
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2137  Sat. Jan 22. 2022  شنبه   2 بهمن 1400   19 جمادي الثاني 1443  سال هشتم  شماره 2137  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
12303000

شاخص بورس
1279449

يادداشت- 1

بن بست مالياتي 1401
در ح��ال حاض��ر طبق��ه اي از 
ميلياردرهاي بي پول در كشور 
ش��كل گرفته اس��ت كه توان 
پرداخ��ت ماليات هاي مصوب 

را ندارند.
نظامات مالياتي در هر اقتصادي 
يكي از ابزارهاي مهم براي توزيع 
ثروت به ش��مار مي رون��د. در 
كشورهاي توسعه يافته تالش مي شود تا ماليات از طبقات 
برخوردار جامعه دريافت و به نفع اقش��ار محروم جامعه، 
بازتوزيع ش��ود. اين روند در اقتصاد ايران اما هرگز جدي 
گرفته نشده و مبتني بر رويكردهاي غيركارشناسي شده 
پيش رفته است. سيستم مديريت كالن اقتصادي در ايران 
به گونه اي عمل كرده كه سهم سوداگري، رانت، ويژه خواري 
و داللي همواره بر رويكردهاي مولد توفق و برتري داشته 
اس��ت. نحوه مواجهه دولت س��يزدهم و مجلس يازدهم 
در خصوص ماليات در بودجه نيز مش��كالت فراواني را در 
چشم انداز آينده كشور يجاد مي كند. در شرايطي دولت 
با خوشحالي از سهم 60 درصدي ماليات در بودجه سخن 
مي گويد كه بررسي هاي دقيق كارشناسي نشان مي دهد 
كه اين سهم مبتني بر توسعه پايه هاي مالياتي نبوده و باز 
هم قرار است فش��ار اصلي جبران كسري بودجه بر دوش 
توليد كنندگان، حقوق بگيران و اقشار محروم و مياني جامعه 
بيفتد. روز گذش��ته سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 
ابعاد تازه اي از نحوه دريافت ماليات از خودروهاي لوكس را 
تشريح كرد و به نوعي داغ دل بسياري از ايرانيان را تازه كرد. 
بايد ديد، آيا اين افزايش نرخ در بازارهاي مختلف ازجمله 
خودرو، مسكن و... ناشي از شرايط طبيعي در يك اقتصاد 
عادي است يا اينكه افزايش نرخ خودرو يا مسكن به دليل 
سوءمديريت هاي رخ داده در دولت ها و مجالس كشور است. 
خودرويي كه قبل از سال 97، 200 الي 300 ميليون تومان 
قيمت داشت ناگهان طي 2 الي 3 سال به 1.5 الي  2ميليارد 
دالر رس��يده است. بعد سيستمي كه اساس مشكالت به 
دليل سوءمديريت هايش رخ داده، ناگهان به مردم اعالم 
مي كند كه براي داشتن خودروي لوكس! بايد ماليات هاي 
هنگفت بدهيد. بر اساس اعالم مسووالن حاكميتي دليل 
افزايش نرخ تورم س��وءمديريت هاي داخلي است. يعني 
دولت هايي كه ريشه بروز مش��كالتي چون رويكردهاي 
انبساطي، بي انضباطي هاي مالي و هزينه هاي غيرضروري 
و... بوده اند، حاال قصد دارد در جيب مردمي دست كند كه 
پيش از اين آسيب هاي فراواني را در اثر تورم تجربه كرده اند. 
از سوي ديگر مجلسي كه هرگز در برابر بودجه غيرمتوازن 
و غيرتراز دولت، ايس��تادگي نكرده و منشا بروز تورم هاي 
سنگيني بوده، امروز قصد دارد، هزينه اين سوءمديريت ها 
را از مردم بگيرد. تورم برآمده از سوءمديريت ها باعث شده 
تا يك خودروي 300 ميليون��ي، ناگهان 2 الي 3 ميليارد 
تومان افزايش پيدا كند؛ بعد دولت و مجلس قصد دارند، 
ماليات ولن��گاري اقتصادي خ��ود را از مردم بگيرند. يك 
زماني هست مردم 2 ميليارد تومان هزينه مي كنند يك 
خ��ودرو بخرند، اما زماني كه نرخ خودرو و س��اير اقالم در 
اثر تورم افزايش پيدا كرده است، گرفتن ماليات هنگفت 
از اين اقالم معنا و مفهومي ندارد. مس��اله بعدي آن است 
كه چرا نرخ برخي برندهاي خودرو در كش��ور ميلياردي 
است؟ چون بازار خودرو انحصاري است و جرياني در كشور 
وج��ود دارد كه اجازه واردات خودرو را نمي دهد. اگر اجازه 
واردات خودرو صادر شود، همين خودروهاي ميلياردي با 
افت شديد قيمت مواجه مي شوند و ديگر مصرف كنندگان 
داخلي حاضر نيس��تند براي آنها 200 ميليون تومان هم 
پرداخت كنند. در حال حاضر خودروي چري هم در ايران 
ميلياردي شده اس��ت، كجاي دنيا خودروي 6 الي 8 هزار 
دالري، خودروي لوكس محس��وب مي شود؟ خودروساز 
ايراني بازار را انحصاري كرده و هر باليي را كه مي خواهد بر 
سر اين مصرف كننده مي آورد، بعد هم اعالم مي كند اين 
خودروي بي كيفيت كه در همه جاي دنيا با نرخ هاي پايين 
به فروش مي رسد، لوكس است و بايد ماليات هنگفت براي 
آن بدهيد. اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا كند، مجلس 
و دولت سال آينده از كيف و كفش و كت و شلوار مردم هم 
ماليات طلب مي كنند! سيستمي كه نتوانسته مردمش را 
ثروتمند كند و در زمينه توليد ثروت عملكرد فاجعه باري 
داشته است، به خوبي موفق شده مردمش را فقيرتر كند. 
اين نوع ماليات ستاني نه منطق اقتصادي دارد، نه از منظر 
كارشناسي اصولي است و نه اساسا عقلي و قابل اجرا است. 
شك نكنيد اين قانون باعث بروز مشكالت عديده اجتماعي 
و عمومي در كشور خواهد شد. سال گذشته كه اين قانون 
مصوب شد، سراتوي س��ايپا مشمول خودروهاي لوكس 
نبود، اما امسال اين خودرو مش��مول ماليات شده است. 
دولت به جاي كاهش هزينه ه��اي غيرضروري، افزايش 
بهره وري، باز كردن درهاي كشور به روي واردات و بهبود 
شرايط اقتصادي و... فقط چشم به جيب ملت دوخته  كه گاه 
و بيگاه به سراغ آن برود. در حال حاضر ما با مردمي ميلياردر 
اما بي پول مواجه هستيم كه هرچند ظاهرا خودروي آنها 
در اثر تورم ميلياردي شده است، اما قادر به تعمير خودروي 
خود نيز نيستند. همين فرد ماهي 5 الي 6 ميليون تومان 
حقوق مي گيرد، اما قرار است ماليات خودروي لوكس را هم 
پرداخت كند. مجلس و دولت در حال حاضر متوجه نيستند 
كه چه اقدام خطرناكي صورت داده اند. صداي اين مصوبه 
در آينده بلند خواهد شد؛ خانواده هايي كه ناگهان متوجه 
خواهند شد كه سيستم دست روي خانه، ماشين و ساير 
دارايي هاي آنها گذاشته است. در واقع دولت سال گذشته 
براي جبران كسري بودجه اش از ظرفيت هاي سرمايه هاي 
ادامه در صفحه 6 عمومي در... 

فربد زاوه

تورم نقطه به نقطه دوباره صعودي شد

زنگ خطر جديد تورمي
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مريم خدابخشيعباس اكبرپور جواد هاشمي

كاميون داران پشت كوالك و سرما ماندند يا تحصن كردند؟

بنابه توضيحات سخنگوي گمرك به دليل بارش سنگين برف، رانندگان 
به دليل كاهش قيمت كرايه حمل از بندرعباس به سليمانيه يا اربيل و با 
تحريك چند تن از رانندگان چندين روز است كه تحصن كرده اند، كه البته 

با بارش برف سنگين و گرفتاري ناشي از آن به تحصن خود پايان دادند

صفحه 2    

گرفتار در برف

 كارشناسان بازار سهام 
 علت مشكالت به وجود آمده 
در مجامع را بررسي مي كنند

  از بانك مركزي خواستيم 
ديركرد را بردارند اما  نتوانستند

 آيت اهلل جوادي آملي: 
 كسي كه ستون فقراتش شكسته است 

حرف شنوي از حكومت ندارد

علت درگيري 
مجامع چيست؟

خواسته هاي  مهم 
 مراجع عظام 
از بانك مركزي

يادداشت-4

مجامع شركت ها و مطالبه گري سهامداران خشم جمعي ناشي از ناكامي استاشتباه ماليات از خانه هاي خالي تورم و معماي كسري بودجه
اخي��ر  هفته ه��اي  در 
مجام��ع ش��ركت ها ب��ه 
محل��ي ب��راي واخواه��ي 
حقوق س��هامداران خرد و 
مطالبه گري آنه��ا تبديل 
ش��ده اس��ت. در شرايطي 
كه نقض قوانين حمايتي 
از حقوق سهامداران مانع 
مطالبه گري قانوني آنها مي ش��ود، سهامداران خرد 
تنها جايي كه مي توانند بدون واس��طه صحبت ها و 
مطالبات شان را مطرح كنند محيط مجامع شركت 
است. در اين شرايط فقدان كانون حمايتي از حقوق 
س��هامداران )به صورت فعال و تاثيرگ��ذار( كامال 
محسوس است. شايد اگر كانون فعالي وجود داشت 
و از حقوق سهامداران دفاع مي كرد شاهد اين چنين 

اتفاقات ناخوشايندي نبوديم.
اگر بخواهيم ب��ه واكاوي داليل چنين رخدادهايي 

بپردازيم مي توانيم به موارد زير اشاره كنيم: 
 الف- بياعتمادي به سياست هاي اقتصادي دولت ها: 
سياستگذاري هاي متناقض، وعده هايي كه عملي 
نمي شوند و عدم حمايت از بازار به صورت عملي )جدا 
از گفتار درماني( از جمله عواملي هستند كه منشأ 
پيدايش و گس��ترش بي اعتمادي به سياست هاي 
اقتصادي دولت ها در چند س��ال اخير ش��ده است. 
زماني ك��ه س��هامدار نمي تواند آين��ده اقتصادي 
شركتش را پيش بيني كند و از طرفي در زيان حاصل 
از اصالح قيمتي و زماني بازار نيز باشد، تنها راهي كه 
پيش روي خ��ود مي بيند چيزي جز مطالبه گري از 
شركت نخواهد بود. حال نحوه ابراز اين احساسات و 
مطالبه گري هر فرد با توجه به شخصيت اجتماعي 
و آس��تانه صبرش متفاوت خواهد بود كه به صورت 

