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يادداشت- 1

ديپلماسي پلكاني براي دستيابي 
به توافق

آخرين دور مذاكرات ايران با 
كشورهاي 1+4 و امريكا در 
شرايطي به پايان رسيد كه 
بر اس��اس درخواست طرف 
ايراني، دو طرف براي دريافت 
آخري��ن راهنمايي ها راهي 
پايتخت هايشان شدند تا در 
فرصت هاي آتي گفت وگوها 
در پيش گرفته شود. علي باقري مذاكره كننده ارشد 
ايران بعد از پايان گفت وگوها اشاره كرد كه دو طرف 
پذيرفته اند گفت وگوها را بر اس��اس مذاكرات قبلي 
و توافق س��ال 94 )منظور برجام است( پيش ببرند. 
البت��ه از منظر تخصصي برخي م��وارد در مذاكرات 
مش��اهده مي ش��ود كه ضروري اس��ت اين شرايط 
ب��راي گفت وگوه��اي آت��ي تقويت ش��وند. يكي از 
موارد ضروري، ارايه يك اس��تراتژي مدون در حوزه 
گفت وگوها اس��ت. مورد بعدي ضرورت تقويت تيم 
مذاكره كننده ايراني اس��ت و نهايت��ا هم موضوعات 
مرتبط با اختيارات تيم مذاكره كننده است. معتقدم 
اين موارد در ادامه گفت وگوها بايد تقويت شوند تا تيم 
ايراني بتوانند دستاوردهاي افزونتري كسب كنند. 
واقع آن است كه شمايل بودجه 1401 كل كشور و 
اعداد و ارقام ثبت شده در آن نشان داد كه دولت براي 
بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور حساب جدي بر 
روي توافق آتي و احياي برجام باز كرده است. ايران 
ه��م در حوزه ه��اي بين المللي، ه��م در بخش هاي 
منطقه اي و هم در ح��وزه داخلي مطالباتي دارد كه 
پاس��خگويي به آنها در گروي احياي برجام اس��ت. 
جداي از ابعاد منطقه اي و بين المللي، موضوع بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي و معيشتي در داخل، باعث 
ش��ده تا مقوله پايان دادن به تحريم ها به عنوان يك 
ضرورت جدي مورد توجه قرار بگيرد.اگر گفت وگوها 
فرسايشي شود و روند احياي برجام با تاخير مواجه 
شود، اقتصاد ايران در سال آينده با كسري بودجه اي 
به مراتب بزرگ تر از سال 1400 روبه رو خواهد شد و 
متعاقب آن با مشكالت افزون تري مواجه خواهد شد. 
براي احياي برجام، اما به نظر مي رسد، ايران بايد نوع 
خاصي از انعطاف در مواضع را در پيش بگيرد. در واقع 
مطالب��ات حداكثري نبايد به عنوان يك خط قرمز و 
تابو مطرح ش��وند و بايد اين امكان فراهم ش��ود تا از 
طريق رويكردهاي انعطافي بتوان منافع حداثكري 
را براي كشور اس��تيفا كرد. مشخص است كه بدون 
در پيش گرفتن انعطاف ممكن است، نتوان تصويري 
از احياي برجام را نظيرس��ازي ك��رد. ايران مي تواند 
از طريق ديپلماس��ي پلكاني در ب��ازه زماني كوتاه و 
ميان مدت به س��رعت به يك نقطه مشترك با طرف 
مقابل دس��ت پيدا كند. به هر حال فرسايشي شدن 
مذاكرات، نه تنها براي ايران، بلكه براي طرف مقابل 
نيز غير قابل قبول اس��ت. ضمن اينك��ه غرب اعالم 
كرده اس��ت كه نمي تواند مذاكرات را در مدت زمان 
نامحدود ادامه دهد و به دنبال دستيابي به دورنمايي 
از توافق است. در اين شرايط پيشنهادي كه مي توان 
به مذاكره كنندگان داش��ت، آن است كه با استفاده 
از انعطاف هوشمندانه، ش��رايطي را ايجاد كنند كه 
معادله اي مبتني بر شرايط برد، برد شكل بگيرد. واقع 
آن است كه ديوار بلند بي اعتمادي ميان ايران و امريكا 
طي يك يا چند جلسه گفت وگو حل نخواهد شد.اين 
مش��كلي اس��ت كه طي دهه هاي متمادي ش��كل 
گرفته و حل و فصل آن هم به اراده جدي سياس��ي 
و راهبردي ميان دو طرف نياز دارد. در اين ش��رايط 
پيشنهاد عملي را كه مي توان مطرح كرد آن است كه 
از طرف مقابل خواسته شود تا مجموعه تحريم هاي 
ذيل برجام را بردارد تا ايران به بازار صادراتي نفت، گاز 
و ميعانات ب��از گردد و بتواند وضعيت اقتصادي خود 
را بازيابي كند. روند عادي سازي تجارت بين المللي 
خود را اس��تارت بزند، ش��بكه بانكي بين المللي به 
س��مت ايران باز كند و... در براب��ر اين حركت، ايران 
مي تواند به جاي غني سازي 60درصدي، غني سازي 
20درصد را در دس��تور كار قرار دهد تا نگراني هاي 
ط��رف مقابل نيز كاهش پيدا كند. از س��وي ديگر با 
توجه به ماهيت صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران، 
مي توان نظارت هاي آژانس را نه تنها در اراك بلكه در 
ساير مراكز مورد نظر احيا كرد. در واقع با استفاده از 
يك ديپلماسي پلكاني مي توان از مرحله چالش هاي 
مستمر به سمت يك درك مش��ترك حركت كرد. 
باي��د توجه داش��ت علي رغم تم��ام تفاوت هايي كه 
ايران و امريكا با هم دارند در شرايط فعلي يك نقطه 
مش��ترك نيز در مناس��بات ارتباطي اين دو كشور 
مشاهده مي شود. در حال حاضر هم ايران و هم امريكا 
مايل به باز كردن جبهه هاي نبرد نيستند و به دنبال 
گفت وگو هس��تند. امريكا به دليل مشكالتي كه در 
منطقه ايجاد كرده است، قادر به ايجاد يك جبهه نبرد 
تازه در منطقه نيست و خواستار حل مشكل از طريق 
گفت وگو اس��ت. از سوي ديگر ايران نيز مايل به حل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي خود از طريق سياست 
تنش زدايي است. اين فرصتي است كه از طريق آن 
مي توان يك نقطه مشترك را در ميان همه تفاوت ها 
و تضادهاي ميان دو كشور شناسايي كرد و از طريق 

آن گفت وگوها را شكل داد.

علي بيگدلي

مسووالن دولتي به صاحبان ثروت ونخبگان براي آمدن به ايران فراخوان دادند

امتياز به سرمايه گذاران مهاجر 
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 تغيير 
در روند قيمت ها

بي توجهي به وضعيت بازار 
سرمايه

 اعتياد و پيامدهاي 
خانوادگي آن

س��ازمان بورس تالش زيادي 
براي جلوگيري از قيمت گذاري 
دستوري انجام داده و جديدترين 
مورد آن به بح��ث خودروهاي 
لوكس برمي گردد. توجه رييس 
سازمان بورس به مساله مهمي 
مانند قيمت گذاري دس��توري 
موضوعي است كه از بدو حضور 
دكتر عشقي در اين سازمان ديده ش��د و اهالي بازار از اين 
رويكرد استقبال كردند. بزرگ ترين مشكل و تهديدي كه 
سال هاس��ت فعالين بازار سرمايه از آن گاليه مند هستند، 
بحث قيمت گذاري دس��توري اس��ت، بنابراين بسياري 
از س��هامداران به دلي��ل قيمت گذاري هاي دس��توري و 
پيامدهاي منفي آن سرمايه هاي خود را به بازارهاي ديگر 
و بخش ه��اي مختلف اقتصادي منتقل كرده اند. مس��اله 
اساسي كه در حال حاضر بازار سرمايه را نگران كرده است، 
موضوع قيمت گذاري خودرو است. با توجه به بسته بودن 
نمادهاي خودرويي و اينكه تاكنون بسته بودن نمادها تداوم 
داشته است، اين موضوع باعث بالتكليفي سهامداران شده 
و در بازار دو حالت نگراني و احتياط را ايجاد كرده اس��ت. به 
همين خاطر عبور از قيمت گذاري دستوري كمك بسيار 
مهمي به بازار سرمايه و به شركت هاي خودروساز مي كند. 
در حال حاضر ش��ركت هاي خودروس��از به شدت به نظام 
بانكي بدهكار هس��تند و زيان دهي آنها به ش��دت افزايش 
يافته است. به دليل قيمت گذاري دستوري، ساالنه بيش 
از يك ميليارد دالر زيان در قسمت هاي مالي خودروسازان 
شناسايي مي ش��ود. اين موضوع سبب وضعيت نامناسب 
شركت ها از نظر س��ودآوري به اشكال مختلف شده است. 
ضمن اينكه اخيراً ايران خودروي تبريز نيز متوقف شد كه 
عماًل بعيد است به مدار توليد بازگردد. به همين خاطر بحث 
توقف قيمت گذاري دستوري به عنوان يكي از مسائلي كه 
مي تواند به بازار سرمايه كمك كند بايد به صورت جدي در 
دستور كار مسووالن ذي ربط قرار گيرد. سهامداران حقيقي 
و حقوقي براي جلوگيري از قيمت گذاري دستوري و كاهش 
آسيب هايي كه اين موضوع بر بازارها و صنايع مختلف وارد 
مي كند، از نماين��دگان مجل��س و وزرا مي خواهند كه با 
رييس س��ازمان بورس در عبور هر چه سريع تر از هر گونه 
قيمت گذاري دس��توري همكاري الزم را داش��ته باشند. 
به هر حال قيمت گذاري دس��توري بزرگ ترين مش��كل 
اقتصاد ايران اس��ت. از اين منظر انتظار سهامداران از افراد 
صاحب نظر و صاحب نفوذ مثل وزرا و مس��ووالن مختلف 
اقتصادي اين است كه نهادينه سازي عبور از قيمت گذاري 
دستوري را به عنوان يك امر واجب اقتصادي در دستور كار 
قرار دهند. قيمت گذاري دستوري نه به... نفع توليد كننده و 
مصرف كننده است و نه به نفع بازار سرمايه. قيمت گذاري 
دستوري تنها به نفع دالالن و سوداگران منتهي مي شود. لذا 
مسووالن براي جلوگيري از وقوع رانت ها و توزيع فسادهاي 
گسترده بايد با هر گونه قيمت گذاري دستوري برخورد و آن 

را از ريشه قطع كنند.

همچنان بي اعتمادي در بازار 
وج��ود دارد و س��هامداران به 
دنبال خروج سرمايه خود از اين 
بازار هستند. بورس قرمزپوش 
و ش��اخص كل و هم وزن روند 
نزولي دارند. همچنين ارزش 
معامالت نيز كاهش��ي است. 
تقاضا از سمت حقوقي ها باال 
رفته و حقيقي ها امروز هم عرضه كننده بودند و بيش��تر 
تحرك ها در قيمت هاي پايين است. نماد هاي تاثيرگذار 
بر روي شاخص كل نمادهاي خودرو، وغدير و فوالد بودند 
و تحركات مثبت در صنعت شيميايي ها ديده شد.علي رغم 
قيمت هاي ارزنده اي كه در صنع��ت خودرو وجود دارد، 

همچنان در اين گروه شاهد عرضه هستيم.
روزهاي اخير ش��اهد تحركات باال و سفارشات فيك يا 
حذف اردر 60ميليوني در نماد خودرو بوديم. با توجه به 
تذكراتي كه از س��مت آقاي محسني اژه اي در خصوص 
تخلفات داده شده، اما همچنان شاهد تخلفاتي هستيم. 
با قيمت گذاري دس��توري نمي توان قيمت ها را كنترل 
كرد. در چند وقت اخير قيمت خودرو در بازار آزاد مجدداً 
افزايش يافته است. اگر سياست قيمت گذاري دستوري 
در اقتصاد ايران پاس��خگو بود قطعًا اكنون نبايد قيمت 
خودرو افزايش مي يافت. اين ديدگاه سياس��ي صرفًا به 
توليد كننده آس��يب زده و جز ايج��اد رانت براي عده اي 

خاص نتيجه ديگري ندارد.
امروز با شعار »بسه ديگه وقت عمله« و شعار »استيضاح 
وزي��ر ناكارآمد« و انتق��اد صريح نماين��ده اراك از وزير 
اقتصاد بابت فروش 8 هزار ميليارد اوراق شاهد اعتراضات 
به وضعيت بازار بوديم. به  نظر مي رس��د ع��دم تعادل و 
هماهنگ��ي در برنامه ريزي ها و اه��داف آقاي خاندوزي 
كه همزمان براي حل مشكالت در حوزه مسكن، موانع 
كس��ب و كار و اليحه اصالح سياست هاي كلي اصل 44 
باعث بي توجهي به وضعيت بازار سرمايه و وعده هاي داده 
شده شود. همچنين6 هزار ميليارد تومان براي صندوق 
تثبي��ت بازار در اليحه بودجه پيش بيني ش��ده كه عدد 
بسيار كمي است و تأثير چنداني در بازار نخواهد داشت. 
پيش بيني مي شود چند روز اثر تكانه هاي منفي بر بازار 
همچنان وجود داشته باشد تا كمي روند معامالت بهبود 
يابد.همانطور كه شاهد بوديم دستكاري هايي كه رييس 
قوه قضاييه نيز به آن اش��اره كرد، وجود دارد و همچنان 
باقي است. در صورت حمايت دولت، بازار رشد خواهد كرد. 
سهامدار عمده اكثر شركت ها دولت است اما فعال نشانه اي 
از حمايت و رش��د در بازار ديده نمي ش��ود. تا زماني كه 
حمايت از بازار صورت نگيرد، آينده برجام مشخص نشود 
و ثبات اقتصادي و سياسي شكل نگيرد، بازار سرمايه رشد 
نخواهد كرد. البته با توجه به خروج ش��اخص از مرزهاي 
مقاومتي، احتمال دارد بازار باز هم در همان نقطه انتهايي 
كانال 1.2 ميليون واحد مقاومت كند و اجازه ريزش بيشتر 
ادامه در صفحه 8 را ندهد.  

زماني كه صحبت از اعتياد 
در خانواده مي شود، بايد به 
مجموعه آسيب هايي كه اين 
مساله به كانون خانواده وارد 
مي كند، توجه كنيم. طالق 
تنها يكي از پيامدهايي است 
ك��ه اعتياد باع��ث به وجود 
آمدن آن مي شود. اما قبل از 
هر چيز مهم اين است كه چه عاملي باعث مي شود 
تا فرد به اعتياد روي بياورد. اعتياد اگرچه در شمار 
آسيب  هاي اجتماعي قرار مي گيرد اما بيشتر از هر 
چيز، ريشه در كژكاركردي رواني دارد؛ با اين نگاه، 
بخش مهمي از طالق ها ريشه در وابستگي به مواد 
يا همان سوءمصرف مخدرها دارند؛ درك اينكه يك 
فرد معتاد، ناتوان از تامين معاش، برآوردن نيازهاي 
غريزي و عاطفي خانواده است و مشكالت ارتباطي 
مهمي با اعضاي خانه و نزديكان دارد، دشوار نيست؛ 
با توجه به آمار فزاينده اعتياد به مواد مخدر در كشور 
كه گاه به باالي 4 ميليون نفر مي رس��د، اين عامل 
مهم در جدايي زوجين نقش ويژه اي دارد زيرا اعتياد 
در كن��ار پيامدهاي منفي اجتماع��ي و اقتصادي، 
خود به تنهايي مشكلي روان ش��ناختي است كه از 
جهات گوناگون، پيامدهاي منفي مهمي در ثبات و 

پايداري نهاد خانواده مي گذارد. 
در برخي منابع، نقش عامل اعتياد در طالق، تا ۵۵ 
درصد نيز برآورد شده است؛ اين رقم اگرچه دقيق 
قابل تعميم به همه خانواده ها نيس��ت و تا اندازه اي 
اغراق ش��ده به نظر مي رس��د اما مطالعات نش��ان 
مي دهد در دو دهه اخير، ميزان اعتياد به اندازه اي 
باال رفته كه در رديف يكي از 4 عامل اصلي جدايي 
زن و مرد قرار گرفته است؛ به ويژه كه فرد وابسته به 
مواد، به تدريج در ايفاي نقش هاي همسرانه و والدانه 

با دشواري هاي بزرگي مواجه مي شود. 
در پژوهش��ي كه نتايج آن سال 1۳9۷ در فصلنامه 
»زن و مطالعات خانواده« منتشر شد، تاثير اعتياد 
در خانواده هاي در حال طالق س��نجيده ش��ده كه 
براس��اس آن بعد از مش��كالت ارتباطي، اعتياد به 
عنوان دومي��ن عامل در ميل به طالق تش��خيص 

داده شده است. 
از اين منظر ب��راي كاهش آم��ار فزاينده طالق در 
كشور، يكي از راهكارها، كنترل اعتياد و جلوگيري 
از سير ابتال به آن از سوي اقشار وسيع  تر و همزمان 
مقابله با گس��ترش آن در س��نين كمت��ر و تعداد 

بيشتري از زنان است. 
در حالي از اختالل رواني در ميان ۳0 درصد جامعه 
سخن گفته مي شود كه هيچ نوع بيمه درماني براي 
مشاوره و روان درماني براي 84 ميليون ايراني وجود 
ندارد؛ در اين اوضاع چندوجهي، آيا انتظار كاهش...
ادامه در صفحه 8  

علي اصغر كيهان نياسهيال نقي پورهمايون دارابي 

دنيامالي از توافق با خارجي ها براي ساخت 
هر متر مربع آپارتمان به قيمت ۳  ميليون تومان خبر داد

 دالر و سكه همچنان روند 
باثبات روزهاي اخير را ادامه مي دهند

 ورود يك كشور اروپايي 
به ساخت مسكن دولتي

صفحه 5     صفحه 3    

 واكنش مثبت بازار ارز و طال
 به مذاكرات وين در هفته هاي آينده

نشانه هاي نزولي در بازار بيت كوين و 
عملكرد بهتر آلت كوين ها

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي :

بازار بيت كوين و سهام روز گذشته و هم زمان با كاهش 
تقاضاي خريداران با كاهش قيمت مواجه شد. جهش 
كوتاه مدت بيت كوين در اواخر هفته گذشته، با سقوط 
مجدد قيم��ت به زير 48,000 دالر به پايان رس��يد. 
اكنون آن طور كه از نمودارها پيداست، روند اصالحي 
اخير قيم��ت مي تواند در مح��دوده 46,000 دالر يا 
هر سطح ديگري كه تقاضا براي خريد و ورود به بازار 
افزايش يابد، تثبيت شود. به نظر مي رسد دوگانگي 
احساسات معامله گران همچنان ادامه دارد و در كنار 
نش��انه هاي صعودي، عواملي به چشم مي خورد كه 
مي تواند در ادامه بر قيمت ارزهاي ديجيتال تأثير منفي 
صفحه 6 را بخوانيد بگذارد.   

يافته ها حاكي از جريان يافتن اس��تيضاح رضا 
فاطم��ي امين، وزير صمت دولت س��يزدهم در 
مجل��س يازدهم اس��ت. به گفت��ه برخي منابع 
آگاه، استيضاح وزير صمت از روز چهارشنبه 2۳ 
آذر م��اه، در مجلس كليد خورده و نمايندگان از 
آن مطلع هستند. يافته ها نشان مي دهد پروسه 
استيضاح نخستين وزير صمت دولت سيزدهم، 
توسط لطف اهلل سياهكلي، نماينده مردم قزوين، 
آبيك و البرز، كليد خورده و نمايندگان در حال 
جمع آوري امضا براي رسميت بخشيدن به آن 
صفحه 2 و 7 را بخوانيد هستند.  

 رمزارزها 
در شيب نزولي

استيضاح فاطمي امين 
كليد خورد

يادداشت-2

طي بي��ش از ني��م قرن 
گذشته، سرمايه گذاري 
ح��وزه  در  نبوه��ي  ا
صنع��ت خودروس��ازي 
كش��ور ص��ورت گرفته 
اس��ت، اما علي رغم اين 
سرمايه گذاري انبوه، اين 
صنعت هرگز نتوانسته، 
مطالبات مردم را ب��راي بهره مندي از خودرويي 
ايمن با استانداردهاي حداقل كيفي و با قيمتي 
معقول پاسخ دهد. اين در حالي است كه بسياري 
از كش��ورها كه پ��س از اي��ران، اي��ن صنعت را 
راه اندازي كرده و سرمايه گذاري هايي به مراتب 
كمتر از ايران نيز داشته اند، توانسته اند گام هاي 
قابل توجهي در اين صنع��ت بردارند و برندهاي 
معتبري در اين صنعت ايجاد كنند. اما اين روند 
در ايران محقق نشده است و هنوز خودروهايي با 
استانداردهاي مطلوب در كشور توليد نمي شود. 
امروز مردم ايران باي��د هزينه هاي فراواني براي 
بهره من��دي از خودروهايي بپردازن��د كه واجد 
ويژگي هاي حداقلي كيفي و ايمني نيز نيستند. 
بر اساس آمارهاي مس��تند، تقاضاي عمومي در 
كش��ور در بازار خودرو، ساالنه 2ميليون دستگاه 
است كه خودروسازان كشور در خوش بينانه ترين 
حالت تنها قادر به پاس��خگويي ب��ه نيمي از اين 

تقاضا هستند. 
به عبارت روش��ن تر، عرضه و تقاضاي خودرو در 
كش��ورمان با هم متوازن نيست و اين روند باعث 
شده تا قيمت خودرو مدام در داالن صعودي قرار 
داشته باشد. در يك چنين شرايطي طبيعي است 
كه تنها راه بهبود وضعيت، يا افزايش توليد است 
يا واردات خودرو. اما بنا ب��ه داليل گوناگون اين 
ضرورت ها هرگز مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. 
خودروس��ازان، تنها مس��يري را كه براي تداوم 
حي��ات خود در پي��ش مي گيرن��د، افزايش نرخ 
خودرو اس��ت. زماني كه از خودروسازان چرايي 
اين گراني ها را جويا مي ش��ويم، اشاره مي كنند 
كه قيمت تمام ش��ده توليد خودرو افزايش پيدا 
كرده، بنابراي��ن ناچار به گران كردن نرخ خودرو 
هستند. اما واقع آن است كه صنعت خودروسازي 
كشورمان، نيازمند اصالح ساختار است. صنعت 
خودروس��ازي در ايران مانند بسياري از صنايع 
ديگر گران اداره مي ش��ود و بهره وري مناس��بي 
ندارد. هزينه اين سوءمديريت ها و اهمال كاري ها 
را نيز مردمي بايد بپردازند كه چاره اي جز مصرف 
خودروه��اي داخلي ندارن��د. يعني از يك طرف، 
توليد خودرو افزايش پيدا نمي كند از سوي ديگر 
اجازه واردات خودرو داده نمي ش��ود و مهم تر از 

همه، صنعت خودروس��ازي، بس��يار گران اداره 
مي شود. يعني تمام مسيرها به سمت سوءاستفاده 
از جيب مردم اس��ت. اين مصرف كننده است كه 
بايد هزينه س��وءمديريت هاي موجود در صنعت 
خودروس��ازي را بپ��ردازد و چند براب��ر قيمت 
واقعي خودروه��ا را براي خريد بپردازد. در طول 
دهه هاي گذش��ته، هر زمان كه مجالس وقت يا 
مسووالن نسبت به اين وضعيت خودروسازي در 
كشور پرسشي را مطرح كرده اند، خودروسازان و 
مديران صنعت كشور، وعده اصالح ساختار، رشد 
توليد و بهره وري را داده ان��د، اما در عمل اتفاقي 
نيفتاده است. خودروسازان بدون توجه به فشار 
سنگين اقتصادي و معيشتي بر شانه هاي مردم 
به هر بهانه اي نرخ خودرو را افزايش مي دهند و بر 
سوداگري هاي موجود در بازار خودرو مي افزايند. 
نمايندگان در دوره يازدهم از ابتدا تالش كردند 
كه وضعيت عرضه و تقاضا در بازار خودرو را بهبود 
بخشند. ابتدا از سوي خودروس��ازان و متوليان 
وعده داده شد كه توليد خودرو به سرعت افزايش 
پيدا مي كند و رش��د كيفي در دس��تور كار قرار 
مي گيرد. اما نه تنها اين وعده ها محقق نشد، بلكه 
خودروس��ازان قيمت هاي خودرو را نيز افزايش 

دادند. 
اين روند براي نمايندگان قابل قبول نيس��ت و با 
توجه به اهميت موض��وع راهكارهايي را تدارك 
ديدن��د تا وضعيت بهبود پيدا كن��د. بعد از بحث 
و تبادل نظرهاي فراوان، نهايتا طرح اس��تيضاح 
وزير صمت در دستور كار نمايندگان قرار گرفت. 
به عنوان طراح اين طرح معتقدم كه مي بايست 
اصالح س��اختار در وضعيت خودروسازي كشور 
ص��ورت بگيرد. م��ردم ايران كه ط��ي دهه هاي 
گذشته س��رمايه گذاري هاي فراواني براي رشد 
صنعت خودروس��ازي صورت داده اند، شايسته 
يك چنين اجحاف هايي نيستند. صنعت خودرو 
چ��اره اي ن��دارد، جز اينك��ه قيمت تمام ش��ده 
توليد خ��ودرو را كاهش دهد تا ن��رخ خودرو در 
كشور تعديل ش��ود. ايران يكي نيروهاي انساني 
ارزان قيمت را در سطح جهان دارد. از سوي ديگر 
انرژي ارزان قيمتي را نيز در اختيار توليد كنندگان 
ق��رار مي دهد. در اين ش��رايط قيمت خودرو در 
ايران به نس��بت ساير كشورها بس��يار باالست، 
ضمن اينكه كيفيت و استاندارد پاييني نيز دارد. 
بر اين اساس طرح اس��تيضاح وزير صمت دنبال 
مي ش��ود تا به مطالبات م��ردم و نمايندگان در 
حوزه صنعت خودرو پاس��خ داده ش��ود. با اقبال 
نماين��دگان معقتدم اين ط��رح مي تواند، زمينه 
اصالح ساختار در صنعت خودروسازي را فراهم 

سازد.

لطف اهلل سياهكلي

 داليل استيضاح احتمالي 
وزير صمت

ساختار جديد اما عجيب صمت!

 »تعادل« ابالغيه سازمان بورس 
براي شفافيت مصرف انرژي صنايع را بررسي مي كند

بورس شفاف مي شود

 از حذف نسخ كاغذي تا گراني 
بي رويه دارو و عدم تخصيص ارز نيمايي

بيماران سرگردان و مسووالن منكر

ب��راي ج��ذب س��رمايه گذاران مهاج��ر چه باي��د كرد؟ 
برگزاركنندكان همايش»بررسي ظرفيت هاي اقتصادي 
و تجاري مهاجران در توس��عه روابط با همسايگان« براي 
پاسخ به اين پرسش از راه هاي جذب وحفظ سرمايه هاي 
مهاجران خارج��ي در ايران گفتند. يك��ي از برنامه هاي 
سازمان سرمايه گذاري ايران، رفع مشكالت مربوط به اقامت 

طوالني مدت سرمايه گذاران و مهاجران داراي سرمايه است. 
همچنين به افراد خارجي كه داراي امكانات و نخبه هستند 
و چنانچه خودشان را از آنسوي مرز معرفي كنند، ويزاي 
كار داده مي شود. امتياز ديگر اين سازمان به اتباع خارجي 
داراي ثروت وسرمايه اين است كه اگر اثبات كنند سرمايه 
خود را در كشور براي كارآفريني صرف خواهند كرد، سهام 

شركت هاي بزرگ واگذار مي شود. درهمين حال، دبيركل 
اتاق تهران از تالش اين اتاق براي تشكيل و راه اندازي تشكل 
تجار غيرايراني مقيم، خبر داد و از تجار و س��رمايه گذاران 
افغان براي حضور در اين تشكل دعوت كرد. البته نمايندگان 
بخش خصوصي به حاكميت در ايران گوشزد كرد كه حضور 
اتباع مهاجر در ايران، يك فرصت اقتصادي و تجاري بزرگ 

اس��ت. همچنين در اين همايش بر رفع دغدغه و نگراني 
مهاجران تاكيد و درخواس��ت شد كه شرايط براي كسب 
وكار مهاجران افغان تسهيل شود و قوانين دست و پاگير از 
مقابل تاجران و سرمايه گذاران برداشته شود. از سوي ديگر، 
مقررات و الزامات سخت گيرانه در وزارت كار براي اشتغال 
صفحه 7 را بخوانيد مهاجران مرتفع شود تا...  



عالوه بر نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري كه در 
زم��ان رقابت هاي انتخاباتي، بارها ب��ر اين نكته تاكيد 
كردند كه اقتصاد را نبايد به نتايج مذاكرات گره بزنيم 
و بايد راهكارهاي موثر در جهت رشد توليد ارايه شود، 
بس��ياري از اقتصاد دانان نيز معتقدند كه دولت نبايد 
روند دولت قبلي را در پيش بگيرد و بايد تالش كند كه 
مشكالت داخلي را حل كند.  البته دسته اي از صاحب 
نظران معتقدند كه رفع مش��كالت اقتصاد ايران بدون 
ايجاد روابط با كشورهاي خارجي و بازارجهاني ممكن 
نيست و ايران بايد ضوابط تجارت خارجي را بپذيرد تا 
هزينه هاي مبادله كاهش يافته وروابط بانكي و تجاري 
و فناوري با دنيا تقويت ش��ود.  امادر عين حال عده اي 
از صاحب نظران مي گويند كه با وجود ادامه تحريم ها 
مي توان اقدامات داخلي رادر جهت شايس��ته ساالري 
انجام داد. اين اقتصاددانان براين اعتقادند كه نتيجه رفع 
احتمالي تحريم ها در كوتاه مدت مشخص نخواهد شد، 
بنابراين بايد بدون در نظرگرفتن آن مشكالت داخلي 
اقتصاد ايران حل ش��ود. به گزارش ايِبنا، نخستين دور 
مذاك��رات رفع تحريم ها مي��ان نمايندگان جمهوري 
اسالمي ايران و ۱+۴ در دولت »سيد ابراهيم رييسي« 
از روز هشتم آذرماه در شهر وين كليد خورد و براساس 
اعالم نظر عل��ي باقركني، مذاكره كننده ارش��د ايران 
مذاكرات ف��وق با هدف لغو تحريم ه��اي غيرقانوني و 
غيرانساني عليه مردم ايران آغاز و همچنان ادامه دارد. 
علي باقري كني، معاون سياسي وزير امور خارجه پيش 
ازش��روع مذاكره بين اي��ران و ۱+۴ گفت: »لغو تمامي 
تحريم هاي مرتبط با برجام از جمله تحريم هاي اعمال 
شده در چارچوب كارزار فش��ار حداكثري شرط الزم 
براي موفقيت در مذاكرات است. الزم به يادآوري است 
كه تحريم هاي ظالمانه عليه ايران حوزه هاي مختلف 
مانند نفت و انرژي، كش��تيراني، بيمه، نهادهاي مالي، 
صنايع و بانك  مركزي را هدف گرفته و برخي از اشخاص 

سياسي و اقتصادي را نيز شامل مي شود.  شكي وجود 
ندارد كه رفع تحريم حوزه انرژي ايران كه شامل خريد 
و فروش نفت و گاز، محصوالت پتروشيمي، همكاري 
بين المللي و دسترسي به درآمد حاصل از آنها مي شود، 
همچنين از بين رفتن تحريم بانكي كشور مساله حياتي 
براي اقتصاد ايران  به حساب مي آيد. مذاكره كنندگان 
هم چه در زماني كه به دنبال دستيابي به برجام بودند و 
چه امروز همواره درصدد بوده اند كه برحذف تحريم ها 
اصرار بورزند. حتي در اين دور از مذاكرات همانطور كه 
به نقل از مذاكره كننده ارشد كشورمان آورده شد، تاكيد 
شده تنها مساله اي كه سبب خواهد شد تا مذاكرات به 
سرانجام برسد، لغو تحريم ها است. با اين حال در صورتي 
كه تيم مذاكره كننده ايراني به نتيجه مورد توجه خود 
دس��ت پيدا نكند، چه بايد كرد؟ آيا اين درس��ت است 

كه سرنوشت اقتصاد كش��ور به مذاكرات گره خورد و 
درصورت عدم نتيجه نااميدي براي مردم به س��وغات 
آورد؟ شكي وجود ندارد كه جواب قطعي در اين زمينه 
همانطور كه در بودجه هم توسط رييس جمهوري مورد 
اشاره قرار گرفت، منفي است و نكاتي وجود دارد كه با 
درنظر گرفتن آنها مي توان از شرايط سخت جلوگيري به 
عمل آورد. يكي از مسائل بسيار مهم دراين زمينه كسري 
بودجه است كه براس��اس گفته هاي رييس جمهوري 
و رييس س��ازمان برنامه و بودجه چنين بر مي آيد كه 
رويكرد دولت سيزدهم معطوف به بستن بودجه بدون 
كسري  است زيرا بر كسي پوشيده نيست كه هر اندازه 
كسري بودجه كمتر باشد، كنترل و مهار نقدينگي و تورم 
هم بهتر صورت خواهد گرفت.  براي دست يافتن به اين 
مهم بايد تراز عمليات بودجه مثبت باشد، به اين معنا؛ 

مخارج دولت نبايد بيشتر از درآمدهاي خارج از فروش 
نفت باشد و در حالت كلي بودجه كشور در بخش درآمد 
و هزينه نياز دارد تا به يك سروس��اماني برسد. زماني 
بودجه بدون كسري خواهد بود كه هزينه ها از درآمدها 
جلو نزند. بيشترين منبع درآمدي دولت، بخش ماليات 
است و اكثر كشورها براي تأمين مالي نيازهاي عمومي، 
مشترك يا توافق شده ملي و كاركردهاي دولت، داراي 
سيستم مالياتي هس��تند، اما نظام مالياتي ايران دچار 
چالش ها و آس��يب هاي متعددي است كه بايد ضمن 
شناسايي اين آسيب ها راهكار اساسي براي جبران آن 
هم مورد توجه قرار گيرد. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد 
از تالش دولت براي رفتن به س��مت ماليات بر عايدي 
سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد سخن گفته است كه 
براساس آن مي توان ماليات بر خانه هاي خالي، خانه ها و 
امالك گران قيمت، خودروهاي لوكس، ماليات بر سكه 
و طال و غيره را مورد توجه قرار داد، اما مساله مهم دراين 
قسمت اجراي صحيح است كه با كمترين توجه روبرو 
بوده است. مساله مهم ديگر خودداري از چاپ پول است 
كه اين مس��اله يكي از حركت هاي بسيار پراهميت به 
حساب مي آيد و نياز به برداشت گام هاي محكم جهت 
اصالح و نظارت بر نظام بانكي كشور را بيش از هميشه 
پراهميت نش��ان مي دهد. مواردي كه به آن اشاره شد، 
پيش نيازهاي مهمي براي تحقق و تداوم رشد اقتصادي 
كشور است و تا زماني كه اقتصاد كالن سروسامان پيدا 
نكند رش��د اقتصادي پايدار، اثرگذار درافزايش ثروت 
ملي، كاهش بيكاري، كاه��ش فقر و ... رخ نخواهد داد، 
بنابراين دقيقا برهمين اساس است كه نبايد مشكالت 
اقتصادي را به مذاكرات برجام گره زد. چنانچه اين اتفاق 
روي دهد، بسيار عالي است، ولي در صورتي كه غير از 
آن اتفاق افتد، راه هايي وجود دارد كه بتوان با مورد توجه 
قراردادن آنها كشور را نه تنها بدون هيچ اضطرابي اداره 

كرد، بلكه گام هايي هم رو به جلو برداشت.
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واكنش ايران به ادعاهاي 
ديپلمات هاي سه كشور اروپايي

سعيد خطيب زاده گفت: برخالف ادعاي طرف غربي در 
مورد درخواست ايران براي وقفه در مذاكرات، هم خود 
اين كش��ورها و هم ديگر اعضاي ۱+۴ كامال در جريان 
هس��تند كه اين زمان بندي، تفاهمي دسته جمعي و 
اتفاقا با در نظر گرفتن تعطيالت طرف هاي اروپايي به 
مناسبت كريسمس و س��ال نوي مسيحي بوده است. 
به گزارش ايسنا، س��خنگوي وزارت امور خارجه شب 
گذشته در پاسخ به س��وال خبرنگاران درباره اظهارات 
غيرواقعي و خبرسازي ديپلمات هاي سه كشور اروپايي 
عضو ۱+۴ در مورد زمانبندي بازگشت هيات ها در اين 
دور از گفت وگوها اظه��ار كرد: »بر خالف ادعاي طرف 
غربي در مورد درخواست ايران براي وقفه در مذاكرات، 
هم خود اين كشورها و هم ديگر اعضاي ۱+۴ كامال در 
جريان هستند كه اين زمان بندي، تفاهمي دسته جمعي 
و اتفاقا با در نظر گرفتن تعطيالت طرف هاي اروپايي هايي 
به مناسبت كريسمس و سال نوي مسيحي بوده است. 
خطيب زاده با يادآوري اينكه اين بار نخس��ت نيس��ت 
كه طرف هاي غربي به تحريف واقعيت و درز اطالعات 
نادرست متوسل مي شوند، تاكيد كرد: اين سه كشور 
شايد خواسته اند با اين ادعاي غيرواقعي به نوعي جبران 
درخواس��ت دور قبل خود براي بازگشت زودهنگام به 
پايتخت هاي ش��ان را كرده باشند. س��خنگوي وزارت 
امور خارجه در پايان عنوان كرد: اين كش��ورها بايد به 
جاي اصرار بر بازي نخ نماشده و بي فايده مقصرنمايي، 
براي پيشرفت گفت وگوها جديت و اراده به خرج دهند.

