرف تأكيد 
ش��د.به گزارش فارس، فيصل مقداد، وزير امور خارجه 
سوريه، در س��فر اخير خود به تهران با رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرسازي كشورمان، ديدار كرد. قاسمي در 
اين ديدار گفت كه ايران و سوريه در حوزه هاي مختلف 
همكاري هاي موفقي داشته اند اما در حوزه اقتصادي اين 
همكاري ها آنگونه كه انتظار مي رفت پيشرفت نداشته 
اس��ت. وي تأكيد كرد: ايران و سوريه بايد همكاري ها 
و رواب��ط اقتصادي خ��ود را از طريق بخش خصوصي 
گسترش داده و در اين مسير توليد مشترك مي تواند 
زمينه خوبي را ايجاد كند. فيصل مقداد هم در مقابل 
با قدرداني از كمك ايران به دولت و ملت سوريه در 
مقابله با تروريس��م گفت: ما از حضور شركت هاي 
ايران��ي در اين روند اس��تقبال مي كني��م. در حال 
حاضر تفاهم نامه هاي مختلفي بين دو كشور امضا 
شده كه بايد اجرايي شوند. ما همچنين از توافقات 
جامع و راهبردي با ايران در راستاي گسترش روابط 
استقبال مي كنيم. مقداد با اشاره به فشارهاي امريكا 
عليه ايران و سوريه گفت: اين اقدام تأثيري بر اراده 

دو كشور براي تداوم همكاري ها نخواهد داشت.

جزييات جريمه كرونايي 
رانندگان و مسافران جاده اي

بر اساس طرح محدوديت هوشمند كرونا كه قرار است 
از يكشنبه هفته آينده اجرايي شود، مقرر شده تا مردم 
در سفرهاي جاده اي حتي با وسايل نقليه شخصي شان 
جريمه شوند، اگر واكسينه نشده باشند يا كروناي آنها 
مثبت شده باشد. به گزارش ايسنا، طرح محدوديت و 
كنترل هوشمند كرونا كه قرار بود با تاخير دو هفته اي 
از نيمه ماه جاري، اجرايي شود، به گفته وزير كشور قرار 
است از يكش��نبه هفته آينده يعني ۲۱ آذر آغاز شود. 
در قالب اين طرح، محدوديت هاي هوش��مند در قالب 
پنج مرحله در حوزه هاي مختلف اجرايي مي شود كه 
يكي از آنها ترددهاي بين ش��هري است. از سوي ديگر 
محسن فرهادي، معاون فني مركز سالمت محيط و كار 
وزارت بهداشت جزييات اجرا و جرايم متخلفان در طرح 
محدوديت هوشمند كرونا در حوزه ترددهاي بين شهري 
را اينگونه تشريح كرد: زمينه اجراي طرح بر سامانه اميد 
استوار است؛ يعني كنترل ها سامانه اي و الكترونيك است 
به طور مثال اگر قرار است به سينما برويم بايد واكسن زده 
باشيم و در صورتي از طريق سايت به ما بليط فروخته 
مي شود كه با ارايه كد ملي يا QR كد كارت واكسن ثابت 
كنيم واكسن تزريق كرده ايم. يا در مثال بعدي زماني 
مي توانيم بليط هواپيما، قطار يا اتوبوس بخريم كه سامانه، 
تزريق واكسن و بيمار نبودن فرد را تاييد كند. وي با اشاره 
به اينكه ترددهاي بين استاني هم شامل طرح محدوديت 
هوشمند كرونا مي شود، افزود: زماني افراد مي توانند با 
ماشين شخصي تردد كنند كه در صورت قرمز يا نارنجي 
بودن يك شهر، واكسيناسيون را انجام داده باشند و رصد 
خودروها از طريق پالك آنها انجام مي شود. فرهادي ادامه 
داد: اگر شهري قرمز باشد و فردي بخواهد به آن سفر كند 
بايد وارد سامانه الكترونيك پليس راهور شود و كد ملي را 
ثبت كند و اگر واكسن تزريق كرده باشند و بيمار نباشند 
اجازه سفر خواهند داشت و اگر اجازه سفر صادر نشود 
و س��فر كنيد مانند گذشته جريمه اعمال مي شود كه 
قابليت دوبرابر شدن هم دارد. اين قانون مشمول صاحب 
ماشين مي شود و سرنشينان كنترل نمي شوند. معاون 
فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت اعالم 
كرد: از طرفي قرار است به صورت رندوم چك پليس در 
مسير هم ماشين هايي را بررسي كند كه در اين شيوه 
سرنشين ها هم كنترل مي شوند. جرايم در قسمت 
ترددها در صورت عدم رعايت نكات ذكر شده اعمال 
مي شود. ورود بدون اعالم كد ملي به سامانه پليس 
راهور به شهر قرمز يك ميليون تومان، شهر نارنجي 

۵۰۰ هزارتومان و شهر زرد ۲۰۰ هزارتومان است.

سفرهاي دريايي در انتظار
ابالغ محدوديت هاي جديد

در حالي كه پروتكل هاي بهداش��تي اخير براي مقابله 
س��ويه جديد كرونا به ن��ام اميك��رون از ابتداي هفته 
جاري تصويب ش��ده، به گفته مسووالن سازمان بنادر 
و دريانوردي هنوز ابالغ نشده و اجراي آن در سفرهاي 
دريايي منتظر آن است. به گزارش ايسنا، در پي شيوع 
سويه جديد ويروس كرونا به نام اميكرون در كشورهاي 
مختلف وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي 
پروتكل هاي جديدي را براي سفرهاي خارجي اعالم 
كرد كه در آن فهرست كشورها از نظر سويه هاي جهش 
يافته به روزرساني شد و كشورهاي مختلف در سه دسته 
كشورهاي ويژه )كشورهاي با گردش باالي سويه جهش 
يافته ويروس كرونا(، كشورهاي پرخطر )با شيوع باالي 
بيماري( و س��اير كشورها تقسيم بندي و بر اين اساس 
6۸ كشور مشمول ممنوعيت و محدوديت هاي جديد 
سفر به ايران شدند. اين پروتكل جديد از ابتداي هفته 
جاري )شنبه ۱۳ آذر ماه( تصويب و امضاء شده است اما 
به نظر مي رسد هنوز براي حوزه حمل ونقل دريايي ارسال 
نشده و سفرهاي دريايي همچنان با پروتكل هاي قبلي 
البته با قدري سخگيري بيشتر انجام مي شود. چنگيز 
جوادپور، مسوول هماهنگي مقابله با كرونا در سازمان 
بنادر و دريانوردي در پاس��خ به سوالي درباره چگونگي 
اجراي پروتكل ها و محدوديت هاي اخير براي مقابله با 
سويه جديد كرونا به نام اميكرون، اظهار كرد: تاكنون 
پروتكل هاي جديد براي مقابله با شيوع ويروس جديد 
ويروس كرونا به حوزه دريايي و بنادر ابالغ نشده است و 
سفرهاي دريايي همچنان بر اساس پروتكل هاي سابق 
انجام مي شود. وي افزود: با توجه به شيوع سويه جديد 
ويروس كرونا، سختگيري بيشتري در مبادي ورودي 
كشور و به ويژه سفرهاي دريايي داريم اما به محض ابالغ 
مصوبات و ابالغيه هاي جديد آن را اجرايي خواهيم كرد.

مذاكره با 3 كشور
براي نوسازي ناوگان مترو تهران

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران گفت: 
در حال حاضر با برخي كشورهاي خارجي از جمله 
مالزي، روسيه و چين در حال مذاكره هستيم تا در 
زمينه خريد تجهيزات، قطعات و واگن ها به نتيجه 
برسيم. مهدي شايسته اصل، در گفت وگو با مهر در 
خصوص خرابي هاي اخير مترو و برنامه اين شركت 
براي رفع مشكالت ناوگان مترويي پايتخت گفت: 
در تمام دنيا زمانبندي استفاده از تجهيزات ناوگان 
حمل و نقل متناسب با كيفيت تجهيزات تعيين 
مي شود. در حال حاضر تجهيزات و قطارهاي مترو 

نياز به اورهال و نوسازي دارند.
 مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران افزود: 
ش��رايط فعلي ناوگان حمل و نقل متروي تهران 
به گونه اي اس��ت كه مش��كالت با تعميرات حل 
نمي شود بلكه نياز به نوس��ازي و اورهال اساسي 
داريم. برخي قطعات، واگن ها و قطارها بايد به طور 
كامل جديد ش��وند. شايس��ته با تاكيد بر اينكه تا 
6 ماه آينده بايد اق��دام و برنامه ريزي جدي براي 
نوسازي واگن ها انجام شود، عنوان كرد: مترو تهران 
در شرايطي اس��ت كه مشكالت آن با بودجه هاي 
جاري و عادي حل نمي ش��ود و ني��از به اعتبارات 
و فاينانس ويژه داريم. وي در پاس��خ به اين سوال 
كه چه برنامه اي براي نوس��ازي و توسعه خطوط 
مترو داريم، بيان ك��رد: در حال حاضر مهم ترين 
هدف گذاري فعلي ما نوسازي بخش هاي مختلف 

اين ناوگان است.
در همين خصوص نيز با ش��هردار تهران مباحثي 
را دنب��ال كرده ايم و در ديدار با آيت اهلل رييس��ي 
رييس جمهور كش��ور نيز وعده هايي براي كمك 
به توسعه حمل و نقل كشور داده شد. مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران با توضيح در اين 
خصوص، اظهار كرد: در اين ديدار رييس جمهور 
وعده پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم حمل 
و نقل عمومي را از محل ماده ۱۲ و همچنين بحث 

تأمين منابع از محل فروش نفت را داده اند.
شايسته با اش��اره بر همكاري هاي بين المللي در 
اين زمينه نيز بيان ك��رد: در حال حاضر با برخي 
كش��ورهاي خارج��ي از جمله مالزي، روس��يه و 
چين در حال مذاكره هس��تيم تا در زمينه خريد 
تجهيزات، قطعات و واگن ها به نتيجه برسيم. وي 
تاكي��د كرد: البته رويكرد اصل��ي ما بهره گيري از 
توليدات داخلي و بومي سازي است. در اين زمينه 
نيز با استفاده از ظرفيت گروه هاي دانش بنيان در 
نهادهاي مختلف از جمل��ه وزارت دفاع، معاونت 
علمي رياست جمهوري و غيره در حال همكاري 
هستيم. بسياري از گروه هاي دانش بنيان نيز براي 
توليد و تأمين قطعات مترو اعالم آمادگي كرده اند.
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تداوم انتقادها به تورم زايي مسكن دولتي
در حالي كه معاون مس��كن وزارت راه و شهرسازي 
استفاده از تسهيالت ۳6۰ هزار ميليارد توماني جهش 
توليد مسكن را تورم زا نمي داند، رييس كميسيون 
اصل ۹۰ مجلس روش تأمين مالي س��اخت مسكن 
را تورمي عنوان كرد. البته حس��ن شجاعي در انتقاد 
از تورم زايي ش��يوه تامين مالي انبوه س��ازي عظيم 
دولت تنها نيس��ت. وزير و معاون اقتصاد و گروهي از 
كارشناسان اقتصادي بر اين امر تاكيد دارند كه انجام 
پروژه ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال با شيوه هاي 

مالي مورد نظر، تورم زا خواهد بود.

    تقابل »اقتصاد« با »راه«
طرحي كه اخيراً سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد 
در نام��ه اي به رييس جمهور، روش فعلي تأمين مالي 
آن را كه از محل تسهيالت ۳6۰ هزار ميليارد توماني 
بانك هاست، تورم زا دانسته بود. اين در حالي است كه 
محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازي در نشستي خبري در مهر ماه امسال 
در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: با توجه به اينكه 
در نهضت ملي مس��كن بر خالف مسكن مهر، از خط 
اعتباري استفاده نمي ش��ود، تورم زا نيست؛ چون از 

تسهيالت بانك هاي عامل استفاده مي شود.

    ورود رييس كميسيون اصل ۹0
اين انتقادات كه ابتدا توس��ط گروهي از اقتصاددانان 
مطرح ش��ده بود به تدريج به س��طح مس��ووالن نيز 
گسترش يافته و در روزهاي اخير حجت االسالم حسن 
شجاعي رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس شوراي 
اسالمي به موضوع ورود كرده و ضمن تأييد ضرورت 
ورود دولت به بازار مس��كن و س��اماندهي آن، نسبت 
به تورم زا بودن روش تأمين مالي قانون جهش توليد 
مسكن تذكر داد. رييس كميسيون اصل نود مجلس 
طي توييتي كه در صفحه شخصي خود منتشر كرده 
است نوشت: »تامين و ساماندهي بازار مسكن ضروري 
اس��ت اما انجام آن نبايد از منابعي باش��د كه منجر به 
تورم يا ركود در بخش هاي ديگر اقتصاد ش��ود. دولت 

در شرايط تورمي كنوني، نبايد در ساخت ساالنه يك 
ميليون مسكن فشار بيشتري بر مردم تحميل كند.

    اما ماجرا چيست؟
طبق ماده ۴ قانون جهش توليد مس��كن بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غير بانكي مكلفند حداقل ۲۰ 
درصد از تسهيالت پرداختي نظام بانكي در هر سال 
را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش 
مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول 
اج��راي قانون از حداقل ۳6۰ ه��زار ميليارد تومان 
تسهيالت براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر 
نباش��د و براي س��ال هاي آينده نيز حداقل منابع 
تس��هيالتي مذكور ب��ا افزايش درص��د صدرالذكر 

مطابق با نرخ تورم ساالنه افزايش يابد.
با اجراي اين ماده، ۲۰ درصد از تسهيالت پرداختي 
س��االنه بانك ها در قالب تس��هيالت بلندمدت ۲۰ 
س��اله به بخش ساخت مس��كن اختصاص خواهد 
يافت. موضوعي كه مختص به يك س��ال و دو سال 
نبوده و تا زمان بقاي اين قانون و عدم اصالح آن براي 

دولت و بانك ها الزم االجرا خواهد بود.

منتقدان اين طرح معتقدند اين ش��يوه دس��توري 
تسهيالت دهي، بانك ها را بر سر دو راهي خطرناكي 
قرار خواه��د داد ك��ه تبعاتي همچ��ون تورم هاي 
افسارگس��يخته يا رك��ود در بخش ه��اي مختلف 

اقتصادي را به همراه خواهد داشت.

    دو راهكار بانك ها و نتايج زيان بار آن
در چنين حالتي بانك ها براي تأمين منابع مورد نياز، 
مجبور به كاهش تس��هيالت پرداختي به بخش هاي 
ديگر اقتصاد يا اتخاذ سياست انبساطي و درخواست 

اضافه برداشت از بانك مركزي خواهند شد.
چنانچه بانك ها راهكار اول، يعني كاهش تسهيالت 
پرداختي به ديگر بخش هاي اقتصادي را در دستوركار 
خود قرار دهند، بي ترديد اين بخش هاي اقتصادي با 
مشكل كمبود منابع مالي و سرمايه در گردش مواجه 

شده و دچار ركود خواهند شد.
در صورت اتخاذ رويكرد دوم يعني درخواست اضافه 
برداش��ت از بانك مركزي، وضعيت بسيار بحراني تر 
خواهد شد زيرا انجام اين كار، منجر به افزايش نقدينگي 

و به تبع آن تورم هاي افسار گسيخته خواهد بود.