عكس العمل بيروني نمايان ميشود.
ب- عدم توجه به نظر اقليت سهامداران: شركت هاي 
تجاري كه بر اس��اس نظر اكثريت سهامداران خود 
اداره مي شوند معموال نيازمند جذب سرمايه اشخاص 
خارج از ش��ركت هس��تند كه اين جذب سرمايه به 
صورت خريد س��هام توس��ط گروه اقليتي خواهد 
بود كه دخالتي در نحوه مديريت ش��ركت نخواهند 
داشت. در شرايطي كه اكثريت براي امور مديريتي 
تصميم گيري مي كنند گروه اقليت كه سهامدار خرد 
هستند نمي توانند نقش بسزايي را اعمال كنند. اين 
امر مي تواند موجب فس��اد مديريتي و از بين رفتن 
حقوق سهامداران خرد شود كه باعث پريشاني خاطر 

گروه اقليت )خرد( شود.
ج- عدم وجود قوانين حمايتي از حقوق سهامداران 
خ��رد: ي��ك ش��ركت س��هامي از مجموع��ه اي از 
ش��خصيت هاي حقوقي و حقيقي تش��كيل شده 
اس��ت كه به دنبال منافع خود هستند. در مواردي 
كه تضاد منافع ميان س��هامداران خرد و كل پديدار 
شود، س��هامداران كل به علت كثرت تعداد سهام، 

قدرت بيشتري نسبت به سهامداران خرد داشته و 
معموال موفق به رسيدن به خواسته ها و منافع خود 
ميشوند. چنين رخدادي ميتواند منجر به پديد آمدن 
ريسك سرمايه گذاري به خصوص براي سرمايه گذار 
خرد شود. در چنين شرايطي درصورت عدم وجود 
قوانين احتياطي مي توان انتظار داشت كه شركت 
در معرض ريس��ك سوءاس��تفاده توسط اشخاص 
داخلي ش��ركت و سهامداران كل شود. چنانچه اين 
سوءاستفاده ها فراگير شود سهامداران تمايل كمي 
براي س��رمايهگذاري مجدد و سهامداري خواهند 
داشت. بنابراين وجود قوانين و مقررات با كيفيت در 
حمايت از حقوق سهامداران امري اساسي به شمار 
مي رود. هر چه س��طح حمايتي اين قوانين بيشتر 
باشد، ميزان سرمايهگذاري اشخاص در شركت بيشتر 
مي شود. حال اگر در شركتي چنين قوانيني وجود 
نداشته باشد و يا اينكه به صورت احسن اجرا نشود، 
س��هامداران عكس العمل خود را به صورت فروش 
سهام يا رفتار اعتراض آميز ابراز مي كنند كه در نهايت 
بازخورد خوبي براي شركت سهامي نخواهد داشت.

د- عدم وجود كانون حمايتي از حقوق سهامداران 
)مس��تقل و كارا(: همان طور كه اش��اره شد يكي از 
مواردي كه مقدمات افزايش تمايل سرمايه گذاري 
در ش��ركت هاي س��هامي را فراهم كرده و منجر به 
تعميق بازار س��رمايه مي ش��ود قوانين حمايتي از 
حقوق سهامداران خرد است. اين قوانين باعث ميشود 
صاحبان سرمايه هاي كوچك اطمينان حاصل كنند 
كه مديران ش��ركت ها در جهت تامي��ن منافع آنها 
حركت كنند. اگر چه وجود قوانين مناس��ب شرط 
الزم براي تامين منافع سهامداران است ليكن شرط 
كافي نبوده و در كنار قوانين حمايتي نياز به سيستم 
نظارتي و كانون حمايتي از حقوق سهامداران )شرط 
كافي( كامال محسوس است. با توجه به اينكه براي 
سرمايه گذاران خرد مقرون به صرفه نيست كه وقت 
و منابع مالي خود را در جهت حس��ن اجراي قوانين 
صرف كنند، ض��رورت دارد كه از حقوق آنها در برابر 
سوءاس��تفاده مديران و س��هامداران داراي قدرت، 
حمايت كاف��ي انجام بپذيرد. چرا ك��ه عدم نظارت 
كافي ميتواند منجر به عدم رعايت قوانين حمايتي 
از حقوق سهامداران خرد شده و در نهايت موجبات 
رنج��ش خاطر آنها را فراهم كن��د. بنابراين در كنار 
قوانين حمايتي، سازمان نظارتي و كانون حمايتي 
از حقوق سهامداران نقش بسزايي در جذب اعتماد 

سهامداران خواهد داشت.
بنابرآنچه توضيح داده شد تضاد منافع سهامداران 
خرد و كالن در كنار فقدان قوانين مناسب، موجبات 
پديدار شدن تنش هايي ميان سهامداران ميشود. اين 
اتفاقات منجر به از بي��ن رفتن اعتماد به بازار بورس 
ش��ده و صدمات جبران ناپذيري را به اقتصاد بخش 
خصوصي وارد خواهد كرد. اميد است در آينده شاهد 

چنين تنش هايي نباشيم.

سعيد اميرشاهكرمي

يكي از مشكالت جدي اقتصاد 
ايران، آن است كه تصميم سازان 
كشورمان اغلب، اقتباسي ناقص 
از تجربه هاي اقتصادي س��اير 
كشورها صورت مي دهند. اين 
در حالي اس��ت كه قب��ل از هر 
اقتباس��ي از تجربيات س��اير 
كش��ورها باي��د بررس��ي هاي 
دقيقي ص��ورت بگيرد و بعد از اين تجربيات در راس��تاي 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي استفاده ش��ود. زماني كه 
مجلس يازدهم روي كار آمد، ايده اي را در خصوص دريافت 
ماليات از خانه هاي خالي با هدف بهبود شاخص هاي كلي 
بازار مسكن و كمك به اقشار محروم در دستور كار قرار داد 
كه امروز با گذشت بيش از 2سال از اجراي اين ايده مي توان 
گفت كه نه تنها دردي از اقتصاد مسكن خانواده هاي ايراني 
دوا نكرده بلكه خود به عاملي براي بروز مشكالت افزونتري 
شده اس��ت. ضمن اينكه طي 2س��ال اخير از يك طرف 
نوسانات قيمتي در قيمت مس��كن اجاره اي نيز رخ داده 
است و از سوي ديگر، توفيقي در دريافت ماليات نيز به ثبت 
نرسيده است. در واقع اين ايده يكي از اقتباس هاي اشتباهي 
بود كه مسووالن ايراني از نمونه هاي غربي صورت داده اند. 
آمارها نيز حاكي از آن اس��ت كه تا به امروز، موفقيتي در 
دريافت ماليات از خانه هاي خالي ثبت نشده است. فراموش 
نكنيد، در جهان امروز كشورها تالش مي كنند با استفاده از 
رويكردهاي ايجابي و تشويقي به جاي رويكردهاي سلبي 
و تنبيهي، اتمس��فر الزم براي ش��كوفايي اقتصادي را در 
بازارهاي مختلف فراهم كنند. تصميم سازان ايراني دقيقا 
در نقطه مخالف اين رويكرد، هم به دنبال دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي هستند و هم تالش مي كنند از خودروهاي 
لوكس و... ماليات دريافت كنند.اما در عمل نه تنها امكان 
دريافت ماليات از خانه هاي خالي فراهم نمي شود، بلكه اين 
مصوبات غيركارشناسي شده باعث بروز تورم در بازار مسكن 
و ساير بازارها مي شود. واقع آن است كه بازار مسكن يكي از 
بازارهايي است كه سرمايه گذاران ايراني از طريق آن تالش 
مي كنند تا از دارايي هاي خود صيانت كنند. بازار ارز، سكه، 
خودرو و...ساير بازارهايي است كه اغلب باعث بروز نوسانات 
گسترده تورمي در كشور مي شود. زماني كه دولت فشارهاي 
زايدالوصفي را وارد ساخت تا از خانه هاي خالي ماليات هاي 
هنگفت دريافت كند، چه اتفاقي رخ داد؟ سرمايه گذاران 
ايراني، قلمروهاي تازه اي را براي سرمايه گذاري پيدا كردند 
و راهي بازار مسكن تركيه شدند. بر اساس برخي آمارها، 
ايرانيان ساالنه حدود 7الي 8ميليارد دالر سرمايه گذاري 
مستقيم در حوزه مسكن تركيه انجام مي دهند. اين روند از 
يك طرف بازار خريد و فروش ملك در كشور را دچار ركود 
س��اخت و از سوي ديگر باعث گراني شديد در بازار رهن و 
اجاره كشور شد. اين تصور كه از طريق ماليات از خانه هاي 
خالي مي توان مالكان كشور را مجاب كرد كه واحدهاي خود 
را به اجازه بسپارند، بسيار سطحي و غيركارشناسي شده 
است. بسياري از اين واحدها، لوكس هستند و مستاجران 
ادامه در صفحه 6 عادي نمي توانند هزينه... 

خش��م يك موضوعي است 
ك��ه مي توان هم در س��طح 
روانش��ناختي بررسي كرد 
و ه��م در س��طح الگوه��اي 
فرهنگ��ي و ه��م ام��ري 
موقعيت��ي به معن��اي امري 
كه متاثر از شرايط سياسي، 
اجتماع��ي، اقتص��ادي و در 
يك كالم س��اختارهاي كالني اس��ت كه خشم را به 
منزله يك برساخت اجتماعي توليد مي كنند. به طور 
ريشه اي خشم ناشي از ناكامي است يعني زماني كه 
وقتي كسي يا گروهي احس��اس مي كنند، مرزهاي 
اساسي وجود يا هويت شان مورد خدشه قرار گرفته 
اس��ت. البته تعرض به مرزهاي بني��ادي و نيازهاي 
اساس��ي براي همه اقش��ار جامعه ناظر به معيشت و 
اقتصاد نيس��ت. به طور مثال وقتي فرد جوري مورد 
خطاب قرار مي گيرد كه احس��اس مي كند شايسته 
نيس��ت، همين امر مي تواند مولد خشم باشد. وقتي 
فرد احساس مي كند ناديده گرفته شده و از طريق اين 
خطاب هويتي به او تحميل ش��ده كه از آن او نيست، 
اين امر مي تواند به واكنش خش��م آگين هيستريك، 
يعني واكنش��ي ب��ه تحمي��ل منجر ش��ود؛ تحميل 
موقعيت يا خطابي كه آرزوي افراد را ناديده مي گيرد، 
آنچه ايش��ان مي خواهند را ناديده مي گيرد و هويت 
و خواه��ش ديگري را به او منس��وب مي كند.  اين ها 
همه باعث خشم مي ش��ود. بايد توجه داشت كه اين 
خواهش ها يا نيازها، براي همه گروه ها و اقشار متفاوت 
مردم همسان نيست. براساس »هرم نيازهاي مازلو« 
نيازهاي گروه هاي اجتماعي و افراد متفاوت اس��ت. 
پايين ترين سطح نياز مسائل فيزيولوژيك مثل تنفس 
و تغذيه است، مرحله بعدي ناظر به نيازهاي مرتبط با 
امنيت مثل سرپناه، امنيت شغلي و خانوادگي است. 
مراح��ل ديگر هم ش��امل نياز به احس��اس تعلق و 
نيازهاي عاطفي، نياز به احس��اس كرامت و احترام 
و ارج ديدن اس��ت و در نهايت نياز به ش��كوفايي و 
تحقق خود و معنويات اس��ت. پس از برآورده شدن 
نس��بي هر نياز، بالفاصله نياز سطح باالتر جاي آن 
را مي گيرد، و همان قدر بنيادي و اصيل مي ش��ود 
كه نياز سطح پايين تر پيش از آن حائز اهميت بوده 
است. پس س��طوح مختلفي از نياز وجود دارد، اما 
ميزان شدتي كه گروهي از مردم در سطوح مختلف 
نياز احس��اس مي كنند يكسان اس��ت. يعني الزاما 
نمي  توان گفت كه در عين حال كه مسائل اقتصادي 
اساسي و پايه اي هستند، الزامًا همه نيازهاي جامعه 
را مي توان به آنها تقليل داد. لذا شايد يك نفري كه 
علي الظاهر داراي رتبه اجتماعي و منزلت اجتماعي 
مناسبي اس��ت، اگر اين انس��داد در مقابل نيازها و 
ارزوهايش را احساس كند به همان اندازه خشمگين 
و ناكام مي ش��ود كه فردي با نيازهايي در سطحي 
ادامه در صفحه 8 پايين تر. كما اينكه در... 