استيضاح فاطمي امين كليد خورد
يافته ها حاكي از جريان يافتن استيضاح رضا فاطمي 
امين، وزير صمت دولت س��يزدهم در مجلس يازدهم 
است. به گفته برخي منابع آگاه، استيضاح وزير صمت 
از روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه، در مجلس كليد خورده و 
نمايندگان از آن مطلع هستند. يافته ها نشان مي دهد؛ 
پروسه استيضاح نخستين وزير صمت دولت سيزدهم، 
توسط لطف اهلل سياهكلي، نماينده مردم قزوين، آبيك و 
البرز، كليد خورده و نمايندگان در حال جمع آوري امضا 

براي رسميت بخشيدن به آن هستند.
فاطمي امين حدود چهار ماه پيش به عنوان وزير صمت 
دولت سيزدهم به مجلس معرفي شده بود و نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي هم در تاريخ سوم شهريور ماه 
۱۴۰۰، با ۲۰۵ راي مواف��ق، ۶۰ راي مخالف، ۱۴ راي 
ممتنع و ۶ راي س��فيد با تصدي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از سوي سيد رضا فاطمي امين موافقت كرده 
بودند. الزم به ذكر است؛ در صورت استيضاح وزير صمت، 
سيد رضا فاطمي امين نخستين عضو كابينه سيزدهم 
خواهد بود كه از مجل��س كارت قرمز گرفته و دولت را 

ترك خواهد كرد.
نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي از جمع آوري تعدادي امضا براي استيضاح وزير 

صنعت دولت سيزدهم خبرداد.
به گ��زارش اقتصادآنالين ب��ه نقل از دانش��جو، جواد 
حسيني كيا نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي از جمع آوري تعدادي امضا براي 
اس��تيضاح فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت 

دولت سيزدهم خبرداد.

تامين ارز مورد نياز دارو 
با سهميه جديد

بر اساس دستور رييس جمهور محترم درخصوص 
»ضرورت توجه به تامين و تخصيص ارز مورد نياز 
دارو و مواد اوليه«، بانك مركزي با هماهنگي وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي و براس��اس 
اولويت ه��اي اعالم��ي آن وزارتخانه، ب��ا توجه به 
تخصيص سهميه جديد در اين خصوص، حداكثر 
تالش الزم را ب��راي تامين ارز م��ورد نياز معمول 

خواهد كرد.
الزم به ذكر اس��ت با توجه به تعيين سهميه جديد 
براي وزارت بهداش��ت، بانك مركزي با هماهنگي 
وزارتخانه مربوطه، نس��بت به تامين ارز مورد نياز 
واردات دارو و مواد اوليه ان، به فوريت اقدام خواهد 
كرد.  در راستاي تامين ارز مورد نياز دارو و تجهيزات 
پزشكي از محل س��هميه ارزي وزارت بهداشت، از 
ابتداي سال تاكنون، حدود ۲.۵ ميليارد دالر به نرخ 
ارز ترجيحي براي تامين مواد اوليه و دارو و تجهيزات 
پزشكي بر مبناي تعيين اولويت توسط وزارتخانه 

ياده شده تامين ارز صورت گرفته است
شايان ذكر اس��ت عالوه بر مبلغ فوق به ميزان ۱.۵ 
ميليارد دالر نيز به ن��رخ ارز ترجيحي براي تامين 
واردات واكس��ن كرونا و تجهيزات پزش��كي توليد 

داخلي تامين ارز صورت پذيرفته است.

توافق بانك مركزي 
و وزارت صمت 

مديركل روابط عمومي بانك مركزي از تش��كيل 
كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت صمت در 
عالي ترين س��طح و با هدف هماهنگي حداكثري 

سياست ها و تدابير ارزي و تجاري كشور خبر داد.
مديركل روابط عمومي بانك مركزي با اش��اره به 
تشكيل كارگروه مش��ترك بانك مركزي و وزارت 
صمت در عالي ترين س��طح و ب��ا هدف هماهنگي 
حداكثري سياست ها و تدابير ارزي و تجاري كشور 
اعالم كرد در نخستين جلس��ه اين كارگروه كه به 
رياست وزير صمت و رييس كل بانك مركزي برگزار 
شد دو موضوع »مجوز واردات اعتباري« و »ايجاد 
تعرفه هاي بيشتر در رويه واردات در مقابل صادرات 
خود« مورد توافق قرار گرفت. اين كارگروه قرار است 
بصورت هفتگي برگزار شود. جزييات تصميم مهم 

نخستين جلسه، به زودي اعالم خواهد شد.

ركورد تاريخي 
كاهش ارزش لير رقم خورد

 تركيه يك بار ديگر نرخ بهره را در اين كشور كاهش 
داد و پس از آن ارزش لير با ۵ درصد كاهش ركورد 
تاريخي را رقم زد. به گزارش رويترز، بانك مركزي 
تركيه با وجود باال رفتن قيمت كاالها يك بار ديگر 
نرخ بهره را كاهش داد. اين در حالي است كه در چند 
ماه گذشته تورم افزايش يافته و خريد براي بسياري 
از مردم سخت شده است. بر اساس اين گزارش پس 
از كاهش نرخ بهره، ارزش لير كاهش يافت و ركورد 
تاريخي ثبت كرد. براساس آمارهاي رسمي كميته 
سياست گذاري مالي بانك مركزي تركيه، مسووالن 
نرخ بهره را در اين كشور از ۱۵درصد به ۱۴ درصد 
كاهش داده اند نرخ تورم در حال حاضر ۲۱ درصد 
است. اوايل صبح ارزش لير ركورد تاريخي كاهشي 
را در برابر دالر تجربه كرد و هر ۱۵.۶ لير در برابر يك 
دالر معامله شد و كاهش ۵ درصدي را از روز گذشته 
تاكنون داشته است. ارزش پول تركيه از ابتداي سال 

تاكنون نيمي از ارزش خود را از دست داده است. 

افزايش قيمت طال در هند 
افزايش تعداد جش��ن هاي ازدواج در هند به دنبال 
برداشته ش��دن محدوديت هاي كرونايي، احتمااًل 
واردات طالي اين كشور را در سال جاري ميالدي 
به ۹۰۰ تن مي رساند كه باالترين رقم طي ۶ سال 

گذشته است.
به گزارش بلومب��رگ، تعداد مراس��م هاي ازدواج 
در هند طي ماه گذش��ته به دنبال برداش��ته شدن 
محدوديت هاي كرونايي افزايش يافته است. حدود 
۲،۵ ميليون مراسم ازدواج از اواسط ماه نوامبر در اين 
كشور برگزار شده كه يك چهارم تعداد ساالنه اين 
مراسم ها در هند است. اين اتفاق به دنبال برداشته 
شدن محدوديت هاي كرونايي درمورد اجتماعات 
افتاده  و كاماًل به نفع جواهرفروشان هند بوده است. 
تقاضا براي طال در هند طي ۲ سال گذشته كاهش 
قابل توجهي داشته است. همه گيري كرونا بسياري 
از مراسم هاي ازدواج را كه منبع اصلي تقاضاي طال 

در اين كشور هستند به تعويق انداخته بود.

 بورس تركيه تعطيل شد
بازار سهام تركيه به  دنبال سقوط ارزش لير به كمتر 
از ۱7 در برابر دالر امريكا در روز جمعه، فعاليت خود 
را متوق��ف كرد. لير بيش  از نيمي از ارزش خود را از 
ابتداي ۲۰۲۱ از دس��ت داده اس��ت. بورس تركيه 
طي بيانيه اي اعالم كرد: »از ساعت ۱۶:۲۴ به وقت 
استانبول، نقل  و انتقاالت مالي موقتا در بازار سهام 
متوقف شده اس��ت.« ارزش لير تركيه در بحبوحه 
فشار رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين كشور 
بر بانك مركزي براي پايين آوردن هزينه وام گيري 
جهت تقويت رشد اقتصاد سقوط كرده است. بانك 
مركزي از ماه سپتامبر نرخ بهره را ۴۰۰ واحد پايين 
آورده اس��ت. اين بانك طي دو س��ال گذشته سه 
ب��ار با فروش دالر، در بازار ارز مداخله كرده اس��ت. 
طبق گزارش آژانس اعتبارسنجي اس پي گلوبال، 
سياس��ت هاي پولي دولت تركيه به همراه كاهش 
ارزش لير، تورم در اين كش��ور را در اوايل ۲۰۲۲ تا 
۳۰درصد افزايش مي دهد. اين آژانس رتبه اعتباري 

تركيه را تا محدوده منفي پايين آورده است.

مشكالت داخلي بايد بدون انتظار رفع تحريم در ميان مدت حل شود

اقتصاددانان: حل مشكالت اقتصادي به نتيجه مذاكرات گره نخورد

از عيدي عجيب تا ركورد  در  برداشت هاي ارزي

اقتصاد كشور دچار تورم ركودي شده است

در صورت تصويب برداش��ت ۲۰ درصد از سهم صندوق 
توس��عه ملي از درآمدهاي نفتي در سال آينده، باالترين 
حد برداشت از صندوق طي سال هاي گذشته رقم خواهد 
خورد و سهم آن به نصف مي رسد. اين درخواست در حالي 
در بودجه مطرح شده كه مجوز آن بايد از سوي مقام معظم 
رهبري صادر شود، در حالي كه ايشان پيش از اين هم نسبت 
به چنين روالي در دولت ها انتقاد داشته اند و برداشت دولت 
براي امسال را نيز مش��روط كرده  بودند. به گزارش ايسنا، 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ از اين حكايت داشت كه برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملي همچنان ادامه دارد؛ به گونه اي 
كه دولت پيشنهاد كرده است از سهم ۴۰ درصدي صندوق 
از درآمدهاي نفتي، ۲۰ درصد را به عنوان وام برداشت كرده 
و تنها ۲۰ درصد واريز كند. اين پيشنهاد البته عجيب نيست 
و رويكرد دولت ها در رابطه با منابع صندوق توسعه تكرار 
همين روند بوده و از ابتداي تاسيس صندوق تاكنون فقط 
ميزان برداشت ها تغيير كرده است. صندوق توسعه ملي در 
اواخر سال ۱۳۹۰ كار خود را آغاز كرد و قرار بود بخشي از 
عوايد ناشي از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و فرآورده هاي 
نفت��ي به س��رمايه گذاري هاي مولد اقتص��ادي تبديل و 

همچنين سهم نسل هاي آينده از اين منابع حفظ شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف شد در 
سال اول ۲۰ درصد منابع ناشي از فروش نفت و فرآورده هاي 

آن را به صندوق واريز و ساالنه سه درصد به آن اضافه كند.
از سال ۱۳۹۶ و با اجراي برنامه ششم توسعه مقرر شد ۳۰ 

درصد واريز و ساالنه دو درصد اضافه شود، اما آنچه در عمل 
اتفاق افتاده نش��اني از اجراي تكاليف قانون برنامه ندارد و 
گرچه يكي از اهداف راه اندازي صندوق توسعه ملي كاهش 
وابستگي بودجه دولت ها به نفت بود اما در عمل با تشديد 
تحريم ها و كاهش درآمدهاي نفتي دولت ها پيشنهاد واريز 
كمتر منابع صندوق و در اختيار گرفتن مازاد آن را داشتند.

عيدي ۸۰ هزار توماني از ذخاير ارز
برگشت به گذش��ته و مروري بر عملكرد سه دولت نشان 
مي دهد كه دولت دهم گرچه سهم صندوق را طبق قانون 
واريز كرده ولي طي اقدامي عجيب در اواخر س��ال ۱۳۹۱ 
حدود ۲.7 ميليارد دالر از منابع صندوق را برداشت و خرج 
عيدانه حدود ۸۰ هزار توماني به هر ايراني كرد كه در نتيجه 
آن به غير از هشدار تورمي كه كارشناسان داشتند، دولت  
بعد را به صندوق بدهكار كرد و هنوز گزارشي در مورد تسويه 

كامل اين بدهي منتشر نشده است.

جدال درباره برداشت هاي تورم زا در دولت 
روحاني

 در دولت يازدهم و دوازدهم نيزعمدتا پيشنهاد واريز ۲۰ 
درصد از منابع صندوق مصوب شد و مابقي در اختيار دولت 
قرار داشت، ولي در سال گذشته بود كه با وجود درخواست 
مجدد در اليحه بودجه ۱۴۰۰ براي واريز ۲۰ درصدي و 
برداشت ۱۸ درصد باقي مانده، مقام معظم رهبري با اين 

درخواس��ت موافقت نكردند و برداشت را مشروط اعالم 
كردند. بر اين اساس، در قانون بودجه امسال مصوب شد 
از پيش بيني فروش ۲.۳ ميليون بشكه نفت در روز، از سهم 
۳۸ درصدي صندوق توسعه ملي، تا يك ميليون بشكه 
دولت ۲۰ درصد واري��ز و ۱۸ درصد به صورت بدهي در 
اختيار داشته باشد ولي مازاد بر آن، تمام ۳۸ درصد كامل به 
صندوق واريز شود. در يكي - دو سال اخير با روند افزايشي 
تورم، آنچه به محل اختالف دولت و بانك مركزي تبديل 
شد، اثر تورم زايي برداشت هاي دولت از صندوق توسعه 
ملي با وجود مصوبه قانون بودجه بود، بانك مركزي تاكيد 
داش��ت كه با توجه به عدم دسترس��ي به منابع صندوق 
توسعه ملي، اين برداشت نوعي استقراض كوتاه مدت از 
بانك مركزي به ش��مار رفته و عامل افزايش پولي و تورم 
است با اين حال دولت موافق اين نظر نبود و بارها اختالف 
نظرهاي مديران مربوطه در اين باره رسانه اي شد. اما دولت 
سيزدهم كه از ابتداي ورود خود بر عدم استفاده از منابع 
تورم زا در بودجه تاكيد داشت، در همين رابطه صندوق 
توسعه ملي را نيز مورد اشاره قرار داده بود. ميركاظمي - 
رييس سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش مخالفت 
با برداشت از صندوق توس��عه ملي را اعالم و در انتقاد از 
هزينه هاي دولت گفته بود كه »هزينه هاي دولت در هشت 
سال گذش��ته ۱۰ برابر شده است، برداشت هاي مكرر از 
صندوق توسعه ملي به چه معنا است. از وزير اقتصاد در 
مجلس سوال كردم چرا از صندوق مكرر برداشت مي كنيد. 

اوراق، بدهي به بانك ها، آيا امسال امكان استفاده از تنخواه 
وجود دارد؟« وي چندي پيش هم در جريان تدوين اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ تاكيد داشت كه گرچه در سال ۱۴۰۰ ناچار 
به استفاده از منابع صندوق هستند اما براي سال ۱۴۰۱ 
دولت هيچ برنامه اي براي استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي نخواهد داشت و به سمت خلق پول نمي رود و دولت 
از منابع صندوق براي بودجه استفاده نمي كند مگر براي 
پيش��راني اقتصاد و پروژه هاي بخش خصوصي و ايجاد 

زيرساخت در توسعه كشور.
در ش��رايطي انتظار مي رفت كه درخواست برداشت از 
مناب��ع صندوق ديگ��ر در اليحه بودجه وجود نداش��ته 
باشد اما رونمايي از اليحه ۱۴۰۱ نشان داد كه پيشنهاد 
برداشت ۲۰ درصدي مطرح شده است، بنابراين با توجه 
به اينكه بايد دولت در سال آينده ۴۰ درصد درآمدهاي 
نفتي را بر اس��اس قانون به صن��دوق واريز كند فقط ۲۰ 
درصد پرداختي داشته و ۲۰ درصد ديگر يعني ۵۰ درصد 
سهم صندوق را خود در اختيارخواهد گرفت كه گرچه 
بدهي است اما در هر صورت باالترين ميزان برداشت طي 

سال هاي اخير است.
براي سال بعد بايد از كل درآمدهاي نفتي ۱۴.۵ درصد به 
شركت ملي نفت، ۴۰ درصد صندوق توسعه ملي، ۳ درصد 
ساير رديف ها و ۴۲.۵ درصد براي دولت باشد كه در صورت 
تصويب برداشت ۲۰ درصدي،  دولت مجوز استفاده ۶۲.۵ 
درصد منابع حاصل از فروش نفت در آينده را خواهد داشت.

دانش آموخته اقتصاد و مديريت مالي، جنگ تحميلي، 
تحريم، عدم توجه به شايسته ساالري را سه عامل اصلي 

در تورم ركودي اقتصاد در كشور دانست.
محس��ن زرندي مقدم دانش آموخته اقتصاد و مديريت 
مالي و استاد دانشگاه، مصطفي گوهري فر دانش آموخته 
سياست گذاري بازرگاني و استاد دانشگاه و محمد قاسمي 
دانش آموخته علوم اقتصادي و استاد دانشگاه با موضوع 

الزامات اصالحات اقتصادي كشور سخن گفتند.
زرندي مقدم اظهار كرد: مشكلي كه امروز كشور به آن 

مبتالست، بحث وضعيت تورم و شرايط اقتصاد است.
وي با بيان اينكه امروز اقتصاد ما دچار يك تورم ركودي 
شده، به سه عامل اصلي در اين رابطه اشاره كرد و گفت: 
عامل اول؛ جنگ تحميلي، تحميل شده بر ما بود كه اصوال 
كش��ور را از برنامه هاي توس��عه دور كرد. بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي اصوال تا سال ۶۸ برنامه خاصي در حوزه 
اهداف اقتصادي و موارد ش��بيه به آن نداشتيم و هنوز 
از تبعات جنگ تحميلي در رنج هس��تيم. عامل بعدي 
تحريم ها هستند، كسي نمي تواند اين مساله را نفي كند 
كه تحريم ها در حوزه اقتصاد به خصوص تجارت كشور 
و ورود نقدينگي به خارج از كش��ور و ممانعت از خروج 
نقدينگي از داخل به خارج بي تاثير نبوده است. وي عامل 
س��وم را توجه كمتر در حوزه شايسته ساالري دانست و 
عنوان كرد: بحث مديريت، موضوعي مهم اس��ت كه در 

اين راستا تضررهاي بسياري در اين خصوص داشتيم.
زرندي با بيان اينكه به بودجه ۱۴۰۱ بايد واقع بينانه تر 
نگاه ش��ود، گفت: نفت، ماليات و فروش دارايي سرمايه 
در بودجه س��ه ركن اصلي وجود دارد. در خصوص نفت 
بايد گفت كه ات��كا واقع بينانه و حداقل��ي به نفت بايد 
داشته باشيم و در رابطه با ماليات نيز بايد از فرار مالياتي 
پيش��گيري صورت بگيرد و در خصوص فروش دارايي 
سرمايه بايد افزايش پايه هاي مالياتي براي دستيابي به 
درآمد بيشتر مدنظر قرار گيرد. وي افزود: اقتصاد كنوني 
ما يك اقتصاد بانكي است و ۹۰درصد تامين مالي كشور 

در اختيار ش��بكه اقتصاد سيس��تم بانكي است و بر اين 
باور هس��تم كه تاكنون اگر تولي��دي چه خوب و چه بد 
چرخيده اس��ت، بانك ها به اين موضوع كمك كرده اند. 
يكي از نسخه هايي كه بايد دولت جديد و مجلس تجويز 
كند اين است كه اين بخش از تامين مالي را به بخش بازار 
سرمايه هدايت كند. زرندي در ادامه گفت: قوانين بايد 
اصالح شود، مجلس شوراي اسالمي بايد قوانين در حوزه 
تجارت را به روز كند كه اثرات آن مي تواند چابك سازي 
براي تشكيل ش��ركت ها و ورود سرمايه گذاري خارجي 
در خصوص ثبات اين موضوع و مانع ش��دن از خروج ارز 
و س��رمايه از كشور به خارج از كش��ور باشد. سوم بحث 
يكپارچگي است در سه نهاد نظارتي دولت، مجلس و قوه 
قضاييه است. در بعضي از موارد قوانين يكپارچه نيستند 
و اين يكپارچگي بايد محقق ش��ود. تم��ام اين موارد در 
بلندمدت نهايتا به اين سمت خواهد رفت كه بتوانيم توليد 
را در كش��ور به اجرا درآوريم. زماني تورم در كشور مهار 
مي ش��ود كه توليد در كشور اجرايي شود. اليحه بودجه 
دولت در حال تدوين است و از دولتمردان خواهشمنديم 
كه اليحه بودجه ۱۴۰۱هم در حوزه درآمدها و هزينه ها 

به صورت واقع گرايانه نگارش شود.
زرندي از مجلس شوراي اسالمي درخواست كرد كه در 
حوزه به روز رس��اني قوانين تجارت كشور ورود كنند و 

جدي به آن بپردازند.
نقدينگي ها بايد در قالب تعاوني ها و اوراق صكوك و موارد 

شبيه به آنكه آثار تورم نداشته باشد، سوق داده شود.
قاسمي - دانش آموخته علوم اقتصادي و استاد دانشگاه 
- نيز در ادامه اين برنامه گف��ت: از اوايل دهه ۵۰ اتفاقي 
در كش��ور افتاد كه ماهي��ت اقتصاد را از ي��ك اقتصاد 
متعارف متفاوت س��اخت. مشكل اين است كه بخشي 
از درآمد صادرات نف��ت و گازي كه صادر مي كنيم ابتدا 
به دست دولت مي رس��د و دولت بسته به نحوه تقسيم 
آن تصميم گي��ري مي كند. از طرفي ب��ه اتكا نفت و گاز 
اقتصاد داخلي را نيز دستكاري كرده ايم.زماني مي توانيم 

راجب اصالحات اقتصادي صحب��ت كنيم كه به نقش 
مردم در اقتصاد توجه كنيم. او بيان كرد: مش��كل ما در 
حوزه اصالحات اقتصادي، به ماهيت سياست داخلي و 
خارجي مرتبط است. براي تغيير آن در ابتدا تغيير در قوه 
مجريه و سپس مجلس الزم است. بزرگ ترين اتفاقي كه 
در دهه ۹۰رخ داد، اين بود كه امريكا به واسطه تحريم ها 
با شناسايي دقيق نقطه ضعف اتكا  بر درآمدهاي نفتي، 
دس��ت بر همين نقطه گذاشتند. تحريم ها مي توانست 
نقطه عطفي براي بازسازي اقتصاد و سياست باشد. در 
حال حاضر ضروري تر از بحث برجام، موضوع گفت وگو 
با مردم و افزايش نقش آفريني مردم در اقتصاد كش��ور 
است.  قاس��مي اضافه كرد: اينكه بايد اصالحات بازاري 
و قيمت را تعديل كرد درست؛ ليكن بايد با مردم صادق 
باش��يم، مجموعه تس��هيالت عمومي آب، ب��رق، گاز، 
آموزش، بهداش��ت، امنيت و غيره داراي هزينه است و 
دول��ت بايد به تدريج كاري انجام ده��د كه در ابتدا پول 
به جيب مردم منتقل ش��ود و س��پس از مردم ماليات 
بگيرند. بنابراين دولت بايد بين��ش خود را تغيير دهد. 
گوهري فر- دانش آموخته سياس��ت گذاري بازرگاني و 
استاد دانشگاه - هم خاطرنشان كرد: گام نخست براي 
اصالحات اين اس��ت كه آسيب شناسي درستي از آنچه 
گذشته انجام ش��ود تا بدين شكل مشكالت شناسايي 
شده و راهكارهايي در اين خصوص ارايه شود. با بررسي 
تح��والت حوزه تج��ارت خارجي در نيم ق��رن اخير به 
مفروضاتي برخورد مي كنيم كه در ادوار مختلف در ذهن 
سياست گذاران اقتصادي ما بوده كه بر مبناي آن يكسري 
سياست ها و برنامه هايي طراحي شده است. گوهري فر 
به چهار مورد از اين مفروضات اشاره كرد و گفت: اولين 
مفروض آن اس��ت كه ب��ه دليل اينكه م��ا داراي نفت و 
منابع زيرزميني هستيم. علي القاعده كشور ثروتمندي 
هستيم. در صورتيكه به لحاظ منطق اقتصادي اين گزاره 
درستي نيست. وقتي نفت و منابع زيرزميني مي تواند به 
توسعه اقتصادي كمك كند كه بهره وري وجود داشته 

باشد. يعني بتوان به نحو درستي از منابع در جهت منافع 
اقتصاد كشور بهره گرفت. بنابراين خام فروشي مشكلي 
را حل نمي كند.مفروض دوم آن است كه بدون توجه به 
محيط بين المللي بايد اقتصاد قدرتمندي داشته باشيم 
كه اين مساله واجد اشكال است. گوهري فر اضافه كرد: 
مفروض سوم اين اس��ت كه اين تصور وجود داشته كه 
با مداخله كامل دولت در ح��وزه اقتصاد به ويژه تجارت 
خارجي مي توان به يك سيستم اقتصاد بهينه و بهشت 
موعود دست يابيم. ليكن وقتي اين روند بررسي مي شود 
مش��اهده مي ش��ود كه دولت در جزئي ترين اموري كه 
مربوط به تجارت خارجي از صادرات و واردات مي باشد، 
وارد مي شود و حتي تصدي گري مي كند.مفروض چهارم 
اين است كه سياست گذاران كشور اين تصور را داشتند 

كه واردات بد و صادرات خوب است.
گوهري فر تاكيد كرد: يكي از مشكالت اساسي اين است 
كه مبناي طراحي سيس��تم اقتصادي و نظام اقتصادي 
كشور بر دو بنيان اس��ت. اول مربوط به زماني است كه 
درآمدهاي نفتي داش��تيم و دوم مربوط به دوراني است 
كه تحريم نبوده ايم.نيازمنديم كه بر اساس شرايط جديد 
و تحريمي تغييرات��ي در الگوي تجارت خارجي صورت 
گيرد. عالوه بر آن ما داراي مزيت هاي رقابتي هستيم كه 
آنها را ناديده گرفته ايم. مانند مزيت در حوزه گردشگري، 
حوزه ترانزيتي، حوزه اقتص��اد دانش بنيان كه به دليل 
اينكه اقتصاد ما بر پايه نفت بوده، همه اين حوزه ها مغفول 
مانده اند. گوهري فر بيان كرد: هر چه قدر كه امكانپذير 
است بايد از دخالت دولت در امور تصدي گري كم كنيم 
و به بخش خصوصي واگذار كنيم. تجربه نشان داده است 
كه اگر حمايت از بخش خصوصي در قالب بهبود فضاي 
كس��ب و كار باش��د و مداخله دولت در بازار را كم كند، 
مي تواند به رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلندمدت كمك 
كند.راهكار ديگري كه در شرايط فعلي در كشور و با توجه 
به تحريم مي توان حساب باز كرد، ايجاد وابستگي متقابل 

با كشورهايي است كه با ما در ارتباط هستند.

گلدمن ساكس پيش بيني كرد

گلدمن ساكس پيش بيني كرد نفت خام در سال ۲۰۲۳ 
به ۱۰۰ دالر صعود خواهد كرد زيرا رشد تقاضا از عرضه 
فراتر مي رود. به گزارش ايسنا، دامين كوروالين، مدير 
تحقيقات انرژي در بانك سرمايه گذاري گلدمن ساكس 
اظهار كرد: عرضه ناكاف��ي در برابر تقاضاي قوي وجود 
دارد. قيمت هاي نفت بايد باالتر بروند تا به هزينه باالتر 
سرمايه براي تامين مالي پروژه ها چيره شوند. با اين حال 
پيش بيني اخير گلدمن ساكس براي قيمت نفت برنت، 
۸۵ دالر در هر بشكه در سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است. 
ريسك هاي صعودي براي قيمت سه رقمي شامل تورم 
مبنا براي شركت هاي حفاري و كمبود احتمالي عرضه 
هستند. كاهش دسترسي به تامين مالي براي پروژه هاي 
جديد نفت و گاز همچنان يك ريسك محسوب مي شود 
زيرا وام دهندگان به صنايع و پروژه هايي متمركز شده اند 
كه همسو با عوامل محيط زيستي، اجتماعي و حاكميت 
)ESG( هستند. به گفته تحليلگران گلدمن، افت اخير 
قيمت هاي نفت كه ناشي از نگراني ها نسبت به شيوع 
واريانت جديد اُميكرون بوده، بي��ش از حد بوده و اين 
كاهش قيمت معادل از دست رفتن پنج ميليون بشكه 
در روز تقاضا براي نفت در سه ماه آينده است. در اين بين، 
تقاضا براي محصوالت مرتبط با نفت از سوخت ها گرفته تا 
پالستيك، بهبود قوي پيدا مي كند. مصرف هم احتماال 
در سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ركورد مي شكند زيرا هزينه 
دولتي روي احياي اقتص��ادي و گذار انرژي همچنان 
از تقاضا حماي��ت خواهد كرد. گلدم��ن دومين بانك 
سرمايه گذاري است كه ماه جاري ديدگاه خوش بينانه اي 
به نفت با وجود افت اخير قيمت ابراز مي كند. پيش تر 
بانك جي پي مورگان نگراني ه��ا پيرامون اُميكرون را 
ناديده گرفت و اعالم كرد س��ال ۲۰۲۲ پايان پاندمي 
خواهد بود و پيش بيني كرد قيمت هر بشكه نفت سال 
ميالدي آينده به ۱۲۵ دالر و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۰ دالر 
صعود خواهد كرد. بر اساس گزارش اويل پرايس، اين 
بانك سرمايه گذاري به ظرفيت محدود مازاد توليد اوپك 
اشاره كرد كه به نوبه خود، افزايش توليد براي واكنش 
به تقاضاي قوي تر را محدود مي كند. استراتژيست هاي 
بانك جي پي مورگان در گزارشي نوشتند: سال آينده 
مي تواند زمينه را براي فضاي اقتصادي پرجنب و جوش 
پي ريزي كند و كوويد از ي��ك پاندمي به يك بيماري 
محلي تبديل شود. به گفته استراتژيست هاي اين بانك 
س��رمايه گذاري امريكايي، در بحبوحه شرايط كامال 
مطلوب بازار كار و ظرفيت استقراض بيشتر، مصرف در 

سال هاي آينده احتماال قوي خواهد بود.