اين در حالي است كه رشد حدود ۴۱ درصدي حجم 
نقدينگي كشور در سال ۹۹ يا شكستن ركورد تورم در 
۷۵ سال گذشته كشور و ثبت تورم باالي ۵۰ درصد در 
فروردين ماه سال جاري، به خوبي گواه شرايط حساس 
و نابسامان نظام پولي و مالي كشور است. حال در چنين 
شرايطي، چنانچه بانك ها قصد داشته باشند منابع مالي 
موردنياز براي تسهيالت س��اخت مسكن را از طريق 
سياست هاي انبساطي پولي تأمين كنند، تورم هاي 
افسارگس��يخته و كاهش بيش از پيش قدرت خريد 

مردم، قابل پيش بيني خواهد بود.

    رشد ۴00 هزار ميليارد توماني نقدينگي 
كارشناسان اقتصادي معتقدند در صورتي كه بانك ها 
قصد اضافه برداشت از بانك مركزي را داشته باشند، 
به طور تقريب��ي در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به 
نقدينگي كشور اضافه خواهد شد كه با حجم نقدينگي 
موجود، رشد ۱۰ درصدي را عالوه بر روند رشد قبلي 
ايجاد خواهد ك��رد كه با فرض رابطه مقداري پول، در 
بلندمدت تورم را حداقل ۱۰ درصد بيشتر خواهد كرد.

به گفت��ه اقتصاددانان، اضافه ش��دن اي��ن حجم از 
تس��هيالت غير نقد شونده در ش��رايط فعلي پولي، 
كنترل رشد ترازنامه و مهار تورم را غير ممكن خواهد 
كرد و ممكن اس��ت كش��ور را به نقطه بي بازگشت 
گسستگي پولي و در برخي سناريوها ابرتورم برساند.

    تذكر رييس كميسيون اصل ۹0 مجلس
 بجا بود

باتوجه به نكات مطرح ش��ده به نظر مي رس��د تذكر 
رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي 
بي دليل نبوده و روش تأمين مالي در نظر گرفته شده 
براي اجراي قانون جهش توليد مسكن نيازمند اصالح 
اساسي است. در پايان الزم به ذكر است كه تذكرات و 
انتقادات مطرح شده هرگز به معناي متوقف ساختن 
يا عدم اجراي ايده ساخت يك ميليون مسكن در سال 
نبوده و مطالب مطرح شده توسط منتقدان، صرفًا در 

جهت كاهش هزينه هاي احتمالي جانبي است.



بيت كوين روز گذشته روند بازيابي قيمت خود را با 
عبور از 51.000 دالر دنبال كرد و در مقطعي هم به 
نزديكي 52.000 دالر رسيد. اكنون خريداران بايد 
قيمت را باالي 49.500 دالر حفظ كنند تا بتوانند 
به ادامه روند صعودي قيمت در كوتاه مدت اميدوار 
باشند. اين در حالي است كه بيت كوين در ساعات 
پاياني روز گذشته، بار  ديگر به سطح 49 هزار دالر 
هم سقوط كرد و حال بايد ديد اين ارز ديجيتال روند 
صعودي را دنبال مي كند يا به سقوط ادامه مي دهد.

بيت  كوي��ن دو روز پيش رون��د بازيابي قيمت خود 
را با عب��ور از مقاومت 50.000 دالري گس��ترش 
داد و خري��داران در ادام��ه توانس��تند اين جريان 
را با پشت سرگذاش��تن مقاومت ه��اي 50.500 و 
51.200 دالري دنبال كنند. با اين حال خريداران 
موفق به غلبه بر مقاومت 52.000 دالري نش��دند 
و پس از ش��كل گيري ي��ك اوج قيمتي در نزديكي 
51.955 دالر، اكنون بازار مش��غول اصالح جهش  
روز گذشته اس��ت. روند اصالحي با سقوط قيمت 
به زير 51.000 دالر و حمايت س��طح 2۳.۶درصد 
اصالحي فيبوناچي آغاز ش��د. گفتني است در اين 
تحليل سطوح فيبوناچي بر اساس حركت صعودي 
قيمت از 47.210 دالر ت��ا اوج 51.955 دالري در 

نظر گرفته شده است. 
اص��الح قيم��ت در ادامه با شكسته ش��دن حمايت 
خط روند صعودي درون نمودار در نزديكي س��طح 
50.800 دالر هم��راه بود و پ��س از افت بيت كوين 
تا 49هزار دالر هم س��قوط كرد. اگر ب��ازار در ادامه 
صع��ودي ش��ود، نزديك ترين مقاومت در س��طح 
51.000 دالر اس��ت و پ��س از آن 51.800 دالر به 
عن��وان مقاومت كلي��دي پي��ش روي قيمت عمل 
خواهد كرد. عبور از اين س��طح مي تواند ش��رايط را 
براي ادامه روند صعودي قيمت فراهم كند. مقاومت 
كليدي بعدي در محدوده 52.000 دالر است و عبور 
از آن مي تواند با جهش بيشتر قيمت به 5۳.500 دالر 
همراه باشد. از سوي ديگر، اگر قيمت نتواند مقاومت 
51.800 دالري را پشت س��ر بگذارد، ممكن است 
روند نزول��ي باز هم ادامه پيدا كن��د. اولين حمايت 
كليدي در نزديكي 49.500 دالر و ميانگين متحرك 
ساده 100 ساعته شكل گرفته بود اما شكسته شدن 
حمايت 49.500 دالري، مي تواند با افزايش فش��ار 
فروش همراه باش��د و در اين ص��ورت هدف بعدي 

فروشندگان احتمااًل 48.000 دالر خواهد بود.

    بازار اتريوم در آستانه تكميل 
يك الگوي صعودي

اتريوم پي��ش از آنكه اصالح جزئي خ��ود را آغاز كند، 
باالتر از 4.400 دالر معامله مي ش��د. اكنون خريداران 
بايد موقعيت قيمت را باالي 4.150 دالر حفظ كنند تا 
شرايط براي آغاز يك روند صعودي جديد در كوتاه مدت 
فراهم شود. اتريوم دو روز پيش با يك جهش صعودي، 
مقاومت هاي 4.000 و 4.150 دالري را پش��ت س��ر 
گذاش��ت و در ادامه ب��ا قدرت از س��طح 4.250 دالر و 
ميانگين متحرك نمايي )EMA( 100 ساعته عبور كرد. 
پس از آن قيمت تا باالي 4.400 دالر رشد كرد و در اوج 
خود به 4.42۶ دالر رسيد. در ادامه اما اين روند اصالح 
ش��د و قيمت به زير 4.۳50 دالر و س��طح 2۳.۶درصد 
اصالحي فيبوناچي سقوط كرد. با اين حال خريداران 
در 4.250 دالر فعال بودن��د و قيمت را پس از برخورد 
با ميانگين متحرك نمايي 100 ساعته حمايت كردند. 
اكنون قيمت اتريوم از اين سطح بازيابي شده و پس از 
آن اتريوم به باالي 4.۳00 دالر رس��يد. اولين مقاومت 
كليدي در 4.400 دالر خواهد بود و در صورت ادامه اين 
روند صعودي، مانع بعدي در محدوده 4.520 دالر است. 
عبور و بسته شدن كندل قيمت باالي مقاومت 4.420 
دالري، مي تواند اتريوم را به سمت سطوح باالتر هدايت 
كند. در اين صورت، خريداران مي توانند در كوتاه مدت 
قيمت را به 4.550 دالر برس��انند. از طرفي اگر قيمت 
نتواند حركت صعودي جديدي را از باالي 4.۳50 دالر 

آغاز كند، ممكن است روند اصالحي گسترده تر شود. 
نزديك ترين حماي��ت پيش روي قيم��ت در 4.۳00 
دالر است و پس از آن 4.250 دالر و ميانگين متحرك 
نمايي 100 ساعته به عنوان حمايت هاي كليدي قيمت 
عمل خواهند كرد. شكسته ش��دن حماي��ت 4.250 
دالري مي تواند با اصالح عميق تر قيمت همراه باشد. 
در اين صورت حمايت كلي��دي بعدي در 4.150 دالر 
و س��طح 50درصد اصالحي فيبوناچي خواهد بود. با 
شكسته ش��دن اين حمايت كليدي، احتمال سقوط 

مجدد قيمت به 4.000 دالر افزايش مي يابد.

    ركوردشكني قيمت لونا همراه 
با تثبيت بازار 

در هفته اي كه بس��ياري از ارزه��اي ديجيتال براي 
بازپس گرفت��ن س��طوح قيمتي قبلي خ��ود تالش 
مي كردند، لونا )LUNA(، ارز ديجيتال اصلي شبكه 
ِترا )Terra(، توانست ركورد قيمتي خود را افزايش 
دهد و س��طوح جديدي را تجربه كند. كارشناس��ان 
معتقدند كه رش��د درخورتوجه قيمت لونا سه دليل 
عمده دارد. استيبل كوين ها عضو جدانشدني بخش 
ارزه��اي ديجيتال متمركز و اكوسيس��تم  امور مالي 
غيرمتمركز )DeFi( هستند كه در چند سال گذشته 
پديد آمده اند. اي��ن ارزهاي ديجيتال نقدينگي مورد 
نياز معامله گ��ران را تأمين مي كنند ت��ا آنها بتوانند 
به راحتي دارايي هاي مختل��ف را مبادله كنند. عالوه 

بر اين، اس��تيبل كوين ها ابزاري براي در امان ماندن 
معامله گران از نوسانات نزولي شديد قيمت هستند؛ 
مانند اصالح 25 درصدي اي كه ابتداي هفته ش��اهد 
آن بوديم. يكي از پروژه هايي كه با استيبل كوين ها در 
ارتباط اس��ت و با وجود اصالح بازار، قيمت آن به اوج 
تاريخي جديدي رسيده، ِترا اس��ت. ترا يك پروتكل 
بالك چيني چندبخش��ي اس��ت كه براي ايجاد يك 
سيس��تم پرداخت جهاني ساخته شده و در آن از يك 
اس��تيبل كوين هم قيمت دالر، به  نام ت��را يواس دي 
)TerraUSD( استفاده شده اس��ت؛ ارز ديجيتال 
باثباتي كه در بازار با نماد »UST« شناخته مي شود. 
داده هاي بازار نش��ان مي دهد بعد از اينكه قيمت لونا، 
ارز ديجيتال اختصاصي ش��بكه ترا، در 2۶ نوامبر )5 
آذر( به كف ۳7.8۶ دالري برخورد كرد، با جهش 10۶ 
درصدي در 5 دس��امبر )14 آذر( ب��ه ركورد تاريخي 
خود، يعني 78.4۳ دالر رسيد. هم زمان با ركوردشكني 
قيمت لونا، حجم معامالت 24 ساعته آن هم به ركورد 
جديد 5.۶۶ ميليارد دالر رسيده است. عرضه فزاينده 
واحدهاي جديد استيبل كوين UST، مجموعه اي از 
همكاري هاي ميان زنجيره اي جديد در اكوسيس��تم 
ترا  و رشد ارزش كل سرمايه قفل شده در شبكه ترا، از 
جمله داليلي است كه بازار لونا را در يك روند صعودي 
درخورتوجه قرار داده است. يكي از محرك هاي اصلي 
جهش اخير قيمت لونا، رشد سريع حجم واحدهاي 
گ��ردش UST ب��ود. UST هم اكن��ون بزرگ ترين 
استيبل كوين بازار اس��ت كه پشتوانه اي الگوريتمي 
دارد. UST از نظ��ر ارزش بازار با 8.221 ميليارد دالر، 
در جايگاه چهارم برترين استيبل كوين هاي بازار قرار 
دارد. طرفداران ارزهاي ديجيتال باثبات غيرمتمركز، 
به جاي استفاده از استيبل كوين هاي متمركزي مانند 
يواس دي كوين )USDC(، تتر و بايننس يواس دي 
)BUSD(، ترجي��ح داده ان��د كه از UST، اس��تيبل 
كوين شبكه ترا، استفاده كنند. با افزايش محبوبيت ترا 
يو اس دي، بسياري از افراد از آن با عنوان »دالر ديفاي« 
ياد كرده اند. دليلش اين است كه اين استيبل كوين نماد 
تمركززدايي است و به آرامي در حال پيشروي در مسير 

چندزنجيره اي شدن ديفاي است.
استفاده روزافزون از ارزهاي لونا و ترا  يو اس دي باعث 
شد تا ارزش كل سرمايه قفل شده در بالك چين ترا 
در 5 دسامبر )14 آذر( به بيشترين سطح تاريخ خود 
يعني 14.۳۶ ميليارد دالر برسد. قيمت لونا هم در 

همان روز به ركورد جديدي دست يافت.
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حامي بي طرفي اينترنت ،رييس 
كميسيون ارتباطات امريكا  شد  

با تاييد س��نا يك زن به عنوان رييس كميس��يون 
فدرال ارتباطات انتخاب شد كه از حاميان بي طرفي 
اينترنت و نظارت بر شركت  هاي بزرگ فناوري است. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، براي نخس��تين بار 
يك زن به عنوان رييس كميسيون فدرال ارتباطات 
)FCC( امريكا انتخاب ش��د. نمايندگان سنا ۶8 به 
۳1 به جس��يكا روزن ورس��ل )نامزد جو بايدن براي 
اين سمت( رأي دادند. به اين ترتيب سمت مديريت 
موقت او رسمي ش��د و از اين پس او به مدت 5 سال 
رييس كميسيون مذكور خواهد بود. ورسل از ژانويه 
2021 ميالدي تاكنون به طور موقت رياس��ت اين 
كميته را برعهده داشته است. روزن ورسل تصميم 
دارد سياست هاي فعلي FCC در خصوص دسترسي 
به ارتباطات براي هم��ه افراد در همه اماكن را حفظ 
كند. همچنين وي يكي از موافقان طرح بي طرفي 
اينترنت و قوانين ديگري اس��ت كه در كل نظارت 
مداوم بر شركت هاي فناوري بزرگ را تبيين مي كند. 
بنابراين موضع وي تضاد زيادي با رييس پيش��ين 
كميس��يون فدرال ارتباطات دارد كه وضع قوانين 
مخالف بود. با انتخاب وي در اين سمت، كميسيون 

فدرال ارتباطات ثبات بيشتري خواهد يافت.