نگاهي به عملكرد اقتصاد ايران 
در دهه 90 نش��ان مي دهد كه 
نرخ تورم ج��ز در دوره كوتاهي 
از دول��ت يازده��م، هيچ��گاه 
تك رقمي نشده و اين موضوع 
بس��ياري از تصميم گيري ها و 
برنامه ريزي ه��ا ب��راي آين��ده 
اقتصادي كش��ور را تحت تاثير 
خود قرار داده است. در واقع در بررسي شاخص هاي كالن، 
دولت هاي ايران تنها با باال بودن نرخ تورم مواجه نبوده اند و 
به شكلي همزمان ركود اقتصادي نيز براي دوران طوالني 

در سپهر اقتصادي كشور ديده شده است.
معضل ركود تورمي، دست دولت ها در اجراي سياست هاي 
اقتصادي متنوع  را مي بندد و اين امر چه در سال هاي پاياني 
دولت احمدي نژاد، چه در هشت ساله دولت روحاني و چه در 
ماه هايي كه از عمر دولت رييسي گذشته خود را به طور كامل 
نشان مي دهد. در شرايط ركود، سياست گذاران اقتصادي 
به طور معمول، سياست هاي انبساطي را در دستور كار خود 
قرار مي دهند و با تزريق منابع مالي جديد، خوني تازه به رگ 
اقتصاد تزريق مي كنند. در ش��رايط تورم اما سياست هاي 
انقباضي در دس��تور كار قرار مي گيرد و دولت ها با كاهش 
سرعت رشد نقدينگي و محدود كردن هزينه ها، پايين آوردن 
نرخ تورم را دنبال مي كنند. همزماني طوالني مدت ركود و 
تورم در اقتصاد ايران اما برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي را 
با دش��واري مواجه كرده و به نظر مي رسد دولت سيزدهم 
نيز در ميان همين معما اسير شده است. هرچند نرخ رشد 
اقتصادي كشور از چند ماه قبل مثبت شده اما اين نرخ در 
جبران رشد منفي سال هاي گذشته، تاثير چنداني نداشته 
و همچنان ميانگين رشد اقتصادي 10 ساله اخير، عددي 

نزديك به صفر را نشان مي دهد. 
جداي از معضالت سطح كالن، در عرصه اجرا نيز اقتصاد 
ايران براي پايين آوردن نرخ ت��ورم با اما و اگرهايي بزرگ 
مواجه است. محدوديت در دسترسي به منابع درآمدي نفت 
تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي، دست دولت را در تامين 
هزينه هاي جاري و درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه 
ساالنه بسته و همين امر، در سال هاي گذشته به استقراض 
غير مس��تقيم از بانك مركزي انجاميده كه نتيجه اي جز 
افزايش پايه پولي و رشد قابل توجه نقدينگي نداشته است و 
در نهايت با در كنار هم قرار گرفتن اين عوامل، تورم دو رقمي 
به مهمان دايمي اقتصاد ايران بدل شده است. با وجود آنكه 
حتي در دولت گذشته نيز اختالف نظرهايي درباره ميزان 
اين اس��تقراض وجود داشت اما استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي به شكل ريالي در داخلي كشور با پشتوانه منابع 
پولي بانك مركزي، چالشي است كه احتماال در سال هاي 
پاياني دولت روحاني رخ داده و بحث بر سر ميزان آن باقي 
مانده است. هرچند مذاكرات هسته اي از ماه هاي پاياني 
دولت روحاني از س��رگرفته شد و در دولت جديد نيز وين 
همچنان محل رفت و آمد ديپلمات هاست اما هنوز مشخص 
نيست سرنوشت برجام و تحريم هاي اقتصادي به كجا ختم 
ادامه در صفحه 6 مي شود.  

  ابراهيم رييسي در بازگشت 
از سفر دو روزه به روسيه:

صفحه2    

 شكست سلطه دالر
در مورد الزامات ايمني و كيفيت خودرو گام مشترك ايران  و روسيه

بايد بيشتر دقت كنيم

 اعتراف وزيرصمت  
 بر توليد خودروهاي 

بي كيفيت 

صفحه 7    

صفحه 4    

صفحه 3    



رييس جمهور گفت: اميدوارم س��فر به روسيه نقطه 
عطفي براي ارتقاي روابط با كشور دوست و همسايه 
روس��يه باش��د و مجموعه اين روابط به ارتقاي سطح 
امنيت در منطقه و رفع بحران هاي منطقه اي و جهاني 

كمك كند.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در بازگشت از سفر دو روزه 
به روسيه در گفت وگو با خبرنگاران درباره دستاوردهاي 
اين س��فر گفت: مباحث مطرح ش��ده در اين سفر در 
راستاي تحقق اهداف كالن سياست خارجي جمهوري 
اس��المي ايران يعني تعامل حداكثري با كشورهاي 
جهان و به ويژه كشورهاي همسو و هم پيمان با ايران 

بود.
رييس جمهور با اشاره به اينكه در اين سفر توافق اساسي 
براي گسترش روابط همه جانبه و پايدار و سودمند بين 
دو كشور به دست آمد، افزود: بدون ترديد توسعه روابط 
با روس��يه به امنيت و رفاه دو ملت كمك خواهد كرد. 
گسترش همكاري هاي دوجانبه تهران و مسكو حتما 
براي منطقه و عرصه بين الملل امنيت ساز خواهد بود.

دكتر رييسي با بيان اينكه در اين سفر همچنين درباره 
مساله پولي و بانكي بين دو كشور گفت وگو داشتيم، 
اظهار داشت: دو كش��ور مي توانند در جهت شكست 
سلطه دالر بر روابط پولي و بانكي گام بردارند و مبادالت 

خود را با پول ملي انجام دهند.
رييس جمهور ادامه داد: همچنين وزير نفت كشورمان 
توافقات خوبي با مس��ووالن انرژي روس��يه در حوزه 

توسعه ميادين نفت و گاز داشت.
آيت اهلل رييسي همچنين تصريح كرد: در حوزه مسائل 
تجاري بر رف��ع موانع تجاري و جهش تجارت بين دو 
كشور توافق شد. در حال حاضر سطح تعامالت تجاري 
بين دو كشور قابل قبول نيس��ت، لذا دو كشور توافق 
كردن��د در گام اول تعامالت تجاري فيمابين را به ۱۰ 

ميليارد دالر در سال افزايش دهند.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: دو كشور همچنين 
تواف��ق كردند ك��ه ظرفيت ه��اي كش��اورزي و نيز 
زمينه هاي مناس��ب مبادالت كاالهاي كشاورزي دو 
طرف را به ش��كلي دقيق تر مورد شناسايي قرار دهند 
تا بتوانند نسبت به افزايش تبادل كاالهاي كشاورزي 

اقدام كنند.
دكتر رييسي در ادامه با بيان اينكه جمهوري اسالمي 
ايران از ظرفيت هاي بس��يار خوبي در زمينه ترانزيت 
و حمل و نقل برخوردار اس��ت، گفت: در اين س��فر بر 
فعال س��ازي كريدور ش��مال-جنوب توافق شد. اين 
مسير ترانزيتي مسير و زمان ترانزيت كاال از روسيه و 
كشورهاي مختلف شمالي ايران را به مناطق جنوبي 

بسيار كوتاه تر خواهد كرد.
رييس جمه��ور اف��زود: در اي��ن س��فر همچني��ن 
گفت وگوهاي خوبي در زمينه گسترش همكاري هاي 
دفاعي، هوا-فضا و فضايي انجام شد و مقرر شد وزارت 
امور خارجه و وزير نفت به عنوان رييس طرف ايراني 
كميس��يون مش��ترك اقتصادي اجراي مصوبات و 
توافقاتي را كه بين دو كشور انجام شده تا حصول نتيجه 

نهايي دنبال كنند.