صعود نفت به ۱۰۰ دالر 
تا دو سال آينده



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه و اولين روز از هفته پاياني آذرماه، بازار ارز 
همچنان روند روزهاي اخير را طي كرده و قيمت ارز با 
روند با ثبات همراه است و نسبت به ادامه روند مذاكرات 
وين در هفته هاي آينده واكنش مثبت نشان مي دهد. 
در بازار آزاد قيمت دالر 30 هزار و 100 تومان و درهم 
امارات 8 هزار و 230 تومان اعالم شده است. هر دالر 
در معامالت نيمايي نيز 24 هزار و 326 تومان و هر يورو 

27 هزار و 430 تومان معامله مي شود.

    تثبيت قيمت دالر
 در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان 

نرخ دالر )شنبه، 27 آذرماه( در صرافي هاي بانكي نيز با 20 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه(، به 
رقم 27 هزار و 441 تومان رسيد. قيمت فروش يورو با ۵1 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر با 30 هزار 
و 808 تومان بود. قيم��ت خريد هر دالر 26 هزار و 8۹8 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 1۹8 تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
26 هزار و ۹۹2 و نرخ فروش آن 27 هزار و 237 تومان بود.

نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 43۵ و نرخ فروش آن 
نيز 30 هزار و 712 تومان اعالم شد.

همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
27 هزار و 430 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 24 

هزار و 326 تومان معامله شد.
قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 26 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 26 
هزار تومان رشد داشته و وارد محدوده قيمتي 27 هزار 
تومان شد، اما دوباره عقبگرد داشته است. از هفته گذشته 
نيز نرخ دالر در ميانه كانال 27 هزار تومان ثابت مانده است. 

    سكه هفته پاياني پاييز را كاهشي آغاز كرد 
قيمت سكه )شنبه، 27 آذرماه( در بازار تهران با 20 هزار 
تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 2۵ 
آذرماه( به 13 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم با قيمت 12ميليون و 800 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و 8۵0 هزار تومان، ربع سكه 3ميليون و 800 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 370 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 2۹1 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال نيز ۵ ميليون و ۵۹3 هزار تومان شد. همچنين قيمت 
اونس جهاني طال با 12 دالر افزايش بها نسبت به روز كاري 
گذشته با نرخ يك هزار و 7۹8 دالر و 73 سنت معامله شد.

   اثر مذاكرات وين بر ثبات بازار ارز و طال 
فعاالن بازار ارز و طال مي گويند كه بازار نسبت به ادامه 
مذاكرات در هفته هاي آينده واكنش مثبت نشان داده 
و در ش��رايط با ثبات به سر مي برد و نرخ ها نوسان قابل 
توجهي ندارن��د. تاخير در نتايج مذاكرات نيز اثر منفي 
نداش��ته زيرا تاكيد طرفين بر ادامه مذاكرات، اقدامات 
اخير و پيش بيني رف��ع تحريم ها، افزايش فروش نفت 
ايران و اخبار ديگر، نشان مي دهد كه طرفين به سمت 
رفع تحريم ها حركت مي كنند و بر ادامه مذاكرات و روند 
ديپلماسي خوش بين هستند.به هر حال مذاكرات در 
س��ال جديد ميالدي ادامه يافته و به نتيجه مي رسد و 
اين موضوع چشم انداز مثبت براي بازار طال و ارز ايجاد 
كرده است.  ميخاييل اوليانوف، نماينده دايم روسيه در 
سازمان هاي بين المللي مستقر در وين، در اظهارنظر 

درباره نتايج دور هفتم به خبرگزاري تاس گفت: ممكن 
است دور هشتم مذاكرات وين جهت بازگرداندن توافق 
هس��ته اي ايران اواخر دس��امبر يا اوايل ژانويه 2022 
آغاز شود. مطابق گفت وگوها درباره تاريخ از سرگيري 
مذاكرات، ش��فافيت كامل وجود ندارد. موضوع تاريخ 
باز اس��ت. تا جايي كه من متوجه شدم دو گزينه وجود 
دارد: يا از سرگيري كار از 27 دسامبر، حداقل در سطح 
كارشناسي، در چارچوب دور هشتم، يا از 3 ژانويه، زماني 
كه همه براي آن آماده هستند. هيات روسي آماده است 

بدون وقفه كار كند.

    باقري: به توافق درباره رفع تحريم ها 
نزديك هستيم

رييس تي��م مذاكره كننده ايران در وي��ن نيز گفت كه 
مذاكرات بيش از هر زمان ديگري به توافق در زمينه رفع 
تحريم ها نزديك شده است. علي باقري كني، رييس تيم 
مذاكره كننده ايران در وين اتريش كه با ش��بكه خبري 
الجزي��ره مصاحبه مي كرد، اف��زود: »تمامي طرف هاي 
شركت كننده در مذاكرات دو پيش نويسي كه ايران در 
ابتداي اين دور از مذاكرات اراي��ه داده را قبول كردند«. 
مذاكره كننده ارش��د ايران اضافه كرد: »دليل تاخير در 
رسيدن به توافق، مواضع طرف هاي اروپايي در خصوص 
موضوعات هس��ته اي اس��ت«. باقري گفت: »ايران در 
اين مرحله خواس��تار توقف مذاكرات نبوده بلكه از ابتدا 
بر اينكه الزم اس��ت بعد از رسيدن به پيش نويس توافق 
استراحت داشته باش��يم موافقت كرده بوديم.« رييس 
تيم مذاكره كننده ايران س��اعتي پيش نيز در گفت وگو 
با ش��بكه خبري الميادين، گفت: »نكته مهم اين است 
كه طرف ديگر، با ديدگاه ما به عنوان اساس��ي براي دور 
جديد گفت وگوها موافقت نكرد اما گ��روه 1+4 پس از 
يك هفته مذاكرات فشرده، با ديدگاهي كه ايران ضمن 
پيش نويس هايش مطرح ك��رده، موافقت كرد«. باقري 
در ادامه گفت: »در ح��ال حاضر دو پيش نويس جديد 
وجود دارد كه يكي درباره رفع تحريم ها و ديگري درباره 
اقدامات هسته اي است. دو پيش نويس )ارايه شده توسط 
ايران( اساس گفت وگوها در دور جديد مذاكرات خواهد 
بود«. از سوي ديگر »انريكه مورا« نماينده اتحاديه اروپا 
در مذاكرات وين ش��امگاه جمعه ابراز اميدواري كرد كه 
ادامه مذاكرات با ايران طي سال 2021 )13 روز آينده( 
از سرگرفته شود.براي دور هشتم، ما كار بسيار زيادي و 
وظيفه بسيار پيچيده اي در پيش داريم. وي درباره احياي 
توافق س��ال 201۵ با ايران گفت: »ما ديگر درباره ماه ها 

صحبت نمي كنيم بلكه درباره هفته ها صحبت مي كنيم«.
البته مذاكره كننده اتحادي��ه اروپا درباره زمان احتمالي 

رسيدن به توافق نهايي هيچگونه پيش بيني نكرد.
همچنين مذاكره كنندگان تروييكاي اروپايي ساعتي 
پيش در بيانيه اي اعالم كردند كه پيشرفت هاي حاصل 
شده در 24 ساعت گذشته، تنها روند مذاكرات را به جايي 
كه گفت وگوها در دولت قبلي ايران در ماه ژوئن متوقف 
شده بود، نزديك كرده است.  در حالي كه هنوز مشخص 
نيس��ت معوق ش��دن مذاكرات وين بر اساس تصميم 
كدام طرف اتخاذ ش��ده مذاكره كنن��دگان تروييكاي 
اروپايي گفتند كه به تصميم »علي باقري كني« رييس 
تيم مذاكره كننده ايران براي بازگش��ت به تهران براي 
رايزني احترام مي گذارند اگر چ��ه اين موضوع »توقف 
نااميدكننده اي« در مذاكرات به شمار مي آيد. »ميخاييل 
اوليانوف« نماينده روس��يه در سازمان هاي بين المللي 
مستقر در وين، در توييتي ضمن اعالم خبر پايان نشست 
كميسيون مش��ترك برجام و همچنين هفتمين دور 
گفت وگوهاي وين، افزود مذاكرات به زودي از سر گرفته 
خواهد شد. ديپلمات هاي اروپايي سه كشور عضو برجام 
پيش تر از احتمال ادامه مذاكرات وين در تاريخ 27 دسامبر 
)شش��م دي( خبر دادند.  علي باقري صبح )جمعه( در 
توييتي نوشت: پس از رايزني ها با ديگر هيات ها، بعدازظهر 
روز گذشته )پنجشنبه( من و انريكه مورا )هماهنگ كننده 
كميسيون مش��ترك برجام و معاون مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا( براي ارزيابي وضعيت و بحث درباره 
مسير پيش رو، ديدار كرديم. اين هفته پيشرفت خوبي 
داشتيم. )جمعه( كميسيون مشترك خواهيم داشت و 

بعد از يك وقفه چند روزه، مذاكرات را ادامه خواهيم داد.
دور هفت��م مذاك��رات در دولت جديد اي��ران )دولت 
سيزدهم( دوشنبه هشتم آذر ماه با برگزاري نشست 
افتتاحيه كميسيون مشترك برجام آغاز و در نهايت 
چهارشنبه شب دهم آذر ماه هيات ايراني دو سند به 
طرف مقابل ارايه كرد شامل رفع تحريم ها و موضوعات 
هسته اي. در پي درخواست طرف اروپايي براي مشورت 
با پايتخت ها تنفسي در اين مذاكرات ايجاد و دوباره روز 
)پنجشنبه( 18 آذر ماه با برگزاري نشست افتتاحيه 
كميسيون مشترك برجام اين مذاكرات از سر گرفته 

شد كه در هفته گذشته در وين در جريان بود.

    سقوط ارزش لير 
و توقف در معامالت بورس تركيه

با س��قوط لير به پايين ترين ركورد جديد، معامالت 

بورس تركيه دوبار متوقف شد. به گزارش الجزيره، روز 
جمعه با سقوط لير به پايين ترين سطح خود و در پي 
آن سقوط 7 درصدي شاخص )بورسا استانبول 100(، 
معامالت همه سهام هاي فهرس��ت دوبار ظرف يك 
ساعت متوقف شد. معامالت در ساعت 17:24 به وقت 
محلي از سر گرفته شد و اين شاخص در دو دقيقه اول 

شروع كار، تا ۹.1 درصد كاهش يافت.
قبل از اين، شاخص فوق تا ۵.6 درصد افزايش داشت، با 
اينكه مداخله بانك مركزي در بازار ارز نتوانست جلوي 
كاهش لير را بگيرد. اين ارز پس از اينكه بانك مركزي 
نرخ بهره خود را در روز پنجشنبه يك درصد كاهش داد 
و به 14 درصد رساند، با وجود افزايش تورم تا بيش از 21 

درصد، تحت فشار قرار گرفت.

    هماهنگي حداكثري
 سياست هاي ارزي و تجاري

پيمان پاك رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از 
عزم دستگاه هاي اثرگذار مانند صمت و بانك مركزي 
جهت تسهيل و تسريع تجارت با هدف توسعه صادرات 
غير نفتي، مديريت واردات، افزايش اش��تغال و بهبود 
معيشت مردم خبر داد. عليرضا پيمان پاك، ريل گذاري 
جهت توسعه صادرات غير نفتي و همچنين هماهنگي 
سياست هاي تجاري و ارزي را نيازمند همكاري كليه 
دس��تگاه ها دانس��ت و اظهار كرد: الزم است شرايطي 
فراهم شود تا ضمن افزايش صادرات كاالهاي با ارزش 
افزوده باال و دانش بنيان، تراز تجاري كشور بهبود يافته 
و از طرف ديگر با مديريت واردات از طريق تخصيص و 
تامين بهينه ارز، ورود مواد اوليه، تجهيزات و ماشين آالت 
مورد نياز توليد و همچنين كاالهاي واس��طه اي توليد 

صادراتي توسعه يابد. 
وي ب��ا ذكر اهميت نق��ش بانك مركزي در راس��تاي 
سياست گذاري صحيح ارزي، همفكري و انجام مباحث 
كارشناس��ي ميان بخش هاي مختل��ف وزارت صمت 
و بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران را ارزش��مند 
توصيف كرد و افزود: در طول ماه هاي گذشته جلسات 
متعددي مي��ان وزارت صمت و بان��ك مركزي برگزار 
شده اس��ت كه ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترك 
همكاري در جهت توسعه صادرات غير نفتي و مديريت 
واردات است. معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران، ادامه داد: تش��كيل كارگروه مش��ترك 
با حضور وزارت صمت و بانك مرك��زي در عالي ترين 
س��طح و با هدف تسهيل و تس��ريع تجارت خارجي و 
همچنين هماهنگي حداكثري سياس��ت ها و تدابير 
ارزي و تجاري، از جمله مفاد تفاه��م نامه بود كه الزم 
است سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان دبيرخانه اين 
كارگروه، اقدامات الزم جهت رصد موضوعات مرتبط و 
در نهايت تصميم گيري در كارگروه را اجرايي كند.  در 
اين كارگروه موضوعاتي همچون سازوكارهاي جديد 
در راستاي تسهيل و تس��ريع در ايفاي تعهدات ارزي، 
توس��عه روش هاي نوين پرداخت، مباحث مربوط به 
صدور ضمانتنامه ها، تسهيل فرآيندهاي تهاتر و... مورد 
بحث و بررسي قرار گرفته و تصميمات كارشناسي اتخاذ 
مي شود. در آينده نزديك و با هدف تسريع و تسهيل در 
ايفاي تعه��دات ارزي و در نهايت افزايش صادرات غير 
نفتي در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري 
پروانه هاي صادراتي به غير و همچنين واردات اعتباري 
تمهيدات��ي در نظر گرفته خواهد ش��د ضمن آنكه در 
نخستين جلسه كارگروه فوق الذكر دو موضوع افزايش 
كد تعرفه ه��اي واردات در مقابل صادرات و همچنين 

فرآيند واردات اعتباري مورد توافق قرار گرفت.
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اصغر ابوالحسني
قائم مقام بانك مركزي شد

به پيش��نهاد رييس كل بانك مركزي و با تصويب 
مجم��ع عموم��ي فوق الع��اده بان��ك مرك��زي، 
رييس جمهور طي حكمي دكتر اصغر ابوالحسني 
هس��تياني را به س��مت قائم مقام بان��ك مركزي 

منصوب كرد.
دكتر ابوالحس��ني داراي دكتراي اقتصاد، گرايش 
اقتصاد پولي اس��ت و پيش��تر در مسووليت هايي 
همچون عضو هيات عامل و معاون اقتصادي بانك 
مركزي، مع��اون وزير اقتصاد در امور بانك و بيمه و 
نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساس��ي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، 
عضو هيات مديره بانك بين المللي توسعه اسالمي 
)IDB(، عض��و هيات مديره بانك ه��اي صادرات 
و انصار، عضو ش��وراي فقهي بان��ك مركزي، عضو 
شوراي فرعي پول و اعتبار، عضو شوراي عالي بيمه، 
عضو شوراي عالي آمار كشور، عضو هيات نظارت بر 
مقررات زدايي و تس��هيل صدور مجوزها، نماينده 
 دولت در هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران و 

قائم مقام دانشگاه پيام نور فعاليت داشته است.

شرايط ارايه خدمات بانكي
به افراد زير ۱۸ سال

در راس��تاي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاق قانون 
مبارزه با پول شويي ارايه هرگونه خدمات كه كاربرد 
آنها صرفًا در فعاليت هاي تجاري توجيه دارد و براي 
شخص تعهدآور است به اشخاص كمتر از 18 سال 
تمام، مجانين و اش��خاص غير رشيد ممنوع است. 
به موجب قانون، اش��خاص كمتر از 18 سال شامل 
اشخاص صغير و اش��خاص بالغ غير رشيد كه رشد 
آنها از سوي دادگاه صالحه تشخيص داده نشده است 
نمي توانند در اموال و حقوق مالي خود تصرف كنند. 
اين گ��زارش مي افزايد، ارايه خدم��ات بانكي اعم از 
اعطاي هرگونه ابزار پذيرش، اعطاي انواع تسهيالت 
و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاري، افتتاح و 
نگهداري حساب س��پرده قرض الحسنه جاري با يا 
بدون دس��ته چك و خريدوف��روش ارز اعم از نقدي 
و حواله اي به اش��خاص محجور مجاز نيست، اجاره 
صندوق امانات به اش��خاص كمتر از 18 س��ال نيز 
ممنوع است. بانك مجاز به افتتاح و نگهداري بيش 
از يك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و يك 
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي به 
نام هر شخص محجور نمي باشد. اين گزارش تصريح 
دارد، اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب هاي 
سپرده اشخاص كمتر از )7( سال تمام ممنوع است. 
اختص��اص ابزار پرداخت به حس��اب هاي س��پرده 
اشخاص باالتر از )7( سال تمام تا )12( سال تمام و 
نيز مجانين و اشخاص غير رشيد باالتر از )18( سال 
تمام فقط در قال��ب اعطاي كارت پرداخت فيزيكي 
مجاز است. بر اساس اين بخشنامه، سقف خريد روزانه 
براي اشخاص محجور 7 تا 12سال  با هر كارت 100 
ميليون ريال و سقف خريد روزانه با كل كارت ها براي 
هرروز 300 ميليون ريال تعيين شده است. همچنين 
سقف خريد ماهانه با كل كارت ها نيز ۵00 ميليون 
ريال تعيين شده است. اين گزارش مي افزايد، سقف 
خريد روزان��ه با هر كارت براي اش��خاص 12 تا 18 
سال 1۵0 ميليون ريال است. همچنين سقف خريد 
ماهانه با كل كارت ها براي اش��خاص 12 تا 18 سال 
يك ميليارد ريال تعيين شده است. اشخاص 12 تا 18 
سال همچنين با ساير ابزارهاي پرداخت مي توانند در 
روز 1۵0 ميليون ريال برداشت كنند. آستانه برداشت 
ماهانه براي اين عده ۵00 ميليون ريال تعيين شده 
است. عالوه بر اين آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت 
حضوري از كليه حس��اب هاي سپرده متعلق به هر 
ش��خص محجور روزانه مبل��غ ۵00 ميليون ريال و 
ماهانه پنج ميليارد ريال است. در صورت درخواست 
دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور 
مبني بر ضرورت برداش��ت وجه حض��وري بيش از 
آستانه هاي مجاز تعيين شده، برداشت وجه منوط به 
تكميل فيلد )قسمت( » بابت« در فرهاي مربوطه و 
ارايه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه موردتقاضا براي 

برداشت، با منافع شخص محجور است.

پرداخت بيش از ۴۰۳ هزار
وام وديعه مسكن

از ابتداي طرح وديعه مسكن تا 22 آذرماه امسال تعداد 
403 هزار و 180 فقره تس��هيالت وديعه مسكن در 
مجموع به مبلغ 116 هزار و 62۵ ميليارد ريال پرداخت 
شده است. بررسي آمار حاكي از آن است به تفكيك، 
مبلغ 47 هزار و ۵14 ميليارد ريال در س��ال 13۹۹ و 
مبلغ 6۹ هزار و 138 ميليارد ريال تا تاريخ 22 آذرماه 
امسال تسهيالت وديعه مسكن به متقاضيان پرداخت 
شده است. در همين راستا مبلغ 24 هزار و 470 ميليارد 
ريال متقاضيان تسهيالت نيز توسط بانك هاي عامل 
پذيرش شده اند و در حال تكميل مدارك، ارايه ضمانت 
و دريافت تسهيالت هستند. بر اساس مصوبه ستاد ملي 
مديريت كرونا در 22 خرداد سال 1400 مقرر شده 
اس��ت كه به منظور حمايت از مستاجرين، از محل 
مانده مصرف نش��ده سهميه ابالغي بابت تسهيالت 
قابل اعطاء به كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، در 
سال جاري تا سقف 100 هزار ميليارد ريال تسهيالت 
به مستاجران واجد شرايط معرفي شده توسط سامانه 
وزارت راه و شهرسازي پرداخت ش��ود و افراد واجد 
ش��رايط از س��وي وزارت راه و شهرسازي به گونه اي 
به سيستم بانكي معرفي شوند كه تنها در چارچوب 
سهميه هاي ابالغي باشد. بر اساس استعالم انجام شده 
از س��امانه مربوطه مستقر در وزارت راه و شهرسازي 
امسال تا تاريخ 22 آذر سال 1400 تعداد ۵۵6 هزار و 
۹07 نفر در مجموع 222 هزار و 3۹ ميليارد ريال در 
سامانه موردنظر ثبت نام و جهت دريافت تسهيالت 

يادشده به بانك هاي عامل معرفي شده اند.

اجازه فرار مديرعامل
بانك لندن نشين را نمي دهيم

عض��و هي��ات تحقي��ق و تفح��ص از بانك ها در 
مجلس شوراي اس��المي تاكيد كرد كه قوه مقننه 
و دس��تگاه هاي مس��وول اجازه نخواهند داد فرار 
مديرعامل بانك لندن نش��ين شبيه خاوري تكرار 

شود.
»احس��ان اركاني« روز ش��نبه با اش��اره به تبعات 
فرار »محمود خ��اوري«  مديرعامل اس��بق بانك 
ملي به كانادا كه كماكان گريبانگير افكار عمومي 
اس��ت به خبرنگاران گفت: متاسفانه اخبار و اسناد 
منتشرش��ده حاكي از سكونت خانواده مديرعامل 
يك بانك خصوصي در انگليس و سفرهاي متعدد 

وي به لندن است.
عضو هيات تحقيق و تفحص از بانك ها در مجلس 
شوراي اسالمي افزود: جاي سوال جدي وجود دارد 
كه چگونه چنين فردي صالحيت در اختيار داشتن 
اطالع��ات را دارد و مديرعام��ل بانكي با ميليون ها 
سپرده گذار است و بايد وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
توضيح دهند چگونه صالحيت اين مدير بانكي تاييد 

شده است.
اركاني با بيان اينكه س��فرهاي متع��دد اين فرد به 
انگليس در 2 س��ال گذشته مشكوك است، گفت: 
زيان انباشته باالي بانك تحت مديريت اين فرد در 
دو سال اخير و تعليق نماد بورسي اين بانك به علت 
عدم شفاف سازي طي ماه هاي گذشته تنها بخشي 
از عملكرد مديرعامل لندن نش��ين در طول دوران 

مديريتش است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان 
كرد: ضرورت دارد نهادهاي نظارتي، بانك مركزي 
و وزارت اقتص��اد اي��ن موضوع را م��ورد توجه قرار 
دهند و در بررسي صالحيت اين فرد براي تصدي 
مسووليت هاي مهم بانكي تجديدنظر صورت پذيرد. 
البته مجلس و دستگاه هاي مسوول اجازه نخواهند 

داد تجربه تلخ فرار »محمود خاوري« تكرار شود.
»محمود خاوري« مديرعامل اسبق بانك ملي ايران 
و از مجرمان محكوم شده در اختالس 3 هزار ميليارد 
توماني در مهر 13۹0 به بهانه »مش��كالت عصبي 
حادث شده و بيماري مزمن« از مقام خود استعفا داد 

و به كشور كانادا كه تابعيت آن را دارا بود گريخت.

بازگشت ۲۲.۴ ميليارد دالر
در 9 ماه  

مدير روابط عمومي بانك مركزي گفت: در هشت ماه 
نخست سال جاري بيش از 63 ميليارد دالر سهم 

تجارت خارجي كشور بوده است.
مصطفي قمري وف��ا، مدير رواب��ط عمومي بانك 
مركزي در توييتي از آم��ار جديد تجارت خارجي 
كشور در هشت ماهه نخست سال خبر داد و افزود: 
در اين مدت طبق اعالم گمرك، بيش از 63 ميليارد 
دالر س��هم تجارت خارجي كش��ور بوده كه از اين 
ميزان، 33 ميلي��ارد دالر )بي��ش از ۵0 درصد( با 
كشورهاي همسايه بوده است. اين رقم، 4۵ درصد 

بيشتر از مدت مشابه پارسال است.
به گفته قمري وفا، طب��ق آمارهاي بانك مركزي، 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي نيز در نه 
ماه گذشته در سامانه نيما معادل 22.4 ميليارد دالر 
است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته 4۵ درصد افزايش داشته است.
همچنين در سال جاري عرضه ارز در سامانه نيما 
توسط صادركنندگان معادل بيست و يك ميليارد 
دالر بوده اس��ت كه اين ميزان در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته 70 درصد افزايش داشته است.

توافق بانك مركزي و صمت 
و واردات اعتباري در سامانه نيما 

بانك مرك��زي و وزارت صمت دو موضوع »واردات 
اعتباري در سامانه نيما« و »رفع محدوديت كاالهاي 
وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات خود« را 
به تصويب رساندند. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، كارگروه مشترك و عملياتي وزارت صمت 
و بانك مركزي به منظور هماهنگي سياست هاي 
ارزي و تجاري كشور و هدايت ارز حاصل از صادرات 
به سمت چرخه تجاري و توليدي كشور تشكيل شد.

افزايش صادرات غيرنفتي و تس��هيل بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور، تامين ارز 
كاالهاي وارداتي با توجه به درآمدهاي ارزي كشور 
و همچنين اصالح فرآينده��اي تجاري به منظور 
تس��هيل رويه هاي مربوطه از اهداف تشكيل اين 

كارگروه مشترك است.
بانك مركزي و وزارت صمت در اولين گام و به منظور 
تحقق اهداف اشاره شده در اين كارگروه، دو موضوع 
»واردات اعتباري در سامانه نيما« و »رفع محدوديت 
كاالهاي وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات 

خود« را به تصويب رساندند.
بر اين اس��اس، توليدكنندگان به منظ��ور واردات 

مي توانند گواهي تخصيص ارز دريافت كنند.
همچنين محدوديت در كااله��اي وارداتي مجاز 
براي صادركنندگان از طريق رويه واردات در مقابل 
صادرات خود برداش��ته خواهد شد.دكتر فاطمي 
امين وزير صنعت معدن و تجارت و همچنين دكتر 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي نيز در نخستين 
جلسه اين كارگروه مشترك ضمن تاكيد بر تسهيل 
رويه هاي مربوط به صادرات غير نفتي و تشويق به 
هدايت ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه تجاري و 
توليدي كشور، از برگزاري هفتگي كارگروه مشترك 
و عملياتي به منظور هماهنگي سياست هاي ارزي و 
تجاري كشور تاكيد كردند.  دو طرف در اين نشست 
همچنين بر حمايت از واردكنندگان كاالهاي خرد 
نيز تاكيد كردند و تش��كيل اين كارگروه را موجب 
بهبود ش��رايط ص��ادرات و تس��هيل روند تجارت 

خارجي كشور ارزيابي كردند.

دالر و سكه همچنان روند باثبات روزهاي اخير را ادامه مي دهند

نسبت تسهيالت به سپرده ها به 82   درصد رسيد

واكنش مثبت بازار ارز و طال به مذاكرات وين در هفته هاي آينده

افزايش خلق پول، تسهيالت و سپرده هاي بانكي در شهريور ماه 
گروه بانك و بيمه |

گزارش آمارهاي بانكي از ميزان س��پرده ها و تسهيالت 
بانكي در پايان شهريورماه 1400 نشان مي دهد كه در 
نيمه نخست سال 1400 در مجموع روزانه 4344 ميليارد 
تومان سپرده و3۵64 ميليارد تومان تسهيالت به گردش 
مالي بانك ها در طول شش ماه نخست 1400 اضافه شده 
است. اين رشد سپرده و تسهيالت نسبت به ماه هاي قبل 
و س��ال ۹۹ و همچنين افزايش نسبت تسهيالت به 82 
درصد، نشان دهنده اين واقعيت است كه در ماه هاي مرداد 
و شهريور 1400 يعني در دولت جديد نيز همچنان روند 
خلق پول و رشد نقدينگي، معامالت بين بانكي، رشد پايه 
پولي، افزايش بدهي دولت به بانك ها، رشد اضافه برداشت 
بانك ها و... ادامه داشته و عامل رشد سپرده و تسهيالت 
بوده است تا جايي كه رشد روزانه سپرده ها و تسهيالت 
نسبت به ماه هاي قبل و سال قبل افزايش داشته است.  
براين اساس نتيجه مي گيريم كه دولت و بانك ها براي 
تامين كسري بودجه، پرداخت تسهيالت و تامين سرمايه 
در گ��ردش واحدهاي اقتصادي، همچنان به روند خلق 
پول و نقدينگي ادامه داده اند و در نتيجه بايد منتظر رشد 
تورم بعد از رشد نقدينگي، سپرده ها و تسهيالت باشيم.  
در ش��ش ماه اول سال 1400، مانده تسهيالت بانكي از 
رقم 27۹2 همت در پايان اسفند ۹۹ به رقم 34۵۵ هزار 
ميليارد تومان در پايان شهريور 1400 رسيده و در اين 
مدت معادل 663 همت اضافه شده است. به عبارت ديگر، 
در طول 186 روز يا 6 ماه روزانه 3۵64 ميليارد تومان به 
تسهيالت اضافه شده است.  همچنين رقم سپرده ها نيز 
از 387۵ همت در پايان اس��فند ۹۹ به 4683 همت در 
شهريور 1400 رسيده و معادل 808 همت بيشتر شده 
اس��ت. به عبارت ديگر در طول186 روز ي��ا 6 ماه روزانه 

4344 ميليارد تومان به سپرده ها اضافه شده است. 

   رشد نسبت تسهيالت به ۸۲  درصد 
نسبت تسهيالت در يكسال اخير از 78.۵ در شهريور 
۹۹ به 81.8 درصد رسيد و 3.3 واحد در طول يكسال 
افزايش داشت. در طول 6 ماه نخست 1400 نيز نسبت 
تسهيالت از 80.2 درصد از پايان اسفند به 81.8 درصد 
رس��يده و در نتيجه در طول 6 ماه نخست نيز نسبت 
تسهيالت 1.6 واحد درصد اضافه شده است. به عبارت 
ديگر، نسبت تس��هيالت به 82 درصد نزديك شده و 
افزايش تسهيالت رش��د قابل توجهي داشته و بخش 
بزرگي از سپرده هاي بانكي تسهيالت داده شده است 
و نشان دهنده آن اس��ت كه سياست بانك ها از حالت 
انقباضي و انضباط مالي دو س��ال اخير فاصله گرفته و 
به خاطر كرونا، حمايت از توليد، رفع فش��ار تحريم ها 

و... بخش بزرگ تري از منابع بانك ها تس��هيالت داده 
شده است.  سهم تهران از سپرده ها با رقم 2۵43 همت 
معادل ۵۵ درصد كل س��پرده هاي بانك هاي كشور با 
رقم 4683 هزار ميليارد تومان است. همچنين سهم 
تهران از تسهيالت نيز با رقم 2231 همت معادل 6۵ 
درصد كل تسهيالت بانك هاي كش��ور با رقم 34۵۵ 
هزار ميليارد تومان است. اين نكته نشان مي دهد كه 
همچنان خدمات مالي و گ��ردش مالي در بانك هاي 
تهران، مهم ترين عامل رش��د نقدينگ��ي، خلق پول 
بانك ها، سپرده ها و تسهيالت است. نسبت تسهيالت 
به س��پرده ها در شهريورماه امسال بعد از كسر سپرده 
قانوني 81.8 درصد بوده اس��ت كه نس��بت به مقطع 
مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 3.3 و 1.6 

واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. گزارش وضعيت 
كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و 
موسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان شهريور 
ماه سال 1400 حاكي از آن است كه مانده كل سپرده ها 
بالغ بر 46838 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل 14884 هزار ميليارد ريال 
)46.6 درصد( و نسبت به پايان سال قبل معادل 8084 
هزار ميليارد ريال )20.۹ درصد( افزايش نشان مي دهد. 
بيش ترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
2۵437 هزار ميليارد ريال و كم ترين مبلغ مربوط به 
استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 11۹ هزار ميليارد 
ريال اس��ت.  مانده كل تسهيالت بالغ بر 34۵۵4 هزار 
ميليارد ريال است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
11800 هزار ميليارد ريال )۵1.۹ درصد( و نسبت به 
پايان سال قبل 6631 هزار ميليارد ريال )23.7 درصد( 
افزايش داشته است. بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط 
به اس��تان تهران با مانده 2231۹ هزار ميليارد ريال و 
كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد 
معادل 112هزار ميليارد ريال است. شايان ذكر است 
كه نسبت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني 81.8 درصد اس��ت كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 3.3 و 1.6 واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. نسبت مذكور در استان 
ته��ران ۹6 درصد و در اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
10۵.۹ درصد است. بانك مركزي تاكيد كرده است كه 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها 
و موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بوده 
و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.