بررسي خريد ۱۶ ميليارد دالري 
مايكروسافت در اروپا

رگوالتوري ضد انحصار اتحاديه اروپا از بررس��ي دقيق 
خريد 1۶ ميلي��ارد دالري مايكروس��افت خبر داده تا 
نگراني هاي رقباي مايكروسافت در اين زمينه برطرف 
شود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شركت 
Nuance Communications در زمين��ه ارايه 
خدمات نسخه برداري از متون مختلف فعاليت مي كند 
و رگوالتوري ضد انحصار اتحاديه اروپا از مشتريان اين 
ش��ركت و نيز رقباي آن در مورد دغدغه هايش��ان در 
صورت نهايي ش��دن اين خريد پرسش هايي را مطرح 
كرده است. مايكروسافت اين خريد را در آوريل نهايي 
كرده بود و انتش��ار اين خبر با واكنش منفي بسياري 
از فعاالن بازار فناوري مواجه ش��ده بود. پس از بررسي 
موضوع، وزارت دادگستري اياالت متحده در ماه ژوئن 
و كميسيون رقابت استراليا در ماه اكتبر اعالم كردند كه 
با اين خريد مخالفت نخواهند كرد. اين شركت ها ماه 
گذشته خواستار تأييد خريد مذكور از سوي دفتر رقابت 
كميسيون اروپا شدند و اين دفتر تا 21 دسامبر فرصت 
دارد تا اين معامله را تأييد كند يا تحقيقات گسترده تري 
را آغاز كند. اين دو شركت انتظار داشتند كه اين معامله 
را تا پايان س��ال ج��اري ميالدي نهايي كنن��د، اما ماه 
گذشته اعالم كردند كه ممكن است جدول زماني تغيير 
كرده و اين كار به اوايل سال آينده موكول شود. فناوري 
 Nuance Communications رونويسي شركت
در بين پزش��كان و مراكز تماسي كه مي خواهند روند 

يادداشت برداري را خودكار كنند، محبوب است.

مايكروسافت اتهامات تبعيض 
عليه مهاجران را تسويه كرد

مايكروس��افت اتهامات وزارت دادگستري امريكا 
مبني بر تبعيض عليه شهروندان غيرامريكايي در 
فرآيند استخدام را تسويه كرد. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، اين وزارتخانه ادعا مي كند مايكروسافت 
از متقاضيان ش��غلي اسناد مهاجرتي غير ضروري 
درخواست كرده تا ثابت شود آنها بدون نياز به ويزاي 
كاري مي توانند در شركت فعاليت كنند. همچنين 
تحقيقات نش��ان داد مايكروس��افت حداقل عليه 
۶ ش��هروند قانوني و دائم امريكا بر اساس وضعيت 
مهاجرت آنها تبعيض قائل شده و از آنها خواسته تا 
كارت شهروندي دايمي را نشان دهند تا ثابت شود 
اجازه كار بدون پشتيباني كارفرما را دارند. بر اساس 
شرايط تسويه، مايكروسافت بخش هايي از فرآيند 
استخدام خود را تغيير مي دهد تا تضمين شود اين 
شركت از قانون امريكا پيروي مي كند. طبق قانون 
اين كشور كارفرما اجازه ندارد از متقاضي درخواست 
ارايه مدارك غير ملزوم كند. سخنگوي مايكروسافت 
در بيانيه اي اعالم كرد: ما شايس��تگي هزاران نفر را 
تأييد و اس��تخدام مي كنيم. در اين ميان به اشتباه 
از تعداد معدودي خواس��ته شده اطالعات يا اسناد 
اضافي فراهم كنند. ما بايد از اين اشتباهات اجتناب 
كنيم. به همين منظور براي برطرف كردن چالش ها 
و ارتقاي فرآيندهاي داخلي مان همكاري مي كنيم.

3G 2 وG پشتيباني انگليس از
در 2۰33 پايان  مي يابد

دولت انگليس اعالم كرد تا 20۳۳ ميالدي پشتيباني 
از سرويس هاي موبايل 2G و ۳G را پايان  مي دهد 
تا امواج راديويي براي نسل 5G و ۶G  را ارايه كند. به 
گزارش مهر به نقل از اسكاي نيوز، نادين دوريس وزير 
فرهنگ انگليس در اين ب��اره گفت: 5G هم اكنون 
زندگي مردم و كسب و كارها را دگرگون كرده است. 
اين فناوري مردم را س��ريع تر ب��ه يكديگر مرتبط 
مي كند و سبب مي شود كس��ب و كارها پربازده تر 
باش��ند. او در ادامه افزود: ما 50 ميليون پوند ديگر 
در حوزه ارتباط موبايل در انگليس سرمايه گذاري 
مي كنيم تا تضمين شود ش��بكه هاي مخابراتي ما 
اكنون و در آينده ايمن هس��تند. بودجه مذكور به 
 »pen Radio Access Networks« پروژه هاي
تخصيص مي يابد و درحالي اعالم مي شود كه دوريس 
با همتاي امريكايي خود ديدار مي كند. دوريس در 
ادامه تاريخ پايان فعاليت شبكه هاي 2G و ۳G را 
نيز اعالم كرد و افزود: اين روند ورود توليدكنندگان 
تجهي��زات جديد به بازار را تس��هيل مي كند زيرا 
آنها مجبور نخواهند ب��ود از فناوري هاي قديمي 
پشتيباني كنند. انگليس تصميم دارد اتكا به تعداد 
اندكي از تهيه كنندگان تجهيزات را كاهش دهد.

آزمايش ويژگي جديد توييتر براي 
مشخص كردن پست هاي حساس 

توييتر مشغول ويژگي جديدي است كه به كاربران 
اجازه مي ده��د فالورهايش��ان را در برابر محتواي 
خشن يا ناراحت كننده محافظت كنند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نق��ل از انگجت، توييتر در حال 
آزمايش قابليتي اس��ت كه به افراد اجازه مي دهد 
هشدارهايي يك باره به تصاوير و ويديوهايي اضافه 
كنند كه در اين پلتفرم به اشتراك گذاشته مي شوند. 
اين شركت با اعالم ويژگي آزمايشي اشاره كرد كه 
قابليت فق��ط براي برخي از كاربران در دس��ترس 
خواهد بود. درصورت دسترسي كاربر به اين قابليت، 
نماد پرچم جدي��دي را در راب��ط ويرايش تصوير 
مشاهده مي ش��ود كه با ضربه روي آن سه نقطه در 
سمت راست پايين عكس ظاهر مي شود. در نسخه 
فعلي قابليت مذكور كاربر مي تواند هشدارهايي به 
محتواي خشونت يا محتواي حساس ديگر اضافه 
كند. تس��ت اين ويژگي در حالي انجام مي ش��ود 
كه توييتر چند روز قبل اش��تراك گذاري عكس و 
ويدئوهاي خصوص��ي افراد را ممنوع كرد. ويژگي 
جديد اين پلتفرم به كاربران توييتر كمك مي كند 
تا از ق��رار گرفتن تصادفي فالورهايش��ان در برابر 

محتواي ناراحت كننده جلوگيري كنند.

از كار افتادن وب سايت هاي 
مشهور با اختالل در كلود آمازون 

يك اختالل گسترده در خدمات كلود شركت آمازون 
باعث شد ده ها سايت مشهور و پخش آنالين فيلم و 
ويدئو مختل شوند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
از جمله مهم ترين سايت هاي مختل شده مي توان به 
نتفليكس، ديزني پالس، رابين هود و تعداد زيادي از 
اپليكيشن هاي وابسته به خدمات كلود آمازون اشاره 
كرد. اين اختالل باعث ش��د حتي تع��دادي از وب 
سايت هاي تجارت الكترونيك آمازون نيز از دسترس 
خارج ش��وند و اين روي��داد در آس��تانه تعطيالت 
كريسمس موجب ناخشنودي بسياري از كاربران 
ش��ده اس��ت. آمازون با صدور بيانيه اي از بازگشت 
بسياري از خدمات خود به حالت عادي خبر داده و 
افزوده كه در تالش است ساير خدمات خود را نيز به 
 Ring حالت عادي بازگرداند. دوربين هاي امنيتي
آمازون، برنامه بانكداري تلف��ن همراه Chime و 
جاروبرق��ي رباتيك iRobot ك��ه از خدمات كلود 
آمازون استفاده مي كنند، هم طبق گزارش هاي درج 
شده در صفحات شبكه هاي اجتماعي دچار مشكل 
ش��دند. نتفليكس كه تقريبًا تمام زيرساخت هاي 
خود را بر روي خدمات كلود آمازون مستقر كرده، 
به دنبال وقوع اين اختالل 2۶ درصد از ترافيك خود 
را از دس��ت داد. آمازون مدعي شده كه اين قطعي 
مربوط به برخي س��خت افزارهاي شبكه بوده و به 
رابط برنامه نويسي آمازون و مجموعه اي از پروتكل ها 
كه براي س��اخت و يكپارچه س��ازي نرم افزارهاي 

كاربردي استفاده مي شود، مرتبط است.

حذف خودكار پيام ها براي همه 
مكالمات واتس اپ فعال شد

كاربران واتس اپ اكنون مي توانند گزينه پيام هاي 
محو ش��ونده را براي همه پيام ه��اي جديدي كه 
ارس��ال و دريافت مي كنند به صورت پيش فرض 
فعال كنند. به گزارش ايسنا، سرويس پيام رساني 
وات��س اپ گزينه اي را عرضه كرد ك��ه به كاربران 
امكان مي دهد حذف خودكار پيام ها را به صورت 
پيش فرض براي همه مكالمات جديد فعال كنند. 
پيش از به روزرساني جديد، كاربران بايد به صورت 
دس��تي گزينه پيام هاي محو ش��ونده را براي هر 
مكالمه جديد فعال مي كردند. واتس اپ همچنين 
عالوه بر گزينه هفت روز كه سال گذشته در زمان 
معرفي قابليت پيام هاي محوشونده ارايه كرده بود، 
به كاربران گزينه براي حذف خودكار پيام هايشان 
پس از 24 ساعت يا 90 روز را مي دهد. زفير خان، 
مدير محصول واتس اپ در مصاحبه اي با ِتك كرانچ 
گفت: اگر يكي از طرفين گفت وگو گزينه موقتي 
را فعال كرده باشد، پيامها پس از يك مدت معين 
حذف خواهند ش��د. واتس اپ اين گزينه را براي 
همه پيامهاي گروه فعال كرده و در زمان ايجاد گروه 

امكان انتخاب چنين گزينه اي را فراهم مي كند.

برنامه ريزي جديد متا براي تعويق 
بازگشت به كار كارمندان 

متا اعالم كرد دفاتر خود در اياالت متحده را در ۳1 
ژانويه س��ال آينده به طور كامل بازگشايي مي كند 
ول��ي امكان تأخير در بازگش��ت ب��راي كارمندان 
عالقه مند وج��ود دارد. به گزارش مه��ر به نقل از 
رويت��رز، متا اع��الم كرده ب��ه كارمندانش فرصت 
مي دهد تا بازگش��ت برنامه ريزي شده خود را سه 
تا پن��ج ماه به تعوي��ق بياندازند. ه��دف از اين كار 
انعطاف پذيري در برنامه ريزي براي بازگش��ت به 
شرايط كاري عادي است. متا كه قباًل با نام فيس بوك 
شناخته مي شد، گفته كه به برنامه هاي قبلي خود 
نيز پايبند خواهد بود و كارمنداني كه مي توانند از راه 
دور كار كنند قادر خواهند بود براي دوركاري تمام 
وقت درخواست ارايه كنند. ژانل گيل، معاون ارشد 
شركت متا در اين مورد گفته است: ما مي دانيم كه 
برخي از كارمندان كاماًل آماده بازگشت به سر كار 
نيستند. ما همچنان به ارايه گزينه هاي مختلف براي 
انتخاب بهترين گزينه ادامه مي دهيم تا كارمندان ما 
بتوانند تصميمات آگاهانه اي در مورد نحوه بازگشت 
به محل كار خود بگيرند. اين تصميم متا در زماني 
اتخاذ مي ش��ود كه بسياري از شركت ها در اياالت 
متحده تاريخ بازگش��ايي دفاتر خ��ود را به دليل 
نگراني در مورد گسترش سريع نوع جدبد ويروس 

كرونا موسوم به اوميكرون به تعويق مي اندازند.

خريداران موفق به غلبه بر مقاومت ۵۲  هزار  دالر بيت كوين نشدند 

بيت كوين بار ديگر از صعود جا ماند

تقي پور: مسدودسازي شبكه هاي اجتماعي از طرح صيانت حذف مي شود

ماجراي قطعي فيبر و كاهش كيفيت اينترنت

رييس كميس��يون وي��ژه طرح صيانت اع��الم كرده 
پيش��نهاد ش��ده اس��ت بند مربوط به مسدودسازي 
شبكه هاي اجتماعي از اين طرح حذف شود. به گفته 
رضا تقي پور، ماده مربوط به واگذاري درگاه اينترنت 
كشور به نيروهاي مسلح نيز در دست بررسي و تعيين 
تكليف است. به گزارش پيوست، رضا تقي پور، رييس 
كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت، در نشستي كه 
در خبرگزاري فارس برگزار شد از مفاد اين طرح و روند 
تصويب آن دفاع كرد و گفت: پيش��تر مسدودسازي 
برخي خدمات پركاربرد در داخل كشور مانند صفحه 
گوگل را در نسخه قديم پيش��نهاد داده بودند كه در 
نسخه جديد اين پيشنهاد حذف شده است. تقي پور 
گفته است آخرين به روزرساني طرح صيانت مربوط 
به 10 آذر مي ش��ود هرچند اين نس��خه نيز نهايي 
نيست؛ اما پيش از اين لطف اهلل سياهكلي، سخنگوي 
كميس��يون ويژه، گفت��ه بود آخرين نس��خه طرح 
صيانت، همان نس��خه معروف به 2۶ تيرماه است. 
تقي پور در نشست خبري خود درباره مخالفان اين 
طرح گفت: از ابتدا عده اي تالش كردند تا حاشيه ها 
بر متن غلبه پي��دا كند و اگر ام��روز عده اي گاليه 
مي كنند كه چرا روش��نگري بيشتري نشد، گاليه 
بحقي اس��ت، ولي در آن فض��اي رواني حرف هاي 

منطقي و كارشناسي چندان شنيده نمي شد.

    اختيارات وزارت ارتباطات در طرح صيانت
از جمله موضوعات بحث برانگيز در طرح صيانت كاهش 
اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است كه 

تقي پور در اين باره گفت: »اختيارات وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در نس��خه 2۶ تير س��ال جاري كم 
ش��ده بود و در نسخه جديد بخش��ي از اين اختيارات 
براي هماهنگي بيشتر وجود دارد هرچند در مصوبات 
ش��وراي عالي فضاي مجازي اين موضوع مطرح بوده 
ام��ا جنبه اجرايي پي��دا نكرده بود. در نهمين جلس��ه 
كميسيون مشترك اعالم شد وزير ارتباطات در نامه اي 
محرمانه، نس��خه پيشنهادي خود از طرح صيانت را به 
رييس مجلس داده است. رييس كميسيون مشترك 
بررسي طرح صيانت درباره اين نسخه نيز گفت: همراه 
نامه آقاي زارع پور وزير ارتباطات، نظرات و نس��خه مد 
نظر آنها هم به مجلس ارايه ش��د، با اين حال ما از اين 
پيش��نهادها اس��تقبال كرديم؛ اينگونه نيست كه اين 
نظرات و پيشنهادها كليت طرح مجلس را تحت الشعاع 
قرار دهد.« تقي پور گفته اس��ت ت��ا زمان اعالم نظر 
مركز پژوهش هاي مجلس، نسخه پيشنهادي وزير 
را منتشر نمي كنند كه حاشيه اي پيرامون آن ايجاد 
نش��ود. به گفته او، ماده مربوط ب��ه »گيت وي«در 
كميته مرك��ز پژوهش هاي مجلس و كميس��يون 

مشترك در دست بررسي و تعيين تكليف است.