آيت اهلل رييسي در ادامه س��خنانش اظهار داشت: در 
زمينه سياست خارجي اولين نكته اي كه در گفت وگوها 
مطرح شد، مس��اله مواضع و ادراك مشتركي بود كه 
نسبت به تحوالت خارجي ميان دو كشور وجود دارد. 
اين ادراك مشترك موجب گسترش همكاري بين دو 

كشور خواهد شد.
رييس جمهور تصريح كرد: بدون ترديد همكاري هاي 
ايران و روسيه مي تواند به حل بحران هاي منطقه اي و 
مسائل بين المللي و ارتقاي امنيت، ثبات، صلح و عدالت 
كمك كند. به عنوان نمونه تجربه همكاري خوبي كه 
ايران و روس��يه در زمينه مبارزه با تروريس��م و حفظ 
امنيت در سوريه داشتند، مي تواند در حوزه هاي ديگر 
از جمله در منطق��ه قفقاز و بخش هاي ديگر كه مورد 

توافق دو طرف است، تكرار شود.
دكتر رييس��ي خاطرنش��ان كرد: امروز حضور ايران 
اسالمي در منطقه به عنوان كشوري مستقل و مقتدر، 
حضوري امنيت ساز است و كشورهاي همسايه شاهد 
بودند كه هر جا ايران حضور داشته، به عكس حضور و 
دخالت بيگانگان كه براي منطقه مشكل امنيتي ايجاد 

كرده، امنيت ساز بوده است.
رييس جمهور با اظهار اميدواري نسبت به اينكه مباحث 
مطرح ش��ده در ديدار سه ساعته وي با رييس جمهور 
روسيه هر چه سريع تر عملياتي و اجرايي شود، گفت: 
وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت و وزير امور خارجه 
نيز در جريان اين سفر نشست هاي مختلفي داشتند و به 
توافقات خوبي با طرف هاي روسي رسيدند. اميدواريم 
كه اين سفر نقطه عطفي براي ارتقاي روابط با كشور 

دوس��ت و همسايه روسيه باشد و مجموعه اين روابط 
به ارتقاي س��طح امنيت در منطقه و رفع بحران هاي 

منطقه اي و جهاني كمك كند.
رييس جمهور پس از ورود به ايران از مناطق سيل زده 
كرمان بازديد كرد. آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي در 
جمع مردم نهضت آباد استان كرمان اظهاركرد: حضور 

در جمع مردم اين منطقه براي بنده توفيقي است.
وي افزود: اين عنايت شامل حال ما شد كه علي رغم 
عظيم بودن س��يل تلفات جاني نداشتيم و اين باعث 
شكر گزاري است. رييسي ادامه داد: باران، نعمت است 
و اگر درست از آن بهره  داري شود كشاورزي پر رونق 

شده و اقتصاد خوبي براي روستا رقم مي خورد.
وي با بيان اينكه به دنبال فعال ش��دن اقتصاد روستا 
هس��تيم، گفت: باران يكي از عوامل كمك كننده در 
اين راستا است كه اگر همراه با اقدامات مقدماتي مانند 
احداث سيل بندها و سدها باشد و به كشاورزي و منازل 

مردم آسيب نرساند، بسيار مفيد خواهد بود.
رييس جمهوري اظهاركرد: سيل بندهايي در برخي 
نقاط ايجاد و الي  روبي كه به موقع انجام شده است، از 
خسارات زياد جلوگيري كرده است، اما در برخي نقاط 
سيل بندها درس��ت احداث نشدند و مشكالتي براي 

كشاورزان و دامداران ايجاد شد.
وي با بيان اينكه مس��ووالن اس��تان، مردم، جوانان، 
س��ازمان هاي امدادگر و ساير دستگاه ها در سيل اول 
تالش كردند از آالم مردم بكاهند، گفت: در سيل دوم 
طبيعتًا مشكالت بيشتر مي شود اما مسووالن ارشد 
كشور يك سري اقدامات كلي انجام دادند كه از همه 

تشكر مي كنم.
رييس جمهوري تأكيد كرد: به دنبال جبران خسارت 
نس��بت به خانواده هايي كه براي وس��ايل منزل شان 
مش��كل ايجاد شده هستيم؛ در برخي منازل به دليل 
سستي ديوارها مش��كالتي ايجاد شده و اگر بازسازي 
نشود امكان سكونت درآن ها وجود ندارد كه شناسايي 

و بازسازي و نوسازي آنها به سرعت انجام مي شود.
رييس��ي تصريح كرد: از مردم جنوب استان شناخت 
دارم، اين مردم همواره با هم��ه وجود دركنار انقالب 

بودند.
وي همچني��ن با گراميداش��ت ياد و خاطره س��ردار 
سليماني به تشريح ويژگي هاي ايشان پرداخت و گفت: 
ايشان پاي نظام بودند و شهيد پروري ايشان همواره بر 
زبان جاري مي گردد؛ اميدواريم آنچه نس��بت به اين 

منطقه انجام مي دهيم مورد قبول خداوند واقع شود.
رييس جمهوري با اشاره به سفر وزرا و معاون اول خود 
به مناطق سيل زده در دي ماه سال جاري اضافه كرد: 
وقتي در س��فر بودم س��يل دوم اتفاق افتاد، اما پيگير 
مشكالت مناطق سيل زده بودم كه با پيگيري و همت 
مردم و مس��ووالن اين مش��كالت در حال حل شدن 

هستند.
وي با بيان اينك��ه به دنبال اين هس��تيم كه زندگي 
مردم اين مناطق بهتر از گذشته شود، تأكيد كرد: اين 
كارها براي كوتاه مدت است و براي بلندمدت احداث 
سيل بندها در اسرع وقت بايد انجام شود كه اين مهم 
جزو برنامه هاي دولت است و با همت مردم و مسووالن 

انجام خواهد شد.
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 پايان رزمايش مركب 
كمربند ايمني دريايي

رزمايش مركب كمربند امني��ت دريايي ۲۰۲۲ با 
رژه يگان هاي سطحي شركت كننده در رزمايش از 
مقابل ناوشكن جمهوري اسالمي ايران »دنا« پايان 
يافت. س��خنگوي رزمايش مركب كمربند امنيت 
دريايي ۲۰۲۲ گفت: رزمايش مركب امنيت دريايي 
۲۰۲۲ ب��ا برگزاري رژه يگان هاي ش��ركت كننده 
از مقابل ناوش��كن بومي جمهوري اسالمي ايران 
»دنا« در منطقه ش��مال اقيانوس هند پايان يافت. 
در اين مراسم كليه شناورهاي شركت كننده در اين 
رزمايش از نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران، نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
و نيروي دريايي كشورهاي چين و روسيه از مقابل 
ناوشكن دنا رژه رفتند. ناوشكن هاي دنا، جماران، 
نقدي، ناوهاي موشك انداز زره و تبرزين و شناورهاي 
بهرگان و گناوه، شناور شهيد ناظري از نيروي دريايي 
سپاه، ناوشكن ارومچي و شناور تداركاتي تاي خو 
از نيروي دريايي چين و رزم ناو وارياگ و ناوش��كن 
ادميرال تريبوتس و سوخت رسان بوريس از نيروي 

دريايي روسيه در اين رژه دريايي شركت داشتند.

ديدار شركاي برجام با امريكا 
بدون ايران

نماينده روس��يه در وين از ديدار ش��ركاي برجام 
ب��ا امريكا بدون حض��ور ايران براي بررس��ي روند 
مذاكرات وين خبر داد. ميخاييل اوليانوف نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي در وين در صفحه 
توييترش نوشت: ش��ركاي برجام )بدون ايران( و 
امريكا براي ارزيابي وضعي��ت امور مذاكرات وين 
ديدار كردند. اوليانوف در ادامه نوش��ت: همكاران 
غرب��ي همانطور ك��ه به طور علني هم اي��ن كار را 
كرده اند، بر ضرورت نهايي سازي مذاكرات در اسرع 
وقت تاكيد كرند. روسيه هم اين ضرورت را احساس 
مي كند ام��ا مخالف ضرب االجل هاي س��اختگي 
است. اظهارات اوليانوف در پي اين مطرح مي شود 
كه دور هشتم مذاكرات وين در دي  ماه آغاز شد و 
از چند هفته گذش��ته تا كنون ادامه دار بوده است. 
وزراي امور خارجه برجام و سه كشور اروپايي برجام 
روز گذش��ته ديدار كرده و بر ضرورت بازگشت به 
اج��راي كامل برجام تاكيد ك��رده بودند. تاكيد بر 
فوريت و ضرورت احياي برجام، همچنين در ديدار 
ديروز وزير ام��ور خارجه امريكا با اوالف ش��ولتز، 

صدراعظم آلمان نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.

حجاب از گوهر خانواده 
محافظت مي كند

امام جمعه موقت تهران با بي��ان اينكه زنان در حوزه 
رابطه با نامحرمان و حفظ حدود ش��رعي از حضرت 
زهرا )س( پيروي كنند، گفت: اگر خواهران ما گوهر 
حج��اب را گرامي دارن��د از نهاد خانواده پاس��داري 
كرده اند.  حجت االسالم والمسلمين سيدمحمدحسن 
ابوترابي فرد در خطبه هاي عبادي-سياسي نماز جمعه 
امروز تهران با اش��اره به ميالد حض��رت فاطمه زهرا 
)س( و نامگ��ذاري اين روز به ن��ام روز زن، گفت: پيام 
اين نامگذاري آن است كه جامعه زنان ما كه مفتخر به 
پيروي از مدرسه اهل بيت )ع( هستند بايد در اقتدا به 
اين بانو سخت بكوشند و جدي باشند و در حوزه رابطه 
با نامحرمان و حفظ حدود شرعي كه يكي از مهم ترين 
اصول براي حفظ نهاد خانواده است از اين بانوي اسالم 

پيروي كنند.
وي افزود: اگر خواهران ما گوهر حجاب را گرامي دارند 
از نهاد خانواده پاس��داري كردند. حراست از خانواده 

مرهون حراست از گوهر حجاب است.
امام جمعه موقت تهران با اش��اره ب��ه زنان گفت: اگر 
مدرس��ه اي كه آنان تأسيس نمودند و به عنوان معلم 
در اين مدرس��ه حضور داشتند شكل نمي گرفت اين 
فرزندان پا به عرصه مجاهدت نمي گذاش��تند. تمام 
ارزش هاي جامعه ما مرهون خدمات انسان ساز مادران 
ما است. مادراني كه راه فاطمه زهرا )س( و زينب كبري 

)س( مشعل پرفروغي فراروي آنها بود.
ابوترابي فرد خطاب به مادران ايراني گفت: مادران عزيز 
حفظ اقتدار نظام اسالمي مرهون حفظ نهاد خانواده 
است. شما مديران و آموزگاران اين مدرسه ايد. نقش 
ش��ما در دوران بيماري كوي��د ۱۹ در مديريت خانه 
و ايفاي نقش به عنوان يك مدير بركس��ي پوش��يده 
نيس��ت. اميدوارم اين راه را با صالبت بپيماييد. وي با 
اشاره به چند رويداد مهم در روزهاي گذشته گفت: در 
روزهاي گذشته شاهد دو رويداد مهم بوديم. اوال سفر 
رياست محترم جمهوري به كشور همسايه روسيه و 
ثانيا برگزاري مانور مش��ترك دريايي نيروي دريايي 
جمهوري اسالمي ايران و نيروي دريايي چين و روسيه. 
اين رويدادها پيام آور تحوالت مهمي در آينده منطقه 
و جهان است. امام جمعه موقت تهران ادامه داد: هزاره 
سوم از نگاه سياس��تمداران و نظريه پردازان سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي هزاره آسياس��ت. آسيا اوال با در 
اختيار داش��تن باالترين جمعيت در ك��ره خاكي از 
يك جايگاه ممتاز برخوردار است. نقش جمعيت در 
تحوالت سياس��ي و اجتماعي آينده چند دهه پيش 
رو بسيار تعيين كننده است. ابوترابي فرد خاطرنشان 
كرد: س��ازمان ملل متحد پيش بيني كرده تا س��ال 
۲۰۵۰ ميالدي جمعيت مس��لمانان در كره خاكي از 
پيروان همه اديان و مكاتب پيشي مي گيرد و اين وزن 
جمعيت نقش مهمي در معادالت اجتماعي، سياسي، 
فرهنگ��ي و اقتصادي ايفا مي كن��د. وي با بيان اينكه 
آسيا مهد تولد اديان آس��ماني بوده است، گفت: قاره 
آس��يا را به عنوان نماد فرهنگ و ارزش هاي انساني و 
اخالقي مي شناسند. عالوه بر اين آسيا به عنوان قطب 
توليدكننده و مصرف كنن��ده انرژي در جهان جايگاه 
بس��يار مهمي دارد و كش��ورهاي توليدكننده انرژي 

بسياري در اين قاره حضور دارند.