گروه بازارسرمايه|
سازمان بورس هفته اخير تمامي ناشران و حسابرسان 
معتمد اين سازمان را موظف كرده تا هزينه هاي انرژي 
س��ال مالي ۱۴۰۰ و پيش بيني اين هزينه براي سال 
مالي ۱۴۰۱ را در سامانه كدال منتشر كنند. ناظران بازار 
سرمايه از اين ابالغيه به عنوان گامي مهم در راستاي 
افزايش شفافيت در عملكرد شركت ها ياد مي كنند كه 
مي تواند به تقويت توان تحليل سرمايه گذاران منجر 
شود. با اين حال اما سازمان بورس در حالي اين ابالغيه 
را صادر كرده است كه دولت در نظر دارد در قالب بودجه 
سال ۱۴۰۱، هزينه انرژي و خوراك صنايع را افزايش 
دهد. اقدامي كه از س��وي فعاالن بازار سرمايه چندان 
مثبت تلقي نمي ش��ود. برخي اهالي بازار اين رويكرد 
را به معناي دس��ت اندازي به درآمدهاي ش��ركت ها 
دانس��ته و چشمداشت دولت به س��ود شركت هاي 
صادرات محور را به عنوان تهديدي جدي براي آينده 
توليد و س��رمايه گذاري ارزياب��ي مي كنند. بر همين 
اساس چالش اصلي شركت ها در اجراي اين ابالغيه در 

پيش بيني هزينه هاي سال آينده است.
به عقيده اغلب كارشناسان بازارسرمايه ابالغيه اخير 
سازمان بورس را با بند بودجه اي دولت براي افزايش 
هزينه هاي انرژي صنايع بي ربط نيس��ت كه سازمان 
بورس در نظر دارد همزمان با بررس��ي بودجه، ميزان 

هزينه شركت ها در بخش انرژي را شفاف كند.
مديريت نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اعالم كرده اس��ت ك��ه در راس��تاي افزايش 
ش��فافيت اطالع��ات و صورت هاي مال��ي، تمامي 
شركت هاي توليدي ثبت شده نزد اين سازمان ملزم 
به انتشار جزييات هزينه هاي انرژي هستند. در اين 
ابالغيه آمده است: مطابق مصوبه مورخ بيست و دوم 
آذر ۱۴۰۰ هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، 
مقرر ش��د در راستاي افزايش ش��فافيت اطالعات و 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي توليدي ثبت ش��ده 
نزد سازمان )شامل ش��ركت هاي درج شده در بازار 
پايه فرابورس ايران(، ناشران مذكور موظف هستند 
هزينه هاي انرژي سال مالي ۱۴۰۰ و پيش بيني سال 
مالي ۱۴۰۱ خود را در قالب جدول پيوست از طريق 
اطالعيه جزييات هزينه ه��اي انرژيحداكثر تا پايان 

پانزدهم دي ماه ۱۴۰۰ در سامانه كدال منتشر كنند.  
در اين ابالغيه همچنين تاكيد شده است: در صورتي 
كه مصرف پيش بيني ش��ده براي سال مالي ۱۴۰۱ 
بيش از ۳۰ درصد نسبت به ميزان مصرف انرژي در 
سال مالي ۱۴۰۰ ساعت تغيير داشته باشد، ضروري 
است علت تغيير در مصرف انرژي در ستون توضيحات 
درج شود. اگر چه اين مصوبه همزمان با آغاز بررسي 
بودجه سال آينده در مجلس، ابالغ شده و پيوندهاي 
آشكاري با روند بررسي بودجه دارد اما عموم ناظران 
بازار سرمايه و تحليلگران از اقدام جديد سازمان بورس 
استقبال كرده اند. اهالي بازار سرمايه همواره خواستار 
افزايش ش��فافيت در اعالم عملكرد شركت ها اعم از 
آمار فروش، خري��د و توليد با ذكر جزييات هزينه ها 

بوده اند. از همين رو ابالغيه جديد س��ازمان بورس را 
مي توان در راس��تاي ارتقاي شفافيت كه مهم ترين 

تفاوت بازار سرمايه با ديگر بازارهاست ارزيابي كرد.

    چالش شفاف سازي 
پيش از تصويب نرخ انرژي

رضا جعفري، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص اين 
ابالغي��ه رابطه آن با بودجه س��الس آتي مي گويد: هنوز 
نمي توان درباره ميزان اثرگذاري اين ابالغيه سخن گفت.

به ويژه اينكه اليحه افزايش هزينه انرژي در بودجه سال 
آينده، بايد ابتدا تبديل به قانون شود و بعد شركت ها بتوانند 
بر اساس نرخ هاي جديد، هزينه ها را اعالم كنند. طي اين 
يك ماه تا زماني كه اليحه به قانون تبديل شود شركت هاي 

توليدي بورس بايد اثر هزينه اي و درآمدي خود را شفاف 
كنند.جعفري ادامه مي دهد: در صورتي كه در كنار تمام 
اين موارد پيش بيني سود هم اعالم شود مي تواند بازخورد 
بهتري داشته باش��د. بر همين اساس هنوز نمي توان اثر 
اعالم هزينه ها بر معامالت س��هام نماد اين شركت ها را 
به درستي روش��ن كرد و ممكن است عكس العمل هاي 
متفاوتي را دريافت كند. از سوي ديگر اما ماليات بر عملكرد 
ش��ركت هاي توليدي از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد كاهش 
يافته است. البته ماليات ش��ركت هاي بورسي قبال هم 
۲۲/۵ درصد يا حتي ۲۰ درصد بود. بايد ديد اين معافيت 
جدا از معافيت پيشين شركت هاي بورسي است يا خير. 
اگر جدا از معافيت قبلي باش��د باعث افزايش جذابيت 

شركت هاي بورسي براي سرمايه گذاران خواهد شد.
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پذيره نويسي نخستين صندوق 
جسورانه فرهنگ و هنر

ندا بش��يري، سرپرست معاونت توس��عه كسب وكار 
فرابورس با اشاره به اينكه در سه ماه گذشته تعداد دو 
صندوق سرمايه گذاري جسورانه نيز فراخوان مبالغ تعهد 
شده و تأديه نشده خود را جمعًا به ارزش ۳۰۰ ميليارد 
ريال به اتمام رس��انده اند، عنوان كرد: همچنين يك 
صندوق سرمايه گذاري جسورانه ديگر به زودي تأديه 
خود را به اتمام مي رس��اند.به گفته او اين سه صندوق 
يعني صندوق هاي جسورانه فيروزه، جسورانه رويش 
و جس��ورانه پارتين تاكنون در بيش از ۱۱ شركت نوپا 
بيش از۵9۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام داده انداو 
با بيان اينكه اين صندوق ها نقش بسزايي در تأمين مالي 
و رشد شركت هاي نوپا و دانش بنيان داشته اند، افزود: از 
صنايع هدف اين صندوق ها، صنعت پزشكي و سالمت با 
بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال در جايگاه اول و حوزه تجارت 
الكترونيك با بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال در جايگاه دوم 
جذب منابع قرار گرفته اند.بشيري به نقش صندوق هاي 
سرمايه گذاري جسورانه در اقتصاد كشور اشاره كرد و 
گفت: در سال هاي گذشته بارها مقامات عاليرتبه كشور 
به توجه و حمايت از اقتصاد دانش بنيان تأكيد داشته اند 
كه در اين بي��ن صندوق هاي جس��ورانه و خصوصي 
فرابورس ب��ا تأمين مالي ش��ركت هاي دانش بنيان و 
فناوري محور، نقش بسزايي در توسعه اين شركت ها 
ايفا مي كنن��د و اين روند مي توان��د پايه گذار فرصتي 
براي رش��د و تكامل هر چه بيشتر اقتصاد دانش بنيان 
كش��ور شود.سرپرست معاونت توس��عه كسب وكار 
فرابورس به نتايج پژوهش ه��ا درباره تاثير بلندمدت 
شركت هاي استارتاپي بر درآمد ملي و پيشرفت هاي 
اقتصادي-اجتماعي كشورها اش��اره كرد و ادامه داد: 
تاثير اين قبيل شركت ها در متغيرهاي ذكرشده بسيار 
بيشتر از ساير شركتهاست و بيشترين كارآفريني در 
دنيا مربوط به بنگاه هاي نوپا با س��ن كمتر از ۵ سال به 
شمار مي رود. همچنين توجه و حمايت از استارتاپ ها 
و ش��ركت هاي نوپا كه نياز به منابع مالي براي رشد و 
توسعه خود دارند، مي تواند تأثير بسزايي در كاهش نرخ 
بيكاري كشور و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور در 
بلندمدت داشته باشد.بشيري درباره ويژگي هاي اولين 
صندوق سرمايه گذاري حوزه فرهنگ و هنر كه از امروز 
پذيره نويسي آن در بازار ابزارهاي مالي فرابورس ايران 
آغاز مي شود نيز گفت: صندوق سرمايه گذاري جسورانه 
سپهر يكم پس از اخذ موافقت اصولي از سازمان بورس، 
تأديه نقدي سهم موسسان و تكميل مدارك در تاريخ 
8 آذرماه موفق به اخذ مجوز پذيره نويس��ي از سازمان 
بورس و اوراق بهادار شد.به گفته او تعداد كل واحدهاي 
صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يكم به ميزان 
يك ميليون واحد سرمايه گذاري است كه ۲۰۰ هزار 
واحد آن ممتاز بوده و 8۰۰ هزار واحد سرمايه گذاري 
عادي آن طي دوره پذيره نويس��ي يعني از ۲7 آذر الي 
۴ دي توسط مشاركت كنندگان در پذيره نويسي اين 
صندوق خريدار خواهد شد.سرپرست معاونت توسعه 
كسب وكار فرابورس با اشاره به اينكه درصد تأديه نقدي 
سرمايه اين صندوق در زمان تأسيس ۲۰ درصد در نظر 
گرفته شده است؛ خاطرنشان كرد: اين بدان معني است 
كه سرمايه گذاران در ازاي خريد هر واحد سرمايه گذاري 
اين صندوق به جاي پرداخت يك ميليون ريال مبلغ 
۲۰۰ هزار ريال پرداخت مي كنند.بشيري به موسسان 
اين صندوق اشاره و اظهار كرد: از جمله موسسان اين 
صندوق حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي به عنوان 
يكي از متوليان اصلي فرهنگ و هنر و صندوق نوآوري 
و شكوفايي به عنوان متولي اصلي حمايت از اكوسيستم 
نوآوري و دانش بنيان كشور است و تأسيس اين صندوق 
پيوند مناس��بي ميان فعاالن فرهنگ و هنر كش��ور، 

اكوسيستم نوآوري و بازار سرمايه برقرار خواهد كرد.

تعطيلي بورس استانبول
مسووالن تركيه روز جمعه تصميم گرفتند كه پس از 
كاهش مجدد ارزش لير اين كش��ور، بورس استانبول 
را تعطيل كنند. تصميم بورس اس��تانبول براي توقف 
معامالت روز جمعه خود به آن دليل صورت مي گيرد 
كه نرخ برابري لي��ر از ۱7 لير در براب��ر دالر فراتر رفت 
كه پايين تري��ن كاهش ارز لير در تاريخ تركيه اس��ت. 
براس��اس اين گزارش، بزرگ ترين بانك هاي تركيه از 
جمله شركت هايي بودند كه سهام شان امروز در بورس 
استانبول سقوط كرد. خبرگزاري نوفوستي روسيه نيز 
گزارش داد كه س��هام بان��ك TSKB تركيه نيز 8.8۵ 
درصد و بانك پارس��ان هم 8.8۵ درص��د ارزش خود را 
از دس��ت دادند. تصميم بورس تركيه براي تعطيلي به 
دنبال كاهش شديد ارزش پول تركيه صورت مي گيرد 
كه در برهه اخير به خاطر تصمي��م بانك مركزي اين 
كشور براي كاهش نرخ  بهره اتخاذ شده است. با وجود 
انتقاد اقتصاددانان و نمايندگان مجلس و مخالف دولت 
حاكم در تركيه كه سياس��ت اقتصادي كنوني دولت 
رجب طيب اردوغان را متهورانه مي خوانند، بانك مركزي 
تركيه از سپتامبر )شهريور( ۲۰۲۱ در راستاي برنامه 
رييس جمهوري اين كشور در اولويت دادن به صادرات 
و اعطاي وام، نرخ بهره خ��ود را ۴۰۰ واحد پايه كاهش 
داده و به ۱۵ درصد رسانده است. به دنبال همين اقدام، 
ارزش لير پول ملي تركيه امروز جمعه ركود جديدي را در 
تاريخ به ثبت رساند و به ۱7.۰99 لير در برابر دالر سقوط 
كرد. نرخ تورم ساالنه بر اساس آمارهاي رسمي تركيه 
به ۲۱.۳۱ درصد رسيده است اما ناظران، كارشناسان 
مستقل و گروه هاي معترض ميزان واقعي نرخ تورم در 
اين كشور را ۵8 درصد مي دانند. كارشناسان اقتصادي 
با اشاره به اينكه بدليل كاهش ارزش دالر تركيه و فشار 
براي كاهش نرخ بهره ها و اينكه تاكنون دو رييس بانك 
مركزي از س��وي اردوغان بركنار شده اند مي گويند، با 
در نظرگرفت��ن روند نه چندان مطلوب فعلي وضعيت 
اقتصادي تركيه بركن��اري وزرا هرچند در كوتاه مدت 
ش��ايد به عنوان راه حلي خودنمايي كن��د ولي نبود 
تغييرات اساسي در زيرساخت ها و نيز احترام به استقالل 
نهادهاي مختلف از جمله بانك مركزي موجب تداوم 

وضعيت اقتصادي نابسامان اين كشور خواهد بود.

كاهش هزينه هاي  مصرفي صنايع
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس در رابطه با 
اصالح متن پيش نويس بودج��ه ۱۴۰۱ به منظور 
حمايت از بازار س��هام، اظهار كرد: پيشنهادهايي 
به منظور حمايت از بازار س��رمايه در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصاد دولت مطرح شده، كه جزييات 
بيشتر آن را روز شنبه وزير اقتصاد ارايه خواهند كرد.

او تصريح كرد: مطابق مسائل مطرح شده در جلسات 
س��تاد هماهنگي اقتصاد دولت، س��عي مان بر اين 
بود تا راهبردهايي را به منظور كاهش هزينه هاي 
مصرف��ي صنايع توليدي در نظر بگيريم از س��وي 
ديگر نيز قرار بر اين است تا مطابق تصميمات اتخاد 
ش��ده يك ميزان مبلغي به منظور حمايت از بازار 
سهام به صندوق تثبيت واريز شود.رييس سازمان 
بورس تصريح كرد: اكنون يك بحثي كه مورد توجه 
فعاالن بازار سرمايه قرار گرفت و رييس جمهور نيز از 
آن استقبال كرد مربوط به افزايش قدرت صندوق 
تثبيت بازار سرمايه به منظور حمايت از بازار سرمايه 
در مواقع ضروري و بحراني است.عشقي بيان كرد: 
قرار اس��ت عالوه بر رديفي كه براي صندوق ثبيت 
بازار سرمايه در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، در 
آمد هاي ديگر نيز از جمله انتقال سهام و نقدينگي به 
اين صندوق تزريق شوند .او در پايان درخصوص در 
اختيار قرار دادن ۵۰ هزار ميليارد تومان دارايي 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه، بيان كرد: مطابق 
مذاكره اي كه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصاد 
دولت صورت گرفته قرار است دارايي بالغ بر ۵۰ 
هزار ميليارد تومان در اختيار صندوق تثبيت قرار 
مي گيرد كه صندوق به پش��توانه اين ۵۰ همت، 

اوراق منتشر كند و از بازار حمايت كند.

 انتقال ۵  درصد سوم
 به دسته ساير اشخاص

مريم كشميري، مدير عمليات بازار بورس تهران از 
انتقال سومين ۵ درصد از سهام شركت هاي بورس 
اوراق بهادار، بورس كاالي ايران، بورس انرژي ايران 
از دسته سهامداران دسته نهادهاي مالي، كارگزاران، 
فعاالن به دسته ساير اشخاص در روز چهارشنبه ۲۴ 
آذر ۱۴۰۰ خبر داد.وي اظهار كرد: اين اقدام عطف 
به نامه شماره 9۵۲۴۳ / ۱۲۲ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۰ 
سرپرست مديريت نظارت بر بورس ها در راستاي 
اجراي بند ۵ هفتصد و بيست و پنجمين صورتجلسه 
هيات مديره محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در رابط��ه با ادغ��ام نمادهاي معامالت��ي بورس ها 
انجام شد.مريم كشميري تصريح كرد: اين انتقال 
در راس��تاي اجراي تدريجي مصوبه مزبور صورت 
پذيرفته و در روز جاري معامله براي آنها در نمادهاي 
»بورس«، »كاال« و »انرژي۳« فراهم ش��ده است.

او خاطرنشان كرد: اين ۵ درصد شامل سهام كليه 
سهامداران مربوطه مي شود. در حقيقت، هر دارايي 
كه در نمادهاي ديگر قرار داشته است ۵ درصد از آن 
به نمادهاي ساير اشخاص منتقل شده و  هم اكنون 

در نماد ساير اشخاص قابل معامله است.

حمايت صندوق تثبيت
از بازارسرمايه

اميرمهدي صبايي، رييس هيات عامل صندوق تثبيت 
بازار س��رمايه تصري��ح كرد: طبق مصوبه اخير س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، مقرر ش��ده مبلغي بالغ بر 
۵۱۰ ميلي��ون دالر مع��ادل ۱۲ هزار ميلي��ارد تومان، 
س��پرده گذاري جديد توس��ط صندوق توس��عه ملي 
صورت گيرد ك��ه با پيگيري هاي صورت گرفته و طبق 
هماهنگي ها و توافق ها، مقرر شده اين مبلغ به صورت 
تدريجي به حساب صندوق تثبيت واريز شود.صبايي 
بيان كرد: همچني��ن اين صندوق، قابليت تامين مالي 
از طريق بازار پول و سرمايه را دارد، البته پيشنهادهاي 
ديگري از جمله انتقال دارايي از دولت به صندوق بالغ بر 
۵۰ هزار ميليارد تومان نيز به منظور تقويت توان تامين 
مالي صندوق ارايه شده كه در حال پيگيري است، اين 
دارايي ها مي تواند پش��توانه اي به منظور تامين مالي و 
تجهيز منابع براي حمايت از بازار باشد.رييس هيات عامل 
صندوق تثبيت بازار سرمايه بيان كرد: الزم به ذكر است 
طبق اساسنامه، منابع اين صندوق عمدتاً از سه محل قابل 
تامين است، نخست سرمايه گذاري دولت كه به پيشنهاد 
وزارت اقتصاد و از سوي سازمان برنامه و بودجه بايد در 
اليحه بودجه پيش بيني شود، محل دوم تامين منابع 
صندوق تثبيت بازار سرمايه به واسطه سپرده گذاري يك 
درصد از منابع صندوق توسعه ملي در اين صندوق است.

وي افزود: محل سوم نيز بخشي از كارمزد تعريف شده 
توسط سازمان بورس است، كه بر اساس مصوبه شوراي 
عالي بورس، در حال حاض��ر ۳۰ درصد از كارمزدهاي 
متعلق به س��ازمان بورس و شركت رايان بورس، روزانه 
و به طور مستقيم به حساب اين صندوق واريز مي شود.

صبايي ادام��ه داد: بنابراين در صورت تحقق اين موارد، 
برآورد مي ش��ود س��ال آينده حداقل ۲۰ هزار ميليارد 
تومان منابع نقدي جديد ناشي از واريز يك درصد منابع 
صندوق توس��عه ملي، كارمزد روزانه سازمان بورس و 
ماليات معامالت بازار سرمايه و ۵۰ هزار ميليارد تومان 
دارايي سهام جديد به اين صندوق منتقل شود.رييس 
هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه تصريح كرد: 
ماموريت اصلي اين صندوق طبق ماده ۲8 قانون رفع 
موانع توليد و اساسنامه، »بازارگرداني سهام« نيست، 
بلكه كاهش و كنترل اثر ريسك هاي سيستماتيك و 
غيرسيستماتيك )سامانه اي و فرادستگاهي( در بازار 
سهام است.وي بيان كرد: براي شناسايي و تشخيص 
ريسك هاي فوق، معيارهايي تعريف شده كه در صورت 
تحقق، اين صندوق به انجام ماموريت خود پرداخته و 
به اصطالح از بازار سرمايه نيز حمايت مي كند.رييس 
هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه گفت: توسعه 
اين صن��دوق از حيث منابع و دارايي ها، در راس��تاي 
ارتقاي توان مواجهه با ريسك هاي بازار، مورد تاكيد 

رياست سازمان بورس و وزير اقتصاد است.

»تعادل« ابالغيه سازمان بورس براي شفافيت مصرف انرژي صنايع را بررسي مي كند

بورس  شفاف مي شود

آسيب شناسي مداخله دولت در اقتصاد

صعود شاخص با حجم پايين معامالت

نرخ دالر نيمايي از مرز ۲۴ هزار تومان گذش��ته است اما 
همچنان فاصله محسوسي با نرخ دالر در بازار آزاد دارد. 
تحليلگران بازار س��رمايه اين فاصله را براي سودسازي 
ش��ركت هاي صادرات محور، به عنوان يك ريسك مهم 
شناس��ايي مي كنند. تنوع ن��رخ دالر در اقتص��اد ايران 
همواره مشكالت بسياري را براي فعاالن اقتصادي ايجاد 
كرده و رانت هاي زيادي را به دنبال داشته است. مهدي 
سوري كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص بيان كرد: 
بايد اين اصل كل��ي را بپذيريم كه هر كاالي دونرخي در 
اقتصاد، مفسده زاست. وي افزود: اين معضل سال هاست 
كه مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته و بايد گفت خيلي 
اوقات، اش��خاصي كه با آنها به عنوان اخاللگر اقتصادي 
برخورد مي شود به  معناي واقعي اخاللگر نيستند بلكه از 
فرصتي كه دونرخي بودن بازارها ايجاد كرده، سوء استفاده 
كرده اند. س��وري عنوان كرد: اخاللگران واقعي در واقع 
كساني هس��تند كه چنين فرصتي را در اقتصاد فراهم 
كرده اند؛ اين واقعيتي است كه تقريبا تمامي مسووالن 
و سياست گذاران ما به آن اذعان دارند، اما منفعت رانت 
ايجادش��ده در اين شرايط، آنقدر هست كه افرادي كه از 
اين قضيه منتفع مي شوند، مجال اصالح شرايط را ندهند.

وي در ادامه با اشاره به فاصله معنادار نرخ ارز در سامانه 
نيما با ن��رخ ارز در بازار آزاد و تاثير منفي اين دونرخي 
بودن ارز بر سودآوري صنايع صادرات محور اظهار كرد: 
در حال حاضر فاصله نرخ ارز در سامانه نيما با نرخ ارز 
در بازار آزاد حدود ۲۵ درصد است. يعني اگر شخصي 
كااليي را با قيمت تمام شده يك دالر وارد كشور كند و با 
همان يك دالر هم در بازار به فروش برساند، باز هم سود 
۲۵ درصدي نصيب وارد كننده خواهد شد! در مقابل 

صادركننده كاالي ايراني بايد حداقل ۲۵ درصد سود 
كند تا تازه در نقطه سر به سر قرار بگيرد. حمايت از توليد 
كه سال هاس��ت شعار آن را مطرح مي كنيم، با اصالح 
همين سياست ها محقق خواهد شد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه در ادامه گفت: بررسي گزارشات نشان 
مي دهد درآمد صادراتي ش��ركت ها با نرخ هاي فعلي 
۲۵ درصد رشد داشته و افزايش فروش با فرض ثابت 
بودن حاشيه س��ود، منجر به رشد ۲۵ درصدي سود 
ش��ده است. رفع فاصله نرخ ارز نيمايي با نرخ بازار آزاد 
قطعا تاثير مثبت بيش��تري بر حاشيه سود شركت ها 
خواهد داشت و وقتي شرايطي را فراهم كنيم كه حال 
توليد كننده و صادر كننده مساعد باشد، قيمت سهام 
هم رشد خواهد كرد. سوري در گفت وگو با بورس نيوز 
اضافه كرد: بازار سرمايه همواره تحت تاثير رشد درآمد 
واقعي شركت ها يا رشد تورم، پتانسيل رشد دارد، اما 
اميدواريم رش��د بازار س��رمايه بر اثر بهره وري و رونق 
توليد باشد. نكته اينجاست كه در اقتصاد ما يك نگرش 
قيم مآبانه حكمفرماست كه عده اي تصور مي كنند با 
سياست هاي دستوري، اقتصاد به ثبات خواهد رسيد.

    نتيجه معكوس مداخله در بازارها
فعال بازار س��رمايه تاكيد كرد: عده اي از مردم ما هنوز 
آرزو مي كنند  كه اي كاش قوام السلطنه اي وجود داشت 
كه ماست ها را كيس��ه مي كرد. حال آنكه تجربه نشان 
مي دهد هرگونه حركت مداخله گرانه و دس��توري در 
اقتصاد كشور و تالش براي كنترل دستوري قيمت ها، 
در بلندم��دت نتيجه معكوس به همراه دارد. س��وري 
اضافه كرد: ش��ايد در كوتاه م��دت و در برخي مقاطع، 

وضعيتي ايجاد شود كه دولت ها ناچار باشند در نقش 
حمايتي در امور بازار ها مداخله كنند، اما بايد به محض 
عبور از بحران، دولت از آن بازار خارج شود و اجازه دهد 
عرضه و تقاضا، بازار را تنظيم كند. متاس��فانه ش��اهد 
آن هس��تيم كه سياس��ت گذاران ما در مورد جزييات 
بازار س��رمايه اظهارنظر مي كنند و اتفاقا خيلي از اين 
نظرات هم غيركارشناسي است! وي افزود: مادامي كه 
سياست گذاران فقط حرف بزنند، به بازار سرمايه لطمه 
خواهند زد. سران قوا بايد بپذيرند بازار سرمايه، بازاري 
خودانتظام و تخصصي بوده و بايد به مكانيسم هاي آن 
احترام گذاشت و درخواست كمك ها را از كانال مديران 
سازمان بورس و تشكل هاي صنفي فعال در بازار سرمايه 
پيگيري كرد و خودشان مستقيما در امور اجرايي اين 
بازار مداخله نكنند. اينجاس��ت كه جاي تش��كل هاي 
صنفي با حضور فع��االن بازار س��رمايه، تحليلگران و 
مدرس��ان بازار س��رمايه در اين بازار خالي اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه گفت: به دليل همين خأل هاست 
كه گاهي شاهد آن هستيم وقتي سياسيون قصد بررسي 
مشكالت بازار سرمايه را دارند، از كارشناساني مشاوره 
مي گيرند كه شايد چندان خوشنام هم نباشند! سوري 
تصريح كرد: به طور كلي مداخله مستقيم قوه مجريه و 
قوه مقننه و قوه قضاييه در بازار سرمايه، مخرب است و 
بايد به مكانيسم هاي بازار سرمايه، روند عرضه و تقاضا و 

تخصصي بودن اين بازار احترام گذاشت.

   آسيب هاي قيمت گذاري دستوري
اين فعال بازار سرمايه افزود: بخش عمده مشكالت 
بازار سرمايه ناش��ي از مداخله هاي دستوري است 

كه در س��ال هاي گذش��ته در صنايع صورت گرفته 
است. مثال با مداخله دستوري در صنعت نيروگاهي 
و توليد برق و توليد گاز و… صرفه س��رمايه گذاري 
در اي��ن حوزه ها را زير س��وال برده اي��م و اين روز ها 
شاهد آن هس��تيم كه يكي از بزرگ ترين دارندگان 
منابع گازي جهان، با معضل تامين گاز براي صنايع 
مواجه است. وي گفت: كشوري كه قرار بود از مزيت 
انرژي ارزان قيمت برخوردار باشد، با چالش قطعي 
برق روبرو است.بحران تامين آب براي نقاط مختلف 
كش��ور نيز به دليل همين سياس��ت هاي نادرستي 
اس��ت كه سياس��ت گذاران در پيش گرفته اند.اين 
كارش��ناس ب��ازار س��رمايه تصريح كرد: ب��ه دليل 
همين سياس��ت گذاري هاي نادرس��ت است كه از 
يك س��و مردم با ميانگين درآم��دي خيلي كمتر از 
ميانگين درآمدي س��اير كش��ور هاي دنيا، چندين 
برابر آن كش��ور ها ب��راي خريد يك خ��ودرو هزينه 
صرف مي كنند و از سوي ديگر، صنعت خودروسازي 
هم تبديل به يك صنعت لخت ش��ده است. سوري 
گفت: همين سياست گذاري هاي دستوري بود كه 
سرمايه گذاري در صنعت قند و شكر را فاقد توجيه 
اقتصادي كرد و براي س��ال ها هيچ سرمايه گذاري 
جدي��دي در اين صنعت صورت نگرف��ت. اين طرز 
تفكر بايد اصالح شود.همان طور كه پذيرفتيم براي 
مديريت يك تيم فوتبال نياز به استفاده از تجربيات 
يك مربي خارجي اس��ت، سياس��ت گذاران ما نيز 
بايد بپذيرند در امور اقتصادي به مش��اوراني قوي تر 
احتياج دارند. متاسفانه در كشور ما حتي از تجربيات 

مشاوران اقتصادي، به درستي استفاده نمي شود.

ش��اخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۲7 آذرماه با ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحد افزايش، در جايگاه 
يك  ميليون و ۳۰۵ هزار واحدي قرار گرفت. در معامالت اين 
روز بيش از پنج ميليارد و ۳۱۵ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش ۲9 هزار و ۶97 ميليارد ريال داد و ستد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با دو هزار و ۴7۰ واحد 
افزايش به ۳۴۶ هزار و 98۰ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با يك هزار و ۵۵۴ واحد رش��د به ۲۱8 ه��زار و ۲۵۳ واحد 
رسيد. ش��اخص بازار اول، ۱۲هزار و ۱۳7 واحد و شاخص 
بازار دوم، ۱۵هزار و 9۵ واحد افزايش داشتند.بيش��ترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »بيمه  
و صندوق  بازنشس��تگي«، »فلزات اساسي« و »بانك ها و 
موسسات اعتباري« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »فعاليت هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط« 
و »خودرو و ساخت قطعات« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »بپاس«، »شپاكسا« و »وپاسار« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »شپديس«، »بورس« و »خودرو« 
معطوف بودعالوه ب��ر اين در بين همه نمادها، ش��ركت 
پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با يك هزار و ۲9۳ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك 
هزار و 7۴ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« 

با ۶۵۰ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۶۴۱ واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۶۰۰ واحد، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با ۵8۶ واحد، پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« با ۵8۳ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا« با ۴۲۶ واحد، بانك تجارت 
با نماد »وتجارت« با ۴۰۳ واحد و سايپا با نماد »خساپا« با 
۳۶۶ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.در مقابل 
پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با ۱۳۱ واحد، شركت 
سرمايه گذاري دارويي تامين با نماد »تيپيكو« با ۴۱ واحد، 
پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با ۳۶ واحد و بهنوش 
ايران با نماد »غبهنوش« با ۳۳ واحد با تاثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شدند.برپايه اين گزارش، در اولين روزكاري 
هفته ش��ركت ايران خودرو با نماد »خودرو«، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، سايپا 
با نماد »خساپا«، س��اير اشخاص بورس انرژي با نماد 
»انرژي ۳«، فوالد مباركه اصفه��ان با نماد »فوالد«، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« 
و پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك  ميليارد و 8۱۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

سه هزار و 7۴۳ ميليارد ريال داد و ستد شد.

    فرابورس افزايشي شد
روز شنبه ش��اخص فرابورس بيش از ۱۵ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال ۱8 هزار و ۵8۶ واحد ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار يك ميليارد و 8۳۱ ميليون برگه 
س��هم به ارزش ۱۶ هزار و ۶۲۵ ميليارد ريال داد و ستد 
شد.در اولين روزكاري هفته شركت پتروشيمي تندگويان 
با نماد »شگويا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، توليد برق عسلويه مپنا با نماد 
»بمپنا«، مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد »شجم« و صنايع 
ماديران با نماد »ماديرا« با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
توليد ني��روي برق دماون��د با نماد »دماوند«، توس��عه 
سرمايه و صنعت غدير با نماد »سغدير«، توسعه سامانه 
نرم افزاري نگين با نماد »توسن« و پتروشيمي مارون با 
نماد »مارون« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. 
مهش��يد داداش زاده، كارشناس و فعال بازار سرمايه، در 
گفت وگو با اقتصاد آنالين روند معامالت بازار را تحليل 
كرده و گفت: شاخص  كل روزگذش��ته، پس از روزهاي 
ريزشي هفته گذشته بيش از ۱۲هزار واحد مثبت بود و 
توانست تا انتهاي بازار سبز بودن خود را در محدوده يك 

ميليون و ۳۰۵هزار واحد حفظ كند. ارزش معامالت بسيار 
نااميد كننده و كم حجم است، به طوري كه تنها دو هزار و 
۳۲۵ميليارد تومان، ارزش معامالت داشتيم. وي افزود: 
روز گذشته، گروه صنايع غذايي و واسطه گري هاي مالي 
نسبت به بقيه صنايع، تابلوي قرمزي را تجربه كرده  و در 
مقابل، گروه صنايع شيميايي و خودرويي بيشتر مورد 
توجه بازار بوده اس��ت. با توجه به اصالح شديد، مي توان 
گفت اكثر صنايع بورسي براي سرمايه گذاري ميان مدتي 
و بلندمدتي بسيار جذاب هستند. داداش زاده، گروه فلزات 
اساسي و برخي تك نمادهاي گروه صنايع شيميايي را 
براي سرمايه گذاري مناسب دانست و اظهار كرد: اگر گروه 
خودرويي با حذف قيمت گذاري دستوري همراه شوند، 
براي سرمايه گذاري جذاب خواهند بود.اين كارشناس 
بازار سرمايه با اشاره بر حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰توماني، 
تشريح كرد: انتقال منابع حاصل از ماليات نقل و انتقال 
سهام به صندوق تثبيت، از نكاتي است كه مي توان به آن 
اميدوار بود تا بازار كف حمايتي خود را بين يك ميليون 
و ۲7۰هزار واحد تا يك ميليون و ۳۰۰هزار واحد حفظ 
كند.وي افزود: با توجه به اينكه ارز ۴۲۰۰توماني براي 
دارو حذف نشده اس��ت، ولي اصالح زياد اين گروه نيز 
همچنان براي سرمايه گذاري قابل ارزيابي است. البته 
انتظار مي رود، اين گروه با حمايت حقوقي ها همراه شود.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي در 
هفته نخست آذرماه سال جاري اعالم كرد، هيچ توافقي 
با چيني ها براي انتقال تكنولوژي ساخت صورت نگرفته 
است و بخش خصوصي مي تواند تكنولوژي ساخت را 
وارد كشور كند؛ ديروز احمد دنيامالي، عضو شوراي 
عالي مسكن جزييات مذاكره با شركت هاي خارجي 
از جمله چين، تركيه و يكي از كشورهاي اروپايي را 
براي ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال اعالم كرد. 
آنگونه كه دنيا ملي گفته است، »دستيابي به هزينه 
ساخت به قيمتي كمتر از 3 ميليون تومان براي هر 
متر مربع مسكن« يكي از مهم ترين جزييات مذاكره 
و توافق به دست آمده با شركت هاي خارجي است. 
در اين حال، سيدمحمد مرتضوي، عضو هيات مديره 
كانون سراس��ري انبوه س��ازان در واكن��ش به اين 
اظهارات، رقم 3 ميليون تومان را غيرمنطقي خواند 
و تصريح كرد، با توجه به تورم امسال، هزينه ساخت 

يك متر مسكن ۸ ميليون تومان است.