    حمايت از پلتفرم هاي داخلي
تقي پ��ور در بخ��ش ديگري از س��خنان خود گفت: 
صندوق حمايت از خدمات پايه كاربردي در آخرين 
نسخه پيشنهادي كميسيون بررسي طرح حمايت 
از كاربران در فضاي مجازي پيشنهاد داده است اين 
صندوق به نام حس��اب حمايت از خدمات كاربردي 

تغيير نام پيدا كند و بر همين اس��اس بايس��تي يك 
رديف بودجه مس��تقل داش��ته باش��د و اعتبار آن 
تخصيص پيدا كند، البته اين پيش��نهاد به زودي با 
رأي اعضاي كميس��يون به تصويب خواهد رسيد. او 
افزود: پيشنهاد شفاف سازي خدمات پايه كاربردي 
را در آخرين نس��خه داده ايم، اين در حالي است كه 
ليستي از اين خدمات وجود دارد و اين ليست طبق 
نظر شوراي عالي فضاي مجازي تغيير پيدا مي كند. 
رييس كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت گفت: 
اگر يك اپراتور به تصميم ه��اي تنظيم گر اعتراضي 
داشته باشد، مي تواند به كميس��يون عالي شكايت 
كند و احتمال تجديدنظر در تصميمات تنظيم گرها 
وجود دارد در حالي كه پيش تر چنين نبود. او با بيان 
اينكه كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اجازه صدور 
مسدودس��ازي خدمات فضاي مجازي را ندارد و اين 
پيش��نهاد در راس��تاي رفع نگراني كسب وكارهاي 
مجازي بوده است كه در آخرين نسخه گنجانده ايم، 
گفت: گاه��ي هجمه ها و انتقادات نس��بت به طرح 
حمايت از حق��وق كاربران در فضاي مجازي مربوط 
به نسخه هاي قديمي تر بوده است در حالي كه اصاًل 
خيلي از اين مواد در نسخه هاي جديد وجود نداشته 
و حذف شده است. رييس كميسيون مشترك بررسي 
ط��رح حمايت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي 
گفت: براي نظام بخشي به فعاليت هاي سازمان هاي 
متولي حمايت از كسب وكارهاي مجازي اختياراتي 
را به كميس��يون عالي داده ايم كه اين كميس��يون 
مرجع حل اختالف نهادها و دس��تگاه هاي اجرايي 

اس��ت. تقي پور ادامه داد: حوزه هاي فاقد تنظيم گر 
تخصصي هم از سوي كميسيون عالي شناسايي شده 
و بعد از كس��ب مجوز از شوراي عالي فضاي مجازي 
بايد نهادهاي تنظيم گر را مشخص كنند؛ براي مثال 
تنظيم گر كسب وكارهاي بهداشت و سالمت در فضاي 
مجازي كيس��ت تا مانع از تصميمات دس��تگاه هاي 
سنتي عليه كسب وكارهاي ديجيتالي شويم. او با بيان 
اين نكته كه دولت نبايد در خدمات كسب وكارهاي 
ديجيتالي تصدي  داشته باشد بلكه بايد فقط تنظيم گر 
باشد اظهار داش��ت: »در نسخه جديد نام كاربري به 
عنوان ح��ق مالكيت و حق ديجيتالي به رس��ميت 
شناخته شده و كميسيون عالي بايد ناظر بر آن باشد. 
به طوري كه اگر فردي نام كاربري در يك پيام رسان 
دارد، بايد اين نام كاربري به عنوان دارايي ديجيتالي 
فرد در س��اير پيام رس��ان هاي اجتماعي به رسميت 
شناخته شود. رييس كميس��يون مشترك بررسي 
ط��رح حمايت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي 
در آخر گفت: هنوز كليات ط��رح حمايت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي در كميس��يون مشترك 
به رأي گذاش��ته نشده اس��ت كه به تصويب برسد. 
همزمان بعد از بررسي نسخه 10 آذر به عنوان آخرين 
ورژن، نمايندگان مجلس و اتحاديه ها و موسسات و 
متخصصان مي توانند نظرات خود را براي بررس��ي 
به كميس��يون ارايه دهند و ثب��ت كنند تا در صحن 
كميسيون قرائت شده و بررسي شود. قرار است مركز 
پژوهش هاي مجلس حداكثر تا پايان آذر نظر نهايي 

خود را به كميسيون مشترك ارايه كند.

به گفته يك كارش��ناس فن��اوري اطالعات، قطعي 
فيبر دريايي و كاهش ظرفيت پهناي باند بين الملل، 
مي تواند منجر به كاهش كيفيت اينترنت در ساعات 
پرمصرف شود و اين مس��اله براي بازي هاي آنالين 
نمود بيشتري دارد. به گزارش ايسنا، كابل هاي مدرن 
از فناوري فيبر نوري براي انتقال داده هاي ديجيتال 
استفاده مي كنند كه شامل تلفن، اينترنت و ترافيك 
داده هاي خصوصي است. نخستين فيبر نوري دريايي 
ايران، در س��ال 1۳92 توسط يك شركت ايراني و با 
مالكي��ت ايراني در آب هاي بين المل��ل بهره برداري 
ش��د با اين هدف كه توانايي كشور را در حوزه تبادل 
ترافيكي افزايش دهد. مسير دوم فيبرنوري دريايي 
جزاير خليج فارس واقع در جزيره قش��م نيز س��ال 
گذشته افتتاح شد. مقرر شد در فاز اول، اجراي مسير 
دوم فيب��ر نوري دريايي براي جزاير كيش، قش��م و 
خارك طراحي و راه اندازي و براي نخس��تين بار، اين 
پروژه با توان داخلي در دريا اجرا ش��ود. اگر اين فيبر 
نوري دريايي خوب دفن نشده باشد بر اثر لرزش ها و 
لنگر انداختن كش��تي قطع مي شود و حداقل زماني 

كه الزم است نقطه يابي و وصل شود، حداقل دو روز 
است كه اين موضوع مي تواند منجربه بروز اختالل در 
اينترنت كشور شود. با وجود اين، توسعه نقاط اتصال 
كش��ور به اينترنت در سال هاي گذشته حاكي از آن 
است كه در حال حاضر تقريبًا در همه مرزهاي غربي، 
ش��مالي و جنوبي ما اتصال اينترنت داريم. به همين 
دليل امكان قطع اينترنت كشور به  يك  باره، به دليل 

قطعي يك مسير، تقريبًا وجود ندارد. 
زيرا اگر از يك ورودي قطعي اينترنت داشته باشيم، 
مي ت��وان آن را از ورودي هاي ديگر جب��ران كرد. از 
طرفي در روزهاي گذش��ته اعالم ش��د ك��ه به علت 
قطع س��گمنت دوم فيبر دريايي متعلق به شركت 
GBI در محدوده دريايي بين قط��ر و امارات، 4۳0 
گيگابيت از ظرفيت پهناي باند بين الملل ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت از دس��ترس خارج شده است. 
البته با توجه به قطع اين مسير دريايي و زمان بر بودن 
بازيابي مجدد آن اقدامات فوري براي تامين ظرفيت 
جايگزين از ساير مسيرها در دستور كار قرار گرفته و 
به زودي ظرفيت هاي جديد براي تامين اين بخش 

از ترافيك آماده بهره برداري مي ش��ود. در اين راستا 
علي محمدي -يك كارشناس فناوري اطالعات- در 
گفت وگو با ايسنا درباره تاثير قطعي فيبر بر كيفيت 
اينترنت گفت: در حال حاضر كابل دريايي زيرساخت 
در مسير قطر قطع شده است و اين قطعي كابل، منجر 
به ايجاد كندي در اينترنت ايجاد شود، مثل اين است 
كه يكي از لوله هايي كه آب از آن عبور مي كرده، قطع 
شده باشد و حاال تجمع فش��ار آب روي بقيه لوله ها 

بيشتر شده است. 
وي ادامه داد: اينطور به  نظر مي رسد كه با اين قطعي، 
10 درص��د از مجموع ظرفيت پهن��اي باند كاهش 
يافته اس��ت و اين باعث مي ش��ود كه همه كاربران، 
سرعتشان در شرايط پيك مصرف، 10 تا 20 درصد 

كاهش پيدا كند. 
همچنين اين قطعي، باعث مي شود كيفيت بازي ها 
به ش��دت افت كند، زي��را تامين اينترن��ت بازي ها 
عمدتا در مسير قطر بوده و با قطعي اين كابل، پينگ 
گيم ها بيشتر از چيزي كه كيفيت اينترنت كاهش 
پيدا كرده، تحت تاثير قرار مي گيرد. اين كارشناس 

فناوري اطالعات درباره مدت زمان رفع اين مشكل 
بيان ك��رد: اگر زيرس��اخت بخواهد از كش��ورهاي 
همسايه فيبر جايگزين بگيرد، معموال يك تا دو ماه 
طول مي كشد، البته اين مساله به ظرفيت كشورهاي 
همسايه هم بستگي دارد، چون معموال اينطور است 
كه كش��ورهاي همس��ايه هم ظرفيت  آزاد ندارند و 
بايد يك س��ري تجهيزات بخرند. ب��ا وجود اين، در 
شرايط اضطراري و در كوتاه مدت، مي توان اين زمان 
را به حداقل دو هفته كاهش داد و به نظر مي رس��د 
شركت زيرساخت در تالش براي پيدا كردن مسير 
جايگزين است. معاون وزير ارتباطات افزود: ممكن 
است برخي اختالالت مقطعي در شبكه اينترنت در 
ساعات پيك مربوط به قطعي اين ظرفيت پهناي باند 
بين الملل باشد. چون در ساعات غير پيك ترافيك، 
مشكلي از لحاظ ظرفيت پهناي باند ندارد و ظرفيت 
فعلي شبكه زيرس��اخت باالتر از حد تقاضا است اما 
در ساعات پيك ترافيك كه مصرف كاربران افزايش 
مي يابد، قطعي كابل دريايي مقداري مشكالت ايجاد 
كرده كه اميدواريم هرچه سريع تر مشكل حل شود.



تعادل| فرشته فريادرس |
قيمت جديد كارخانه خودروهاي پرتيراژ اعالم شد. 
پس از نزديك به يك ماه انتظار براي تصميم گيري درباره 
اعالم قيمت خودرو، سرانجام روز گذشته دوخودروساز 
بزرگ مجوز افزايش قيمت محصوالت شان را دريافت 
كردند. به موجب اين تصميم، قيمت جديد محصوالت 
بر مبن��اي تورم بخش��ي، ۱۸ درصد اعالم ش��د. اين 
درحالي است كه ۱۸ آبان ماه سال جاري دو خودروساز 
بزرگ -ايران خودرو و س��ايپا - بنا به تصويب شوراي 
هماهنگي س��ران قوا در ۲۸ مهرماه و تصميم وزارت 
صمت به عن��وان متولي جديد قيمت گذاري خودرو، 
براي خروج از قيمت گذاري دستوري، اقدام به افزايش 
قيمت برخي از محصوالت خود كردند، اما به فاصله 4۸ 
ساعت از اين تصميم يعني۲۰ آبان ماه، رييس جمهور 
به موضوع افزاي��ش قيمت خودروه��ا ورود كرد و به 
دنبال آن، وزير صمت هم به خودروس��ازان دس��تور 
بازگشت به قيمت هاي قبلي را داد و اعالم شد كه پس 
از بررس��ي هاي همه جانبه، قيمت هاي جديد خودرو 
اعالم خواهد شد. حال با گذش��ت يكماه از اين خبر، 
روزگذش��ته دو مجوز افزايش قيمت صادر و نرخهاي 
جديد خودروهاي پرتيراژ اعالم شد. گفته مي شود اين 
قيمت ها به تاييد ستاد تنظيم بازار نيز رسيده است. اما 
يك كارشناس خودرو معتقد است، پس از لغو دستور 
رييس جمهور براي افزايش قيمتها، خودروسازان تمايل 
چنداني به عرضه خودرو به شيوه فروش فوق العاده با 
قيمت هاي قبل را نداشته و همين مساله بر التهابات 
بازار خودرو اثر مضاعف گذاش��ته است؛ موضوعي كه 
نشان مي دهد، انتظار مديريت وتأمين به موقع و مستمر 
بازار از س��وي خودروس��ازان منطقي نيست و شائبه 
مهندسي بازار به واسطه س��هم باالي ايران خودرو و 

سايپا در تأمين بازار بيراه نيست.

    نرخ جديد اعالم شد
هجدهم آبان ماه سال جاري و پس از اتمام دوره 6 ماهه 
از آخرين قيمت گذاري شوراي رقابت براي محصوالت 
خودروس��ازان، تورم قيمت جديد محصوالت ايران 
خودرو و سايپا مشمول افزايش قيمت و بر اين اساس 
قيمت هاي جديد براي نيمه دوم س��ال جاري اعالم 
شد. اما 4۸ ساعت از اين تصميم نگذشت كه با دستور 
رييس دولت س��يزدهم و باتوجه به اينكه اعالم شد، 
ستاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت خودرو مصوبه اي 
نداشته، وزارت صمت از خودروسازان خواست تا قيمت 
محصوالت خود را كه طي آن دو روز مشمول افزايش 
قيمت شده بودند، به قيمت هاي قبل بازگردانند و بر 
اين اساس افزايش قيمت خودروهاي داخلي منتفي 
شد. بعد از آن سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت نيز از 
واگذاري قيمت گذاري خودرو به ستاد تنظيم بازار خبر 
داد و در اظهاراتي عنوان كرد كه بررسي قيمت گذاري 
خودروها به ستاد تنظيم بازار سپرده شده و اين ستاد 
درباره اين موضوع تصميم گيري خواهد كرد. در اين 
راستا، سازوكاري كه براي قيمت گذاري خودرو اتخاذ 
ش��ده، اين اس��ت كه قيمت خودروهايي كه از محل 
افزايش توليد خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، 
با احتساب قيمت تمام شده و سود قانوني كه به تأييد 
نهاد ناظر خواهد رسيد، محاسبه خواهد شد. افزايش 
قيمت از محل تورم بخش��ي كه بان��ك مركزي اعالم 
كرده، اعمال مي شود. با اين حال، نشست ستاد تنظيم 
بازار كه قرار بود، قيمت هاي جديد را اعالم كند، براي 
چندمين بار به تعويق افتاد تا در نهايت روز گذش��ته، 
نرخ هاي جديد مصوب اين ستاد اعالم شد. از اين رو، 
خودروس��ازان نيز در پي اين دريافت اين مجوز، نرخ 

جديد محصوالت خود را اعالم كردند. 