15 هزار يورو مبلغ خريد
خدمت مشموالن خارج از كشور

يك عضو كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ گفت 
كه طبق مصوبه اين كميسيون مشموالن غايب خارج 
از كشور با پرداخت ۱۵ هزار يورو مي توانند جهت خريد 
خدمت سربازي اقدام كنند. محمدرضا ميرتاج الديني 
در گفت وگو با ايسنا در توضيح مصوبه كميسيون تلفيق 
براي خريد خدمت سربازي در سال آينده گفت: طبق 
اين مصوبه آن دسته از مشموالن غايب خارج از كشور 
كه پنج سال از زمان فراخوان آنان به خدمت زير پرچم 
مي گذرد، در س��ال آينده با رعاي��ت اصل ۱۱۰ قانون 
اساسي مي توانند خدمت س��ربازي شان را خريداري 
كنند. وي افزود: اين ش��امل مش��موالني مي شود كه 
حداقل ۵ سال از غيبت آنها گذشته باشد. آنها مي توانند 
با پرداخت ۱۵ هزار يورو نسبت به خريد خدمت سربازي 
اقدام كنند. هدف از اين مصوبه اين است كه اين افراد 

براي تردد به كشور با مشكلي مواجه نشوند.

بررسي اعتبار پنج ميليارد دالري 
روسيه به ايران

در ديدار احسان خاندوزي با وزير اقتصاد روسيه طرفين 
ضمن بررسي وضعيت پروژه هاي مشترك از جمله نحوه 
استفاده از خط اعتباري ۵ ميليارد دالري روسيه، بر توسعه 
مناسبات اقتصادي در آينده تأكيد كردند. در اين مالقات 
كه در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي روسيه برگزار 
شد، توافقات پيش��ين دو وزارتخانه درخصوص نحوه 
استفاده از خط اعتباري ۵ ميليارد دالري روسيه مورد 
بررسي قرار گرفت. بر اساس گزارش ياد شده، خاندوزي 
در اين ديدار بر لزوم س��رعت بخشيدن بر اجراي پروژه 
نيروگاه س��يريك و خط آهن اينچه برون - گرمسار و 
همچنين ۳ پروژه اي كه پيش از اين، مكاتبات آن از طرف 
وزير اقتصاد ايران انجام شده بود، تأكيد كرد. مدرن سازي 
نيروگاه رامين اهواز، افزايش ظرفيت نيروگاه سد گتوند 
و همچنين تأمين بخشي از هزينه فازهاي ۲ و ۳ نيروگاه 
بوشهر از ديگر محورهايي بود كه مورد تأكيد و بررسي دو 
طرف قرار گرفت. همچنين با توجه به هماهنگي صورت 
گرفته بين مديران عامل راه آهن دو كشور، وزير اقتصاد 
ايران بر پيش��نهاد اضافه شدن پروژه خط آهن رشت _ 
آس��تارا كه مي تواند نقش راهبردي ويژه اي در تكميل 
كريدور جنوب به شمال داشته باشد و همچنين خريد 
۲۰۰ لكوموتيو تأكيد كرد. وزير اقتصاد روسيه هم در اين 
ديدار ضمن استقبال از توسعه روابط اقتصادي طرفين و 
همچنين پيشنهادهاي وزير اقتصاد كشورمان بر تسريع 
فرآيند مذاكرات فني حول هر يك از قراردادها تاكيد كرد.

جزييات همسان سازي 
حقوق بازنشستگان

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
نمايندگان در كميسيون تلفيق پيشنهادهاي خوبي 
را در بح��ث تامين منابع مالي ب��راي پرداخت حقوق و 
همسان سازي حقوق بازنشستگان ارايه كرده اند. رحيم 
زارع با اشاره به دغدغه و گاليه مندي بازنشستگان نسبت 
به عدم اجراي همسان سازي حقوق ها افزود: مجلس در 
برنامه پنج ساله ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
منابعي را براي اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان 
قرار داد كه اين موضوع براي بازنشس��تگان كشوري و 
لشكري تقريبا انجام شد، اما براي بازنشستگان تامين 
اجتماعي اجرايي نش��ده است. سخنگوي كميسيون 
تلفيق اليحه تصريح كرد: اكنون نمايندگان در كميسيون 
تلفيق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان براي 
تاديه ديون دولت به س��ازمان تامين اجتماعي مصوب 
كردند تا دولت از طريق واگذاري سهام و پرداخت بدهي 
خود، دست س��ازمان تامين اجتماعي را براي پرداخت 
معوقات و حقوق بازنشستگان باز كند.  عضو كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصريح كرد: حقوق 
بازنشستگان س��نوات قبل نسبت به بازنشستگان هم 
رتبه خود در سال هاي اخير بسيار كمتر است و آنها در 
شرايط كنوني كش��ور و با افزايش تورم و حقوق پاييني 
كه حتي از دريافت كارانه، اضافه كار و ... محروم هستند، 
دچار مشكالت جدي معيشتي ش��ده اند. زارع با بيان 
اينكه دولت در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابعي براي 
بازنشستگان كشوري و لشكري قرار داده است، اظهار 
كرد: نمايندگان در كميسيون تلفيق پيشنهادهاي 
خوبي را در بحث تامين منابع مالي براي پرداخت حقوق 

و همسان سازي حقوق بازنشستگان ارايه كرده اند.

مهلت ثبت كارتخوان ها 
تمديد شد

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه هاي كارتخوان براي 
تشكيل پرونده مالياتي تا پايان بهمن ماه تمديد شد. 
در راس��تاي اجراي قان��ون پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه موديان و اقدامات صورت گرفته، كليه اشخاص 
داراي اب��زار پرداخت هاي بانك��ي مي توانند با ورود به 
 درگاه ملي خدم��ات الكترونيك مالياتي به نش��اني 
my.tax.gov.ir فهرس��ت تمام��ي دس��تگاه هاي 
كارتخوان بانكي و يا درگاه هاي پرداخت الكترونيكي 
خود را مش��اهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده هاي 
مالياتي قبلي و يا تشكيل پرونده مالياتي جديد اقدام 
كنند كه پيش از اين، آخرين مهلت دارندگان كارتخوان 
براي انجام اقدام الزم در اين زمينه، تا پايان امروز بود.اما با 
اطالعيه جديد سازمان امور مالياتي اين مهلت تا يك ماه 
تمديد شد. در اطالعيه سازمان امور مالياتي آمده است: 
با عنايت به درخواست مكرر صاحبان كسب وكار براي 
تمديد مهلت ايجاد اتصال بين دستگاه هاي كارتخوان 
بانكي و درگاه ه��اي پرداخت الكترونيك��ي با پرونده 
مالياتي و بروز برخي اشكاالت ايجاد شده در روزهاي 
پاياني براي ورود به درگاه ملي خدمات الكترونيكي به 
اطالع مي رساند، مهلت ايجاد اتصال بين دستگاه هاي 
كارتخ��وان و درگاه هاي اينترنت��ي پرداخت با پرونده 
مالياتي تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تمديد مي شود.

 ابراهيم رييسي در بازگشت از سفر دو روزه به روسيه:

تورم نقطه به نقطه دوباره صعودي شد

شكست سلطه دالر، گام مشترك ايران  و روسيه

زنگ خطر جديد تورمي
با وجود آنكه در ماه هاي گذشته نرخ تورم كشور نزولي 
شده بود اما گزارش جديد مركز آمار از عملكرد اقتصاد 
ايران در دي ماه سال جاري نشان مي دهد كه بار ديگر 

خطر افزايشي شدن نرخ تورم اوج گرفته است.
اقتصاد ايران در طول سال هاي گذشته با چالش هايي 
مواج��ه بوده ك��ه موجب افزايش فش��ار ب��ر زندگي 
اقش��ار مختلف مردم شده اس��ت. يكي از اصلي ترين 
شاخص هايي كه بر فشار بر زندگي مردم تاثير داشته، 

نرخ تورم بوده است.
ايران در طول دهه هاي گذشته همواره با روند صعودي 
تورم مواجه بوده و هرچند در مدت كوتاهي در دولت 
روحاني، اين نرخ تك رقمي شد اما در تمام اين سال ها، 
نرخ تورم دو رقمي بوده است. در بسياري از ماه ها تورم 
حتي باالتر از ۴۰ درصد ايس��تاده و اين موضوع فشار 
شديدي بر زندگي اقشار مختلف مردم وارد كرده است.

نرخ تورم ايران در حالي دو رقمي است كه بسياري از 
كشورهاي جهان نرخ تورم تك رقمي را تجربه مي كنند 
و وقتي تورم تركيه به مرز ۲۰ درصد رسيد بسياري از 
نظريه پردازان اقتصادي اين كشور از به صدا در آمدن 
يك زنگ خطر بزرگ خبر دادند، اين در حالي اس��ت 
كه حتي در هم��ان دوره نيز نرخ تورم ايران حدودا دو 

برابر تركيه بود.
در ماه هايي كه از عمر دولت سيزدهم گذشته نيز روند 
تورم تغيير قابل توجهي را پشت سر نگذاشته است، با 
وجود آنكه در برخي ماه ها، نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم 
نقطه به نقطه نزولي شد اما با توجه به نرخ باالي تورم 
در ماه هاي قبل، اين كاهش جزئي نيز نتوانست تاثير 
چنداني بر نرخ نهايي تورم داشته باشد، در نهايت اما 
بررس��ي عملكرد اقتصاد ايران در دي ماه سال جاري 
نشان مي دهد كه نرخ تورم در دو شاخص مهم ماهانه و 

نقطه به نقطه بار ديگر افزايشي شده است.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم نقطه اي 
در دي م��اه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رس��يده كه 
در مقايس��ه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزايش يافته 
است؛ اين در حالي اس��ت كه تورم نقطه اي از تيرماه 
كاهشي ش��ده بود كه مي تواند هشداري براي تغيير 

جهت تورم باشد.
نرخ تورم ماهان��ه دي ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رس��يده 