    واگذاري 10 درصد از مسكن دولتي
به خارجي ها

دنيامالي درباره جزييات مذاكره با شركت هاي خارجي 
براي س��اخت پروژه نهضت ملي مس��كن )ساخت 4 
ميليون مسكن در چهار سال( اظهار كرد: طبق قانون 
براي ساخت مسكن بايد از ظرفيت داخل استفاده كنيم 
و اين موضوع اجتناب ناپذير است و نه به لحاظ قانوني 
مي توانيم براي ساخت پروژه مسكن نيرو وارد كنيم و نه 
سياست هاي كلي كشور اين اجازه مي دهد كه به سمت 
استفاده از ظرفيت خارجي ها برويم.  وي در گفت وگو با 
ايلنا تاكيد كرد: اما اين اجازه داده شده براي بخش بسيار 
كوچكي به اندازه 10 درصد در كنار استفاده از ظرفيت 
داخل بتوانيم از ظرفيت خارجي ها در موضوع انتقال 
تكنولوژي استفاده كنيم از اين رو با شركت هاي چيني، 

ترك و با يك شركت اروپايي وارد مذاكره شده ايم.

    2  مساله اولويت دار در مذاكره با خارجي ها
عضو شوراي عالي مسكن با اشاره به بحث قيمت تمام 
ش��ده پروژه نهضت ملي مس��كن گفت: در مذاكره با 
شركت هاي خارجي دو مساله صنعتي سازي و بحث 
قيمت تمام شده در اولويت است و همچنين در حال 
حاضر براي ساخت اين پروژه براي ما موضوع قيمت 
تمام ش��ده پروژه بسيار اهميت دارد. دنيامالي با بيان 
اينكه س��اخت پروژه نهضت ملي مسكن ب استفاده 
از توليد داخل بيش��تر از قيمت ها مورد انتظار دولت 
بوده اظهار كرد: در حال حاضر پيش��نهاد سازندگان 
داخلي براي ساخت پروژه نهضت ملي مسكن در هر 
متر مربع 5.5 ميليون تومان است كه اين عدد بيشتر 
از انتظار ما در محاس��به قيمت ها است. وي از مذاكره 
با شركت هاي خارجي با قيمت ساخت هر متر مربع 
كمتر از 3 ميليون توم��ان خبر داد و گفت: در مذاكره 
با شركت هاي خارجي براي ساخت به عدد كمتر از 3 
ميليون تومان رسيده ايم البته كار با خارجي ها تابعي 
از قيمت دالر اس��ت و در اين مورد نگران پايه دالري 
آن هستيم چراكه با رشد نرخ دالر طبيعتا قيمت  اين 

قراردادها هم باال مي رود. عضو ش��وراي عالي مسكن 
افزود: البته تمام تالش اين است كه از ظرفيت داخلي 
براي اجراي پروژه نهضت ملي مسكن بهره ببريم و ورود 

خارجي ها در اين پروژه موردي باشد.

    تهاتر با نفت يا محصوالت معدني
دنيامالي با اشاره به پرداخت ها به شركت هاي خارجي در 
اين پروژه تاكيد كرد: در مذاكرات با شركت هاي خارجي 
به صورت جدي بح��ث تهاتر نفت را دنبال مي كنيم و 
اعالم كرده ايم كه شرط همكاري با شركت هاي خارجي 
براي ساخت پروژه نهضت ملي مسكن اين است كه هيچ 
پول نقدي نپردازي��م و خدمات آنها با نفت يا كاالهاي 
معدني تهاتر شود. هر چند كه مي دانيم اقدام راحتي 
نيست و در داخل كشور اين موضوع فرابخشي است 
و باي��د با هم��كاري وزارت نفت، س��ازمان برنامه و 

بودجه و وزارت راه و شهرسازي بايد به اجرا برسد.

    انبوه سازان: 
هزينه ساخت ۸ ميليون تومان است

در همين حال، سيدمحمد مرتضوي، عضو هيات مديره 
كانون سراسري انبوه س��ازان با بيان كه اظهارات عضو 
شوراي عالي مس��كن منطقي نيست، گفت: با توجه به 
تورم امس��ال، هزينه ساخت يك متر مسكن ۸ ميليون 
تومان است. مرتضوي در واكنش به اظهارات عضو شوراي 
عالي مسكن در خصوص مذاكره با شركت هاي چيني و 
تركيه اي براي ساخت مسكن دولتي با قيمت هر مترمربع 
3 ميليون تومان اظهار كرد: اين كار با توجه به قيمت فوالد، 
سيمان و دستمزدهايي كه پرداخت مي شود، امكان پذير 
نيست. از سوي ديگر با مدنظر قراردادن ارزش نهاده هاي 

ساختماني و تورم امس��ال به هيچ وجه نمي توانيم يك 
مترمربع مس��كن را با قيمت اعالم ش��ده از سوي عضو 
شوراي عالي مسكن بسازيم. وي ادامه داد: ضمن اينكه 
بعيد مي دانيم با توجه به تجربه  همكاري با شركت هاي 
خارجي در ساخت و ساز مسكن بتوانيم پروژه هاي نهضت 
ملي مسكن را با اين قيمت ها بسازيم. به گزارش تسنيم، او 
توضيح داد: با شركت تركيه اي كوزو در مسكن مهر تجربه 
همكاري ناموفقي داشته ايم و اين شركت هنوز نتوانسته 
بخشي از قراردادهاي اين طرح را به اتمام برساند. عضو 
هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان افزود: بر اساس 
آمار اخير وزارت راه و شهرس��ازي ح��دود 30 درصد از 
پروژه هاي مسكن مهر كوزو به پايان نرسيده، اما در مقابل 
مبالغ خيلي بااليي به اين ش��ركت پرداخت شده است. 
قراردادهاي اين شركت دالري است و اين اظهارنظر عضو 
شوراي عالي مسكن به هيچ وجه منطقي نيست. مرتضوي 
با يادآوري اينكه با قيمت ساخت 3 ميليون تومان خيلي 
فاصله داريم، اضافه كرد: بر اس��اس اعالم سازمان نظام 
مهندسي ساختمان قيمت تمام شده هرمتربع مسكن 
با احتساب تمام هزينه هاي آن در سال 1400 بالغ بر ۸ 
ميليون تومان است كه 5 ميليون تومان با رقم اعالم شده 
عضو شوراي عالي مسكن فاصله دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
قطعا شركت هاي خارجي با رويكرد استفاده از خدمات 
ش��ركت هاي ايراني با تورم خدمات روبرو خواهند بود، 
گفت: بايد به اين نكته توجه شود كه مصالح ساختماني 
در داخل توليد مي شود و امكان واردات آنها وجود ندارد. 
با توجه به قيمت نهاده هاي ساختماني، ادعاي ساخت 
مسكن نهضت ملي مسكن با قيمت 3 ميليون تومان را 
رد مي كنم. وي بيان كرد: اگر با قيمت مساوي و با شرايط 
برابر به شركت هاي ايراني و خارجي نگاه كنيم، ايراني ها 

اولويت دارند چون در ايجاد اشتغال در اثرگذار هستند. 
عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان اظهار كرد: 
ورود ش��ركت هاي خارجي به بخش صنعت ساختمان 
باعث مي ش��ود توليد داخل معطل بماند و اين احتمال 
وجود دارد كه در فرآيند اس��تفاده از مصالح ساختماني 
اقبالي براي توليدات ايراني نباش��د. همين مس��اله اين 
هش��دار مي دهد كه به هيچ وجه نبايد با ش��ركت هاي 
خارجي وارد معامله ش��ويم، در واقع اين اظهارات با اين 
نيت پذيرفتني نيس��ت. بر اساس اين گزارش، در حالي 
يكي از اعضا شوراي عالي مسكن از مذاكره با شركت هاي 
خارجي براي ساخت و ساز در نهضت ملي مسكن خبر 
داده كه رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي اعالم كرده 
قرار نيست خارجي ها در ايران مسكن بسازند و مذاكره 

با آنها فقط براي ورود فناوري هاي نوين ساخت است.

    دستور رييسي چه بود؟
به گزارش »تعادل«، در پي دس��تور ابراهيم رييس��ي، 
رييس جمهور به رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
براي برگزاري جلسه با بخش خصوصي و جلب مشاركت 
داخلي در پروژه س��اخت 4 ميليون مسكن در 4 سال، 
6 آذر سال جاري اين جلسه برگزار شد. قاسمي در اين 
جلسه با انبوه سازان اعالم كرد، هيچ توافقي با چيني ها 
براي انتقال تكنولوژي س��اخت صورت نگرفته اس��ت 
و بخش خصوصي مي تواند تكنولوژي س��اخت را وارد 
كشور كند. وزير راه وشهرسازي همچنين از اعالم آمادگي 
براي مشاركت با انبوه سازان خبر داد و گفت: متناسب با 
محل زمين مي توانيم مشاركت در ساخت با انبوه سازان 
داشته باشيم و واحدهاي سهم وزارت راه وشهرسازي را با 

هدف ارايه به مردم كم توان اختصاص دهيم.
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برج سازي روي
ايستگاه هاي متروي تهران

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكان يابي و 
ضوابط و مقررات ساخت بناهاي بلندمرتبه در محدوده 
ش��هر تهران را تصويب كرد. به گ��زارش مهر، فرزانه 
صادق مالواجرد معاون شهرسازي و معماري وزارت راه 
و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران مصوبه موافقت با بلندمرتبه س��ازي در پهنه ها و 
عرصه هاي شهر تهران را به ش��هردار تهران، استاندار 
تهران و رييس شوراي اسالمي شهر تهران ابالغ كرد. 
متن اين نامه به اين شرح است: شوراي عالي شهرسازي 
و معم��اري ايران در جلس��ه ۲4 خ��رداد 1400 پيرو 
مصوبه شماره 616 مورخ 6 بهمن 13۹۹ كميسيون 
ماده 5 شهر تهران و بر اس��اس صورتجلسه مورخ ۲5 
ارديبهش��ت 1400 كميته تخصصي مقررات، لوايح 
و سياست گذاري )كميته فني شماره 4( مكان يابي و 
ضوابط و مقررات ساخت بناهاي بلند مرتبه در محدوده 
شهر تهران را با هدف كنترل ساخت و سازها، كنترل 
گسترش افقي ش��هر، بهره وري بهينه از زمين، ايجاد 
ارزش افزوده در بافت هاي ناكارآمد، امكان حفظ باغات 
و فضاي سبز شهري، جلوگيري از پراكنده سازي بلند 
مرتبه در سطح شهر و هدايت آن به محورها و پهنه هاي 
مناسب بلندمرتبه و با رويكرد برنامه ريزي در شهر و بر 
اساس »ضوابط عام اس��تقرار ساختمان هاي بلند در 
ش��هرهاي ايران« مصوبه آذر ماه 13۹۹ شوراي عالي 
بررسي و ضوابط مصوب كميسيون ماده 5 در قالب دو 
سند شامل: الف: نقشه پهنه ها و محورهاي مجاز براي 
استقرار س��اختمان هاي بلند و ب: ضوابط و مقررات 
احداث بنا در پهنه ها و محورهاي مجازرا با تاكيد بر موارد 
ذيل مصوب كرد: با اين مصوبه، شهرداري و كميسيون 
ماده 5 شهر تهران مجاز به بررسي پرونده هاي مغاير با 
اس��ناد ابالغ شده مذكور نخواهند بود و مراتب حسب 
ضرورت در ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
تعيين تكليف مي شود. 1. رعايت تراكم مصوب طرح 
تفصيلي در كليه پهنه ها و محورهاي بلند مرتبه سازي 
الزامي اس��ت. تبص��ره: افزايش تراكم م��ازاد بر تراكم 
مجاز پهنه تا س��قف 500 درصد صرف��ًا در چارچوب 
س��ازوكار انتقال حق توس��عه )TDR( ام��كان پذير 
است. ۲. ايس��تگاه هاي قطار ش��هري بر اساس طرح 
جامع حمل و نقل شهري مورد مطالعه قرارگرفته و در 
ايستگاه هايي كه قابليت تبديل به T.O.D را دارند، با 
قابليت بلندمرتبه سازي مجدداً مورد بررسي قرارگرفته 
و پس از تأييد دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي در 
نقشه اراضي با قابليت بلندمرتبه سازي گنجانده شوند. 
3. مطابق بند 3 مصوبه »اصالحيه ضوابط عام استقرار 
ساختمان هاي بلند در شهرهاي ايران« نحوه استقرار 
بنا، جزييات تراكم و س��طح اشغال توسط كميسيون 
ماده 5 مورد بررس��ي و اتخاذ تصميم قرار مي گيرد. 4. 
پادگان هاي داخل محدوده شهر با كاربري نظامي تثبيت 
و در صورت اجراي قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير 
اماكن متعلق به نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها، 
پيشنهاد بلندمرتبه سازي، با ارايه طرح شهرسازي و به 
شرط تأمين كاربري خدمات عمومي، جهت تصويب 
به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارايه شود. 
5. در اراضي با وسعت يك هكتار و بيشتر، مشروط به 
عدم استقرار در عرصه واجد محدوديت يا ممنوعيت 
بلندمرتبه س��ازي، افزايش تعداد طبقات و قرارگيري 
در يك بلوك شهري حداكثر تا 15 طبقه و مشروط به 
رعايت سقف تراكم پهنه مجاز خواهد بود. مراتب جهت 
استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعالم مي شود.

هشدار هواشناسي؛ اجراي 
محدوديت هاي آبي الزامي است

رييس مرك��ز ملي خشكس��الي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي با اشاره به پيش بيني بارش هاي 
نرمال در زمستان امسال، گفت: اجراي برنامه هاي 
رياضتي در حوزه آب الزامي اس��ت. احد وظيفه در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به پيش بيني بارش هاي 
نرمال و باالتر از نرمال در زمستان امسال، اظهار كرد: 
براي مناطق جنوبي كشور كه بيشتر بارندگي خود 
را در فصل زمستان دارند، شرايط كنوني كشور كه 
بسيار بغرنج است را بهبود قابل مالحظه اي ببخشد. 
وي ادامه داد: گرچه هرچه در زمستان هم بارندگي 
داشته باشيم با توجه به اينكه سال قبل بارندگي كم 
بود و در ادامه آن در سه ماه پاييز امسال بارندگي ها 
بسيار كمتر از نرمال است، جبران اين كمبودها بسيار 
دشوار خواهد بود. وي تصريح كرد: واقعيت آن است 
كه بايد برنامه ه��اي رياضتي در حوزه آب به صورت 
جدي در تمام بخش ها از جمله كشاورزي و صنعت 
بايد مدنظر قرار گيرد. صنعت بايد به سمت استفاده 
از آب هاي نامتعارف مانند آب بازچرخاني برود و در 
كش��اورزي هم با بهر ه گيري از فناوري و روش هاي 
روزآمد از مصرف به شدت كم كنيم. رييس مركز ملي 
خشكسالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي 
بيان كرد: توان كشور به هيچ وجه پاسخگوي مصرف 
آب كشاورزي نيست، در مجموع اگر بارندگي هاي 
زمستان در حد نرمال باشد و كم بارشي هم نداشته 
باشيم، بازهم نمي توانيم اين همه تقاضا براي آب را 
پوشش دهيم. وظيفه پيش تر با اشاره به خشكسالي 
ش��ديد تا بسيار ش��ديد كشور در س��ال ۹۹ گفت: 
پيش بيني مي ش��ود بارندگي هاي زمستان امسال 
نرمال و باالتر از نرمال باش��د. وي تصريح كرد: سال 
گذشته را با خشكس��الي شديد به پايان رسانديم و 
خشكسالي در همه جاي كشور حاكم بود. عالوه بر 
ايران، تمام حوزه هاي مشترك در غرب، شرق و... با 
خشكسالي همراه بود، در واقع حوزه ها در افغانستان، 
عراق، تركيه، تركمنستان و... در خشكسالي سال را به 
پايان رساندند. در كشور حدود 40 درصد كم بارشي 
داشتيم، وقتي اين را به شاخص خشكسالي تبديل 
مي كنيم حدود ۹5 درصد كشور خشكسالي شديد 
تا بسيار شديدي در سال گذشته داشت. وي افزود: 
اكنون امسال تقريبًا بيش از ۲.5 ماه سال آبي سپري 
شده اس��ت كه در اين مدت به طور ميانگين ۲۸.5 
ميلي متر بارندگي داشته ايم، اين عدد در بلندمدت 
4۹.۲ ميلي متر بوده اس��ت يعني ۲0.7 ميلي متر 
كاهش بارندگي داش��ته ايم. وي يادآوري شد: سال 
گذش��ته در پاييز به طور ميانگين 60.4 ميلي متر 
بارندگي داشتيم و بارش ها بهتر از نرمال بوده است، 
بنابراين مقدار بارش هاي امس��ال نصف سال قبل 
هم نبوده اس��ت. وضعيت خوبي از نظر بارش ها در 
كشور نداشته ايم، از س��وي ديگر در دومين سال 
خشكس��الي قرار داريم و ش��رايط نسبت به سال 
قبل بدتر شده است. رييس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران سازمان هواشناسي گفت: امسال 
از يك دوره خشك به دوره خشك تر وارد شده ايم. 
از نظر دمايي هم تقريبًا باالت��ر از ُنرمال بوده ايم، 
خيلي آنومالي )ناهنجاري( ش��ديد نداشته ايم و 
كمتر از يك درجه در كشور بوده است. وظيفه بيان 
كرد: مجموع شرايط كم بارشي و افزايش دما بيش 
از نرمال باعث ش��ده است در شرايط مطلوبي قرار 
نداشته باش��يم. وي درباره پيش بيني بارش ها در 
زمستان 1400 نيز گفت: يك سري مراكز در دنيا 
هستند كه پيش بيني فصلي خود را به روز رساني 
كرده اند كه مركز اقليم مشهد يكي از آنهاست، بر 
اين اساس زمستان بدي نخواهيم داشت، اين هفته 
شرايط نسبتًا خشك خواهد بود. اواخر هفته جاري 
موجي از س��مت غرب مي آيد كه باعث بارندگي 
مي شود و باعث بهبود غرب و جنوب غرب مي شود.

افزايش سفرهاي جاده اي
در هفته اي كه گذشت 

سفرهاي جاده اي مردم در هفته گذشته پس از چند 
هفته كاهش دوباره روند افزايشي به خود گرفت اما 
جالب اينكه مردم اين بار كمتر از هفته هاي گذشته به 
استان هاي شمالي كشور سفر كردند. به گزارش ايسنا، 
بر اساس تازه ترين آمارهاي منتشر شده از سوي مركز 
مديريت راه هاي كشور درباره وضعيت تردد وسايل 
نقليه مختلف در بازه زماني 1۹ تا ۲5 آذر ماه، به صورت 
متوسط يك ميليون و ۸16 هزار و ۹57 وسيله نقليه 
در هر روز در محورهاي مواصالتي كشور تردد كردند 
كه نسبت به هفته قبل از آن افزايش دو درصدي و در 
قياس با هفته مشابه سال گذشته افزايش 41 درصدي 
را تجربه كرده است. البته در همين ايام در سال گذشته 
ممنوعيت  تردد بين شهري در كشور اعمال شده بود 
و اين اعداد و ارقام عجيب و غريب از افزايش سفرهاي 
جاده اي نس��بت به پارسال تا حدود زيادي به همين 
موضوع بر مي گردد. اما اطالعات پالك هاي ثبت شده 
در دوربين هاي پالك خوان نيز نشان مي دهد كه 10 
ميليون و 3۸5 هزار پالك خودرو در هفته گذشته در 
جاده هاي كشور مشاهده شدند كه 7۸0 هزار دستگاه 
بيش��تر از هفته قبل از اين گزارش بوده است. در اين 
بين خودروهاي شخصي با پالك تهران و البرز سهمي 
بيش از ۲5 درصد داشته و در صدر سفرهاي جاده اي 
قرار گرفته اند و پس از آن، خودروهايي با پالك هاي 
فارس، مازندران، اصفهان و خراسان رضوي بيشترين 
س��فر را انجام دادند. از س��وي ديگر مجموع ورود و 
خروج وسايل نقليه مختلف در هفته گذشته روند 
متفاوتي نس��بت به هفته قبل از اين آمار پيدا كرده 
است. چرا كه ترددها در بازه زماني 1۹ تا ۲5 آذر ماه 
در استان هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان 
غربي به ترتيب ۲5 درصد، 1۹ درصد و هشت درصد 
افزايش يافت و در استان هاي چهارمحال و بختياري، 
اصفهان و كرمانشاه به ترتيب منفي ۹ درصد، منفي 7 

درصد و منفي 6 درصد افت داشته است.

پايتخت هنوز براي زلزله
آماده نيست

با توجه به لرزه هاي اخير پايتخت و نظرات كارشناسان 
درباره وقوع زمي��ن لرزه در تهران، به نظر مي رس��د 
پايتخت هن��وز براي وقوع حادث��ه اي همچون زلزله 
آمادگي كافي نداشته باشد.  هفته گذشته زمين لرزه اي 
به بزرگي 3.3 ريشتر حوالي شهر دماوند در شرق تهران 
را لرزاند. زمين لرزه اي كه مدت هاست براي تهراني ها 
به ويژه س��اكنان ش��رق پايتخت تكراري شده و طي 
سال هاي اخير، تهران و شهرهاي اطراف آن را حتي به 
ميزان كم لرزانده است.به عقيده كارشناسان اين زمين 
لرزه هاي خرد و گاهي س��نگين پايتخت و شهرهاي 
اطراف آن، خبر از تحركات گسل هاي شهر مي دهد و 
احتمال وقوع زمين لرزه اي بزرگ تر و جدي تر را قوت 
مي بخشد. هرچند كه به نظر مي رسد شهر تهران به 
عنوان پايتخت كشور آمادگي چنداني براي وقوع يك 
زمين لرزه بزرگ يا حتي نسبتًا بزرگ را نداشته باشد. 
س��اختمان هاي نا ايمن و بلند مرتبه در سطح شهر، 
خانه هايي با مقاومت كم، بافت هاي فرسوده و ناپايدار، 
ساختمان ها و خانه ساخته شده در حريم رودخانه ها 
خبر از آماده نبودن و ناپايداري ش��هر تهران در برابر 
زمين لرزه دارد. به گفته كارشناسان در صورت وقوع 
زمين لرزه اي حتي متوسط و سنگين در شهر تهران، 
تلفات شهر تهران ميليوني خواهد بود و جمعيت زيادي 
از مردم پايتخت دچار حادثه خواهند شد. در همين 
رابطه، محمد آقاميري عضو كميسيون عمران شوراي 
اسالمي ش��هر تهران در گفت وگو با مهر، در خصوص 
ميزان آمادگي ش��هر تهران در برابر وقوع زلزله گفت: 
تهران براي حادثه اي مانن��د زلزله به هيچ وجه آماده 
نيس��ت و به گفته مس��ووالن حوزه مديريت بحران، 
تنها ۲0 درصد آمادگي در برابر زلزله داريم. وي افزود: 
با وضعيت كنون��ي در صورت رخ دادن هر اتفاقي يك 
فاجعه در تهران پيش خواهد آمد. اميدواريم مديريت 
شهري جديد و مديران كشور يك فكر اساسي براي اين 
موضوع بكنند. عضو كميسيون عمران شوراي شهر 
با بيان اينكه احتمال وقوع زلزله در تهران قابل پيش 
بيني نيست، بيان كرد: هرچه زلزله در اطراف تهران 
بيشتر باش��د، احتمال وقوع آن در شهر نيز بيشتر 
مي شود. آقاميري با اشاره به دو گسل شمال و جنوب 
پايتخت اظهار داش��ت: دو گسل ش��مال و جنوب 
متفاوت هستند. گس��ل شمال تهران بسيار جدي 

است و ميزان خطر آن نيز قابل پيش بيني نيست. 

دنيامالي از توافق با خارجي ها براي ساخت هر متر مربع آپارتمان به قيمت ۳  ميليون تومان خبر داد

رييس اتحاديه مشاوران امالك عنوان كرد

ورود يك كشور اروپايي به ساخت مسكن دولتي

انتقاد از ثبت معامالت ملكي در دفاتر اسناد رسمي
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك از 
طرح الزام به ثبت معامالت در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمي 
كه در حال حاضر در مجلس در دست بررسي است، انتقاد 
كرد. طرح الزام ثبت معامالت اموال غيرمنقول در سامانه ثبت 
اسناد و امالك كشور كه توسط نمايندگان مجلس تنظيم 
شده، تيرماه امسال براي دومين بار از سوي شوراي نگهبان 
چراغ قرمز دريافت كرد. شورا به 16 مورد از مفاد اين طرح 
ايراد گرفت و اكثر آنها را خالف موازين شرع تشخيص داد. 
مجددا نمايندگان مجلس روز ۲6 آبان ماه با اصرار بر برخي 
مصوبات قبلي خود و اصالح برخي مفاد، طرح را به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. مهم ترين مفاد اين 
طرح، ثبت معامالت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد، تعيين 
تعرفه بنگاه ها بر اساس منطقه جغرافيايي و تعيين سقف 
براي تعرفه است. خسروي در گفت وگو با مهر اظهار كرد: در 
طول دهه هاي گذشته دائما با هر روشي از مصاحبه گرفته تا 
گزارش و فيلم و طنز و غيره، مشاور امالك را بي اعتبار كردند. 
ولي مردم خوب مان باز هم مي آيند به ما اعتماد مي كنند؛ 
اين را بفهميم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اس��ناد 
داريد كاري مي كنيد كه اصاًل معامله انجام نشود. ما وقتي 
دو نفر را ترغيب به انجام معامله مي كنيم ضمن ايجاد رونق 
اقتصادي، داريم رونق مالياتي و شغل ايجاد مي كنيم. ما ابزار 
مالياتي هستيم. به صنف بها بدهيد و به مردم قدرت و قوت 
ببخشيد. ترس و نگراني را بايد شما با قوانين خوب و تقويت 
كد رهگيري برداريد تا مردم با خاطر آس��وده به ما مراجعه 
كنند. وي اف��زود: من در آخرين روزهاي عمر خدمتي ام از 
مسووالن مي خواهم با درايت و عقالنيت نسبت به مسائل 
مربوط به حوزه امالك برخورد كنند. قوانيني را تنظيم كنند 
كه اصولي باشد. نه اينكه قانوني بگذارند كه توسط شوراي 
نگهبان رد شود و بعد تالش كنند تا شوراي نگهبان را مجاب 
به تأييد قانون كنند. خسروي با بيان اينكه بايد كاري كنيم 
كه در معامالت امالك امنيت مردم و امنيت صنفي، توأمان 
باشد خاطرنش��ان كرد: قانون دالالن را بخوانيم و ببينيم 
دالل، يعني داللت كننده، كارش چيست. من دوست دارم 
مجلس مسووليت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بيشتر كند. 
چيزي كه االن وجود دارد، اين اس��ت كه مشاوران امالك، 
تعهدات طرفين را مكتوب مي كنند و ديگر مس��ووليتي 

متوجه مش��اوران نيس��ت. در اين خصوص از كشورهاي 
پيشرفته الگوبرداري كنيم. ريئل استيت و مشاور امالك در 
يك سطح بااليي قرار دارد.رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تاكيد كرد: ما مولد اقتصادي، مولد مالياتي و مولد ش��غلي 
هس��تيم. در سطح كشور 135 هزار مش��اور امالك مجاز 
فعاليت مي كنند كه با كاركنان شان حدود 700 هزار نفر 
مي شوند و بر اساس ُبعد خانوار، كار ما با معيشت ۲.5 ميليون 
نفر يعني بيش از 3 درصد جمعيت كشور در ارتباط است. 
اگر يك نماينده مجلس، قبل از نمايندگي گرفتار يك فرد از 
مشاوران امالك شده كه باعث شده در آن معامله خسارت 
ببيند، نبايد حاال كه نماينده شده خداي نكرده با آن صنف 
برخورد خصمانه صورت دهد. من انتظار ندارم كه نمايندگان 
مجلس، موضوعات را به صورت غرض ورزي ببينند. بلكه 
بايد در قالب نگاه كارشناسانه منطقي، قانوني و شرعي به 

موضوعات نگاه كنند و خير دنيا و آخرت را در نظر بگيرند.

    مغايرت طرح ثبت معامالت
 با قانون 10 مدني

خسروي با اشاره به طرح الزام به ثبت اموال غيرمنقول در 
سامانه ثبت اسناد و امالك كشور گفت: اين طرح دو بار به 
ش��وراي نگهبان رفته و رد شده است. اگر 10 بار ديگر هم 
برود چون مطابق قانون 10 مدني نيست و بدون اخذ نظرات 
كارشناسان مرتبط با اين بخش نوشته شده رد خواهد شد. 
در اين خصوص نظرات سازمان حمايت از مصرف كننده، 
كميسيون نظارت، كميسيون اتاق تهران و اتاق ايران دريافت 
نشده است. خب عزيزان نماينده زحمت مي كشند، طرحي 
را مي دهند كه به شوراي نگهبان مي رود و رد مي شود. آقايان 
نماينده! چرا زحمت و وقت خود را كه وقت ملت است هدر 
مي دهيد؟ رييس اتحاديه مشاوران امالك خواستار ايجاد 
ساز و كار قانوني براي مسووليت پذير كردن دفاتر امالك 
شد و افزود: سال هاست كه درخواست مي كنيم حدود و 
سقف صنفي را براي ما تعيين كنند. تنبيهات را متناسب با 
حوزه امالك به ما بدهند. مسكن، مهم ترين دارايي خانوار 
است و يك اشتباه مشاور بايد آخرين اشتباه او باشد، اما هيچ 
اختياري به ما نداده اند. دست و پاي ما را بسته اند مي گويند 
شنا كن، خوب هم شنا كن. به دليل التهابات بازارهاي 

موازي و سوء مديريت دولت قبل در اقتصاد كالن، قيمت 
مس��كن باال رفت، آن وقت هر زمان هم كه كم آوردند 
از مش��اوران مايه گذاشتند و گراني مسكن را گردن ما 
انداختند. وي اظهار كرد: از مجلس انقالبي مي خواهم 
كه در جهت اصالح قانون نظام صنفي قدم بردارند. قانون 
نظام صنفي نسبت به شغل ما ايرادات زيادي دارد. اگر در 
قرارداد، يك نقطه اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم 

جابه جا مي شوند و دو خانواده از بين مي رود.

    تعيين حق الزحمه مشاوران 
بر عهده كيست؟

خسروي با اشاره به كاهش تعرفه بنگاه ها كه دولت قبل به 
آن ورود كرد و هم اكنون نيز در دستور كار مجلس قرار دارد 
گفت: با تصميم به كاهش حق الزحمه مش��اوران امالك 
فقط تعدد جرم ايجاد كرديد. من اتفاقاً خوشحال مي شوم 
كه سراسر كشور حق الزحمه دفاتر امالك، يكسان باشد اما 
مجلس در قانون نظام صنفي اين اختيار را به كميسيون 
نظارت شهرستان ها داده است. اين در حالي است كه پول 
در تهران، شيراز، مشهد و تبريز به يك اندازه ارزش دارد. در 
اروپا و امريكا سراسر كشور يك نرخ دارند. نمي گوييم با اروپا 
و امريكا ما را مقايسه كنيد. حداقل افغانستان، پاكستان، 
دوبي و تركيه را ببينيد. چطور مي شود شما در كميسيون 
عمران تصميم بگيريد و كسي نباشد؟ حرف سازمان حمايت 
از مصرف كننده را هم كه نمي خواني��د. او افزود: اصاًل مِن 
مش��اور امالك را نديديد اشكالي ندارد. با قانون 10 مدني 
مي خواهيد چه كنيد؟ طبق اين قانون هر قراردادي كه به 
امضاي دو طرف برسد، معتبر است مگر اينكه خالف شرع 
تشخيص داده شود. دو نفر بدون حضور در دفتر امالك 
قرارداد مي نويسند، آيا بايد آن را باطل بدانيم؟ اگر اين 
طور باشد كه هرج و مرج مي شود. وقتي اين مسائل را 
نمي بينيم مي رود شوراي نگهبان و رد مي شود؛ چرا كه 
شوراي نگهبان به قوانين و مسائل اجتماعي اشراف دارد.