    عقب نشيني خودروسازان
از فروش  فوق العاده بازار را ملتهب كرد

با اعالم نرخ ه��اي جديد از خودروس��ازان، مرتضي 
ش��جاعي كارش��ناس خودرو درباره افزايش قيمت 
اخير خودرو گفته اس��ت كه آخرين افزايش قيمت 
كارخان��ه اي خودرو به ارديبهش��ت س��ال جاري بر 
مي گردد. در كنار افزايش نس��بي قيم��ت به دليل 
افزايش هزينه تمام ش��ده توليد، بازنگري در فرمول 
قيمت گذاري ضروري است؛ البته به نظر قيمت هاي 
جديد نيز ادامه دستورالعمل شوراي رقابت است. اما 
به گفته او، مهم ترين ايراد در فرمول قبلي ش��وراي 
رقابت برقرار نبودن نسبت و تناسب بين قيمت هاي 
كارخانه اي اس��ت. بديهي اس��ت، هزينه تمام شده 
براي توليد انواع مدل هاي سمند و پژو پارس بيشتر 
از محصوالتي نظير س��اينا و كوييك اس��ت ولي در 
قيمت هاي كارخانه اي اين موضوع وارونه لحاظ شده 
است. شجاعي در عين حال به »خبرگزاري تسنيم« 
گفته است كه براي همه مردم روشن بود، در ماه هاي 
اخير خودروس��ازان تمايل چنداني به عرضه خودرو 
به روش فروش فوق العاده با قيمت هاي قبل نداشتند 
و همين مس��اله بر التهابات بازار خودرو اثر مضاعف 
داشت. موضوعي كه نشان مي دهد، انتظار مديريت 
و تأمين به موقع و مستمر بازار از سوي خودروسازان 
منطقي نيست و شائبه مهندسي بازار به واسطه سهم 
باالي ايران خودرو و سايپا در تأمين بازار بيراه نيست.

اين كارشناس خودرو افزود: عدم تمايل خودروسازان 
براي فروش فوق العاده در فاصل��ه زماني لغو افزايش 
قيمت خودرو توسط رييس جمهور در ۲۰ آبان ماه تا 
مجوز جديد افزايش قيمت، يكي از داليل التهاب بازار 
در هفته هاي اخير است. با وجود تأكيد مديران عامل ۲ 
خودروساز بر فروش فوق العاده در هر هفته، لغو افزايش 
قيمت موجب انصراف خودروسازان از سياست عرضه 
مستمر شد و صرفًا به پيش فروش با قيمت روز تحويل 
ادامه دادند. به گفته اين كارش��ناس خودرو، قاعدتًا، 
بعد از افزايش قيمت اخير، خودروسازان دست به كار 
مي شوند و طرح هاي فروش فوق العاده متعددي برگزار 
خواهند كرد. بنابراين، توليد خودرو داشته ايم، اما ميلي 
به عرضه آن وجود نداشته و همين سياست ها، بر رفاه 
مصرف كننده در بازار و توان خريدش اثرگذار اس��ت. 
شجاعي معتقد است، سياست گذار بايد با آگاهي از 
اثر هرگونه تصميم گيري در حوزه خودرو بر تحوالت 
بازار، هوشمندانه عمل كند و در مواقع اين چنيني با 
جلوگيري از رفت و برگشت مصوبات افزايشي، زمينه 
را براي س��ودجويي واس��طه ها از اخبار منفي حوزه 
خودرو به حداقل برس��اند. او تاكيد كرده كه كاهش 
هزينه ها در ش��ركت هاي خودروساز از مسير اصالح 
ساختار پيچيده شركت ها، شفافيت عملكرد مالي و 
كنار گذاشتن فعاليت هاي غيرمرتبط با حوزه خودرو 
نيز مي تواند زيان خودروس��از را به طور چشمگيري 
كاه��ش داده و به يكي از زمينه ه��اي افزايش توليد 

خودرو و كاهش قيمت ها تبديل شود.

    نرخ جديد محصوالت ايران خودرو
حال آن طوركه معاون بازاريابي و فروش گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو گفته، در پي اص��الح قيمت ها، ميزان 
افزايش قيمت محصوالت اين گروه خودروس��ازي 
حدود ۱۸ درصد بر مبناي تورم بخش��ي اعالم شده 
است.  براس��اس تصميم جديد، در گروه محصوالت 
 »tu۳ ۲۰6 ايران خ��ودرو، در خانواده پژوها، »پ��ژو
با افزاي��ش ۱۹ ميليون و ۸۸۱ ه��زار تومان به ۱۳۰ 

ميليون و ۳۳۲ هزار تومان رسيده است. 
»پژو i  ۲۰۷ « نيز با افزايش ۲۷ ميليون و 666 هزار 

توم��ان( به ۱۸۱ ميليون و ۳۷۲ ه��زار تومان مواجه 
شده است. در همين حال، »پژو ۲۰۷i فرمان برقي« 
نيز با افزايش ۲۸ ميليون و ۵6۷ هزار تومان به ۱۸۷ 
ميليون و ۲۷۹ هزار تومان قيمت خورده است. » پژو 

i ۲۰۷ پانورما« هم ۲۰۵ ميليون و 4۳4 هزار تومان 
اعالم شده، كه نشان از افزايش با افزايش ۱۵ ميليون 
و ۳۹۳ هزار توماني دارد. در همين حال، »پژو پارس 
XU ۷« هم با افزايش ۲۱ ميليون و ۹۹4 هزار توماني 

روبرو ش��ده و قيمت نهايي آن ۱44 ميليون و ۱۸۸ 
هزار تومان اعالم شده است. از ديگر خودروهايي اين 
گروه كه برچسب افزايش قيمت خوردند، »پژو پارس 
TU۵« اس��ت كه ۱۵۰ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
اعالم شده كه افزايش ۲۲ ميليون و ۸۸۲ هزار توماني 
را تجربه كرده اس��ت. »پژو پارس دوگانه س��وز « با 
افزايش ۲۲ ميليون و ۸۵6 هزار و 44۲ تومان به ۱4۹ 
ميليون و ۸۳6 هزار تومان و »پژو 4۰۵ دوگانه س��وز 
XU۷« نيز با افزايش ۱۹ ميليون و ۳۸۹ هزار توماني 

به ۱۲۷ ميليون و ۱۰۵ هزار تومان رسيده اند. 
اما در گروه س��مندها چقدر افزاي��ش قيمت رخ داده 
اس��ت؟ بنابر اعالم اين گروه خودروس��ازي، »سمند 
گازس��وز EF۷« با افزايش ۲۱ ميلي��ون و ۸۸۱ هزار و 
۱4۳ تومان به ۱4۳ ميليون و 44۳ هزار تومان رسيده 
اس��ت. در همين حال، »س��مند بنزيني EF۷« نيز با 
افزايش ۲۰ ميليون و ۷۷۷ هزار تومان، ۱۳6 ميليون و 
۲۱۰هزارتومان قيمت خورده است. اما قيمت جديد 
»سمند XU۷« ۱۳۵ ميليون و ۹۵۱ هزار تومان اعالم 
شده، كه با افزايش ۲۰ ميليون و ۷۳۸ هزار توماني روبرو 
بوده است. »سورن پالس« نيز با افزايش ۳۲ ميليون و 
۲۷۷ ه��زار توماني به ۲۱۱ ميليون و ۵۹۹ هزار تومان 
رسيده  است. در خانواده راناها نيز، »رانا پالس TU۵« با 
افزايش ۲۸ ميليون و 44۲ هزار توماني به ۱۸6 ميليون 
و 4۵۵ ه��زار تومان و »راناپ��الس پانوراما TU۵P« با 
افزايش ۳۰ ميليون و ۵۳6 هزار تومان به۲۰۰ ميليون 
و ۱۸4 هزارتوم��ان تعيين قيمت ش��ده اند. از س��وي 
ديگر، دنا معمولي با افزاي��ش ۲۷ ميليون و ۲4۷ هزار 
تومان، ۱۷۸ ميليون و 6۲4 هزار تومان قيمت خورده 
اس��ت. »دنا پالس« نيز با افزايش ۳۰ ميليون و ۲۳۳ 
هزارتومان به ۱۹۸ ميلي��ون و ۱۹۵ هزار تومان و »دنا 
پالس توروبوشارژر« با افزايش 4۵ ميليون و ۳۱۸ هزا 
تومان به ۲۹۷ ميليون و ۸۸ هزار تومان و »مدل اتواتيك 
آن« با افزايش س��ه ميليون و 46۲ هزار تومان به ۳4۸ 
ميليون و 6۵۹ هزار و 6۰۳ تومان اصالح قيمت  شده اند. 

    سايپا چقدر افزايش قيمت داده است؟
پس از اخذ مجوز افزايش قيم��ت محصوالت گروه 
خودروس��ازي س��ايپا، اين خودروس��از نيز قيمت 
جديد محص��والت خود را اعالم ك��رد. در اين گروه 
خودروس��ازي پرايد وان��ت )س��ايپا ۱۵۱( كه تنها 
بازمانده محصوالت خانواده پرايدهاست، با افزايش 
قيمت ۲۰ ميليون و ۹۲ هزار تومان به ۱۳۱ ميليون 
و ۷۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رس��يده است. در خانواده 
تيباها، »تيبا« افزايش ۱۵ ميليون و 6۲۳ هزارتومان 
به ۱۰۲ ميليون و 4۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و »تيبا ۲« 
با افزايش ۱6 ميليون وتومان به ۱۰۸ ميليون و 6۲۵ 

هزار تومان، افزايش قيمت يافته اند. 
در محصوالت س��اينا نيز، ساينا دس��تي با افزايش 
۱6ميليون و ۲6۹ ه��زار تومان ب��ه ۱۰6 ميليون و 
6۵6 هزار تومان و »ساينا S« با افزايش ۲۲ ميليون و 
۳۵۸ هزار توماني به ۱46 ميليون و ۵۷۲ هزار تومان 
قيمت گذاري شده اند. همچنين »كوييك« با افزايش 
۲۲ ميليون و ۱۲۱ هزار تومان به ۱4۵ ميليون و ۱۸ 
هزار توم��ان، »كوييك S « با افزاي��ش ۲4 ميليون 
و ۳6۰ ه��زار تومان��ي به ۱۵۹ ميلي��ون و 6۹۸ هزار 
تومان و »كوييك اتوماتيك پ��الس« هم با افزايش 
۳6 ميلي��ون و ۹4۳ هزار تومان ب��ه ۲4۲ ميليون و 
۱۵۸ هزار رسيده اند. در نهايت محصول جديد گروه 
خودروسازي سايپا كه با نام تجاري »شاهين« عرضه 
مي شود، مشمول افزايش قيمت 46 ميليون و ۳۵۸ 
هزار توماني شده و در اصالح قيمت ها، ۳۰۳ ميليون 

و ۹۰۷ هزار تومان افزايش قيمت يافته است.
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عمليات اجرايي تعريض
 بهسازي و آسفالت ۵ كيلومتر

از محور فرمهين - آشتيان
مهندس مرزبان مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
مركزي گفت: اجراي تعريض، بهسازي وآسفالت محور 
اصلي فرمهين-آشتيان به طول ۵كيلومتر آغاز شده 
است. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهر سازي 
)استان مركزي(، احمد مرزبان با اعالم اين خبر گفت: با 
هدف افزايش سطح ايمني راه، تسهيل در عبور و مرور، 
كاهش تصادفات وتوسعه منطقه، تعريض اين محور در 
دستور كار اين اداره كل قرار گرفت. وي افزود: درحال 
حاضر عمليات اجرايي تعريض، زيرسازي، ابنيه فني، 
زيراساس و اساس اين محور از شهر فرمهين به طول 
۵ كيلومتر به پايان رسيده و اجراي آسفالت و روكش 
آن نيز آغاز شده است. مديركل راه و شهرسازي استان 
مركزي درخصوص مشخصات فني پروژه گفت: اين 
قطعه به طول ۵ كيلومتر وعرض 6 متر بوده است كه 
بعد از تعري��ض به عرض ۱۲.۳۰ ارتق��ا پيدا مي كند. 
مرزبان درخصوص ديگر احجام پروژه بيان داشت: 
تاكنون ميزان ۵ هزار مترمكعب اس��اس، 6.۷۰۰ 
مترمكعب زير اس��اس، حدود ۲6 هزار مترمكعب 
خاكبرداري و خاك ري��زي، ۱۲۰ هزار مترمكعب 
بتن ريزي دراين پروژه انجام ش��ده اس��ت و جهت 
آس��فالت آن حدود ۹.۳۰۰ تن آسفالت مورد نياز 
است. وي درپايان بيان داش��ت: ميزان اعتبار اين 
قرارداد حدود 6۲ ميليارد ريال اس��ت كه از محل 

منابع طرح هاي ملي استاني تامين شده است.

در مجلس پيگير سهميه 
سنگ آهن ذوب آهن هستيم

سيد محمدرضا ميرتاج الديني نماينده مردم تبريز در 
مجلس شوراي اسالمي و نايب رييس كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در 
نمايشگاه متافو به خبرنگار ما گفت: ذوب آهن اصفهان با 
توليد انواع محصوالت استاندارد در كنار تامين نياز داخل، 
از محل ارز حاصل از صادرات نيز ياري رسان كشور است 
كه اين رويكرد ارزشمند شايسته تقدير است. وي افزود: 
در دوره قبل سهميه مواد اوليه ذوب آهن به ميزان يك 
ميليون و ۷۵۰ هزار تن مطرح شد كه متاسفانه محقق 
نگرديد و لذا نياز است اين موضوع از طريق نمايندگان 
مجلس اصفهان پيگيري شود و ما نيز پيگير اين مصوبه 
هستيم. نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: بنيان گذاران ذوب آهن 
اصفهان دور انديشانه معادن را در كنار اين كارخانه لحاظ 
كرده بودند اما با جدا ش��دن معادن اين كارخانه دچار 
مشكل تامين مواد اوليه شده و لذا نياز است مسووالن 
نگاه ويژه نسبت ذوب آهن كه از سهميه مواد اوليه و يارانه 
انرژي برخوردار نيست، داشته باشند. مير تاج الديني در 
ادامه به توليد ريل در ذوب آهن اصفهان پرداخت و اظهار 
داشت: بنده توليد اين محصول استراتژيك را در ذوب آهن 
از نزديك مشاهده كردم و به عنوان يك ايراني به اين توليد 
افتخار مي كنم. وي ادامه داد: در گذشته وارد كننده ريل 
بوديم اما كارگران پرتالش ذوب آهني خودكفايي را در 
توليد اين محصول به ايرانيان هديه كردند. نماينده 
مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي گفت: ذوب آهن 
اصفهان آمادگي خودش را براي تامين كل نياز داخل 
اعالم نموده است و ما نيز پشتيبان توليد ملي هستيم.