كه در مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٧ واحد 
درصد افزايش داشته است؛ تورم ماهانه هم از مهرماه 
روند نزولي داشت. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتي��ب ١.٧ درصد و ٢.٧ 

درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ٢,٥ درصد 
مي باشد كه نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنين اين نرخ ب��راي خانوارهاي 
روس��تايي ١.٩ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ٠.١ 
واحد درصد افزايش داش��ته اس��ت. در گ��روه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« بيش��ترين 
افزايش قيمت نس��بت ب��ه ماه قبل مرب��وط به گروه 
»دخانيات«، گروه »نان و غالت« )انواع برنج ايراني( و 
گروه »ادويه و چاشني« )زعفران، رب گوجه فرنگي( 
مي باش��د. در گروه عمده »كااله��اي غيرخوراكي و 
خدمات«، اجاره بهاي واحد مس��كوني، گروه »هتل و 
رستوران« )هزينه اقامت در هتل و مسافرخانه( و گروه 
»پوشاك و كفش« )انواع پوشاك( بيشترين افزايش 

قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنين در ماه جاري گروه »انواع گوشت« )گوشت 

مرغ( و متوسط قيمت يك كيلو وات برق مصرفي خانوار 
نسبت به ماه گذشته كاهش قيمت داشته اند. نرخ تورم 
ساالنه دي ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ٤٢,٤ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 

١.٠ واحد درصد كاهش نشان مي دهد.
همچنين نرخ تورم س��االنه براي خانوارهاي شهري 
و روس��تايي به ترتيب ٤١,٨ درص��د و ٤٥.٨ درصد 
مي باشد كه براي خانوارهاي شهري ٠,٩ واحد درصد 
كاهش و براي خانوارهاي روستايي ١.٢ واحد درصد 
كاهش داشته است. دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه 
در دي ماه ١٤٠٠ براي دهك هاي مختلف هزينه اي 
از ٤١,٦ درص��د براي دهك نهم تا ٤٥.٢ درصد براي 
دهك اول است. نگاهي به جزييات آمار تورم در دي 
ماه نش��ان مي دهد كه نرخ تورم ماهانه بار ديگر از دو 
درصد عبور كرده است، تحليلگران اقتصادي از اين 
مي گويند كه براي رسيدن به ثبات تورمي نرخ تورم 
ماهانه بايد به حدود يك درصد برسد و براي كاهشي 
ش��دن تورم اين ن��رخ بايد به صف��ر و منفي نزديك 
ش��ود. آن طور كه مس��ووالن دولتي مي گويند يكي 
از برنامه هاي اصلي دولت س��يزدهم، پايين آوردن 
بهاي تمام ش��ده كاالهاست و به اين ترتيب چاره اي 

جز منفي شدن نرخ تورم وجود ندارد. از سوي ديگر 
نرخ تورم نقطه به نقطه نيز باالي ۳۵ درصد ايستاده 
است. به بيان س��اده تر مردم در دي ماه سال جاري 
براي خريد كااليي يكس��ان نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل بايد ۳۵ درصد هزينه بيشتري پرداخت 
كنند.موضوعي كه به زندگي مردم فشاري مستقيم 

وارد مي كند.
در كنار آن، نرخ ت��ورم در گروه كاالهاي خوراكي و 
آش��اميدني نيز همچنان باال بوده است و با افزايش 
قيم��ت در حوزه هاي��ي مانند نان و غ��الت، به نظر 
مي رس��د كه همچنان فش��ار بر اقش��ار كم درآمد 
بيشتر است. اين در حالي است كه نرخ تورم نهايي 
بر دهك هاي پردرآمد هزينه بيشتري تحميل كرده 
اما با توجه به متفاوت بودن سبد خريد، رسما فشار 
بر گروه هاي پردرآمد آس��يب بيش��تري بر آن وارد 
مي كند. به بيان س��اده تر وقتي در ميان گروه هاي 
پردرآمد تورم باالتر مي رود، بحث بر س��ر كاالهايي 
اس��ت كه قيمت ارز ب��ر روي آنها تاثير مس��تقيم 
مي گذارد يا اين گروه كاالهايي را خريد مي كنند كه 
حذف آنها بر سبك زندگي آنها تاثير مستقيم ندارد 
اما در رابطه با گروه هاي كم درآمد، با اولين فش��ار 
رون��د هزينه اي آنها بر نوع زندگي و خواس��ته هاي 

ابتدايي شان تاثير منفي مي گذارد.
دولت سيزدهم در ماه هاي گذشته بار اعالم كرده كه 
يكي از اصلي ترين برنامه هايي در دستور كار قرار داده، 
كاهش نرخ تورم خواهد ب��ود اما هنوز در اين زمينه 
يك برنامه جامع و كامل منتشر نكرده است. با توجه 
به كسري بودجه اي كه در سال هاي گذشته اقتصاد 
ايران با آن مواجه بوده، دولت مجبور به اس��تقراض 
غيرمستقيم از بانك مركزي شده كه اين موضوع خود 
را در افزايش پايه پولي و نقدينگي و س��رانجام تورم 
نشان داده است. هرچند دولت اصرار دارد كه بودجه 
س��ال آينده بدون كسري بسته شده اما ترديدهايي 
كه در زمينه تامين منابع مالي و درآمدي سال آينده 
وجود دارد، اين س��وال را به وجود آورده كه آيا راهي 
براي كاهش س��رعت رش��د نقدينگي و ب��ه تبع آن 
كاهش تورم وجود دارد يا همچنان نرخ تورم دو رقمي 

و باالي ۴۰ درصد مهمان اقتصاد ايران خواهد بود.



گروه بانك و بيمه |
صالح آبادي به همراه اعضاي شوراي فقهي بانك مركزي در 
ديدار با مراجع تقليد و آيات عظام، حسين نوري همداني، 
عبداهلل جوادي آملي و جعفر سبحاني بر ضرورت انطباق 
بانكداري با فقه اسالمي تاكيد كرد و گفت: توسعه بانكداري 
در چارچوب قواعد شرعي و اسالمي، براي ما مهم و حايز 
اهميت بوده و در دستور كار جدي بانك مركزي در دوره 
جديد است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، رييس 
كل بانك مركزي در سفر يك روزه خود به شهر قم به منظور 
ديدار با مراجع و آيات عظام ضمن اش��اره به ايجاد شوراي 
فقهي بانك مركزي و فعاليت هاي اين شورا طي سه سال 
گذشته، در اين خصوص تأكيد كرد: وظيفه شوراي فقهي 
تطبيق رويه ها و قوانين بانكي با مباني شرعي و فقهي است و 
در اين دوره نيز تالش كرديم با تقويت جايگاه شوراي فقهي 
و ايجاد دبيرخانه آن در بانك مركزي، نسبت به گسترش 
فعاليت هاي اين شورا اقدام كنيم. دكتر صالح آبادي با اشاره به 
فعاليت هاي كميته فقهي بورس در دوران حضورش در بازار 
سرمايه تصريح كرد: موضوع توسعه بانكداري در چارچوب 
قواعد شرعي از دغدغه هاي اين دوره است و در همين راستا 
كارگروه تخصصي شوراي فقهي بانك مركزي به منظور 
بررسي مسائل و مباحث كارشناسي و ارايه نظرات به شوراي 
فقهي، در شهر قم تشكيل شده اس��ت.اميدوارم به ياري 
خداوند بتوانيم شرايطي را فراهم كنيم كه دغدغه مراجع و 
متدينين درخصوص امور بانكداري رفع شود.  همچنين در 
اين ديدارها دكتر علي صالح آبادي گزارشي از اقدامات بانك 
مركزي به ويژه در راستاي تحقق بانكداري اسالمي و تقويت 

ارزش پول ملي را به مراجع تقليد و آيات عظام ارايه كرد. 

     رييس شوراي فقهي بانك مركزي: جايگاه 
شوراي فقهي بانك مركزي بايد تقويت شود 
همچنين آيت اهلل مصباحي مقدم، رييس شوراي فقهي 
بانك مركزي نيز در اين ديدار ضمن تأكيد بر تقويت 
جايگاه ش��وراي فقهي در بانك مرك��زي در اين دوره 
يادآور شد: در حال حاضر ابزارهاي سياست هاي پولي 
بانكي براساس قواعد شرعي و فقهي طراحي مي شود 
و در اين زمينه نيز معاونت نظارت بانك مركزي مكلف 

شده است كه با طراحي فرم هاي ويژه و خاص بر روند 
اجراي ضوابط فقهي و شرعي مصوب شورا بر فعاليت 

نظام بانكي و اجراي بهتر اين قواعد نظارت كند.

     نوري همداني: از آقايان »سيف و همتي«  
خواستيم ديركرد را بردارند، اما  نتوانستند 

آي��ت اهلل نوري همداني يكي از مراجع عظام تقليد با انتقاد 
از گرفتن دير كرد از سوي بانك ها افزود: يكي از مشكالت 
بزرگ امروز بانك ها اين است كه در اسالم پول گرفتن براي 
تأخير اداي قرض، حرام است ولي متأسفانه اين مشكل در 
بانك ها معمول است؛ در حالي كه نبايد چنين باشد و بارها 
 گفته ايم ك��ه دير كرد نوعي ربا بوده و حرام اس��ت، بنده تا 
ريشه كني ربا در اين كش��ور براي تذكر دادن در هر زماني 
مصمم هستم و به روساي قبلي بانك مركزي هم گفته ام.با 
آقايان سيف و همتي مساله اخذ دير كرد تسهيالت توسط 
بانك ها را به عنوان رباي حرام مطرح كرديم و خواس��تيم 
ديركرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند. آيت اهلل نوري همداني 
 يكي از مهم ترين وظايف بانك ها را رونق بخشي به صنعت و 
توليد دانست و خاطرنشان كرد: مشي اول بانك ها سپردن 
سرمايه به دست افراد با تجربه و متعهدي باشد كه با ايجاد 

زمينه هاي توليد، كار آفريني و اشتغال زايي به وجود بياورند 
تا هم وضعيت معيش��ت مردم بهتر شود و هم سبب رشد 
اقتصادي كشور شود. وي در ادامه به بيان مشكالت اقتصادي 
موجود در جامع��ه پرداخت و با انتقاد از كاهش ارزش پول 
ملي كشور خاطرنشان كردند: امروز بايد تدابيري انديشيده 
شود تا بتوانيم اين خأل را جبران كنيم؛ ارزش پول ملي ما در 
مقايسه با بسياري از كشورها پايين است، ما بايد اشكاالت 
موج��ود در اين زمينه را رفع كنيم.زماني با 30 هزار تومان 

مي شد خانه خريد، اما االن يك كيلو ميوه هم نمي دهند!