     روزانه ۵ شكايت 
به كميسيون حل اختالف مي رسد

وي گفت: به من مي گويند 5 س��ال قبل قرارداد خانه 

تنظيم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! 
مگ��ر به ما عنايت كرديد كه اگر كس��ي خانه را س��ند 
نزد يا چك كسي برگش��ت خورد دخالت كنيم؟ به ما 
كارشناسي و اختيارات را برابر قانون بدهيد تا ورود كنيم. 
همينطور مردم را سردرگم نكنيد. مي گويند تخلف در 
حوزه امالك مي ش��ود، بله در شهر تهران روزانه حدود 
5 شكايت به كميس��يون حل اختالف ما مي رسد كه 
اغلب در موارد اوليه رفع و رجوع مي شود؛ چرا كه هيچ 
قراردادي بدون نقص و كامل نيس��ت. هر قراردادي با 
هر كيفيتي ممكن است به محكمه برسد. خسروي با 
اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي 
مشاوران امالك كه در 16 بند تكاليف را مشخص كرده 
اس��ت گفت: ما با مواردي مثل عدم رويت اصل سند 
و مدارك هويتي متعاملي��ن، عدم اخذ كد رهگيري، 
دريافت مبلغ اضافه براي كد رهگيري، تنظيم قرارداد 
صوري، اضافه دريافت، تنظيم قرارداد براي ملكي كه 
سندش در بازداشت است، استفاده از كارتخوان واحد 
صنفي و اخذ بيعانه برخورد مي كنيم. در شهر تهران 
۲00 بازرس داريم كه اين مس��ائل را زيرنظر دارند و 
با همكاري پليس با تخلف��ات برخورد مي كنند؛ زيرا 

متعاملين نبايد دغدغه فكري داشته باشند.

     اعتبار قرارداد منعقده در ريئل استيت
وي درباره فرآيند توسعه صنعت ساختمان در كشورهاي 
پيشرفته گفت: در دنيا قراردادي كه در دفتر ريئل استيت 
)دفتر مشاور امالك( مي نويسند مالك عمل است. مشاوران 
امالك، سرمايه گذاشته اند و شغل ايجاد كرده اند. ببينيد در 
دنيا واسطه هاي ملكي را چطور ساماندهي كرده اند شما هم 
آن كار را انجام دهيد. رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان 
اينكه در قراردادها هيچ نوع دسترسي به مشاوران امالك 
داده نشده است گفت: چرا نبايد خريدار از ممنوع المعامله 
بودن ملك، بازداش��ت بودن و در رهن بودن ملك مطلع 
شود؟ هيچ دسترس��ي در اين زمينه ها به ما نداده ايد، آن 
وقت مي گوئيد خريدار نگران است. براي رفع نگراني مردم 
بكوشيد و در مجلس قوانيني وضع كنيد كه دستگاه هاي 
مرتبط به ما دسترسي بدهند نه اينكه صنف را از بين ببريد.



بازار بيت كوين و سهام روز گذش��ته و هم زمان با كاهش 
تقاضاي خريداران با كاهش قيمت مواجه ش��د. جهش 
كوتاه مدت بيت كوين در اواخر هفته گذش��ته، با سقوط 
مجدد قيمت به زير ۴۸,۰۰۰ دالر به پايان رس��يد. اكنون 
آن طور كه از نمودارها پيداست، روند اصالحي اخير قيمت 
مي تواند در محدوده ۴۶,۰۰۰ دالر يا هر سطح ديگري كه 
تقاضا براي خريد و ورود به بازار افزايش يابد، تثبيت شود. 
به نظر مي رسد دوگانگي احساسات معامله گران همچنان 
ادامه دارد و در كنار نشانه هاي صعودي، عواملي به چشم 
مي خورد كه مي تواند در ادامه بر قيمت ارزهاي ديجيتال 
تأثير منفي بگذارد. بيت كوين اكنون در مقطع حساسي 
قرار گرفته است و اگر خريداران در ادامه نتوانند حمايت هاي 
فعلي را حفظ كنند، اين احتمال وجود دارد كه قيمت يك 
سقوط ۲۰ درصدي ديگر را تجربه كند. بازار بيت كوين در 
طول هفت روز گذشته نوس��ان جدي اي را تجربه نكرده 
است. وضعيت در بازار اتريوم و سوالنا هم به همين شكل 
بوده و از طرفي اولنچ در اين مدت ۳۸ درصد بازدهي داشته 
است. اختالف ميان عملكرد ارزهاي ديجيتال در اين هفته 
نشان مي دهد كه سرمايه گذاران همچنان تمايل زيادي به 
پذيرش ريسك دارند. معمواًل عملكرد بهتر آلت كوين ها 
نسبت بيت كوين، نش��انه اي براي آغاز يك روند صعودي 
جديد در كل بازار است. در حال حاضر اما خطراتي هم وجود 
دارند كه مي توانند در ادامه بر قيمت ارزهاي ديجيتال تأثير 
بگذارند. براي مثال، ش��وراي نظارت بر ثبات مالي اياالت 
متحده روز جمعه گزارشي را منتشر كرد و در آن به كنگره 
 )DeFi( امريكا درباره خطرات حوزه امور مالي غيرمتمركز
و استيبل كوين ها هش��دار داد. عالوه بر اين، كميسيون 
بورس و اوراق بهادار امريكا هم روز گذشته تصميم گيري 
 )ETF( درباره صدور مجوز صندوق قابل معامله در بورس
نقدي بيت كوين گري اسكيل و شركت بيت وايز را به تعويق 

انداخت؛ خبري كه ش��رايط بازار را براي سرمايه گذاران تا 
حدودي ناخوشايندتر از قبل كرد. امور مالي غيرمتمركز 
)DeFi( در طول س��ال ۲۰۲۱ س��رخط خبرهاي حوزه 
از ديجيت��ال را به تصرف خود درآورده ب��ود و عالوه بر آن، 
توكن هاي غيرمثلي هم تأثير زيادي در پذيرش انبوه ارزهاي 
ديجيتال داشتند. سهام گذاري در برنامه هاي غيرمتمركز 
و خريدوفروش NFTها، تاكنون براي سرمايه گذاران فعال 
در اين حوزه بازدهي خوبي داشته است، اما بايد به خاطر 
داشت كه اگر قرارداهاي هوشمند نبودند، هيچ كدام از اينها 
ممكن نمي شد. در اكوسيستم ارزهاي ديجيتال، اتريوم 
همچنان پركاربردترين شبكه اليه  اول براي قراردادهاي 
هوشمند است. با اين حال، در سال هاي گذشته تمام فعاالن 
اين صنعت از كارمزدهاي باال و مشكالت مربوط به تراكم 
در شبكه اتريوم، آگاه بوده اند. در سال ۲۰۲۱، شبكه هاي 
رقيب اتريوم، يعني اولنچ و بايننس اسمارت چين، با ماشين 
مجازي اتريوم )EVM( سازگار شدند و اين سازگاري نتايج 
مثبتي براي سرمايه گذاران هر دو اكوسيستم در پي داشت.

رفتارمحتاطانهمعاملهگرانحرفهايبيتكوين
وضعيت بازار قراردادهاي اختيار معامله بيت كوين رفته رفته 
خنثي تر و نزولي تر مي ش��ود. موسسه تحقيقاتي دلفي 
ديجيتال در مطلبي با اشاره به وضعيت بازار قراردادهاي 
اختيار معامله بيت كوين نوشته است: »نوسانات ضمني 
براي قراردادهاي اختيار معامله كوتاه مدت به سمت اختيار 
فروش )Put Option( منحرف ش��ده اس��ت كه نشان 
مي دهد فعاالن بازار نگراني هايي دارند و مش��غول خريد 
قراردادهاي اختيار فروش هستند يا اينكه حدس مي زنند 
شرايطي قيمتي در ادامه بدتر شود.« از سوي ديگر، براي 
آن دسته از قراردادهاي اختيار معامله كه بين ژانويه و فوريه 
۲۰۲۲ )دي و بهمن( منقضي مي ش��وند، ميزان انحراف 

به سمت قراردادهاي اختيار فروش كمتر است كه نشان  
مي دهد سرمايه گذاران براي ابتداي سال آينده شرايطي 
خنثي را پيش بيني مي كنند. صرافي دريبيت كه از بازار 
قراردادهاي اختيار معامله ارزهاي ديجيتال پش��تيباني 
مي كند، روز سه شنبه در توييتي به فروش سنگين پريميوم 
قراردادهاي اختيار خريد اشاره كرد. پريميوم قراردادهاي 
اختيار خريد به درآمدي اشاره دارد كه از فروش قراردادهاي 

منقضي نشده حاصل مي شود.

وضعيتبازارآلتكوينها
جاستين سان از فعاليت در تيم توسعه ترون كناره گيري 
مي كند. اين كارآفرين حوزه ارز ديجيتال روز گذشته اعالم 
كرد شبكه ترون را كه خود خالق آن بوده است، ترك خواهد 
كرد و آن را به دارندگان توكن هاي »TRX« مي سپارد. سان 
گفته است با ديدن روند تبديل شدن بيت كوين به ارز رسمي 
السالوادور، تشويق ش��ده است تا از اين پس روي پذيرش 
قانوني ارزه��اي ديجيتال در امري��كاي جنوبي كار كند. 
لونا، ارز ديجيتال اصلي شبكه ترا، جزو معدود توكن هايي 
است كه در ۲۴ ساعت گذشته رشدي ۶ درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. قيمت لونا پس از آنكه روز پنجشنبه به ۶۷ 
دالر رس��يد، روز جمعه تا ۶۴ دالر اصالح ش��د. داده هاي 
بازار نشان مي دهد كه ميان توكن هاي با ارزش بازار باالي 
 ۱ ميلي��ارد دالر، الرون��د )Elrond(، مين��ا )Mina( و 
»XDC Network« روز گذش��ته بدترين عملكرد را 
داش��ته اند و به ترتيب ۱۴، ۷ و ۱۲ درصد از ارزش خود را 

از دست داده اند.

بررسينشانههايصعوديونزوليروينمودار
با اينكه نشانه هايي از حمايت كوتاه مدت خريداران در 
بازار ديده مي ش��ود، فروشندگان بيت كوين همچنان 

فعال هستند. بيت كوين اكنون در مقطع حساسي قرار 
گرفته است و شكسته شدن حمايت هاي فعلي مي تواند 
با سقوط عميق تر قيمت همراه باشد. به گزارش كوين 
دسك، در طول هفته گذش��ته بيت كوين در نزديكي 
ميانگين متحرك ۲۰۰ روزه نوسان مي كرد و مي توان 
گفت كه در اين ۷ روز قيمت نوس��ان جدي اي نداشته 
اس��ت. در حال حاضر هم كن��دل قيمت بيت كوين در 
نزديكي اين ميانگين متحرك و س��طح ۴۶,۰۰۰ دالر 
قرار گرفته است. آن طور كه پيداست خريداران در مسير 
بازيابي قيمت با مقاومت قدرتمندي روبرو هستند كه 
در محدوده بين ۵۰,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰ دالر تشكيل شده 
اس��ت. در نماي يك روزه بازار نشانه هايي از فرسودگي 
روند نزولي فعلي ديده مي ش��ود كه مي تواند در ادامه با 

جهش قيمت در كوتاه مدت همراه باشد. شاخص قدرت 
نسبي )RSI( در ناحيه اشباع خريد قرار گرفته است؛ اين 
اتفاق مانند آنچه در اواخر سپتامبر )شهريور( ديده شد، 
معمواًل نشانه اي براي جهش قيمت است. با اين حال، از 
دست رفتن شتاب صعودي قيمت در نماي ۱ هفته اي 
بازار، همچنان موضوعي نگران كننده است. تالش ناموفق  
خريداران كه با متوقف شدن روند صعودي قيمت پس 
از رس��يدن به اوج تاريخي ۶۹,۰۰۰ دالري همراه بود، 
نش��ان مي دهد كه روند صعودي گس��ترده قيمت در 
حال ضعيف  ترشدن است. بيت كوين اكنون در مقطع 
حساسي قرار گرفته است و اگر خريداران در ادامه نتوانند 
حمايت هاي فعلي را حفظ كنند، اين احتمال وجود دارد 
كه قيمت يك سقوط ۲۰ درصدي ديگر را تجربه كند. 
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كميسيونفدرالتجارتدرباره
حريمخصوصيقانونوضعميكند

كميس��يون فدرال تج��ارت امري��كا تصميم دارد 
قوانيني ب��راي مقابله با سوءاس��تفاده از داده هاي 
حريم خصوصي، امنيت آنالين اندك و استفاده از 
الگوريتم هايي ارايه دهد كه احتماال به تبعيض منجر 
مي شوند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، لينا خان 
رييس كميسيون فدرال تجارت امريكا طي نامه اي 
به س��ناتور ريچارد بلومنتال اعالم كرد اين آژانس 
مشغول بررسي ارايه قانوني است كه روي امنيت و 
حريم خصوصي آنالين و همچنين نقض احتمالي 
حقوق بشر متمركز اس��ت. در ادامه اين نامه آمده 
است: من نگراني هايم درباره نظارت تجاري را با شما 
در ميان مي گذارم و متعهد هستم كميسيون فدرال 
تجارت تمام ابزارهاي در اختيارش را براي حفاظت 
از مردم امريكا در مقابل عملكردهاي آنالين ناعادالنه 
يا فريبكارانه به كار گيرد. او در ادامه اشاره كرده بود 
افزايش اتكا به اينترنت طي دوران همه گيري كرونا، 
اين دوره را به بازه اي اضطراري و البته مناسب براي 
بررسي موضوعات مربوط به حريم خصوصي آنالين 

و امنيت تبديل كرده است.

غرامت۴اپراتورمخابراتيبه
كميسيونارتباطاتفدرالامريكا

۴ ش��ركت مخابراتي در كل مبل��غ ۶ ميليون دالر 
را براي تس��ويه تحقيقات كميس��يون ارتباطات 
فدرال امريكا درباره روي��دادي در ۲۰۲۰ ميالدي 
مي پردازند كه طي آن س��رويس تماس اضطراري 
)۹۱۱( قطع ش��ده بود. به گزارش مه��ر به نقل از 
رويترز، كميس��يون ارتباطات فدرال امريكا اعالم 
كرد ۴ تهيه كننده س��رويس مخابراتي در مجموع 
۶ ميليون دالر براي حل و فصل تحقيقات مربوط 
به رعايت قوانين قابليت اعتم��اد ۹۱۱ اين آژانس 
طي رويداد قطعي شبكه در سال ۲۰۲۰ پرداخت 
خواهند كرد. شركت هاي AT&T، لومن تكنولوژيز، 
اينترادو و ورايزون طرح هايي براي تضمين رعايت 
قوانين تماس هاي اضط��راري FCC اجرا خواهند 
كرد. جسيكا روزن ورسل رييس كميسيون فدرال 
ارتباط��ات در اين باره مي گويد: تماس با ش��ماره 
اورژان��س )۹۱۱( اهمي��ت زي��ادي دارد. بنابراين 
مهم اس��ت كه ش��ركت هاي مخابرات��ي از قطعي 
اين س��رويس ها جلوگيري و عالوه بر آن در زمان 
قطعي نوتيفيكيشن هاي سريع و كافي براي مراكز 
تماس۹۱۱ فراهم كنند. ماه گذش��ته شركت تي 
موبايل امريكا توافق كرد براي تسويه تحقيق درباره 
يك رويداد قطعي گسترده سرويس تماس با ۹۱۱ 
در سال ۲۰۲۰ ميالدي ۱۹.۵ ميليون دالر غرامت 
بپردازد. اين تس��ويه مربوط به تحقيق كميسيون 
فدرال ارتباطات درباره بيش از ۱۲ س��اعت قطعي 
س��رويس تماس اضطراري در تي موبايل بود. اين 
رويداد در ژوئن ۲۰۲۰ اتفاق افتاد و به ۲۳هزار تماس 

ناموفق با شماره اورژانس منجر شده بود.

پيشنهادجستوجويبينگ
مايكروسافتدرچينغيرفعالشد

موتور جس��ت وجوي بينگ مايكروسافت كه تنها 
موتور جست وجوي خارجي موجود در چين است، 
ملزم شد قابليت پيشنهاد خودكار جست وجو در اين 
كشور را به مدت ۳۰ روز معلق كند. به گزارش ايسنا 
به نقل از رويترز، بينگ در سايت جست وجوي چيني 
خود اعالم كرد بينگ يك پلتفرم جس��ت وجوي 
جهاني است و متعهد است قانون و حق كاربران براي 
دسترسي به اطالعات را رعايت كند اما به دليل اين 
تعليق اشاره اي نكرد. شركت هاي اينترنتي در چين 
طي سال گذشته با سخت گيري رگوالتوري روبرو 
ش��دند كه محدوديتهاي جديدي در حوزه هاي 
مختلف از محتوا گرفته تا حريم خصوصي كاربران 
اعم��ال كرد. دول��ت چين همچني��ن اعالم كرد 
مي خواهد پلتفرم ها، ارزش هاي سوسياليس��ت 
بنيادين را به شكل فعالي اشاعه دهند. بر اساس 
گزارش رويترز، مايكروسافت در اكتبر با اشاره به 
فضاي فعاليت پرچالش و الزامات بيش��تر، اعالم 
كرد پلتفرم ش��بكه اجتماعي حرفه اي لينكدين 

در چين را تعطيل خواهد كرد. 

خبر

تحقيقازگوگلدربارهرفتار
باكارمندانزنسياهپوست

رگوالتور حقوق مدني كاليفرنيا مشغول تحقيق 
از گ��وگل درباره رفتار اين ش��ركت با كارمندان 
زن سياهپوس��ت اس��ت. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، ب��ه گفته دو منب��ع آگاه و ايميل هاي 
فاش شده، اين تحقيقات در پي گزارش مواردي 
از آزار و تبعي��ض انجام مي ش��ود. طبق اس��ناد 
و مناب��ع، وكال و تحليلگران دپارتمان مش��اغل 
منصفانه و مس��كن كاليفرنيا )DFEH( بارها با 
چند زن سياه پوست ش��اغل در شركت آلفابت 
درباره تجربياتش��ان مصاحبه كرده اند. براساس 
ايميل هاي موجود س��واالت اي��ن مصاحبه ها بر 
محور وجود آزار و تبعيض در محل كار بوده است. 
مصاحبه هاي مذكور در ماه گذشته انجام شده اند. 
گوگل اعالم ك��رد روي ايجاد تس��اوي ماندگار 
براي كارمندان سياهپوس��ت خود تمركز كرده 
است و اين شركت در ۲۰۲۰ ميالدي بيشترين 
تعداد كارمندان سياهپوست و نژادهاي ديگر را 
استخدام كرده است. در بيانيه اين شركت آمده 
است: »هدف ما اين اس��ت كه اطمينان حاصل 
كني��م كه هر كارمندي احس��اس كند گوگل به 

عنوان يك محل كار فراگير است.«

نشانه هاي نزولي در بازار بيت كوين و عملكرد بهتر آلت كوين ها

رمزارزها در شيب نزولي

وزيرارتباطات:اينترنتبدونفيلترندارم
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: از زماني كه وزير 
شده ام، از تلگرام و شبكه هاي فيلترشده خارجي استفاده 
نكرده ام و اينترنت گوشي ام، اينترنت معمولي است. عيسي 
زارع پور در نخستين نشست خبري خود در وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، در پاس��خ به سوالي مبني بر استفاده  
از اينترنت بدون فيلتر گفت: در كش��ور ايران، پلتفرم هاي 
خارجي كه قواعد جمهوري اسالمي را بپذيرند، اجازه فعاليت 
دارند، بنده هم تنها از ش��بكه هاي اجتماعي و سايت هاي 
خارجي فيلترنشده استفاده مي كنم. اينترنت بدون فيلتر 
ندارم و از اينترنت معمولي در گوش��ي همراهم اس��تفاده 
مي كنم. زارع پور درباره اس��تفاده از شبكه هاي اجتماعي 
خارجي گفت: يك اس��تفاده شخصي است  و يك استفاده 
به عنوان جايگاه سازماني؛ بنده در جايگاه وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات بايد مقيد به قانون باشم و از پلتفرم هاي 
خارجي فيلترنش��ده اس��تفاده مي كنم اما به عنوان وزير 
ارتباطات درباره پلتفرم هايي ك��ه طبق قانون جمهوري 
اسالمي فيلتر شده اند، اين خط قرمز را دارم. اگر خالف اين 
باشد، بايد پاسخگو باشم كه چرا خالف قانون عمل مي كنم 
زيرا نمي شود از طرفي براي پلتفرمي محدوديت اعمال كنيم 
و از طرف ديگر در آن بازارگرمي داشته باشيم؛ اين يك تناقض 
است. وي با بيان اينكه مالحظه اي براي استفاده از پلتفرم هاي 
خارجي فيلترنشده ندارم، گفت: از زماني كه وزير شده ام، از 
تلگرام استفاده نمي كنم، اينترنت بدون فيلتر هم ندارم و 
روي سيم كارت گوشي، تبلت و رايانه ام، از اينترنت معمولي 
اس��تفاده مي كنم، مثل باقي مردم. حضور مديران وزارت 
ارتباطات در توئيتر و س��اير شبكه هاي فيلترشده هم يك 
تصميم شخصي است، نه سازماني و ما محدوديتي برايشان 
ايجاد نكرديم. اما مساله جدي اين است كه اسناد و مدارك 
دولتي هم اكنون در پيام رسان هاي خارجي جابه جا مي شوند 
و اين بايد سامان پيدا كند، چون به ضرر مردم تمام خواهد 
ش��د. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به سوال 
ديگري درباره استفاده از شبكه هاي اجتماعي مانند توئيتر 
به صورت ناشناس، بيان كرد: ابزار پايش شبكه هاي اجتماعي 
مشخص است و من اكانت فيكي در اين شبكه ها ندارم. من 

اكانت هاي مختلفي در فضاي مج��ازي دارم، اما به عنوان 
يك وزير تعاملم با عامه مردم از طريق شماره تلفن همراهي 
است كه پيش از اين اعالم كرده ام. اينكه گفته مي شود وزير 
ارتباطات با شبكه هاي اجتماعي بيگانه است، درست نيست. 
پيش از اين نيز عضو شبكه هاي اجتماعي داخلي بوده ام اما 
اعالم عمومي در مورد اكانت هايم به تازگي اتفاق افتاده است. 
شخصا اعتقاد دارم بايد از شبكه هاي اجتماعي استفاده كنم 

كه در دسترس همه مردم است.

تمامكشورهابرايسالمسازيفضاي
مجازي،اعمالمحدوديتراپذيرفتهاند

زارع پور درباره موضع وزارت ارتباطات در مورد فيلترينگ، 
اظهار كرد: به عنوان كس��ي كه پنج س��ال خارج از كشور، 
زندگي و به ۱۷ كش��ور س��فر كرده ام، مي گويم كه اعمال 
محدوديت براي برخي سرويس ها در همه جاي دنيا وجود 
دارد و كشورها خطوط قرمز متفاوتي در اين زمينه دارند. 
در مصوبه ITU هم يك س��ري خطوط قرمز اعمال شده 
كه همه كشورها بايد نسبت به اين محتواها حساس باشند. 
موضع درخصوص فيلترينگ، صفر و يك نيست، اما تمامي 
كشورها براي سالم سازي فضاي مجازي، اعمال محدوديت 
را پذيرفته اند، اما اين موضوع با توجه به خطوط قرمزشان 
متفاوت است. وي با بيان اينكه اكنون فضاي مجازي تبديل 
به زيست اصلي مردم شده است، اگر اين فضا قاعده مند نباشد 
و هركس كه در آن فعاليت مي كند، حقوق و تكاليف خود را 
نداند، آشفته بازار شده و حقوق مردم ضايع خواهد شد. اگر 
سري به دادسراي جرايم رايانه اي بزنيد و مراجعات مردمي را 
در خصوص مشكالت ناشي از فضاي مجازي ببينيد، بايد از ما 
بخواهيد كه به عنوان حاكميت از حقوق مردم در برابر هتك 
حرمت ها و كالهبرداري ها در اين فضا دفاع كنيم؛ الزمه اين 
احقاق حقوق، ساماندهي فضاي مجازي است. اگر فضا شفاف 
شود، به نفع بازيگران اين حوزه است و پلتفرم ها نيز مي دانند 
چه حقوق و تكاليفي دارند و با كدام دس��تگاه بايد مواجه 
شوند. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: در برخي 
كشورها در حوزه فضاي مجازي هر سال يك قانون جديد 

تصويب مي كنند، يا قانون  مادر را به روزرساني مي كنند. ما هم 
براي استفاده حداكثري از اين فضا، بايد شفاف و ساماندهي 
كنيم. اما آيا طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
كه به طرح صيانت موسوم شده، تضمين كننده است؟ ما به 
مجلس اعالم كرديم كه اين طرح جاي بهبود و ارتقاء دارد. ما 
در تعامل با همه بازيگران حاكميتي كه در اين حوزه حضور 
داشتند، پيشنهادي را تهيه و به مجلس ارايه كرديم تا بخشي 
از نگراني هاي بخش خصوصي را برطرف كنيم. مجموع اين 
طرح، به نفع بخش خصوصي و كسب وكارهاست و شفافيت 

در اين طرح مي تواند باعث رشد كسب وكارها شود.

تصميمگيريبرايفيلترينگ
توئيترويوتيوب،جمعياست

زارع پور در مورد موض��ع وزارت ارتباطات براي رفع فيلتر 
پلتفرم هاي��ي مانن��د توئيت��ر و يوتيوب، گف��ت: اين يك 
تصميم گيري جمعي اس��ت و وزارت ارتباطات در كميته 
فيلترينگ از ميان ۱۳ عضو، تنها يك رأي دارد و هر زمان كه 
از ما بخواهند، نظر خودمان را در قالب اين رأي اعالم مي كنيم. 
اعتقاد من اين اس��ت كه هر پلتفرم خارجي كه قواعد ما را 
بپذيرد، اجازه فعاليت در كشور را دارد و اين شاه بيت نظر ما در 
مورد طرح حمايت از حقوق كاربران است. وي ادامه داد: اگر 
پلتفرم هاي خارجي الزامات ما را بپذيرند، هيچ منعي نداريم 
كه آنها در كشور فعاليت كنند. اما بحث حاكميت فضاي 
مجازي، نگراني همه كش��ورها است و يكي از دغدغه هاي 
 IGF جدي اس��ت كه دولت ها حتي به تازگي در اجالس
لهستان آن را مطرح كرده اند، زيرا پلتفرم ها در صورت نبود 
قواعد و ضابطه، باعث خلع سالح دولت ها مي شوند و نمي توان 
حقوق مردم را از طريق آنها اس��تيفا كرد. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات درباره برنامه  دولت سيزدهم براي مذاكره 
با پلتفرم هاي خارجي، بيان كرد: موضوع حكمراني فضاي 
مجازي و عدم ضابطه مند بودن پلتفرم هاي اجتماعي، يك 
مشكل جهاني است، به همين دليل كارگروهي در سازمان 
ملل متحد تشكيل شده كه با حضور كشورهاي مختلف در 
حال تهيه پيش نويسي براي قاعده پذير كردن پلتفرم هاي 

اجتماعي در دنيا هس��تند و يكي از اعض��اي فعال در اين 
كارگروه، ايران است كه اين موضوع را پيگيري مي كند. همه 
كشورها به اين نتيجه رسيدند كه بحث قاعده مند كردن 
فعاليت شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم ها را به طور ويژه دنبال 
كنند. ما نيز اين مساله را به طور جدي دنبال خواهيم كرد و 

يكي از برنامه هاي اصلي مان تحقق اين موضوع خواهد بود.

نظراتوزارتارتباطات
دربارهطرححمايتمحرمانهنيست

زارع پور در پاس��خ به اينكه چرا با وجود تأكيد بر شفافيت، 
پيشنهاد وزارت ارتباطات براي طرح حمايت از حقوق كاربران 
با مهر محرمانه به مجلس ارايه شده است، گفت: ما جلسات 
متعددي را با حضور فع��االن اين حوزه براي طرح حمايت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي برگزار كرديم و چارچوب 
به روزشده اي را تهيه كرديم تا نگراني اين حوزه را برطرف كند 
اما معتقديم قبل از اينكه اين پيشنهادات در مرجع تخصصي 
بررسي شود، به قضاوت گذاشتن عمومي آن به ضرر طرح 
خواه��د بود. ازاين رو قبل از بررس��ي اين پيش��نهادات در 
كميسيون طرح، رسانه اي كردن آن را جايز ندانسته ايم. وي 
افزود: هم اكنون با ارايه شدن اين پيشنهادات در كميسيون و 
مركز پژوهش هاي مجلس، از رييس كميسيون مي خواهم در 
صورت صالحديد پيشنهاد وزارت ارتباطات را انتشار عمومي 
دهد. اين پيشنهادات ماحصل بررسي وزارت ارتباطات و مركز 
ملي فضاي مجازي است و تنها نكته ما اين بود كه حاشيه بر 
متن غلبه پيدا نكند و اصل مساله زير سوال نرود. ما هيچ گونه 
محرمانگي روي اين طرح نداش��تيم و قصدمان اين بود در 
صورتي كه مجلس پيشنهادات ما را براي بررسي بپذيرد، 
آن را اعالم عمومي كنيم. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
درباره ايجاد جو نااميدي و نگراني در اكوسيستم استارت آپي 
پس از مطرح شدن طرح  صيانت، توضيح داد: قطعًا نگراني 
در فعاالن استارت آپي اين حوزه وجود دارد اما تدابير دولت 
سيزدهم اين است كه نگراني ها را به اميد تبديل كند و اكنون 
بارقه هاي اميد با ورود اولين كسب و كار ديجيتال به فرابورس 
ايجاد شده است. اينجانب روزانه موارد متعددي را پيگيري 

مي كنم، البته معتقدم تنظيم گري در اين بخش بايد شكل 
بگيرد و فضا شفاف شود تا كس��ب وكارها بتوانند در حوزه 
اقتصاد ديجيتال كار كنند. ما منفعل عمل نكرده و در بحث 
قضايي مربوط به يكي از اس��تارت آپ ها نيز پيگيري هاي 

متعددي داشته ايم.

سياستكندشدناينترنتبينالمللرا
دنبالنميكنيم

زارع پور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اين وزارتخانه به 
كاهش سرعت اينترنت بين الملل و كند شدن پلتفرم هاي 
خارجي اقدام كرده، گفت: ما سياست كند شدن اينترنت 
بين الملل را دنبال نمي كنيم. اگر سرويس دهنده داخلي 
باكيفيت باشد، مي تواند جاي خود را ميان كاربران باز كند 
و ما نيز از س��رويس دهنده داخل��ي حمايت مي كنيم، اما 
محدوديتي براي ترافيك خارجي ايجاد نمي كنيم. بلكه حتي 
با توسعه پروژه فيبر نوري به دنبال افزايش سرعت هستيم 
و راهبردمان اين است كه شبكه پرسرعت امن و با كيفيت 
راه اندازي كنيم. وي در ادامه با بيان اينكه در حوزه توسعه 
اينترنت ثابت در سال هاي گذشته سيار عقب مانديم، اظهار 
كرد: مشكل فعلي كيفيت اينترنت و عدم توسعه ارتباطات 
ثابت مربوط به چند ماه نيست، گزارش speedtest كه از 
سايت هاي مرجع اندازه گيري سرعت اينترنت است، نشان 
مي دهد كه وضعيت ما در حوزه اينترنت همراه بين رتبه هاي 
۷۴ تا ۷۰ بوده است اما اين ارزيابي در حوزه اينترنت ثابت، 
رتبه ۱۴۲ ايران را در بين ۱۸۰ كشور نشان مي دهد كه رتبه 
خوبي نيست. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
آثار عدم توسعه اينترنت ثابت تازه نمايان شده، افزود: در تمام 
كشورها دسترسي اينترنت ثابت به اينترنت همراه ارجحيت 
دارد و نسبت سرعت اينترنت ثابت به سيار خيلي بيشتر است، 
زيرا وقتي در شبكه همراه فشار زياد باشد، شبكه نمي تواند 
پاسخگو باشد. جهت گيري كشورهاي پيشرفته اين است 
كه دسترسي كاربران از طريق شبكه هاي ثابت فراهم شود و 
فشار برروي شبكه موبايل به دليل محدوديت فركانس وجود 
نداشته باشد، اما در كشور ما اين موضوع كامال برعكس است.