 گام ديگر بهره برداري متروي 
تهران براي بي نيازي از واردات

 نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه؛ از ساخت و تحويل ۵۰۰ تن ريل 
UIC۵4 براي نخستين بار در كشور توسط صنعتگران 
ذوب آهن اصفهان، مطابق با استاندارد بين المللي براي 
استفاده در خطوط درون شهري متروي تهران خبر داد. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه؛ مهدي شايس��ته 
اصل با بيان اينكه ب��راي تعميرات و نگهداري خطوط 
مترو، ش��ركت بهره برداري مترو ساالنه به ۵۰۰ شاخه 
ريل UIC۵4 نياز دارد گفت: توليد اين ريل در شركت 
ذوب آهن اصفهان در شرايط تحريم، يك اقدام بسيار 
ضروري و اس��تراتژيك براي توسعه حمل و نقل ريلي 
درون شهري است. وي تصريح كرد: كمبود نقدينگي 
و تحريم ه��ا مانع ورود ريل با كيفيت مطلوب ش��د اما 
خوش��بختانه در حال حاضربا توليد ريل UIC۵4 كه 
بر اساس استانداردهاي بين المللي، كيفيت مطلوبي 
دارد شاهد خودكفايي در اين بخش هستيم. مديرعامل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، با اشاره 
به اينكه قبال ريل مترو از اتريش وارد مي شد كه با شدت 
گرفتن تحريم ها، به ناچار واردات ريل از كشورهاي روسيه 
و تركيه انجام شدكه از كيفيت مطلوب برخوردار نبود و 
هزينه تعمير و نگهداري را نيز افزايش داد. خاطرنشان 
كرد: توليد ريل در ذوب آهن اصفهان نه تنها صرفه جويي 
اقتصادي دارد و مانع خروج ارز از كشور مي شود، بلكه 
دغدغه ما را براي تامين ريل از بين برد و مهم تر از همه 
اينكه، وابس��تگي حمل و نقل ريلي را به ساير كشورها 
كاهش مي دهد. شايس��ته گفت: اولويت خود را براي 
تامين قطعات از توليدكنندگان داخلي قرار داده ايم تا 
گامي در جهت تحقق شعار سال كه توسط مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( س��ال توليد، پشتيباني و مانع 
زدايي ها نامگذاري ش��ده است برداشته تا از وابستگي 
به ديگر كشورها براي تأمين قطعات كاسته شود. وي 
افزود: ريلي كه امروز توليد شده است، پس از كنترل و 
بازرسي، براي متروي تهران كه حجم بااليي از مسافر 
را دارد و از حساس��يت ويژه اي برخوردار است، ارسال 
شده است. و مطمئنا استفاده متروي تهران از توليدات 
داخلي، س��اير كالن شهرها را كه داراي مترو هستند 
را هم براي اس��تفاده از اين نوع ريل ترغيب مي كند. 
گفتني است براي اولين بار از ريل ملي 6۰E۱ ذوب آهن 
اصفهان براي تعمير نگهداري خط ۵ متروي تهران و 
حومه استفاده شد و از كيفيت مطلوبي برخوردار است.

مجوز افزايش قيمت  پرتيراژها صادر و نرخ هاي جديد اعالم شد

درهمايش مبارزه با فساد مطرح شد

شائبه مهندسي بازار از سوي خودروسازان؟

پيش شرط كاهش نمره فساد
تعادل |

همايش مبارزه با فس��اد براي هفتمين سال برگزار 
شد. فعاالن بخش خصوصي معتقدند كه »كنشگري 
در ميدان مبارزه با فساد تنها مختص بخش عمومي 
نيست« و به منظور بررس��ي اهميت مبارزه با فساد 
بايد اي��ن موضوع مورد بررس��ي قرارگيرد كه بروز و 
ظهور فس��اد، چه تغييراتي در شرايط جامعه ايجاد 
كرده و اختالالت سياسي و اقتصادي دومينووار آن، 
چگونه به منافع عمومي آسيب مي رساند. هنچنين 
بنابر اظهارات نائب رييس اتاق ايران، ارزيابي ها نشان 
مي دهد چنانچه نمره ادراك فساد در ايران به ميزان 
۳ واحد بهبود پيدا كند، ۵ درصد به رش��د اقتصادي 
كش��ور مي افزايد. از س��وي ديگرف رهيافت رش��د 
كشورهاي پيشرفته، اغلب شامل »خصوصي سازي« 
و »بهبود فضاي كسب وكار« بوده است. اين درحالي 
است كه نه اصل خصوصي سازي در ايران به درستي 
انجام شده و شاخص سهولت كسب وكار كه براساس 
اسناد باال دستي قرار بود، ساالنه به ميزان ۱۰ پله ارتقا 
پيدا كند، نيز محقق نشده و كشور در اين بخش نيز 
دچار حركت آسانسوري شده؛ يعني در ازاي دو پله 
بهبود، سه رتبه سقوط مي كند. به گفته صاحبنظران 
اين حوزه، با كاهش مقررات دس��ت و پاگير و حذف 
مجوزها و امضاهاي طاليي، رتبه ادراك فساد كاهش 

يافته و جذب سرمايه و رشد پايدار محقق مي شود.

    ضربه فساد به منابع عمومي 
هفتمين همايش مبارزه با فساد به همت كميسيون 
»حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد« ات��اق بازرگاني 

تهران برگزار شد. حسن فروزان فرد، رييس كميسيون 
حمايت قضايي و مبارزه با فس��اد ات��اق تهران و دبير 
اين همايش، در سخناني به مساله اهميت حاكميت 
شركتي و نقش آن در مقابله با فس��اد، اشاره كرد و با 
يادآوري اينكه طي چند س��ال اخير، استانداردهاي 
۳۷۰۰۰، ۳۷۰۰۱ و ۳۷۰۰۲ در كميته فني سازمان 
بين المللي استاندارد به تصويب رسيد، گفت: به دنبال 
تالش ه��اي اتاق بازرگاني ته��ران، كميته فني ۳۰۹ 
در س��ازمان ملي استاندارد تشكيل شد و با مشاركت 
بخش خصوصي و اتاق تهران، استاندارد ۳۷۰۰۱ سال 
گذشته ترجمه و در سازمان ملي استاندارد به عنوان 

استاندارد ملي به تصويب رسيد.
فروزان فرد تصريح كرد كه طي امس��ال نيز، ترجمه 
استاندارد بين المللي ۳۷۰۰۰ و ۳۷۰۰۲ در كميته هاي 
فرعي كميته فني ۳۰۹ صورت گرفته و تا پيش از پايان 
سال جاري، ارايه خواهد شد. به گفته وي، استاندارد 
بين الملل��ي ۳۷۰۰۰ به مس��اله حاكميت ش��ركتي 
پرداخته است و در استاندارد ۳۷۰۰۲ نيز در خصوص 

سوت زني فساد راهنمايي هايي به دست آمده است.
در ادام��ه صالح امي��ري، دبي��ر كارگروه اس��ترداد 
دارايي هاي ناش��ي از فساد وزارت دادگستري، نيز به 
س��ابقه همكاري وزارت دادگستري به عنوان مرجع 
ملي مبارزه با فساد با اتاق بازرگاني تهران اشاره كرد 
وگف��ت: متداول ترين بحث در كنوانس��يون مبارزه 
با فساد، فصل ۲ آن اس��ت كه به موضوع پيشگيري 
پرداخته است. اما در مورد فصل ۳ اين كنوانسيون كه 
به جرم انگاري اختالس و ارتش��ا در بخش خصوصي 
اشاره دارد، كمتر بحث شده است. به طوريكه معمواًل 

دادگاه ه��ا از ن��وع مواجهه ب��ا اختالس و ارتش��ا در 
بخش خصوص��ي اطالعي ندارند. ام��ا اقداماتي براي 
ابهام زداي��ي از اين مس��اله انجام گرفت��ه و در اليحه 
جديد تعزيرات، اين مسائل روشن شده است. حسين 
سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران هم كه در 
اين جلسه حضور يافته بود، طي سخناني با اشاره به 
اينكه »كنشگري در ميدان مبارزه با فساد تنها مختص 
بخش عمومي نيس��ت« گفت: براي بررسي اهميت 
مبارزه با فساد بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد 
كه بروز و ظهور فساد، چه تغييراتي در شرايط جامعه 
ايجاد كرده و اختالالت سياسي و اقتصادي دومينووار 

آن، چگونه به منافع عمومي آسيب مي رساند.
او اف��زود: تصور كني��د در قالب واگ��ذاري يك پروژه 
پيمانكاري، پرداخت رشوه سبب مي شود كه شركت 
رشوه دهنده، رقيب صادق خود را از ميدان به در كند و 
اينگونه ماهيت بازار را تغيير دهد. يا با وجود بستر فساد، 
كسي كه در سيستم اداري، رشوه گيرنده  است، تشويق 
مي شود كه مقررات بيشتري وضع كند تا رشوه بيشتري 
دريافت كند و اين روند وضعيت كسب وكار را دشوارتر 

و نابرابري در اقتصاد را تشديد مي كند.
س��الح ورزي در ادامه با اش��اره به آثار بهبود شاخص 
ادراك فساد بر رشد اقتصادي، عنوان كرد كه ارزيابي ها 
نش��ان مي دهد چنانچه نمره ادراك فس��اد در ايران 
به ميزان س��ه واحد بهبود پيدا كن��د، پنج درصد به 
رشد اقتصادي كش��ور مي افزايد. او س��پس با اشاره 
به نتايج يك نظرس��نجي كه در سال هاي گذشته در 
كشور به انجام رس��يده بود، گفت: در اين نظرسنجي 
از پرسش ش��وندگان پرسيده ش��ده بود كه آيا تصور 

مي كنيد در كشور فساد س��ازمان يافته وجود دارد، و 
آنها به اين پرسش پاسخ مثبت داده بودند اما هنگامي 
كه از آنها پرس��يده ش��ده بود، تجربه پرداخت رشوه 
دارند، تعداد پاس��خ هاي مثبت كاهش يافته بود. اين 
همان شاخص ادراك فساد است كه از پيچيدگي هاي 

بوروكراسي در فضاي كسب وكار نشات مي گيرد.
او با بيان اينكه رهيافت رشد كشورهاي پيشرفته، اغلب 
شامل »خصوصي سازي« و »بهبود فضاي كسب وكار« 
بوده است، ادامه داد: خصوصي سازي در ايران با وجود 
آنكه بر مبناي اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت، 
توفيقي حاصل نكرد و بخش��ي از اي��ن واگذاري ها به 
دولت بازگردانيده ش��د. همچنين با وج��ود آنكه در 
اسناد باالدستي مقرر شده است كه شاخص سهولت 
كسب وكار در كشور، ساالنه به ميزان ۱۰ پله ارتقا پيدا 
كند، اين هدف نيز محقق نشده و ايران در اين بخش 
دچار حركت آسانسوري شده است؛ يعني در ازاي دو 
پله بهبود، سه رتبه سقوط مي كند. سالح ورزي با اشاره 
اينكه بهبود فضاي كسب وكار، سخت و پيچيده  نيست، 
گفت: با كاهش مقررات دست و پاگير و حذف مجوزها 
و امضاهاي طاليي، رتبه ادراك فس��اد كاهش يافته و 

جذب سرمايه و رشد پايدار محقق مي شود.

    سوت زني در بخش خصوصي 
در ادامه همايش روز جهاني مبارزه با فساد، طي يك 
پانل تخصصي به موضوع ظرفيت ها و نقش آفريني 
بخش خصوصي در مقابله با فس��اد پرداخته ش��د. 
محمدحس��ين مديحي، عضو انديشكده شفافيت 
ب��راي ايران ني��ز در اين پانل به موض��وع مديريت 

تعارض منافع و سرنوش��ت هنجارگ��ذاري در اين 
حوزه و آثار آن در بخ��ش خصوصي، پرداخت. وي 
با اي��ن توضيحات كه مديريت تع��ارض منافع يك 
رويكرد پيشگيرانه است، به اين موضوع اشاره كرد 
كه طي سال ۱۳۹6، پيش نويس اوليه اليحه دولت 
در رابطه با مديريت تعارض منافع تدوين و كليات 
مربوط به اين طرح، به تصويب رس��يد. وي با بيان 
اينكه طرح مديريت تع��ارض منافع در حال حاضر 
براي بررسي روي ميز نمايندگان مجلس قرار دارد، 
تصريح كرد كه اين طرح بايد در راستايي به تصويب 
برس��د كه عمال هزينه  تصميم گيري ها بر اس��اس 

منافع شخصي را افزايش دهد. 
اميرحسين چيت ساززاده، پژوهشگر و مترجم كتاب 
دگرگوني اقتصادي و اصالح دولت در گرجستان نيز 
يادآور شد كه در گرجستان براي پيشگيري از فساد در 
بخش خصوصي به كار گرفته شده تا آنجا كه گرجستان 
را ب��ه رتبه هاي چش��مگير در ارتقاي ش��اخص هاي 
اقتصادي در جهان رسانده، پرداخته شده است. وي در 
همين رابطه، ساده سازي قوانين و مقررات و محدوديت 

در تنظيم گري ها را از جمله اين راهكارها عنوان كرد.
مه��دي فالحيان، ريي��س امور آم��وزش و پژوهش 
مركز وكالي قوه قضاييه ني��ز در اين پانل به موضوع 
زيرساخت ها و الزامات تحقق الگوي مطلوب سالمت 
واحدهاي فعال در بخش خصوصي، پرداخت. وي در 
سخنان خود، ابزارهاي مرتبط با شفافيت شركتي را 
تش��ريح كرد و در اين رابطه يادآور شد كه مدل هايي 
در ارتب��اط با ارايه داده ها در ش��ركت ها، براي تبيين 
شفافيت در عرصه بين المللي به كار گرفته شده است. 