    جوادي آملي: دست متجاوزان 
از ذخاير بانك مركزي كوتاه شود

مرجع تقليد شيعيان با بيان اينكه دست متجاوزان از ذخاير 
بانك مركزي كوتاه شود، گفت: اختالس هاي ميلياردي 
از افراد عادي ساخته نيست. آيت اهلل  جوادي آملي اظهار 
داشت: از نظر فلس��فه و كالم، اصول اعتقادي، اصل اول 
است، اما از نظر جامعه شناسي، اقتصاد حرف اول را مي زند. 
در اسالم، از »مال« به ستون فقرات يك ملت تعبير شده، 
چرا كه گاهي مش��كالت اقتصادي باعث مي شود حتي 
يك حكومت بزرگ س��قوط كند. مرجع تقليد شيعيان 

 خاطرنشان كرد : در بيان قرآن كريم، مال عامل قيام يك 
ملت است اگر ملت بخواهد بايستد بايد جيبش پر باشد، 
فقير به معناي ندار نيس��ت! بلكه كسي است كه ستون 
فقراتش شكسته است، كسي كه ستون فقراتش شكسته 
است حرف شنوي از حكومت ندارد. آيت اهلل جوادي آملي 
تاكيد كرد: بانك مركزي وظيفه بسيار سنگيني دارد، از 
كارهاي اصلي بانك مركزي اين باشد كه دست قانون 
داناني كه قانون را دور مي زنند از ذخاير بانك مركزي 
كوتاه كن��د؛ اختالس هاي ميلي��اردي از افراد عادي 
س��اخته نيس��ت، اين اختالس ها با قلم افراد صورت 
مي گيرد نه با زور اسلحه. لذا در خصوص اختالس هاي 
صورت گرفته نيز، بررس��ي و آسيب شناسي شود كه 
چگونه افرادي توانستند حق را باطل كنند و اختالس 
صورت بگيرد.بر همگان واجب است كه اين مملكت را 
با كرامت اداره كنند و راه آن رونق توليد و اشتغال است. 

     سبحاني: تسهيالت با سود   ۲۵درصد
 زيبنده نظام نيست

آيت اهلل سبحاني مرجع تقليد شيعيان با تأكيد بر برچيده 
شدن ربا از بانك ها افزود: اعالم ارايه تسهيالت با سود 20 
درصد و 25 درصد زيبنده جمهوري اسالمي نيست، بايد 
كاري كرد كه بس��اط اين رباخواري برچيده شود. استاد 
سطوح عالي حوزه علميه خاطرنشان كرد: تعداد زيادي بانك 
در شهرها وجود دارد، اين تعداد بانك چه ضرورتي دارد و آيا 
تعدد اين بانك ها به صالح كشور است؟ بايد آسيب شناسي 

صورت بگيرد و در مورد فعاليت بانك ها برنامه ريزي شود.
 

    علوي گرگاني: با تمهيدات عملي
 در حوزه پولي و اقتصادي، كارها براي مردم 

تسهيل شود
آيت اهلل العظمي علوي گرگاني ب��ا تأكيد بر ضرورت 
ساماندهي سود بانكي و موضوع ديركردهاي ناشي از آن 
تصريح كرد: ان شاءاهلل در دوره جديد بانك مركزي، اين 
خواسته مراجع عظام تقليد، در حد توان مديران جديد 
برطرف ش��ود.بايد با تمهيدات عملي در حوزه پولي و 

اقتصادي، كارها براي مردم تسهيل شود.
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رشد 22 درصدي پايه پولي و 27 درصدي 
نقدينگي در نه ماه نخست سال جاري

افزايش 8 درصدي مطالبات بانك 
مركزي از بانك ها در سه فصل 1400

گ�روه بانك و بيمه |بانك مرك��زي در گزارش تحليل 
تحوالت اقتصاد كالن در آذر ماه 1400 اعالم كرده اس��ت 
كه رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به آذر ماه 1400 
به 37.6 درصد رسيد. الزم به ذكر است پايه پولي در پايان 
آذر ماه 1400 نسبت به پايان سال 1399، رشدي معادل 
22.2 درصد داشته كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در 
دوره مشابه س��ال قبل )15.5 درصد( به ميزان 6.7 واحد 
درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، خالص ساير اقالم 
دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي و مطالبات بانك مركزي 
از بانك ها به ترتيب با سهمي معادل 12.8 و 8 واحد درصد 
مهم ترين عوامل رشد پايه پولي بوده اند. حجم نقدينگي در 
پايان آذر ماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 
27.4 درصد رشد يافته است. الزم به توضيح است كه 2.5 
واحد درصد از رشد نقدينگي در نه ماهه منتهي به آذر ماه 
1400 مربوط به اضافه ش��دن اطالعات خالصه دفتركل 
دارايي ها و بدهي هاي بانك مهر اقتصاد به اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك سپه )بواسطه ادغام 
بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( است و 
فاقد آثار پولي است. بر همين اساس نرخ رشد نقدينگي در 
دوازده ماهه منتهي به آذر ماه 1400 به 41.4 درصد رسيد 
كه 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري 
مذكور است. به عبارت ديگر در صورت عدم لحاظ پوشش 
آماري مذكور، رشد نقدينگي در پايان آذر ماه 1400 نسبت 
به پايان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در دوازده ماهه 

منتهي به آذر ماه 1400 معادل 38.7 درصد بوده است.
    كاهش تورم 

در آذر ماه 1400 در ادام��ه روند چندماه اخير، نرخ تورم 
متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه با كاهش همراه بودند. 
در اين ماه نرخ تورم ماهانه نيز در ادامه روند دو ماه اخير و 
در پي كاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاري مسكن 
كه طي ماه هاي اخير به عنوان پيشران تورم مطرح بود، با 
كاهش مواجه شد. بررسي تورم ماهانه به تفكيك كاال و 
خدمت نشان مي دهد كه بر خالف چندماه اخير، اقالم 
كااليي در اين ماه س��هم عمده از ت��ورم ماهانه را به خود 
اختصاص دادند؛ به گونه اي كه كاالهاي بادوام كه نوسانات 
قيمت آنها همبستگي بااليي با نوسانات بازار ارز دارد، تورم 

ماهانه نسبتاً بااليي را در آذرماه ثبت كردند.
    رشد منفي كشاورزي و صنايع و معادن

بر اساس محاسبات مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور 
به قيمت هاي ثابت سال 1395 در نيمه نخست سال 1400 
نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به ترتيب 
3.3 و 2.4 درصد افزايش يافته اس��ت. رشد اقتصادي نيمه 
نخست سال جاري در نتيجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده 
گروه هاي »خدمات« و »نفت« به ترتيب معادل 5.7 و 15.1 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوي ديگر، رشد 
ارزش افزوده گروه هاي »كشاورزي« و »صنايع و معادن« در 
شش ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 
متاثر از مواجهه با مشكالتي همچون كاهش ميزان بارندگي ها 
و محدوديت در تامين برق مورد نياز برخي واحدهاي صنعتي 
و نيز كاهش ارزش افزوده فعاليت هاي ساختماني به ترتيب 

معادل 2- و 1.9- درصد تحقق يافته است.
    واردات و صادرات

در حوزه تجارت خارجي با توجه به گزارش انتش��ار يافته 
از سوي گمرك طي نه ماهه س��ال جاري ارزش صادرات 
گمركي 35.1 ميليارد دالر بوده كه نشانگر افزايش حدود 
39.8 درصدي آن در مقايس��ه با دوره مشابه سال 1399 
است. الزم به توضيح است كه ارزش صادرات گمركي در 
نه ماهه سال جاري فراتر از ارزش صادرات در كل سال 1399 
بوده است. همچنين ارزش واردات گمركي در دوره مزبور 
در حدود 36.9 ميليارد دالر گزارش شده است كه حاكي از 
افزايش حدوداً 37 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال 
قبل است. تحوالت بازار رسمي ارز در آذرماه حاكي از آن 
است كه در اين ماه متوسط نرخ دالر حواله اي و اسكناس در 
سامانه سنا به ترتيب معادل 238.9 و 271.4 هزار ريال بود 
كه نسبت به ماه قبل از آن به ترتيب معادل 2.2 و 0.9 درصد 
افزايش نشان مي دهد. همچنين عليرغم افزايش نرخ دالر در 
بازار غيررسمي طي نيمه نخست آذر ماه، اين مولفه از اواسط 

ماه مورد گزارش روند نزولي را تجربه كرد.
    رشد ۲1.1 درصدي قيمت مسكن 

در ساير بازارهاي دارايي از جمله مسكن، بررسي ها حكايت 
از آن دارد كه شاخص قيمت مسكن معامله شده با افزايش 
مواجه شده است. بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور، متوسط قيمت 
خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده در شهر تهران طي آذرماه 1400 نسبت به ماه قبل 1.8 
درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.1 درصد 
افزايش را تجربه نمود. در بازار سهام نيز شاخص كل بورس 
اوراق بهادار در روز پاياني آذر ماه 4.9 درصد نسبت به روز 
پاياني ماه قبل كاهش يافت. الزم به ذكر است سياست گذار 
پولي با رصد مستمر تحوالت قيمت دارايي ها و توجه به 
داللت هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم 
اقدامات سياستي مناسب را در دستور كار قرار خواهد داد.
    نرخ ۲1 درصد بازار بين بانكي در آذرماه 
 تغييرات بازار بين بانكي نشان دهنده تثبيت نرخ اين بازار 
در محدوده 21 درصد در آذرماه اس��ت. با توجه به روند 
كاهنده حجم روزانه معامالت بازار كه در پي كاهش منابع 
در دسترس بانك ها )ناشي از شكاف ميان جريان درآمدي 
و هزينه اي دولت و در نتيج��ه ناترازي ذخاير بانك ها( از 
شهريورماه آغاز شده بود، بانك مركزي در راستاي حمايت 
از داالن نرخ سود و همچنين جلوگيري از افزايش بي رويه 
نرخ سود بازار، اقدام به انجام عمليات بازار باز در راستاي 
تامين نقدينگي مورد نياز بانك ها ك��رد. ذكر اين نكته 
ضروري است كه هرچند انجام عمليات مذكور با توجه به 
وثيقه محور بودن آن از انضباط بيشتري برخوردار است، 
ليكن كماكان واجد اثرات پولي )از طريق افزايش خالص 
ساير اقالم دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي در پايه پولي( 
اس��ت.به تبع تداوم رويكرد دولت در عرضه بازاري انواع 
اوراق مالي اسالمي دولتي از مسير تعديل نرخ هاي بازدهي 
اين اوراق، روند افزايشي نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در 
آذر ماه سال 1400 نيز ادامه يافت و پس از واگرايي نرخ هاي 
بازده در ابتداي آذرماه، اين نرخ ها مجدداً در پايان ماه مزبور 
همگرا شده و در هفته پاياني با كاهش نسبي همراه بوده اند.