شركت برق منطقه اي آذربايجان در نظر دارد خريد سازه گنتري بخش هاي 230 و 63 كيلوولت پروژه نصب و راه اندازي ترانس 230/63/20 كيلوولت 
 www.setadiran.ir پست تيكمه داش را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان 200000۱۱۱۹00004۱ به آدرس الكترونيكي

برگزار نمايد. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ۱,540,000,000 ريال به حروف )يك ميليارد و پانصد و چهل ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز 
نقدي به حساب سيبا به شماره IR ۱۱0۱0000400۱۱0640۷۱444۸0 نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بنام شركت برق منطقه اي آذربايجان 

بهاي فروش اسناد: 200/000 ريال )دويست هزار ريال( 

آگهيمناقصهعمومي
»سالتوليد؛پشتيبانيها،مانعزداييها«

روابط عمومي شركت برق منطقه اي آذربايجان

جهت اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 02۱-4۱۹34
 جهت اخذ اطالعات بيشتر به سايت هاي زير مراجعه يا با شماره تلفن 3۱0۷3235-04۱ تماس حاصل فرمايند.

www.tavanir.org.ir                                www.Iets.mporg.ir                               www.azrec.co.ir                                www.setadiran.ir

جدول زماني انجام مناقصه

از ساعت ۸ مورخ ۱400/۹/2۷  شروع فروش اسناد

تا ساعت ۱۹ مورخ ۱400/۹/30مهلت دريافت اسناد

تا ساعت ۱۱ مورخ ۱400/۱0/۱4 مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد

ساعت ۱2 مورخ ۱400/۱0/۱4بازگشايي پاكات

نوبت دوم

شناسهآگهي:12۴3928

شرکت آپادانا سرام جهت تکميل نرم افزار های مالی خود قصد دارد 
از طريق مناقصه نرم افزار با مشخصات ذيل را خريداری نمايد :

حس�ابداري تا 6س�طح - درياف�ت وپرداخ�ت - داراي�ي ثابت تا 
50،000پالك - حقوق و دستمزد وكارگزيني  تا 2000پرسنل - انبار 
تا  ۱00،000كاال - فروش داخلي تا 20مركز فروش - بهاي تمام شده تا 

50مركز توليدي
متقاضيان  ظرف ۷ روز کاری با مراجعه به آدرس اين آگهی نسبت به 

دريافت اوراق اقدام فرمايند.
الزم به ذکر است شرکت در مناقصه منوط به تاييد مدارک و شرايط 

توسط کميته فنی می باشد.
تهران :  خيابان مالصدرا -كوچه گلدشت –گلدشت ۱-پالك ۸  كد 

پستي  ۱۹۹36454۱3  فاكس۸۸06۱۹46

مناقصهنوبتاول

برگ سبز  خودرو س�واری -کار - سيستم کيا -تيپ موهاوی 4600مدل 
20۱0 به رنگ سفيد روغنی  با شماره موتور G8BAAU019460  و شماره 
شاسی KNAKN812DA5055085 با شماره مسلسل  6۱۱۱2۹4۹65۹ 
و ش�ماره پالک ۱۹ اي�ران 355 د۷۹ به نام همت اله محم�دی با کد ملی 

33۷۹66۷43۹ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل |
براي جذب س��رمايه گذاران مهاجر چه بايد كرد؟ 
برگزاركنن��دكان همايش»بررس��ي ظرفيت هاي 
اقتص��ادي و تجاري مهاج��ران در توس��عه روابط 
با همس��ايگان« براي پاس��خ ب��ه اين پرس��ش از 
راه ه��اي ج��ذب وحف��ظ س��رمايه هاي مهاجران 
خارجي در ايران گفتند. يكي از برنامه هاي سازمان 
س��رمايه گذاري اي��ران، رفع مش��كالت مربوط به 
اقامت طوالني م��دت س��رمايه گذاران و مهاجران 
داراي س��رمايه است. همچنين به افراد خارجي كه 
داراي امكانات و نخبه هس��تند و چنانچه خودشان 
را از آنس��وي مرز معرف��ي كنند، وي��زاي كار داده 
مي ش��ود. امتياز ديگر اين سازمان به اتباع خارجي 
داراي ثروت وسرمايه اين است، كه اگر اثبات كنند 
س��رمايه خود را در كش��ور براي كارآفريني صرف 
خواهند كرد، س��هام ش��ركت هاي ب��زرگ واگذار 
مي ش��ود. درهمين ح��ال، دبيركل ات��اق تهران از 
تالش اين اتاق براي تشكيل و راه اندازي تشكل تجار 
غيرايراني مقيم، خبر داد و از تجار و سرمايه گذاران 
افغان براي حضور در اين تش��كل دعوت كرد. البته 
نمايندگان بخش خصوصي ب��ه حاكميت در ايران 
گوش��زد كرد كه حضور اتباع مهاجر در ايران، يك 
فرصت اقتصادي و تجاري بزرگ اس��ت. همچنين 
در اين همايش بر رفع دغدغ��ه و نگراني مهاجران 
تاكيد و درخواست شد كه شرايط براي كسب وكار 
مهاجران افغان تسهيل شود و قوانين دست و پاگير 
از مقابل تاجران و س��رمايه گذاران برداش��ته شود. 
از س��وي ديگر، مقررات و الزامات سخت گيرانه در 
وزارت كار براي اش��تغال مهاجران مرتفع ش��ود تا 

سرمايه ها از ايران فرار نكند. 

    مهاجران عراقي و افغان را دريابيم
به مناسبت هجدهم دسامبر، روز جهاني مهاجران، 
همايش»بررس��ي ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري 
مهاجران در توس��عه روابط با همسايگان« در اتاق 
بازرگان��ي تهران برگزار ش��د. در اي��ن همايش كه 
تني چند از مهاجران از كش��ورهاي همس��ايه نيز 
حضور داشتند، در دو پانل تخصصي به چالش هاي 
پيش روي فعالي��ت اقتصادي مهاج��ران در ايران 
پرداخته و راه هايي براي رفع اين موانع مطرح شد. 
اتاق بازرگاني تهران در راس��تاي مس��ووليت هاي 
اجتماعي خود و همچنين تالش براي بهبود محيط 
كسب وكار كشور مطالب مطرح شده در اين همايش 

را پيگيري مي كند.
در ابتداي اين همايش، دبيركل اتاق تهران پش��ت 
تريبون ق��رار گرفت و طي س��خناني گفت: در اين 
دهه ها، چنانچه كشوري از ثبات بيشتري برخوردار 
بوده به كش��وري مهاجرپذير تبديل شده؛ چنانكه 
اكن��ون گفته مي ش��ود، حدود 4 ميلي��ون مهاجر 
افغانس��تاني مهمان ايران هس��تند و كش��ور ما با 
برخورداري يك درص��د جمعيت جهان، دو درصد 
مهاجران جهان را در خود جاي داده است. عشقي 
در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه »هضم 
يك مهاجر افغانستاني در كشورهاي اروپايي، امري 
پيچيده خواهد بود« ادامه داد: به دليل انطباق هاي 
فرهنگي و اجتماعي، هضم اين مهاجران در ايران با 

سهولت بيشتري انجام مي گيرد. 
دبي��ركل ات��اق ته��ران در ادامه س��خنان خود به 
مزاياي اقتصادي حضور مهاج��ران افغان در ايران 
اش��اره كرد و گفت: مهاجران افغانس��تاني در زمان 
بازسازي پس از جنگ تحميلي، كمك هاي شاياني 
به آبادي ويرانه هاي پس از جنگ كردند. خسارات 
اين جنگ معادل 1.2 تريليون دالر برآورد  مي شد 
و البته بازس��ازي بزرگي پس از آن صورت گرفت. 
چنانكه مهاجران افغانستاني، حق بزرگي به گردن 

ايران دارند.
او ب��ا بيان اينكه ه��ر 10درصد افزاي��ش مهاجران 
معادل 1.5درصد به توسعه تجارت بين الملل كشور 
ميزبان كمك مي كند، افزود: مهاجران افغانستاني و 
عراقي نقش بسزايي در تجارت ايران ايفا مي كنند. 
بنابراي��ن، مهاج��رت مي تواند ي��ك فرصت براي 
كش��وري مانند ايران باشد، مشروط بر اينكه نوعي 
روان گرايي در پذيرش اين مهاجران صورت گيرد. 
دبي��ركل اتاق مش��ترك اي��ران و ع��راق در بخش 
ديگري از اين همايش، اين پيشنهاد را مطرح كرد 
كه اتاق بازرگاني تهران، موضوع رفع موانع فعاليت 
سرمايه گذاران مهاجر در ايران را از طريق رايزني با 
مقامات ارشد و دستگاه هاي حاكميتي دنبال كند.

مهناز محمودي، سرپرست دفتر نمايندگي سازمان 
بين الملل��ي مهاج��رت در اي��ران نيز ط��ي پيامي 
ويدئوي��ي، به اهمي��ت توانمندس��ازي اقتصادي و 
ش��ناخت فرصت ه��ا و ظرفيت تج��اري مهاجران 
در دوره كنوني اش��اره ك��رد واف��زود: تجربه هاي 
بين المللي نش��ان مي دهد كه مهاجران از ظرفيت  
بااليي برخوردار هستند كه در صورت شناخت آن و 
برطرف كردن موانع تحقق اين ظرفيت ها، مي توان 

به نتايج تاثيرگذاري از آن دست پيدا كرد.
اي��وو فريس��ن، نماين��ده كميس��ر عال��ي آژانس 
پناهندگان س��ازمان ملل متحد در ايران، نيز طي 
پيامي ويدئويي به اي��ن همايش، ضمن قدرداني از 
تالش هاي دولت و مردم ايران در طول بيش از چهار 
دهه گذشته در ميزباني و اس��تقبال از پناهندگان 
افغانس��تان و عراق، تصريح كرد كه ايران به عنوان 
كش��وري كه اين مس��ووليت را در م��ورد كمك و 
 حماي��ت از پناهندگان بس��يار ج��دي مي گيرد، 
ثابت قدم ب��وده و همچن��ان ثابت قدم ني��ز مانده 

اس��ت. وي گفت كه اين كميساريا آماده حمايت و 
كمك هاي بيشتر به ايران براي پذيرش و ميزباني از 
مهاجران افغان طي س��ال جاري است. وي تصريح 
كرد كه اين نهاد، در اين راس��تا حمايت بيشتري را 
از اعضاي جامعه بين المللي دريافت مي كند، از اين 
رو، به حمايت از مقامات اي��ران براي ارايه خدمات 
اجتماعي فراگير كه ش��امل تس��هيالت اجتماعي، 
آم��وزش و پرورش و بهداش��ت ب��راي پناهندگان 

مي شود، ادامه مي دهد.

     فرصت هاي اقتصادي مهاجران براي ايران
در پانل نخست اين رويداد، به موضوع فرصت هاي 
اقتصادي حضور مهاجران براي ايران، پرداخته شد. 
مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در اين پانل، ابت��دا به داده هاي يك 
پژوهش صورت گرفته، اشاره كرد و گفت: بر اساس 
اين مطالعه، حدود 86 درصد مهاجران افغانس��تان 
با هدف معيش��ت و اش��تغال و حدود 10 درصد از 
اين مهاجران نيز به منظور حضور در ايران و سپس 

مهاجرت به ساير كشورها به ايران آمده اند.
محس��ن ابراهيمي س��پس به مق��ررات و الزامات 
سخت گيرانه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
براي اش��تغال مهاجران در كش��ور، اش��اره كرد و 
افزود: در حال حاضر بيش از ي��ك ميليون از اتباع 
افغانستان، در ايران مشغول به كار هستند و آخرين 
آمار نشان مي دهد كه از اين ميزان، تقريبا 300 هزار 
نفر پروانه اشتغال به كار دارند و تحت پوشش قوانين 
كار در ايران هس��تند و حدود 700 هزار نفر از اين 
مهاجران به صورت غيررسمي در ايران مشغول به 
كار و فعاليت هستند. وي با بيان اينكه تاكنون 21 
هزار نفر از اتباع افغانس��تان در ايران، در دوره هاي 
مهارت افزايي در س��ازمان فني و حرفه اي كش��ور 
آموزش ديده اند، افزود: تمامي 300 هزار نفر تبعه 
افغان كه داراي پروانه اشتغال به كار هستند، تحت 
پوش��ش بيمه اجباري حوادث قرار دارند، در حالي 
كه بخش��ي از آنان بازنشسته شده و در حال حاضر 
حقوق بازنشستگي دريافت مي كنند و تعداد زيادي 
از اي��ن اتباع افغ��ان نيز در ايران كارفرما ش��ده اند. 
ابراهيمي با اش��اره به اينكه در اي��ران، تصور غالب 
مردم بر اين است كه نيروي كار افغان، فرصت هاي 
كار را براي كارگر و نيروي كار بومي و ايراني، اشغال 
كرده اس��ت، افزود: در اين رابطه، دولت با فش��ار از 
س��وي افكار عمومي مواجه است، در حالي كه بايد 
در اين رابطه فرهنگ س��ازي مناسب صورت گيرد 
چرا كه در حال حاضر، بخ��ش زيادي از واحدهاي 
توليدي در كالن ش��هرها و ش��هرك هاي صنعتي 
كش��ور، فاقد نيروي كار بومي است و كارگر ايراني 
به واسطه دستمزد پايين، تمايلي به فعاليت در اين 

بخش ها ندارد.
مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، س��پس به وجود برخي تسهيالت و 
قوانين ويژه اتباع خارجي در ايران، اشاره كرد و در 
اين رابطه افزود: در حال حاضر، به هر تبعه خارجي 
كه به ميزان 30 هزار دالر صادرات از ايران به كشور 
خود داشته باشد، پروانه كار و اقامت در ايران اعطا 
مي ش��ود. ابراهيمي س��پس به نهضت ساخت يك 
ميليون واحد مسكن در س��ال، در ايران اشاره كرد 
كه از جمله برنامه هاي وزارت راه و شهرس��ازي در 
دولت سيزدهم اس��ت. وي با بيان اينكه پيش بيني 
مي شود با شروع اين نهضت در كشور، با دو چالش 
نرخ دس��تمزد نيروي كار در بخش ساختمان و نيز 
مصالح مورد نياز ساختماني، مواجه شويم، افزود: با 
دولت مستقر در افغانستان در حال مذاكره و توافق 
هس��تيم تا براي تامين كارگر در پروژه هاي نهضت 
مسكن در كشور، اتباع افغان با اعطاي ويزاي كار از 
اين كشور بياوريم، البته اولويت با اتباع افغانستاني 
است كه در داخل كشور مستقر هستند. وي سپس 
افزود: همچنين به افراد خارجي كه داراي امكانات 
و نخبه هس��تند، اگر خودش��ان را آن سوي مرز به 
ما معرفي ك��رده و توانمندي خ��ود را اثبات كنند، 
ويزاي كار مي دهي��م. ابراهيمي همچنين افزود: به 

اتباع خارجي كه داراي ثروت و سرمايه هستند، در 
صورتي كه اثبات كنند سرمايه خود را در كشور براي 
كارآفريني صرف خواهند كرد، س��هام شركت هاي 

بزرگ را واگذار مي كنيم.
مديركل دفتر توس��عه صادرات س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران ه��م در اين پانل، در س��خناني، اين 
نظريه و باور عمومي را كه مهاجران افغانستاني در 
ايران به رقيبي جدي براي نيروي كار بومي تبديل 
ش��ده اند، رد كرد و گفت: در مطالعه اي كه از سوي 
س��ازمان بين المللي كار صورت گرفته و 10 كشور 
در حال توسعه مورد بررسي قرار گرفته، نشان داده 
ش��ده كه مهاجران و پناهجويان، هي��چ تاثيري بر 
اشتغال و اشغال نيروي كار اين كشورها نداشته اند، 
از اي��ن رو در اي��ران نيز اينگونه نيس��ت ك��ه اتباع 
افغانستان، جاي كارگران ايراني در داخل كشور را 

تنگ كرده باشند.
وي سپس با اشاره به اينكه طي سال هاي اخير، روند 
بازگشت مهاجران افغانستان از ايران به كشورشان 
تسريع ش��ده، افزود: اين اتفاق باعث شده است كه 
نگراني هايي براي جايگزين��ي اين بخش از نيروي 
كار فعال و كارگر ساده، در برخي صنايع و همچنين 
بخش روس��تايي و كشاورزي كش��ور به طور جدي 
احساس شود. بدري سپس با بيان اينكه حدود 30 
تا 40 درصد از صادرات ايران به افغانستان، توسط 
مهاجران افغان مقيم در كش��ور، صورت مي گيرد، 
افزود: اين افراد به خوبي بازار و نيازهاي افغانستان 
را مي شناسند و براي بازگشت ارز صادراتي به داخل 
كشور نيز به خوبي مي دانند چگونه عمل كنند. وي 
با اش��اره به اينكه در افق 1404 كش��ور، صادرات 
70 ميليارد دالري هدفگذاري ش��ده ، افزود: براي 
دس��تيابي به اين ه��دف، روي فعاليت و توانمندي 
مهاجران مقيم از كشورهاي همسايه حساب ويژه 
باز كرده ايم و روند شناسايي اين افراد نيز در سازمان 

توسعه تجارت آغاز شده است.

    تالش براي جذب سرمايه گذاران
رييس اداره جذب س��رمايه گذاري خارجي سازمان 
سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نيز 
در اين نشست، در سخناني با تاكيد بر اينكه در اين 
سازمان تالش شده  تا سرمايه گذاران خارجي كه در 
كشور هستند، تشويق و راضي به ماندن شوند، گفت: 
يكي از برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي 
اقتصادي و فني ايران، رفع مشكالت مربوط به اقامت 
طوالني م��دت س��رمايه گذاران و مهاج��ران داراي 
سرمايه است. امير عليجاني، همچنين تصريح كرد كه 
در اين سازمان ارتباط با اتباع افغانستان كه در ايران 
صاحب كسب و كار و داراي س��رمايه و ايده هستند، 
در اولويت ق��رار دارد و طي راهكارهايي به دنبال آن 
هستيم تا موانع س��رمايه گذاري اين افراد در كشور 

برطرف شود.

    تشكل تجار غيرايراني تشكيل مي شود 
دبيركل اتاق تهران هم در اي��ن پانل، از تالش اين 
اتاق براي تشكيل و راه اندازي تشكل تجار غيرايراني 
مقيم، خبر داد و با دعوت از تجار و س��رمايه گذاران 
افغان براي حضور در اين تش��كل پس از راه اندازي 
آن، تصريح كرد كه اين انجمن، ابزاري كارساز براي 
گفت وگو و تعامل بهينه ب��ا حاكميت و دولت براي 
رفع مش��كالت كارآفرينان مهاج��ر مقيم در ايران 
خواهد بود. بهمن عش��قي، با بيان اينكه در س��ايه 
فعالي��ت اين تش��كل اقتصادي در ات��اق تهران، به 
حاكميت در ايران گوش��زد خواهد ش��د كه حضور 
اتباع مهاجر در ايران، يك فرصت است، افزود: يكي 
از داليل عمده اعمال تحريم عليه ايران، بي اثر بودن 
حضور ايران در اقتصاد جهاني است در حالي كه اگر 
حتي از زمان امضاي برجام، ورود س��رمايه گذاران 
خارجي به ايران و مان��دگاري آنان در بازار، به طور 
جدي در دستوركار دولت و حاكميت قرار مي گرفت، 
تحريم هايي كه رييس جمهور سابق اياالت متحده 
امريكا عليه ايران و خ��ارج از چارچوب هاي برجام، 
اعم��ال كرد به راحت��ي مق��دور و امكان پذير نبود. 

دبيركل ات��اق تهران، س��پس اف��زود: در صورتي 
كه تجار ب��زرگ افغان، در ايران اقدام به تاس��يس 
ش��ركت مديريت صادرات ويژه بازار افغانس��تان، 
 كنند اتاق ته��ران از اينگون��ه بنگاه هاي اقتصادي 
تمام قد حمايت خواهد كرد و نسبت به صدور كارت 

بازرگاني به اين شركت، اقدام خواهيم كرد. 
در ادام��ه اين جلس��ه، پيم��ان حقيقت طلب، مدير 
پژوهش��ي انجمن دياران، طي گزارش��ي با اشاره به 
اينكه، طبق آخرين آمارهاي سازمان ملل، جمعيت 
مهاجران حاضر در ايران 4 ميليون نفر است، عنوان 
كرد ك��ه از اين تعداد حدود يك ميليون و 386 هزار 
نفر داراي م��درك اقامت��ي قانون��ي و مابقي بدون 
مدرك هستند. حقيقت طلب با بيان اينكه مهاجران 
افغانستاني در ايران يا مقيم هستند يا كارگران فصلي 
يا تازه وارد، ادامه داد: مهاجران تازه وارد به گروهي از 
مهاجران اطالق مي شود كه پس از تسلط طالبان بر 
اين كشور به س��مت ايران عزيمت كرده اند. چنانكه 
گفته مي شود روزانه حدود 4 الي 5 هزار مهاجر افغاني 
به صورت غيررسمي وارد ايران مي شوند و در پنج ماه 
اخير 515 هزار مهاجر افغانس��تاني از اقشار مختلف 
به صورت رسمي وارد ايران شده اند. همچنين ميزان 
اخراج مهاجران بدون مدرك از ابتداي سال 2021 

به حدود 900 هزار نفر رسيده است. 

    مشكالت مهاجران افغان را حل كنيد
محمد حنيف مس��عودي، عض��و هيات مديره اتاق 
مش��ترك اتاق ايران و افغانس��تان به عنوان ديگر 
عضو اي��ن پانل، س��خنان خود را ب��ه »نگراني ها و 
دغدغه ه��اي تج��ار مهاجر افغانس��تاني در ايران« 
معطوف كرد و گف��ت: تجار افغاني پ��ول دارند اما 
اين پول در اختيارش��ان نيست. آنها كارخانه دارند 
اما اين كارخانه به نامش��ان نيست. تصور كنيد كه 
يك تاجر افغانستاني، 20 سال پيش با 20 ميليون 
تومان خانه اي خريداري ك��رده و آن را در مالكيت 
دوستان ايراني خود قرار داده است و اكنون ارزش 
اين خانه به 10 ميليارد تومان رسيده است. در اين 
ش��رايط چه تضميني وجود دارد كه اين سرمايه به 
اين تاجر بازگردانده ش��ود؟ تاج��ر افغاني در ايران 

نگران سرمايه خود است.
او گفت: همچنين گفته  مي ش��ود ك��ه تجار افغاني 
مي توانند ظرف 48 ساعت در ايران شركت به ثبت 
برس��انند، اما پس از ثبت ش��ركت مش��كالت آغاز 
مي شود؛ چرا كه صاحبان اين شركت ها بايد نيروي 
كار ايران��ي را به كار بگيرن��د؛ در حالي كه كارگران 
ايراني، حاضر به اشتغال در برخي مشاغل نيستند. 
مس��عودي در ادامه با اش��اره به فرمان مقام معظم 
رهبري مبني بر اجازه تحصيل اتباع افغاني در ايران 
گفت: با وجود اين فرمان، باز هم در ثبت نام فرزندان 
خود در مدارس ايران دچار مش��كل هس��تيم. او در 
ادام��ه گفت: م��ا را از اين نگراني ه��ا خالص كنيد؛ 
بعيد نيست كه اگر فشارها افزايش پيدا كند، مانند 
بسياري از تاجران مهاجر كه سرمايه خود را به ديگر 
كشورها بردند، س��رمايه هاي باقيمانده نيز از ايران 
خارج ش��ود. البته ما قدردان جمهور اسالمي ايران 
هس��تيم. در زمان وقوع تنش هاي سياس��ي اخير، 
هيچ كشوري به ما كمك نكرد اما ايران آغوش خود 
را به روي مهاج��ران افغان گش��ود. در اين مقطع، 
سرمايه هاي بس��ياري وارد ايران شده است. از اين 
فرصت اس��تفاده كنيد و قوانين دس��ت و پاگير را از 
مقابل تاجران و س��رمايه گذاران برداريد و نگذاريد 
س��رمايه ها از اينجا برود. مسعودي در ادامه با اشاره 
به اينكه هر تاجر مهاجر افغانستان در ايران مي تواند 
بي��ش از 200 هزار دالر از اي��ران كاال صادر كند، به 
مش��كالت دريافت كارت بازرگان��ي و نوع مواجهه 
توليدكنندگان ايراني با تاجران افغانس��تاني اشاره 
كرد. او با انتقاد از اعمال تبعيض در تعيين حقوق و 
بيمه كارگران ايراني و افغاني گفت: تاجر افغانستان، 
بار مي خرد نگران اس��ت. كاال صادر  مي كند، نگران 
است. اين تاجران از صبح تا شب نگران هستند. او در 
ادامه از اتاق تهران درخواست كرد كه شرايط را براي 

كسب وكار مهاجران افغان تسهيل كند.
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ساختار جديد اما عجيب صمت!
به دنبال تصميم وزير صمت، ساختار سازماني وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از 8 سال تغيير كرد. اين 
تغييرات سازماني جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به امضاي »سيد رضا فاطمي امين«، وزير صمت و »ميثم 
لطفي«، رييس سازمان اداري و استخدامي رسيده است. 
در چارت جديد تغييرات بسياري ديده مي شود كه از 
جمله مهم ترين آن به خالي بودن جاي »ستاد تنظيم 
بازار« در اين نمودار مي توان اشاره كرد؛ در اين راستا اين 
سوال مهم مطرح است كه آيا ستاد تنظيم بازار از حيطه 
مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج ش��ده 
است؟! از سوي ديگر، از اين پس اين وزارتخانه با هفت 
معاونت ش��امل »معاونت هماهنگي و محيط كسب و 
كار«، »معاون��ت حقوقي و امور مجل��س«، »معاونت 
صنايع حمل و نق��ل«، »معاونت صناي��ع عمومي«، 
»معاونت صنايع ماشين سازي و تجهيزات«، »معاونت 
معادن و فرآوري مواد« و »معاونت تجارت و خدمات« 
فعاليت خواهد كرد. همچنين سازمان هاي گسترش و 
نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران، س��ازمان توسعه تجارت ايران، 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي، سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، سازمان 
زمين شناسي و اكتشافات معدني، موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني، دانش��گاه صناي��ع و معادن، 
شركت سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي جمهوري 
اسالمي ايران، مركز توسعه تجارت الكترونيك، صندوق 
ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه 
صنايع پيشرفته، صندوق توسعه صنايع دريايي، صندوق 
توسعه فعاليت هاي معدني مستقيم زيرنظر وزير صمت 
فعاليت مي كنند. دفتر صنايع منس��وجات و پوشاك، 
دفتر صنايع غذا و دارو، دفتر صنايع س��لولزي، چاپ و 
نوش��ت افزار، دفتر صنايع لوازم خانگي و اداري و دفتر 
صنايع ورزشي و خالق زيرنظر معاونت صنايع عمومي 
فعاليت خواهند كرد. دفاتر ماشين آالت و تجهيزات توليد، 
صنايع تجهيزات برقي و الكترونيكي، صنايع ماشين آالت 
و تجهيزات كشاورزي ساختماني و معدني، دفتر صنايع 
نرم افزار و دفتر تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي زيرنظر 
معاونت صنايع ماشين سازي و تجهيزات فعاليت خواهند 
كرد. همچنين دفاتر اكتشاف، بهره برداري معادن، صنايع 
معدني، صنايع شيميايي و پليمري و دفتر صنايع مواد 
پيشرفته زيرنظر معاونت معادن و فرآوري مواد فعاليت 
كرده و دفات��ر خدمات آماد و توزيع، خدمات نگهداري 
و تعمير، خدمات كس��ب و كار و خدمات عمومي نيز 
زيرنظر معاونت تج��ارت و خدمات فعاليت مي كنند. 
هم زمان با اين تغييرات، شنيده ها حاكي است متصديان 
سه معاونت اين وزارتخانه هم مشخص شده اند. بر اين 
اس��اس آقايان »محمدمهدي برادران« معاون صنايع 
عمومي، »ش��اه ميرزايي« معاون تج��ارت و خدمات و 
»شاه حس��يني« معاون حقوقي وزارت صمت شدند. 
عالوه بر اين »مهدي صادق��ي نياركي« معاون فعلي 
صنايع وزارت صمت به عنوان عضو هيات مديره سازمان 

گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( تعيين شد.

سرپرست گمرك منصوب شد
طي حكمي از س��وي وزير امور اقتصادي و دارايي، 
»عليرضا مقدسي« به سمت سرپرستي گمرك ايران 
منصوب شد. سرپرست جديد گمرك كه خدمت 
خ��ود در اين س��ازمان را از رتبه كارشناس��ي آغاز 
كرده است، سوابقي چون معاونت حقوقي و نظارت 
گمرك ايران، نمايندگي وزير اقتصاد در كميسيون 
حل اختالف گمركي، رياست شعبه هيات رسيدگي 
به تخلفات اداري، مشاورت رييس كل، مديركلي 
امور پدافند غير عامل و مديركلي دفتر برنامه ريزي 
و بهبود سيس��تم هاي گمرك جمهوري اسالمي 
را در كارنامه خود دارد. گفتني اس��ت، پيش از اين 

ميراشرفي- رييس گمرك ايران - بود.

برنج  وارداتي با ارز ترجيحي 
آزاد صادر مي شود!

خبرگزاري فارس | عضو هيات مديره اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق اظهار داشت: قطعاً اگر ارز ترجيحي 
را اص��الح كنيم، آثار تورمي آن كمتر از حالتي اس��ت 
كه ارز ترجيحي باقي بماند، ولي آث��ار جانبي دارد كه 
مي توان آن را با ارايه يارانه نقدي يا توزيع كاالي يارانه اي 
تا حدودي دفع كرد، در واقع وجود ارز ترجيحي عالوه 
بر ايجاد كسري بودجه شديد براي دولت، رانت و فساد 
نيز ايجاد خواهد كرد. سيد حميد حسيني، افزود: نگه 
داشتن يا اصالح ارز ترجيحي تبعاتي را به همراه خواهد 
داشت، ولي ما بايد بررس��ي كنيم و ببينيم كدام يك 
تبعات كمتري دارد،  كه البته  نگه داشتن آن به صالح 
كشور نيست.حسيني ضمن اشاره به ضرورت اصالح ارز 
ترجيحي، بيان داشت: با اصالح ارز 4200 توماني بايد 
تسهيالتي براي مردم درنظر گرفته شود، زيرا دولت در 
حال حاضر توان تخصيص ارز 4200 را ندارد. حسيني 
به تبعات ارز ترجيح��ي پرداخت و گفت: اينكه برخي 
از كاال هاي وارداتي با ارز 4200 توماني به كش��ور هاي 
همسايه قاچاق مي شوند، نشان دهنده وجود فساد در 
اين موضوع است، براي بنده جالب بود كه در بازار عراق، 
برنج هندي مشاهده مي شد، وقتي به هندي ها گفتيم 
موضوع چيست؟ گفتند ما اصاًل به عراق صادرات برنج 
نداريم، بعد ها معلوم ش��د كه برنج وارداتي به ايران، به 
عراق صادر شده است. وي افزود: در واقع ما برندي را كه با 
يارانه براي مردم وارد مي كرديم، به عمق بازار عراق نفوذ 
داديم، در مورد برخي تجهيزات پزشكي نيز اين موارد 
ديده شده است كه كاالي مختص ايران در كشور هاي 
 همسايه ديده مي شوند. حسيني  با بيان اينكه در صورت 
تداوم ارز 4200، تورم به دليل كس��ري بودجه حادتر 
خواهد شد، تأكيد كرد: از آنجايي كه با ارز 4200 توماني، 
درآمد گمركي دولت كاهش پيدا كرده، مي توان گفت 
پس از حذف ارز 4200 توماني، اين درآمد به حالت عادي 
بازخواهد گشت و معافيت ها برداشته خواهند شد، اين 
موضوع شايد كمي كسري بودجه دولت را بهبود ببخشد.

10.5 ميليارد دالر ارز ترجيحي 
براي واردات

ايس�نا| تكميل ظرفيت قانوني اس��تفاده از ارز 
4200 تومان��ي ب��راي واردات كاالي اساس��ي و 
افزايش آن در س��ال جاري، با ثبت واردات 10.5 
ميلي��ارد دالري در كمت��ر از 9 ماه مواجه ش��ده 
كه ت��ا اينجا حداق��ل 2.5 ميلي��ارد دالر بيش از 
رقم مصوب امس��ال است. در آس��تانه حذف ارز 
4200 از چرخ��ه تجاري ايران، بررس��ي آخرين 
وضعيت واردات اقالم اساس��ي در گزارش��ي كه 
ارونق��ي - معاون فن��ي گمرك - به ايس��نا اعالم 
كرد نش��ان داد كه از ابتداي سال جاري تا 19 آذر 
م��اه، 21.8 ميليون تن، كاالي اساس��ي به ارزش 
13.3 ميليارد دالر وارد ش��ده است كه از اين رقم 
19.1 ميليون تن ب��ه ارزش 10.5 ميليارد دالر به 
كاالهايي اختص��اص دارد كه با نرخ 4200 تومان 
تامين ارز ش��ده اند يعني مجموع واردات اقالمي 
ش��امل گندم، ذرت، جو، ان��واع دانه هاي روغني، 
 روغن هاي خوراكي و بخش��ي از دارو، تجهيزات

 و ملزومات پزشكي. 
طبق اعالم معاون فني گمرك ايران، در دوره مورد 
بررس��ي  87.6 درصد حجم و 78.9 درصد ارزش 
واردات كاالي اساسي با ارز ترجيحي بوده و مابقي 
با نرخ نيمايي بوده است. جزييات اين گزارش نشان 
مي دهد كه 4.7 ميليون تن گن��دم به ارزش 1.6 
ميلي��ارد دالر، 6.5 ميليون تن ذرت به ارزش 2.2 
ميليارد دالر، 2.5 ميليون تن جو به ارزش 739.6 

ميليارد دالر با ارز 4200 توماني وارد شده است.
همچنين از ديگر اقالم وارداتي با ارز ترجيحي 1.9 
ميلي��ون تن انواع دانه هاي روغن��ي به ارزش 1.3 
ميليارد دالر، 1.4 ميلي��ون تن روغن خوراكي به 
ارزش 1.9 ميليارد دالر و 1.9 ميليون تن كنجاله 

سويا به ارزش بيش از يك ميليارد دالر است.
در رابطه با دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي نيز 
از ابتداي سال جاري تا 19 آذر ماه بيش از 15.2 
هزار تن به ارزش بالغ بر 1.6 ميليارد دالر واردات 
ثبت ش��ده اس��ت. از مجم��وع واردات كاالهاي 
اساس��ي 2.7 ميليون تن ب��ه ارزش 2.8 ميليارد 
دالر نيز با ارز نيمايي وارد كش��ور شده كه شامل 
اقالمي مانند برنج، شكر خام، الستيك، داروهاي 

دام و كودهاي شيميايي مي شود.