نرخ پايه جديد محصوالت  ايران خودرو  )مبالغ به هزار ريال(
بهاي كارخانه )آذر( بهاي كارخانه قديم )آبان(محصولكد محصول

260TU3 206 1.103.509.2301.303.320.893پژو

282XU7 1.321.933.3221.331.881.320پژو پارس

285TU5 1.271.236.5141.500.059.086پژو پارس

1.269.802.3611.298.366.786پژوپارس دوگانه سوز383

372XU7 1.077.167.8011.371.058.005پژو 450 گازسوز

291EV7 1.315.619.0461.334.330.373سمند گازسوز

292EV7 1.153.322.2591.362.100.266سمند بنزيني

293XU7 1.152.131.6271.359.515.320سمند

1.793.215.3792.115.993.127سورن پالس575

610TU5 1.580.133.4721.863.556.317راما پالس

1.696.279.8962.001.826.277رانا پالس TU5P پانوراما615

1.513.762.9781.786.230.313دنا701

1.679.621.3351.981.953.175دنا پالس703

3.517.700.1232.970.886.135دنا پالس توربو702

3.352.431.7173.386.956.035دنا پالس توربو اتوماتيك707

I207 1.587.110.6301.873.790.555 هاچ بك فرمان برقي60006

I2071.900.311.7572.053.335.110 هاچ بك فرمان برقي پانوراما60010

I2071.537.053.2601.813.723.263 هاچ بك60011

نرخ پايه جديد محصوالت  سايپا ) مبالغ به هزار ريال(
قيمت پايه جديدقيمت پايه قبلينام محصول

867.9791.024.215تيبا صندوق دار

920.5531.086.253تيبا 2 )هاچ بك(

903.8641.066.560ساينا دستي

S 1.243.2411.465.726ساينا

1.338.9691.450.183كوئيك دستي

S 1.353.3751.596.982كوئيك

2.052.4162.431.850كوئيك اتوماتيك پالس

2.575.4853.039.072شاهين

1.116،2351.317.157وانت 151
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خبرروز

فوتي هاي كرونا به ۹۰  نفر افزايش يافت
براساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۹۰ بيمار كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۴۴۶ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳ هزار و ۳۰۹ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۵۳۴ نفر از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ 
ميليون و ۱۴۴ هزار و ۶۴۴ نفرو مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۴۴۶ نفر رسيد. سه هزار و ۱۸۵ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

۹ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۵۳ شهر در وضعيت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 مرگ خاموش
 آرش اينانلو  درگذشت

باخبر ش��ديم آرش اينانلو فرزن��د هنرمند و 
مستندس��از قديمي محمدعل��ي اينانلو بر اثر 
استنشاق گاز درگذشت. اين خبر كه در كانال 
تهيه كنندگان در فضاي مجازي منتشر شده، 
حاكي اس��ت:  »آرش اينانلو فرزند محمدعلي 
اينانلو مستندساز و طبيعت گرد فقيد، ديشب 
به علت خرابي في��وز اتومبيل در جنگل هاي 
گلس��تان تنها مان��د. او براي گرم ش��دن در 
اتومبيل پات��رول تمام عاي��ق، گاز پيك نيك 
روشن كرد و از دنيا رفت.« او در آخرين پست 
اينس��تاگرامي كه براي همسرش ارسال كرد، 
نوش��ته بود: »االن س��اعت ۴:۴۵ المه پارك 
گلس��تان، تك و تنها زير آس��مون، ميليون ها 

ستاره جاي شما خالي...« 

ادامهازصفحهاول

ثبات اقتصادي پاشنه آشيل 
قانون جواني جمعيت

 تمامي كش��ورها در برهه اي كه نياز به بهبود 
شاخص هاي توسعه از جمله با سوادي، افزايش 
سهم آموزش عالي، اشتغال زنان، شهرنشيني و 
توسعه وسايل ارتباط جمعي داشتند، اين روند 
را پيش گرفته اند. در ده��ه ۶۰ ايران نيازمند 
كنترل جمعي��ت بود تا بتواند ش��اخص هاي 
توس��عه را ارتقا دهد. مساله اينجاست كه بعد 
از اين مدت، مسووالن فراموش كردند كه بايد 
ش��رايط را به گونه اي مديري��ت كنند كه نرخ 
ازدواج كاهش پيدا نكند، نرخ فرزند آوري در 
حد تع��ادل باقي بماند و... تمام اين اتفاقات به 
داليلي رخ داد كه اكثر افراد وضعيت معيشتي 
مناسبي نداش��تند، در واقع رفاه اجتماعي تا 
حد زي��ادي كاهش پيدا كرد. در اين ش��رايط 
افراد ترجيح دادند به جاي اينكه مس��ووليت 
يك زندگي كامل را به عهده بگيرند، و ازدواج 
كنند، به زندگي مج��ردي يا ماندن با خانواده 
فكر كنند. اگر بخواهي��م منصفانه در اين باره 
قضاوت كنيم مهم ترين عاملي كه باعث كاهش 
نرخ ازدواج و فرزند آوري در جامعه شده است، 
تورم اقتصادي اس��ت كه نه تنها كنترل نشده 
كه طي اين سال ها به صورت تصاعدي افزايش 

پيدا كرده است.

رويدادرويخطخبر

در س��ال هاي اخي��ر انتقادات��ي نس��بت ب��ه جايگاه 
زمستان گذراني ش��امپانزه هاي باغ وحش ارم مطرح 
شده است. كارشناسان حيات وحش بر اين باور بودند 
كه شرايط نامناسب نگهداري  شامپانزه هاي ارم باعث 
بروز اختالالت روحي و  پرخاشگر شدن آنها شده است 
و آسيبي كه »شمس��ي« - مادر باران - در بدو تولد به 
آن وارد كرده بود را ناش��ي از همين اختالالت روحي 
مي دانستند حتي آبان ماه سال گذشته »شمسي« - 
ماده شامپانزه ۱۸ س��اله باغ وحش ارم - به دليل آنچه 
نزاع بين حيوانات اعالم شد، جان خود را از دست داد. 
از س��وي ديگر عملكرد مركز نگهداري حيات وحش 
صفادشت نيز طي سال هاي اخير انتقاداتي را به همراه 
داشته است. سال ۹۸ يك قالده ببر در اين مركز به دليل 
آنچه مشكل كليوي گفته مي شد، تلف شد. اردييهشت 
ماه سال جاري نيز انتقال سه راس گورخر آفريقايي اين 
مركز به كشور و تلف شدن دو راس از آنها جنجالي شد.

ريي��س اداره حفاظ��ت و مديريت حي��ات وحش، 
تاريخ طبيعي و ذخائر ژنتيكي تهران درباره آخرين 
نظارت هاي انجام شده بر اين مراكز اظهاركرد: نظارت و 
پايش مراكزي همچون باغ پرندگان، باغ وحش تهران و 
مركز نگهداري حيات وحش صفادشت به طور هفتگي 
يا دو هفته يك بار توس��ط همكاران محيط زيس��ت 
انجام مي ش��ود و آنان شرايط زيس��تي حيوانات اين 
مراكز را بررسي مي كنند. محمد كرمي درباره ايجاد 
 شرايط مناسب براي زمستان گذراني شامپانزه هاي
 ب��اغ وح��ش ارم گف��ت: تغييرات��ي در بخ��ش 
زمستان گذراني شامپانزه ها در باغ وحش تهران ايجاد 
شده است به گونه اي كه وضعيت سيستم گرمايشي 
اين بخش بهتر و طبق نظارت و مش��اهدات اخير ما 
قسمت هايي از اين بخش كاشي شده است عالوه بر 
آن تعداد روش��نايي موجود در سقف را افزايش داده 
شده و به اين شيوه شرايط زمستان گذراني شامپانزه ها 

ارتقا يافته است. رييس اداره حفاظت و مديريت حيات 
وحش، تاريخ طبيعي و ذخائر ژنتيكي تهران با بيان 
اينكه ش��امپانزه ها حساس به سرما هستند، تصريح 
كرد: اينگونه در جنگل هاي گرمسيري زندگي مي كند 
و سرما روي آن تاثير منفي مي گذارد بنابراين در فصل 
زمستان در پشت قفس ها و در فضايي بسته نگهداري 
مي شود و آنها را در فصل زمستان در صورت مساعد 
بودن شرايط آب و هوايي از محفظه خارج مي كنند.

وي با اشاره به ساخت بخش��ي براي پرندگان در 
باغ وحش تهران گفت: بع��د از ورودي اصلي باغ 
وحش قسمتي براي پرنده ها ساخته شده است و 
چند گونه پرنده را هم در اين بخش رها كرده اند.

    ايجاد تغييرات 
در مركز نگهداري حيوانات صفادشت

ريي��س اداره حفاظ��ت و مديري��ت حي��ات وحش، 
تاريخ طبيعي و ذخائر ژنتيكي ته��ران درباره آخرين 
وضعيت مركز نگهداري حيوانات صفادش��ت توضيح 
داد: به دليل اينكه مجوز اصلي مركز نگهداري حيات 
وحش صفادشت به نام شهرداري صفادشت است، ما 
نامه نگاري هاي الزم را با ش��هرداري صفادشت انجام 
داديم و از اين نهاد خواستيم تا تغييراتي را در ساختار و 
زيستگاه حيوانات و گونه هاي اين مركز نگهداري حيات 
وحش ايجاد كنند و برنامه ه��اي خود در اين زمينه را 
در اختيار ما قرار دهند. او افزود: قرار ش��ده است طبق 
دستورالعمل ابالغ شده از سوي سازمان حفاظت محيط 
زيست در سال گذشته در مورد باغ  وحش ها و باغ هاي 
پرندگان به استان ها اين تغييرات را ايجاد و شرايط آن 
مركز را براي نگهداري حيوانات بهتر كنند و در نهايت 
برنامه اي را در اختيار ما بگذارند كه تغييرات را در چه 

مدت زماني و با چه هزينه اي انجام خواهند داد؟
كرم��ي درباره آخري��ن وضعيت پرون��ده مالك مركز 

نگهداري حيات وحش در پي ش��كايت صورت گرفته 
از او به خاطر تلف ش��دن گورخره��اي آفريقايي اين 
مركز گفت: پرونده اي كه براي مسوول مركز نگهداري 
صفادشت تشكيل شده است در مرحله تجديد نظر قرار 
دارد چون بر اساس راي اوليه، مسوول مركز نگهداري 
حيات وحش صفادشت تبرئه شد اما اين راي براي ما 
قابل قبول نبود بنابراين بر اساس ضوابط و قوانين موجود 

درخواست تجديدنظر داديم و در حال بررسي است.
او درباره امكان تعطيلي مركز نگهداري حيات وحش 
صفادشت اظهاركرد: بيش از ۷۰ گونه و ۵۰۰ حيوان 
مانند انواع گوش��تخواران و علفخواران در اين مركز 
نگهداري مي شوند، در اين شرايط »تعطيلي« يك 
مس��اله اس��ت و »انتقال دادن« اين تعداد حيوان و 
نحوه مراقبت از آنها يك مساله ديگر پس بايد در جهت 

بهينه كردن شرايط اين مركز اقدام كنيم.
رييس اداره حفاظ��ت و مديريت حيات وحش، تاريخ 
طبيعي و ذخائر ژنتيكي ته��ران در ادامه گفت: مراكز 
نگهداري حيات وحش بسياري در شهر تهران و حتي در 
شهرستان هاي تهران داشتيم كه نتوانستند شرايط الزم 
را براي حيات وحش ايجاد كنند بنابراين آنها را تعطيل و 
حيوانات اين مركز را به مراكز مجازي مثل پارك ساعي و 
مركز نگهداري حيات وحش در باغ شهر شهرستان ري 
منتقل كرديم. يكي دو مركز خودخواسته تعطيل شدند 
و چون گونه هاي جانوري آنها قابليت انتقال داشتند به 
مراكزنگهداري ديگري منتقل شدند. با تاكيد بر اينكه 
براي تصميم گيري درباره جابه جايي گونه هاي مركز 
نگهداري حيات وحش صفادشت بايد كارشناسانه تر 
عمل ش��ود، اظهاركرد: اگرقرار باشد اين مركز تعطيل 
شود يعني بازديدكننده نداش��ته باشد، اين كار انجام 
مي شود ولي گونه ها در همان مكان بايد نگهداري شوند 
و به آنها رسيدگي و نظارت شود بنابراين مركز نگهداري 

حيات وحش صفادشت جمع آوري نمي شود.

باغ وحش صفادشت تعطيل نمي شود مرگ 2  دانش آموز در تصادف جاده اي
حادث��ه اي ديگ��ر باع��ث ش��د ت��ا 
س��ال تحصيلي امس��ال ني��ز از بين 
دانش آموزان قرباني بگي��رد. اين بار 
تصادف سرويس مدرسه دانش آموزان 
در كرمانش��اه منج��ر ب��ه م��رگ ۲ 
دانش آموز ش��د. مجيد ي��زدان پناه 
گفت: تصادف در منطقه  ماهيدشت 
جزو شهرس��تان اس��تان كرمانشاه 

رخ داده اس��ت. ميني بوس حامل دانش آموزان 
در مسير »هلشي« به س��مت »ماهيدشت« در 
ابتداي روستايي به نام »قلعه نجفعلي خان«، به 
علت مه گرفتگي ش��ديد با ماشين سنگيني كه 
در كنار ج��اده بوده برخورد مي كند. او ادامه داد: 
متاس��فانه در اين تصادف دو تن از دانش آموزان 
ما ف��وت مي كنن��د و مابق��ي دانش آم��وزان به 
تعداد ۱۶ نفر به بيمارس��تان طالقاني كرمانشاه 

منتقل مي ش��ود. به گفته پزش��كان 
اي��ن دانش آم��وزان ح��ال عمومي 
خوبي دارند و اكنون بستري هستند. 
ي��زدان پناه گفت: ما ب��ه دليل اينكه 
دانش آم��وزان دچار اف��ت تحصيلي 
نشوند، آنها را از چند روستاي متعدد 
به يك روستاي مركزي مي فرستيم تا 
در آنجا تحصيل كنند. اين دبيرستان 
به نام كوثر واقع در روس��تاي دولت آباد اس��ت و 
اين دانش آموزان مقطع متوس��طه اول هستند. 
مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه گفت: 
اين خودرو عوامل فني و بيمه هم داشته است و 
مشكلي در اين خصوص نداشته است، اما به دليل 
مه گرفتگي اين تصادف رخ داده و با كمال تأسف 
دو ت��ن از دانش آموزان به نام هاي مبينا مرادي و 

عسل افوت جان خود را از دست دادند.

اُميكرون از ديگر سويه هاي كروناويروس خطرناكتر نيست
متخصصان امريكايي و كارشناس��ان 
 )WHO( س��ازمان جهاني بهداشت
اظه��ار داش��تند: اُميك��رون از ديگر 
س��ويه هاي كروناوي��روس خطرناكتر 
نيست. محققان ارشد سازمان جهاني 
بهداشت و اياالت متحده با بيان اينكه 
به نظر نمي رس��د س��ويه اُميكرون از 
س��اير گونه هاي كروناوي��روس بدتر 

 باشد، هش��دار دادند: براي قضاوت در مورد شدت 
بيماري زايي اين سويه به تحقيقات بيشتري نياز 
است. يكي از مقامات سازمان جهاني بهداشت نيز 
گفت: در حالي كه احتمال انتقال س��ويه اُميكرون 
بيشتر از سويه هاي قبلي اس��ت اما بعيد است اين 
س��ويه بتواند به طور كامل خود را در برابر واكسن 
مصون س��ازد. همچنين »ماي��كل رايان«، رييس 
بخش فوريت هاي س��ازمان جهاني بهداش��ت در 

مصاحبه اي گفته است: داده هاي اوليه 
نشان نمي دهد كه اين سويه شديدتر 
باش��د. در واقع به نظر مي آيد جهت به 
سمت شدت كمتر است. هيچ نشانه اي 
وجود ندارد كه تاييد كند سويه اُميكرون 
بتواند به طور كامل از مصونيت ناشي از 
واكسن هاي موجود كوويد-۱۹ در امان 
بماند. او با اشاره به اطالعات اوليه افزود: 
واكسن هاي بسيار موثري داريم كه تا به حال در برابر 
همه سويه ها از نظر شدت بيماري و بستري شدن در 
بيمارستان اثربخش بوده اند. هيچ دليلي وجود ندارد 
كه انتظار داشته باشيم اينطور نباشد. با اين حال، 
رييس بخش فوريت هاي سازمان جهاني بهداشت 
اذعان كرد: اين امكان وجود دارد كه واكس��ن هاي 
موجود در برابر سويه اُميكرون كه حاوي بيش از ۳۰ 

جهش در پروتئين سنبله است، كمتر موثر باشد.