 با تالش شبانه راهداران مسير 
جايگزين مرق-مرقكان ساوه 

ايجاد شد
 مهرداد جهاني به عنوان مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان مركزي گفت: با تالش شبانه 
راهداران مسير جايگزين ايجاد شده و از ايمن سازي 
الزم برخوردار مي باش��د و در حال حاضر هيچگونه 
مش��كلي براي عبور كاربران اين محور وجود ندارد 
و عمليات ترميم محور ظرف چند روز آينده شروع 
خواهد گرديد.  جهاني افزود: ش��دت بارش رحمت 
الهي در غرب شهر ساوه موجب آب شستگي مقطعي 
و مسدودي راه روستايي در حال احداث مرق مرقكان 
شد، كه در سنوات قبل عمليات اجرايي آن توسط 
دستگاه اجرايي مربوطه شروع شده است. او اضافه 
كرد: هم استاني هاي عزيز پيش از اقدام به سفر جهت 
كسب اطالع از آخرين وضعيت جوي و ترافيكي راه ها 
با شماره تلفن 24 ساعته 141 تماس حاصل نموده و 
سپس اقدام به سفر نمايند. مديركل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي اس��تان مركزي بيان كرد: همچنين 
هم استاني ها مي توانند از طريق مراجعه به سايت 
www.141.IR يا اس��تفاده از نس��خه موبايلي 
سامانه 141 نيز از آخرين وضعيت جوي، ترافيكي و 

خدمات جاده اي مطلع شوند.

نقش كليدي فوالد مباركه در 
پروژه انتقال آب به فالت مركزي

از س��ال هاي 96 و 97 بحث شيرين س��ازي و انتقال 
آب از خليج فارس يا دري��اي عمان به فالت مركزي 
ايران ازجمله اصفهان براي مصارف صنعتي مطرح 
بود كه خوش��بختانه با مشاركت فعال فوالد مباركه 
ش��ركتي تحت عنوان »تامين آب صفه« تاس��يس 
شد و مس��ووليت اين پروژه را بر عهده گرفت. معاون 
بهره برداري شركت فوالد مباركه با بيان اينكه سهام 
عمده ش��ركت »تامين آب صفه« متعلق به شركت 
فوالد مباركه اس��ت، گفت: تاكنون مطالعات مسير 
خط لوله اين پروژه تحت مديريت اين شركت انجام 
ش��ده اس��ت و اميدواريم به زودي با مجوزهايي كه 
اخذ مي ش��ود، عمليات اجرايي خط انتقال آب هم 
ش��روع ش��ود. پس از آغاز عمليات اجراي��ي پروژه و 
تكميل آن طي 3 تا 5 س��ال آين��ده، كل نياز صنايع 
فالت مركزي به ويژه اصفهان به آب تازه از محل اين 
پروژه تامين خواهد ش��د. عباس اكبري محمدي با 
اشاره به دسته بندي پروژه هاي آبي اين شركت افزود: 
به طوركلي پروژه هاي كاهش مصرف آب فوالد مباركه 
به سه دسته تقسيم مي ش��ود، دسته اول پروژه هاي 
مرتبط با تامين نياز آبي شركت فوالد مباركه است 
كه بيشتر بر تامين آب تازه از طريق پساب شهرهاي 
اطراف اس��توار است. بر اين اس��اس تاكنون شبكه 
جمع آوري، تصفيه و انتقال پساب 9 شهر اطراف به 
فوالد مباركه ايجاد شده است. اين پساب پس از انتقال 
به شركت تحت عمليات تصفيه پيشرفته قرار گرفته و 
سپس به عنوان آب صنعتي در خطوط توليد استفاده 
مي ش��ود. وي تصريح كرد: دس��ته دوم، پروژه هاي 
مرتبط با كاهش ميزان مصرف آب در خطوط توليدي 
است. بر اين اس��اس فرآيندهاي توليدي به گونه اي 

اصالح مي شود كه آب مصرفي كاهش يابد. 

مسووالن دولتي به صاحبان ثروت ونخبگان براي آمدن به ايران فراخوان دادند

امتياز به سرمايه گذاران مهاجر 
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خبرروز

مرگ شامپانزه ايراني در كنيا
باران شامپانزه ايراني كه به يك مركز نگهداري از اين حيوانات در كنيا منتقل شده بود، كشته شد. باران شامپانزه چهار ساله از باغ 
وحش ارم در ايران به »پناهگاه شامپانزه هاي سوئيت واترز« در كنيا منتقل شده بود. او در مرحله اوليه ادغام با ديگر شامپانزه ها در يك 
مركز، نگهداري مي شد كه در آن مي توانست با شامپانزه هاي ديگر تنها از راه دور و بدون تماس فيزيكي در تماس باشد. اين مرحله 
براي كمك به آنها براي آشنايي با يكديگر ضروري است تا بتوانند مرحله بعدي ادغام را طي كنند. اما باران قفل ايمني را شكست و 
خود را به منطقه جداسازي شامپانزه هاي ديگر رساند. نزاع بين باران و شامپانزه هاي ديگر رخ داد و حضور مراقبان حفاظتگاه براي 
جلوگيري از حادثه، موثر واقع نشده و در اين درگيري باران دچار جراحات شديد شد و به رغم اقدامات انجام گرفته، اين حيوان تلف شد.

ادامهازصفحهاول

 اعتياد و پيامدهاي 
خانوادگي آن

بي توجهي به وضعيت بازار 
سرمايه

 نزاع هاي فردي و خانگي و كاهش رشد طالق 
منطقي است؟ در جامعه اي كه درصد بااليي از 
مردم آن دچار يكي از انواع اختالل هاي رواني 
)متوسط به باال( باشند، انتظار دوام ازدواج  ها 
و اس��تحكام بني��ان خانواده منطق��ي به نظر 
نمي رسد؛ براساس برآوردهايي كه هر از چند 
گاهي منتشر مي شود، حداقل ۲۵ درصد مردم 
ايران دچار يك اختالل رواني هستند؛ اين آمار 
به تازگي از س��وي دكتر زالي رييس دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي، تا ۳۰ درصد هم 
برآورد شده است؛ حال تصور كنيد در چنين 
وانفسايي، ويروس كرونا هم اضافه شود و هيچ 
نوع بيمه درماني براي مشاوره و روان درماني 

براي ۸۴ ميليون ايراني وجود نداشته باشد! 
در اين اوضاع چندوجه��ي، آيا انتظار كاهش 
نزاع ه��اي ف��ردي و خانگ��ي و كاهش رش��د 
طالق منطقي اس��ت؟ از همي��ن منظر، نقش 
مشاوره هاي پيش از ازدواج و نيز مشاوره هاي 
داير در دادگاه ه��اي خانواده )در مرحله پيش 
از طالق(، بس��يار مه��م اس��ت و در كنار آن 
بايد به هر ش��يوه ممكن، خدمات مش��اوره و 
روان درمان��ي تحت پوش��ش حداقل يك نوع 
بيمه پايه قرار گيرد تا اميدوار باشيم از رهگذر 
بهبود بهداشت روان جامعه، آمار نگران كننده 

طالق كاهش يابد.

افزايش قيمت اوراق تس��هيالت مسكن كه به 
1۰۳ هزار تومان هم رس��يده، در اين روزهاي 
پرنوسان ش��اهد نوس��ان گيري در نمادهاي 
تسهيالت مسكن هس��تيم. در صورتي كه در 
چندين ماه گذش��ته به رقم 6۳ ه��زار تومان 

معامله مي شد. 
در حالي كه افرادي هس��تند كه براي دريافت 
وام نيازمند اين اوراق هستند اما افراد سودجو 
با نوسان در اين سهم باعث افزايش قيمت شان 
در بازار س��رمايه ش��دند. در حال حاضر براي 
درياف��ت وام ۴۸۰ ميلي��ون توماني بايد 1۰۰ 

ميليون تومان اوراق تسه خريداري شود. 
در حال حاضر سهامداران بايد نگاه بلندمدت 
به بازار داشته باش��ند تا در گذر زمان، زيان ها 
جبران و به س��ود م��ورد نظر منتهي ش��ود. 
همچنان فشار عرضه در بازار زياد است. در اين 
شرايط از هرگونه رفتار هيجاني پرهيز شود. 

در ش��رايط فعلي در صناي��ع غذايي، زراعي و 
خودرويي ام��كان تحركات مثبت بيش��تر از 

صنايع ديگر وجود دارد.

تعادل|
 علي رغم تمام تكذيبيه ه��ا و انكار كردن 
برخي مس��ووالن وضعيت دارو در كشور 
خوب نيس��ت. اين مس��اله را بيماراني كه هر روز براي 
دريافت داروهايشان به داروخانه ها مراجعه مي كنند و 
با جواب منفي مواجه مي شوند مي گويند. خيلي از آنها 
اگر هم بتوانند داروهايشان را تهيه كنند، مبالغي كه بايد 
بابت خريد دارو بدهند، بسيار زياد شده است. برخي از 
اين بيماران از ۵ برابر ش��دن قيمت داروهايشان طي 6 
ماه گذشته خبر مي دهند. اين در حالي است كه رييس 
س��ازمان غذا و دارو معتقد است وضعيت دارويي كشور 
خوب است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. اما سوال 
اينجاست كه چطور مي شود مديران رده هاي پايين تر اين 
سازمان هر روز از كمبود و نبود دارو يا خطر كاهش دارو 
به دليل تامين نشدن ارز دارو خبر مي دهند. بعد از آنكه 
مدت ها بيماران ديابتي به دنبال پيدا كردن انسولين و 
قرص هاي مورد نيازش��ان بودند و از افزايش قيمت اين 
اقالم دارويي خبر مي دادند، حاال بيماران مبتال به ام اس 
نيز از گران شدن داروهايشان خبر مي دهند. از سوي ديگر 
عالوه بر كمبود و گراني دارو، طرح ديگري قرار است به 
صورت ضرب االجل از اول دي ماه در كشور اجرا شود كه 
مطمئنا دردسرهاي بسياري را براي بيماران به همراه 
خواهد داشت. حذف نسخ كاغذي! اينكه چنين تصميمي 
چه زماني گرفته شده و آيا اصال در هيچ شهر يا منطقه اي به 
صورت پايلوت انجام شده تا مردم با آن آشنايي پيدا كنند و 
از سوي ديگر سيستم هاي الزم براي اجراي اين طرح در 
تمام داروخانه هاي سراسر كشور به كار گرفته مي شود يا 
خير همه و همه مساله اي است كه بايد ديد اجرايي شدن 

اين طرح را با شكست مواجه مي كند يا پيروزي.

    با اين گراني دارو بايد درمان را رها كنم
سهيال حكمت، سال هاست كه به  ام اس مبتال است، 
او 6۲ س��ال س��ن دارد و هر ماه داروه��اي مربوط به 
بيماري اش را از داروخانه هالل احمر تهيه مي كند. اما 
حاال اين داروها قيمتشان ۵ برابر شده است. او در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: من يك بازنشسته هستم، 
با ماهي ۵ ميليون تومان حقوق چرا بايد هر ماه مجبور 

باشم بيش از نيمي از حقوقم را براي تهيه دارو پرداخت 
كنم. چرا نبايد ساز و كاري فراهم شود تا بيماران خاص 
بتوانند از درمان رايگان بهره مند شوند. اگر قرار باشد 
قيمت داروها همين طور افزايش پيدا كند بايد درمان 

را رها كنم و در خانه منتظر مرگ باشم. 

    فريادهاي ما به جايي نمي رسد
علي طلوعي، كه او نيز بيمار مبتال به  ام اس است، در اين 
ب��اره مي گويد: فريادهاي ما به جايي نمي رس��د، هر روز 
يك س��ري از بيماران خاص بايد در خيابان تجمع كنند 
و از نبود و گراني دارو فرياد بزنند، البته اين فريادها هيچ 
فايده اي هم ندارد. مسووالن كه مي گويند، همه چيز خوب 
است، كمبود دارو نداريم، گراني دارو نداريم، اما واقعيت 
چيز ديگري است، طي 6 ماه گذشته قيمت داروهاي ام 
اس ۵ برابر ش��ده اس��ت. با اين وضعيت كساني كه توان 
مالي ندارند بايد چه كار كنند. يك كارگر با درآمد ماهي ۴ 
ميليون تومان كه بايد اجاره خانه و خرج خانه بدهد، چطور 
مي تواند دارو تهيه كند، من اگر اين داروها را مصرف نكنم 

فلج مي شوم و ديگر توان كار كردن هم ندارم. 

    كمبود ۵۰۰ قلمي دارو 
در صورت عدم تامين ارز

در چنين شرايطي مديركل امور دارويي سازمان غذا و دارو 
از كمبود ميزان قابل توجهي دارو به علت عدم تامين ارز 
خبر داد.  مديركل امور دارويي سازمان غذا و دارو گفت: در 
حال حاضر در كشور حدود ۳۸ تا ۴۰ قلم كمبود دارو داريم 
كه اگر تا آخر سال ارز مورد نياز تامين نشود، كمبودهاي 

دارويي ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسيد.
دكتر حيدر محمدي درباره وضعيت بازار دارو در كشور 
افزود: در سال هاي قبل استاندارد ذخاير استراتژيك دارو 
شش ماه بود و بر اساس استاندارد جديد در سال هاي اخير 
استاندارد ذخاير سه ماه اس��ت كه ذخاير برخي از اقالم 
دارويي ما مناسب نيست و ميزان ذخيره آنها كمتر از سه 
ماه برآورد مي ش��ود. در سه ماه آينده حدود 1۹۰ تا ۲۰۰ 
قلم كمبود دارو خواهيم داشت. همچنين در حال حاضر 
در كشور حدود ۳۸ تا ۴۰ قلم كمبود دارو داريم كه اگر تا 
آخر سال ارز مورد نياز تامين نشود كمبودهاي دارويي ما به 

۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسيد. او با بيان اينكه سازمان 
غذا و دارو وزارت بهداش��ت هم دغدغه تامين دارو و هم 
دغدغه قيمت دارو را دارد، گفت: در اين بين براي ما مهم 
تامين دارو است تا كمبود دارويي نداشته باشيم و اگر ارز 
ترجيحي به وفور در اختيار ما قرار گيرد اقالم دارويي مورد 
نياز، تجهيزات و شير خشك هاي رژيمي مورد نياز را تامين 
مي كنيم. محمدي با بيان اينكه ارز ترجيجي مانند سم و 
يك تومور براي سيستم دارويي است كه نياز به جراحي 
دارد و اگر اين غده برداشته نشود، منابع ما را نابود مي كند 
و موجب قاچاق معكوس دارو مي شود، ادامه داد: اختالف 
قيمت ارز ۴۲۰۰ توماني با ارز ۲۸ هزار توماني آنقدر زياد 
اس��ت كه موجب جذابيت تامين دارو فارغ از نياز شده و 
برخي از مراكز دارويي و داروخانه ها و افراد سودجو فارغ از 
نياز درخواست دارو دارند و مصرف برخي از داروها به شكل 
غيرمنطقي باال رفته است و برخي در سفرهاي سياحتي و 
زيارتي برخي داروها را براي فروش از كشور خارج مي كنند.

    افزايش امروز قيمت داروها 
مربوط به ارديبهشت سال قبل است

او در ادامه در مورد گران ش��دن برخي اقالم دارو نيز 
گفت: در ارديبهشت سال گذشته به دليل محدوديت 
منابع ارزي، منابع ارزي كل داروهاي OTC نيمايي 
يعن��ي دالر ۲۷ هزار توماني ش��د. در مورد داروهاي 
MS نيز نمونه هاي داخلي تغيير قيمت نداشت و فقط 

قيمت نمونه هاي وارداتي ۵ برابر شد.

    حذف نسخ كاغذي
 و سرگرداني ۳۰۰ هزار بيمار 

در اين شرايط نبود و كمبود دارو اجرايي شدن حذف نسخ 
كاغذي نيز مي تواند به مشكل تازه اي براي بيماران بدل 
شود. نايب رييس انجمن داروسازان ايران با اشاره به حذف 
سراسري نسخ كاغذي در راس��تاي اجراي طرح نسخه 
الكترونيك از ابتداي دي ماه، گفت: طبق آمار بيمه ها، ميزان 
مشاركت پزشكان در نسخه نويسي الكترونيك به 6۰ تا ۸۰ 
درصد رسيده است، با اين آمار هم ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از 
نسخ كاغذي است و با حذف نسخه كاغذي، قاعدتاً همين 
تعداد بيمار از اول دي در داروخانه ها سرگردان خواهند بود.

دكتر سيد علي فاطمي، با اشاره به حذف نسخ كاغذي 
در كشور از ابتداي دي ماه، گفت: با تكليف قانون و الزام 
سازمان هاي بيمه گر به پزش��كان و داروخانه ها و در 
راستاي اجراي طرح نسخه الكترونيك، قرار است از 
چهارشنبه آينده يعني اول دي ماه هيچ نسخه كاغذي 

در داروخانه ها پذيرش نشود.

    نسخه الكترونيك نبايد دستوري 
و با تعيين ضرب االجل اجرا شود

او اف��زود: بايد توجه كرد كه مزاياي اجراي طرح نس��خه 
الكترونيك بر هيچ كس پوشيده نيست. نسخه نويسي و 
نسخه پيچي الكترونيك، باعث كاهش خطاهاي دارويي، 
صرفه جويي بزرگ براي دولت و همچنين افزايش نظارت 
بر فرايند درمان مي شود، اما بديهي است چنانچه اجراي 
اين طرح به صورت دستوري و با تعيين ضرب االجل براي 
پزشكان باشد، به نتيجه نمي رسد. فاطمي ادامه داد: البته 
بر اساس آمار سازمان هاي بيمه، ميزان مشاركت پزشكان 
در طرح نسخه الكترونيك از پنج درصد در ابتداي سال 
1۳۹۹، به حدود 6۰ تا ۸۰ درصد در آذرماه س��ال 1۴۰۰ 
رسيده است. البته آمار سازمان هاي بيمه دقيق نيست. 

زيرا آنها فقط پزشكان داراي قرارداد با بيمه را در آمار لحاظ 
مي كنند، در حالي كه بسياري از پزشكان كه بسياري از آنها 
از پزشكان مطرح هستند، از آنجايي كه نيازي به قرارداد با 
سازمان هاي بيمه ندارند، زير بار اين طرح نرفتند و تعداد 

آنها در آمار سازمان هاي بيمه لحاظ نشده است.

    حدود ۵۰ درصد نسخ
 كماكان كاغذي است

نايب رييس انجمن داروس��ازان اي��ران با بيان اينكه 
برآورد ما اين اس��ت كه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از كل 
نسخ كماكان كاغذي است، گفت: در حال حاضر روزانه 
حدود يك ميليون نسخه در داروخانه هاي كل كشور 
پيچيده مي شود. حتي اگر آمار بيمه ها را هم مالك 
قرار دهيم، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار عدد از اين نسخ كاغذي 
اس��ت و همين تعداد بيمار از اول دي در داروخانه ها 
س��رگردان خواهند بود. فاطمي تاكي��د كرد: در عين 
حال بايد توجه كرد كه در حال حاضر بسياري از بيماران 
براي دريافت ويزيت پزشكان متخصص و فوق تخصص از 
شهرهاي كوچك به مراكز استان و تهران مراجعه مي كنند 
كه بر اساس آمار سازمان هاي بيمه، كمترين مشاركت را در 

طرح نسخه الكترونيك دارند. با اين شرايط تكليف مراجعه 
آنها از اول دي به داروخانه ها چيست؟ آيا مي توانيم بيمار 
شهرستاني را مجددا به پزش��ك برگردانيم؟ آيا پزشك 
حاضر است نسخه را الكترونيك كند؟ اگر نكرد بايد نسخه 
كاغ��ذي را آزاد در داروخانه بپيچيم؟ فاطمي گفت: اگر 
قانون در قانون بودجه سال 1۴۰۰، پايان آذر ماه را تاريخ 
اجراي طرح نس��خه الكترونيك اعالم كرده است، به اين 
معني است كه تا اين تاريخ همه مشكالت اين طرح حل 
شده و قابل اجرا باشد نه اينكه با وجود اشكاالت فراوان مانند 
عدم گواهي ارزيابي امنيتي، اجرا نشدن كدينگ استاندارد، 
ناقص بودن زير ساخت هاي پشتيباني و ارتباطي، كه 
در نامه 1۸ آذر مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت 
بهداشت آمده است، اين طرح به صورت اجباري از يك 
تاريخ مشخص اجرا شود. بدون شك با اجراي اجباري 
شدن اين طرح، بيشترين فش��ار به داروخانه ها براي 
پاسخگويي به مردم ناراضي وارد خواهد شد. نايب رييس 
انجمن داروسازان ايران تاكيد كرد: از مجلس و دولت 
تقاضا داريم در ضرب االج��ل اول دي ماه تجديدنظر 
كنند تا شاهد اختالل در دارورساني روزانه به ۲۰۰ تا 

۳۰۰ هزار بيمار در داروخانه ها نباشيم.

گزارش

از حذف نسخ كاغذي تا گراني بي رويه دارو و عدم تخصيص ارز نيمايي

بيماران سرگردان و مسووالن منكر

رويداد

آلودگ��ي هوا نه تنها انس��ان ها را در مع��رض خطر قرار 
مي دهد كه براي گونه هاي گياهي نيز بسيار مضر است. 
اينكه در شرايط فعلي هيچ فردي قصد ندارد مسووليت 
مازوت سوزي در كشور را به عهده بگيرد، مساله اي است 
كه بارها به آن پرداخته ش��ده و البته پاسخ روشني هم 
در اين باره كس��ب نشده است. ش��ايد به گفته برخي از 
مسووالن نبود و كمبود سوخت هاي ديگر، يا حتي گران 
تمام شدن سوخت هاي فسيلي باعث و عامل روي آوردن 
صنايع به مازوت سوزي شده است. اما هر چيزي كه دليل 
بروز اين اتفاق باشد، اگر زودتر چاره اي براي آن انديشيده 
نشود، جان ميليون ها انسان به خطر افتاده و البته محيط 
زيس��ت نيز آس��يب هاي جبران ناپذيري خواهد ديد. 
مساله اي كه به بررسي دقيق در اين زمينه نيازمند است 
و بايد با در نظر گرفتن ضررهاي آن هر چه زودتر بساط 

مازوت سوزي از كشور جمع شود.

    آلودگي هوا توازن گونه هاي گياهي را
 بر هم مي زند

يك عضو هيات علمي دانشكده علوم و فناوري زيستي 
دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به پيامدهاي آلودگي هوا 
براي گياهان گفت: آلودگي هوا توازن رقابتي گونه ها را 
به هم مي زند بنابراي��ن گونه هاي غيربومي در طبيعت 
فرصت گس��ترش پيدا كنند، علف هاي ه��رز افزايش 
مي يابند و گونه هاي بومي و باارزش به عنوان گنجينه هاي 
ژنتيكي هر كشور از دست مي روند. احمدرضا محرابيان 
درباره تاثيرات آلودگي ه��وا بر گونه هاي گياهي اظهار 
كرد: بس��ياري از گونه هاي گياهي تا ح��دي در مقابل 
آلودگي هاي محيطي س��ازگاري دارند ك��ه البته اين 
سازگاري هم داراي »آستانه« است. اگر ميزان آالينده ها 
بيشتر شود، گياهان واكنش نشان مي دهند و تاثيرات 
ظاهر مي شود. براي مثال چنارهاي شهر تهران در فصل 
تابستان، به علت شدت گرماي محيط و ميزان آلودگي 

هوا دچار خزان زودرس مي شوند. اين عضو هيات علمي 
دانشكده علوم و فناوري زيستي دانشگاه شهيد بهشتي 
اضافه كرد: گاهي اوق��ات برخي گونه هاي گياهي براي 
افزايش تحمل در برابر آلودگي هاي محيطي، س��طح 
برگ هاي خود را كم مي كنند يعني به جاي آنكه برگ هاي 
پهن و بزرگ داشته باشند، سطح برگ هاي خود را كاهش 
مي دهند و اين كاهش سطح باعث مي شود كه گياه نتواند 
كارايي خود را در طبيعت داشته باشد و ميزان اكسيژني 
كه توليد و ميزان دي اكسيد كربني كه جذب مي كند، 
كاهش مي يابد. اين تغيير اثرات منفي در اكوسيس��تم 

به دنبال دارد.

    پاسخ گونه هاي گياهي به آلودگي هوا 
يكسان نيست

او درباره مقاومت گونه هاي گياهي مختلف دربرابر آلودگي 
هوا گفت: پاس��خ گونه هاي گياهي به ش��رايط آلودگي 
يكسان نيس��ت. بعضي از گونه ها مقاومت بسيار بااليي 
دارند و تا حد زيادي آلودگي هوا را تحمل مي كنند ولي 
بعضي ديگر به شدت حساس و آسيب پذيرند بنابراين 
كاش��ت اين گونه ها در فضاي سبز شهري به هيچ وجه 
مناس��ب نيست و در سطح وسيع خس��ارات اقتصادي 

زيادي براي شهرداري ها و نهادهاي مربوطه در پي دارد.
محرابيان در مورد جايگزيني گياهان داراي قابليت جذب 
باالي دي اكسيد كربن در محيط هاي شهري با گياهاني 
كه دربرابر آلودگي هوا مقاومت كمي دارند، اظهاركرد: 
مطالعاتي در اين زمينه انجام شده ولي به ندرت اجرايي و 
كاربردي شده است البته مالحظات زيادي براي كاشت 
گونه هاي گياهي در محيط هاي شهري وجود دارد. براي 
مثال قابليت اين گونه را بايد از نظر سالمت شهري ارزيابي 
كنيم كه حساس��يت زا نباشد و با ش��رايط آب و هوايي 
سازگاري داش��ته و قابليت جذب دي اكسيد كربن آن 
باال باشد. محرابيان تصريح كرد: اهلي سازي گونه هاي 

بومي و به كارگيري آنها در فضاي سبز نياز به مطالعات 
گسترده اي دارد. به عنوان نمونه بين ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ گونه 
گياهي در كشور داريم كه تعداد زيادي از اينگونه ها قابليت 
اهلي سازي و سازگار شدن با شرايط كشت را دارند بنابراين 
انجام مطالعات اهلي سازي در آنها ضروري به نظر مي رسد.

اين عضو هيات علمي دانشكده علوم و فناوري زيستي 
دانش��گاه ش��هيد بهش��تي در ادامه گفت: اگر فرايند 
اهلي سازي و سازگارسازي گونه هاي بومي را در فضاي 
س��بز مطالعه و از نتايج اين مطالعات اس��تفاده كنيم، 
اين گونه ها كم كم مي توانند با گونه هاي با سازگاري پايين 
جايگزين شوند. به گفته محرابيان در پي وقوع تغييرات 
اقليمي كه در سراسر جهان بسياري از گونه هاي گياهي 
بومي و ارزشمند توان رقابت و سازگاري خود را در طبيعت 
از دست داده اند. او ادامه داد: هميشه بين گونه ها در دنياي 
طبيعت توازن رقابتي اس��ت و اين توازن رقابتي باعث 
مي شود برخي گونه ها غالب و برخي ديگر مغلوب شوند 
اما اين رقابت طبيعي باعث حذف گونه ها نمي شود بلكه 
متناسب با شرايط اكولوژيك جمعيت گونه ها را تعديل 
مي كند. با اين حال وقتي تغييرات اقليمي رخ مي دهد 
بسياري از گونه هاي گياهي به علت از دست دادن مقاومت 
خود در برابر ش��رايط محيطي، از لح��اظ فيزيولوژيك 
ضعيف مي ش��وند و توان رقابتي آنها دربرابر رقبايشان 
كاهش مي يابد بنابراي��ن آلودگي هوا توازن رقابتي را به 
هم مي زند بنابراين گونه هاي مهاجم در طبيعت فرصت 
گس��ترش پيدا كنند، علف هاي هرز افزايش مي يابند و 
گونه هاي بومي و باارزش به عنوان گنجينه هاي ژنتيك 
هر كشور از دس��ت مي روند. محرابيان در پايان به ذكر 
مثالي پرداخت و اظهاركرد: براي مثال تهران در گذشته به 
خاطر وجود چنارها شاخص بود اما در نيم قرني كه شرايط 
اقليمي تغيير كرده است و آلودگي ها افزايش يافته چنار 
يكي از گونه هاي به شدت آسيب پذير شده است بنابراين 

كاشت آن در شهر تهران مناسب نيست.

آلودگي هوا گياهان بومي را نابود مي كند
رويخطخبر

هيچ جريمه ترافيكي مرتبط با كرونا در كشور اجرا  نمي شود
به دنبال اعالم تازه ترين آمار رنگ بندي كرونايي شهرها 
كه نشان دهنده اين است كه هيچ شهر قرمز و نارنجي 
كرونايي در كشور وجود ندارد، معاون اجتماعي پليس 
راهنمايي و رانندگي ناجا ني��ز اعالم كرد كه جريمه 
كرونايي مربوط به شهرهاي قرمز و نارنجي نيز اعمال 
نمي شود.  سرهنگ عين اهلل جهاني به جديدترين نقشه 
و آمار كرونايي شهرها در كشور اشاره كرد و گفت: برابر 
اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر تنها ۵۳ شهرستان 
در وضعيت زرد و ۳۹۵ شهرستان در وضعيت آبي قرار 
دارند و هيچ شهري در وضعيت قرمز يا نارنجي كرونايي 
قرار ندارد، از اين رو طبيعي است كه جريمه مربوط به 
سفر به و از شهرهاي قرمز و نارنجي كرونايي نيز ديگر 
اجرا نمي شود. او اضافه كرد: پيش از اين برابر مصوبه 
ستادملي مقابله با كرونا ورود خودروهاي با پالك غير 

بومي به شهرهاي داراي وضعيت قرمز و نارنجي و نيز 
خ��روج پالك هاي بومي از ش��هرهاي قرمز و نارنجي 
مش��مول جريمه بوده و به ترتيب ب��راي خودروهاي 
ش��هرهاي قرمز يك ميليون تومان و براي شهرهاي 
نارنجي نيم ميليون تومان جريمه اعمال مي ش��د كه 

با رنگبندي جديد اين جريمه ها موضوعيتي ندارند.

»عدم استقرار دائم بالگرد« مهم ترين چالش اطفاي حريق 
مديركل اداره محيط زيست استان گلستان عدم استقرار 
دايم بالگرد در اس��تان گلس��تان به منظور اطفاي حريق 
جنگل ها را مهم ترين چالش دانست. محمد رضا كنعاني 
گفت: تقاضاي مان اين است كه يك بالگرد براي هميشه 
در استان گلستان مستقر شود و اينگونه نباشد كه در زمان 
آتش سوزي از تهران به گلستان اعزام شود، زيرا دو ساعت 
طول مي كشد. او در ارتباط با آتش سوزي هاي روزهاي اخير 
در پارك ملي گلستان گفت: در حال حاضر حدود سه مورد 
آتش سوزي داشته ايم كه خاموش كرده ايم. يك تا دو مورد 
آتش سوزي ديگر نيز وجود دارد كه درحال خاموش كردن 
آن هستيم. دو بالگرد نيز در استان مستقر است و نيروي 
زميني ارتش هم در كنترل آتش سوزي همكاري مي كند. 
كنعاني درباره چرايي وقوع آتش سوزي ها گفت: اتفاقا وقتي 
پاييز مي شود و درختان خزان مي شوند، برگ هاي خشك 

در كف جنگل قرار مي گيرند، يعني ماده مشتعله ما در كف 
جنگل قرار دارد. از طرفي چندروزي است با هواي گرم در 
استان مواجه هستيم، درست است كه االن پاييز است اما 
باتوجه به شرايط اقليمي، هوا گرم است و رطوبت به شدت 
كاهش پيدا كرده است، باد گرم در منطقه وجود دارد و ماده 

مشتعله هم داريم، بنابراين مثلث آتش شكل مي گيرد. 

كشف بيش از يك تن موادمخدر در سراوان
فرمانده مرزباني انتظامي كشور از كشف بيش از يك 
تن موادمخدر توسط مرزداران هنگ مرزي سراوان 
خبر داد. سردار احمد علي گودرزي در اين باره گفت: 
مرزداران هنگ مرزي سراوان با اشراف اطالعاتي و 
رصد تحركات در مناطق مرزي، به س��رنخ هايي از 
عناصر متجاوز مسلح و قاچاقچيان موادمخدر براي 
ورود به خاك كش��ور در حوزه گروهان هاي مرزي 
اس��فندك و جالق دس��ت يافتند و با برنامه ريزي 
دقيق عملياتي، تشديد اقدامات كنترلي را در دستور 
كار قرار دادند.  او افزود: با انجام اقدامات گس��ترده 
اطالعاتي، مس��يرهاي تردد قاچاقچيان مشخص 
شد و مرزداران هنگ مرزي سراوان در قالب چند تيم 
پوششي و عملياتي با استقرار كمين هاي هدفمند 
و اجراي طرح مهار، مناطق مورد نظر را در كنترل 
خود قرار دادند و موفق شدند، محموله موادمخدر 
را كشف كنند. به گفته سردار گودرزي، قاچاقچيان 

قصد داشتند موادمخدر را در فرصتي مناسب وارد 
كشور كنند كه به محض مشاهده مرزداران، با رها 
كردن موتورسيكلت و محموله موادمخدر از محل 
متواري و مرزداران مجاهد هنگ مرزي سراوان در 
اين عمليات موفق ش��دند يك تن و ۴۰ كيلوگرم 
انواع موادمخدر ش��امل ۹۳۰ كيلوگ��رم ترياك و 
11۰ كيلوگرم حش��يش به همراه دو عدد بي سيم 

را كشف كنند.
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