هشدار هواشناسي نسبت به تشديد آلودگي هواي تهران و اراك
سازمان هواشناس��ي با صدور هشدار 
زردرنگ از پايداري و سكون جو و در 
نتيجه آلودگي هوا در تهران و اراك از 
ش��روع هفته آينده خبر داد. سازمان 
هواشناسي با صدور هشدار زرد رنگ 
از پايداري هوا از ش��نبه )۲۰ آذرماه( 
تا يكشنبه )۲۱ آذرماه( در شهرهاي 
ته��ران و اراك خبر داد. ب��ر اثر وقوع 

اين پديده مخاطراتي همچون س��كون نسبي در 
جو، همراه با افزايش غلط��ت آالينده ها و كاهش 
كيفيت هوا قاب��ل انتظار اس��ت. در صورت عدم 
كنترل منابع آالينده )ثاب��ت و متحرك( افزايش 

شاخص كيفيت هوا تا حد ناسالم براي 
گروه هاي حساس و درمناطق صنعتي 
و پرتردد، احتمال افزايش ش��اخص 
كيفيت هوا درحد ناس��الم براي تمام 
گروه ه��ا وجود دارد. در اين ش��رايط 
جوي پرهيز از هر گونه رفت وآمد غير 
ضروري در سطح شهرها، به ويژه براي 
س��المندان، كودكان و افراد با سابقه 
بيماري، پرهيز از فعاليت هاي فيزيكي و ورزشي 
در فضاي باز و مديريت مصرف سوخت هاي فسيلي 
و زمان فعاليت واحدهاي صنعتي در سطح و حومه 

كالن شهرها در دستور كار قرار گيرد.

گليماندگار|
 حاال كه قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت براي اجرايي شدن ابالغ شده 
است، بايد ديد آيا تمامي شرايط براي اجرايي شدن اين 
قانون در جامعه فراهم شده است؟ اينكه تنها يك قانون 
به تصويب برس��د و ابالغ بشود، تنها يك گام كوچك 
در جهت رسيدن به هدفي است كه بايد تمام جوانب 
رسيدن به آن مورد بررسي قرار گرفته و شرايط براي 
دسترس��ي به هدف فراهم شود. خبرهايي كه مبني 
بر باال رفتن ميانگين س��ني در ايران هر روز منتش��ر 
مي ش��ود، اخباري است كه نگراني را به دل هر فردي 
مي اندازد، اينكه اگر قرار باشد جمعيت جوان كشور 
هر روز با كاهش مواجه شود و روز به روز بر تعداد افراد 
سالمند جامعه افزوده شود، نه تنها باعث از بين رفتن 
شور و حرارت جواني در كل كشور مي شود كه پويايي 
و تالش و البته پيشرفت را هم تحت تاثير قرار مي دهد. 
اما رسيدن به ش��رايطي كه بتوان در آن جوانان را به 
ازدواج ترغيب كرد و ماجراي فرزند آوري را به سرانجام 
رساند، نيازمند توجه ويژه مسووالني است كه قوانين را 
به تصويب مي رسانند اما عمدتا در فراهم آوردن شرايط 

اجرايي شدن قوانين چندان موفق عمل نمي كنند.

    ازدواج هايي كه كمرشكن شده اند
درست است كه به واسطه كرونا طي دو سال گذشته 
بسياري از زوج هاي جوان بدون برگزاري مراسم هاي 
آنچناني راهي خانه بخت شده اند، اما اين شرايط تنها 
به نفع دامادها بوده و در عوض شرايط بسيار بحراني 
را براي خانواده ع��روس كه مجبور به تهيه جهيزيه 
بوده ان��د، به وجود آورده اس��ت. ب��اال رفتن يك باره 
قيمت ها باعث ش��د تا تهيه ي��ك جهيزيه معقول با 
اس��تفاده از برندهاي ايراني كه مي توانست بين ۸۰ 
تا ۱۰۰ ميلي��ون تومان براي خانواده ها تمام ش��ود 
ناگهان به مبلغي بين ۳۵۰ ت��ا ۴۰۰ ميليون تومان 
افزايش يافت. حال اگر قرار باشد خانواده اي جهيزيه 
دخترش��ان را از برند هاي خارجي و وسايل ضروري 
و غيرضروري تهيه كنند ك��ه بايد مبلغي بين ۸۰۰ 

ميليون تا يك ميليارد تومان هم هزينه كنند.

در اي��ن ش��رايط چقدر مي ت��وان جوان��ان را براي 
ازدواج ترغي��ب ك��رد. اينك��ه تمام مس��ووالن از 
صرف��ه جويي و قناعت دم مي زنن��د، آيا به اين فكر 
كرده ان��د ك��ه تهيه حداقل ه��ا براي ي��ك زندگي 
ساده نيز از توان بس��ياري از خانواده ها خارج است. 
در ش��رايطي كه اكث��ر اف��راد اين روزه��ا درگير 
 معيش��ت هس��تند و وضعي��ت اقتصادي ش��ان 
خوب نيست، چطور مي توانند از پس هزينه تهيه 
جهيزي��ه آن هم به س��اده ترين ش��كل ممكن كه 
حداقل ۳۰۰ ميليون تمام مي شود، بربيايند؟ اين 
روزها ازدواج را هر طور بخواهيم مورد بررسي قرار 
بدهيم كمر شكن به نظر مي رسد. اين كه برگزاري 
مراسم ها به واسطه كرونا تعطيل شده اما در عوض 
تورم آنقدر زياد ش��ده كه چن��د برابرهمان هزينه 
هم هنگام تامين خانه بايد از سوي داماد پرداخت 
شود. اما حاال فقط بحث تهيه جهيزيه است و بس.

    برندهاي ايراني و قيمت هاي نجومي
پرويز مهرابي، فروشنده لوازم خانگي درباره هزينه هاي 
تامين جهيزيه در سال هاي قبل به »تعادل« مي گويد: 
در زماني نه چندان دور، شايد همين ۴ يا ۵ سال پيش 
اگر يك عروس مي خواست جهيزيه اش را با برندهاي 
ايراني بخرد، مي توانس��ت بدون اينكه وس��ايل غير 
ضروري را در ليست جهيزيه اش قرار بدهد با مبلغي 
بين ۶۰ تا ۷۰ ميليون راهي خانه بخت ش��ود، البته 
اگر مي خواس��ت كمي لوكس تر رفتار كند و وسايل 
غير ضروري مثل مايكروفر و ماشين ظرفشويي و ... 
را هم تهيه كند ممكن بود اين مبلغ به ۱۰۰ ميليون 
هم برس��د. البته بودن��د افرادي كه ب��ا مبلغي بين 
۴۰ تا ۵۰ ميليون هم در همان س��ال ۹۵ جهيزيه 
خريده اند و به خانه بخت رفته اند. در آن سال ها اگر 
مي خواستي يخچال برند داخلي بخري نهايت بايد 
مبلغي بين ۲ تا ۳ ميليون هزينه مي كردي آن هم 
براي خريد يخچال سايد. مارك هاي خارجي هم 

قيمت شان بين ۷ تا ۸ ميليون تومان بود. 
او مي افزاي��د: امروز براي خريد يخچ��ال داخلي بايد 
مبلغي بي��ن ۱۵ تا ۲۰ ميليون توم��ان هزينه كني و 

يخچال هاي خارج��ي هم از ۳۵ ميليون تومان به باال 
هستند. در اين شرايط واقعا تهيه جهيزيه براي خانواده 
عروس به معضل بزرگي تبديل ش��ده است. خيلي از 
خانواده ها واقعا توان خريد ندارند، مواردي بوده كه مادر 
و دختري به مغازه ما آمده اند و بعد از مطلع ش��دن از 

قيمت ها با چشم هاي گريان از مغازه رفته اند. 

    جهيزيه هديه اي است
در حد وسع خانواده عروس

پوران مهربان، روانشناس خانواده در مورد سختي هاي 
شروع يك زندگي مشترك به تعادل مي گويد: زماني 
بود كه تهيه جهيزيه و برگزاري مراسم و... جزو اتفاقات 
پر از شادي براي خانواده ها بود، بيشتر مساله در مورد 
پيدا كردن فرد مناسب براي پسر و دختر جواني بود 
كه در س��ن ازدواج قرار داشتند. آن زمان ها جهيزيه 
دختران به چند »طبق« خالصه مي شد. مساله ديگر 
اين است كه گذش��تگان جهيزيه را هديه اي از طرف 
خانواده عروس در حد وسع و توانشان مي دانستند در 
حالي كه امروز چنين چيزي اصال قابل قبول نيست 
و بايد همه چيز تمام و كمال باش��د. به همين خاطر 
نمي ت��وان از دختران جوان انتظار داش��ت كه با اين 
شرايط راهي خانه بخت شوند، اما حاال برگزاري مراسم 
و تهيه جهيزيه به مانع بزرگي بر سر راه ازدواج جوانان 
تبديل شده است، البته در اين شرايط بايد پيدا كردن 

خانه اي براي زندگي را هم به اين موانع اضافه كرد.
او درب��اره راهكارهاي اجرايي ش��دن قان��ون جواني 
جمعيت و ترغيب جوان��ان به ازدواج مي افزايد: به هر 
حال اگر مي خواهيم اين موارد اجرايي شود بايد شرايط 
آن را هم فراهم كنيم. در شرايطي كه تنها طي ۴ سال 
تورم به اين ش��كل افزايش پيدا مي كند، بسياري از 
خانواده ها به دليل همين مسائل مالي و اقتصادي از هم 
مي پاشند، شرايط روحي افراد در معرض آسيب قرار 
مي گيرد، ما چطور مي توانيم اميدوار باشيم كه قانوني 
مانند جواني جمعيت با موفقيت در جامعه اجرا شود.

متاسفانه در حال حاضر چارچوب خانواده ها به دليل 
مشكالت معيشتي بسيار شكننده شده است. همين 
مساله تامين جهيزيه در خانواده اي كه دختر دم بخت 

دارند، خود معضلي اس��ت كه باعث بروز اختالفات و 
مش��كالت زيادي مي شود. اين درس��ت است كه در 
شرايط كنوني بس��ياري از دختران جوان خودشان 
ش��اغل هس��تند و مي توانند برخي هزينه هاي خود 
را تامين كنند، اما در برابر اين تورم لجام گس��يخته 
خيلي ها از پا در مي آيند. همانطور كه در اين دو سال 
گذش��ته كه كرونا هم مزيد بر علت شد تا مشكالت 
اقتصادي دو چندان شوند، بسياري از خانواده ها از هم 
پاشيدند. فرقي نمي كند شما تازه ازدواج كرده باشي، 
يا ۱۰ س��ال از ازدواجت بگذرد، يك فرزند داش��ته 
باشي يا بيشتر، وقتي مشكالت از يك حدي بيشتر 
مي شوند، توان و تحمل انسان ها به پايان مي رسد. در 
اين مدت ميزان تنش در بين خانواده ها بيش از ۵۰ 
درصد افزايش داشته است. پس براي اينكه بخواهيم 
قانوني مانند جواني جمعيت اجرايي شود بايد ابتدا 

شرايط را براي اجرايي شدن آن فراهم كنيم.

    اقتصاد بحران زده و جوانان سرگردان
در روزهاي كنوني وضعي��ت ازدواج جوانان متأثر از 
اقتصاد بحران زده در وضعيت فوق قرمز قرار گرفته 
و آماره��ا نيز گوياي كاهش۴۰ درص��دي ازدواج در 
بين جوانان اس��ت. بيكاري، توزيع ناعادالنه ثروت، 
تش��كيل زندگي و حتي پايداري رابطه زوجين را با 

چالش مواجه كرده اس��ت. با اين وضعيت اقتصادي 
و فرهنگي، شماتت جوانان براي گريز از ازدواج قابل 
پذيرش نيست.  مصطفي اقليما، پدر علم مددكاري 
ايران با بيان اين مطلب ب��ه تعادل مي گويد: جوانان 
مشكالت ريز و درشت فراواني مقابل خود مي بينند 
كه همگي نتيجه ناديده گرفتن ازدواج و بهزيس��تي 
خانواده توس��ط مسووالن اس��ت. يكي از مشكالت 
پيش روي زوجي��ن، تهيه جهيزيه و امكانات رفاهي 
منزل مي باشد كه در شرايط كنوني تحت تاثير بحران 
اقتصادي افزايش قيمت شديدي داشته است. خريد 
جهيزيه از مهم ترين دغدغه  والدين و زوج هاي جوان 
به ش��مار مي رود. خريدي كه بر عهده دو طرف بوده 
و اين روزها بار مالي زي��ادي را به خانواده ها تحميل 
مي كند. اما با اين س��طح تورم گرچه خريد جهيزيه 
غير ممكن نيس��ت، ولي بسيار س��خت شده است. 
چرا كه قدرت خريد والدين در ايام كنوني نسبت به 
سال هاي گذشته بسيار پايين آمده است. به طور مثال، 
يك خانواده كارگري كه با حداقل حقوق يك ميليون 
توماني در سال ۹۵ بايد ۷ ميليون تومان براي خريد 
يخچال سايد خارجي يا مونتاژ داخل هزينه مي كرد در 
حال حاضر با حداقل حقوق ۴ ميليون تومان مجبور 
است بيش از ۳۵ ميليون تومان براي خريد همان مدل 
هزينه كند. يا براي خريد ماشين لباسشويي اتوماتيك 

با قيم��ت ۲ و نيم ميليون توماني س��ال ۹۵ چيزي 
حدود ۱۵ ميليون تومان در اين شرايط بايد بپردازد.

    فشار روحي و رواني افزايش مي يابد
اقليم��ا مي افزايد: در اين ش��رايط فكر مي كنيد چه 
اتفاقي رخ مي دهد، افزايش فشارهاي روحي و رواني 
بر خانواده و جوانان باعث بروز تنش ش��ده و ممكن 
است حتي آس��يب هاي بدتري را هم در پي داشته 
باش��د. ما اگر انتظار داريم جوانان ب��ه موقع ازدواج 
كنند، به موقع فرزند آوري كنند، بايد حداقل امكانات 
يك زندگي را براي آنها فراهم كنيم. با پرداخت وام 
نمي شود نيازهاي جوانان را برطرف كرد. جواني كه 
وام ازدواج مي گيرد بايد شغلي داشته باشد تا بتواند 
اقساط وام را پرداخت كند. بايد امنيت شغلي داشته 
باشد تا با خيال راحت زندگي كنند و به فكر اين باشد 
كه خانواده اش را ب��ا آوردن فرزند بزرگ تر كند. بايد 
دخل و خرجش با هم همخواني داشته باشد. وقتي 
يك زوج جوان مجبورند هر دو كار كنند، در نهايت هم 
حقوق يكي صرف هزينه اجاره خانه مي شود و حقوق 
ديگري براي خريد مايحتاج روزانه هزينه مي شود، 
چطور مي توانند به فكر فرزند آوري باشند. كساني كه 
مي گويند مشكالت اقتصادي ربطي به فرزندآوري 

ندارد، قطعا جايي از محاسباتشان اشتباه است. 

گزارش
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