سيد عباس حسيني معاون امور بانكي 
و بيمه وزارت اقتصاد

نظام اعتبارسنجي جايگزين مطالبه 
ضامن براي اعطاي وام مي شود

معاون وزير اقتصاد در حاشيه جلسه با مديران عامل بانك ها 
از جايگزيني نظام اعتبارسنجي به جاي مطالبه ضامن براي 
اعطاي وام بانكي به كارمندان و شركت هاي بزرگ بخش 
خصوصي خبر داد. سيد عباس حسيني معاون امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
حاشيه جلسه با مديران عامل بانك ها در وزارت اقتصاد، طي 
گفت وگويي اظهار داشت: پيرو جلسه مديران عامل بانك ها 
و تيم اقتصادي دولت با رييس جمهور و و تأكيدات ايشان بر 
ضرورت آسان س��ازي پرداخت تسهيالت بانكي به مردم، 
جلسه اي با مديران عامل بانك هاي دولتي و بانك هايي كه 
دولت در آنها داراي سهام است، تشكيل شد.  در اين جلسه، 
محور هاي مختلف دس��تورات رييس جمه��ور در حضور 
مديران عامل بانك ها مطرح شد كه با استقبال همكاران 
بانكي مواجه شد و آنها خود را متعهد به اجراي خواسته هاي 
آقاي رييس جمهور اعالم كردن��د. اولين موضوعي كه در 
ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهيالت 
به كاركنان دولت، نهاد هاي عمومي و شركت هاي بزرگ 
خصوصي مطرح ش��د كه كاركنان آنها وام هاي بين 50 تا 
100 ميليون تومان دريافت مي كنند.بر اساس جمع بندي 
صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتداي بهمن ماه، شاهد 
پرداخت وام به كارمندان، بر اساس اعتبار سنجي شبكه بانكي 
و نيز تعهدات ذيحسابي ها باشيم.تأكيد ما در وزارت اقتصاد از 
بدو شروع به كار دولت سيزدهم، اين بود كه هر اقدام، سامانه، 
فكر و ايده اي كه به تس��هيل در فرآيند ارتباط و اس��تفاده 
مردم از خدمات نظام بانكي كمك كند را سرلوحه كار خود 
قرار بدهيم. وي تصريح كرد: از جمله مهم ترين دغدغه ها و 
مشكالت مردم در ارتباط با شبكه بانكي، مطالبه تضامين 
دشوار و پرتعداد از سوي بانك ها براي پرداخت تسهيالت 
بود كه آنها را با مشكالت بسياري مواجه مي ساخت.بنابراين 
با توجه به دستور رييس جمهور محترم در ديدار با مديران 
عامل بانك ها و تأكيدات وزير اقتصاد در اين ارتباط، فرآيند 
پرداخت وام به مردم، در اولين مرحله، براي كاركنان دولت، 
نهاد هاي عمومي، شركت هاي بزرگ خصوصي و حتي ساير 
شركت ها، بر اساس جدولي كه در اين ارتباط با مشاركت 
خود بانك ها تهيه ش��ده، به اجرا گذاشته خواهد شد.اين 
اتفاق نش��ان مي دهد كه اراده وزارت اقتصاد براي تسهيل 
در پرداخت وام به مردم، بس��يار جدي است. وي از جمله 
بحث هاي ديگر در حال پيگيري در وزارت اقتصاد را تقويت 
بانك هاي قرض الحسنه عنوان كرد و گفت: بخش زيادي از 
خدمات ارايه شده از سوي اين بانك ها، به اقشار پايين جامعه 
و مردم نيازمند متقاضي دريافت وام هاي ُخرد تعلق مي گيرد 
كه در اين ارتباط هدف ما، هم اين است كه سقف وام هاي 
پرداختي را افزايش بدهيم و هم اينكه نرخ هاي كارمزد وام 
را كاهش دهيم.همه تالش ما در حال حاضر اين است كه، 
در بخش هاي مختلِف مرتبط با ارايه خدمات به مردم، اگر 
مي شود با ايجاد برخي هماهنگي ها، بر اساس همين قوانين و 
مقررات موجود، كارها را آسان تر كنيم، حتما اقدام كنيم.من 
مطمئنم تا پيش از پايان سال، ما به دفعات و در موضوعات 

مختلف، شاهد چنين اتفاقاتي باشيم.
   تسهيل وام هاي خرد، راي وحدت رويه

 و شفافيت اطالعاتي بانك ها 
از جمله مباحث جلسه بود

صيدي مديرعامل بانك صادرات نيز گفت: پيرو جلسه اي 
كه روز دوش��نبه صبح با آقاي رييس جمهور داش��تيم و 
جلسه بسيار مهمي بود، ايشان نكات راهبردي و مهمي در 
خصوص عملكرد نظام بانكي و انتظاراتي كه از نظام بانكي 
هست را مطرح كردند و خوشبختانه عزيزان ما در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي نيز بالفاصله، جلسه را براي عملياتي 
كردن آن دغدغه ها و راهكارهايي كه بايد در پيش گرفته 
شود برگزار كردند، تا انشااهلل اين موارد رفع شود و نظام بانكي 
ارتقاء پيدا كند. از طرف ديگر براي اينكه انتظارات جامعه و 
دولت محترم و مجلس شوراي اسالمي هم برآورده شود، 
جلسه مفصلي در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد 
كه تك تك آن مواردي كه در جلس��ه دو روز پيش مطرح 
شده بود، از جمله موضوع وام هاي خرد، راي وحدت رويه 
و بحث هاي مربوط به شفافيت اطالعاتي بانك ها نيز مورد 
بحث قرار گرفت. خوشبختانه در خصوص موضوع شفافيت 
اطالعاتي بانك ها، س��ايتهاي خيلي از بانك ها اطالعات 
مربوطه براي ارتقاي اين ش��فافيت منعكس شده است.

همچنين در خصوص حل مشكالت استان ها براي توسعه 
و نيازهايي كه در س��فرهاي رياست محترم جمهوري به 
استان ها مطرح مي شود نيز تصميماتي در اين خصوص 
گرفته ش��د. تك تك بانك ها از طريق شوراي هماهنگي 
بانك ها اراده جدي خود را براي حل اين موارد اعالم نمودند 
و به زودي اين طرح ها عملياتي خواهد شد و مردم عزيزمان 

نيز به تدريج آثار و ثمرات اين تصميمات را خواهند ديد.
   ساده سازي و تسهيل بسيار خوبي
 در وامهاي خرد انجام خواهد شد

سيد سعيد شمسي نژاد، مديرعامل بانك قرض الحسنه 
مهر ايران نيز گفت: پيرو جلسه اي كه روز دوشنبه با رياست 
محترم جمهور در خصوص نظام بانكي برگزار شد يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه مطرح شد مربوط به تسهيل و 
آسان س��ازي ارايه خدمات به قشر متوسط و خرد جامعه 
و علي الخصوص وام هاي قرض الحسنه بود. در اين زمينه 
طي جلس��ه كارگروهي ك��ه در وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي برگزار ش��د، مقرر شد، در راس��تاي اجرايي كردن 
5 فرمان رياس��ت محترم جمهوري در خصوص وام هاي 
قرض الحسنه، اسناد ضمانتي و مداركي كه بابت اين وام ها 
بايد اخذ گردد به شدت تسهيل گردد.ان شاءاهلل ابالغيه اين 
جلسه به زودي از طريق شبكه بانكي به اطالع مردم خواهد 
رسيد .ساده سازي و تسهيل بسيار خوبي در وام هاي خرد 
انجام خواهد شد و يكي ديگر از نكاتي كه در نشست مقرر 
گرديد مربوط به سقف تسهيالت قرض الحسنه است كه 
موضوعات و هماهنگي هاي آن در حال انجام اس��ت كه 
ان ش��اءاهلل موضوع سقف تسهيالت خرد و قرض الحسنه 
هم افزايش خواهد يافت. وي در پاس��خ به پرسشي در 
خصوص افزايش سقف وام هاي قرض الحسنه نيز گفت: 
در حال حاضر تسهيالت قرض الحسنه در سقف 50 
ميليون تومان است و با رايزني هايي كه از سوي وزارت 
اقتصاد و همچنين هماهنگي شوراي پول و اعتبار و 
بانك مركزي انجام خواهد شد به نظرم اين عدد براي 
سال آينده به 100 ميليون تومان افزايش خواهد يافت.

آيت اهلل نوري همداني: از مسووالن بانك مركزي خواستيم ديركرد را بردارند، اما  نتوانستند

آيت اهلل جوادي آملي: كسي كه ستون فقراتش شكسته است  حرف شنوي از حكومت ندارد

سكه به 12 ميليون و 220 هزار تومان رسيد

خواسته هاي  مهم مراجع عظام از بانك مركزي

راه اندازي رمزارز ملي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

با اعالم قيم��ت دالر در بازار آزاد به قيم��ت 27600 تومان 
و همچنين با اعالم ه��ر اونس جهاني طال به قيمت 1840 
دالر، قيمت سكه نيز به 12 ميليون و 220 هزار تومان رسيد. 

     حباب سكه 110 هزار تومان كاهش داشت
قيمت طال در هفته پاياني دي ماه سير نزولي داشت و حباب 
سكه 110 هزار تومان كاهش يافت. ، بررسي بازار سكه و طال در 
هفته پاياني دي ماه حاكي است سكه طرح جديد روز ابتدايي 
هفته را كاهشي آغاز كرد و با 180 هزار تومان افت قيمت با 
رقم 12 ميليون و 154 هزار تومان معامله شد. افت بهاي سكه 
روز يكشنبه نيز ادامه داشت و به 12 ميليون و 80 هزار تومان 
رسيد. سير نزولي قيمت سكه طرح جديد در اواسط هفته نيز 
ادامه داش��ت به اين ترتيب كه روز دوشنبه برابر 12 ميليون 
تومان بود و يكشنبه وارد كانال 11 ميليون تومان شد و به رقم 
11 ميليون و 800 هزار تومان رسيد. بهاي سكه در روزهاي 
پاياني هفته به ترتيب برابر 12 ميليون و 80 هزار تومان و 12 
ميليون و 220 هزار تومان داد و س��تد شد. قيمت ها در بازار 
طالي خام در هفته گذشته در نوسان بود و در دوره اي كاهش و 
گاهي نيز افزايش داشت. به اين صورت كه روز شنبه و يكشنبه 
به ترتيب برابر يك ميليون و 198 هزار تومان و يك ميليون و 
201 هزار تومان رسيد. محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران درباره تحوالت بازار سكه و طال گفت: در 
حالي كه پس از شروع سال نو ميالدي نوسانات كمي را شروع 
كرده بود هفته گذش��ته نيز سير نزولي قيمت ها با توجه به 
كاهش قيمت ارز و اونس جهاني اتفاق افتاده بود .  در روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه قيمت اونس جهاني به طور ناگهاني و به 
دليل تحوالت بازارهاي نفت20 دالر افزايش يافت و نرخ ارز نيز 
كمي رشد داشت در نتيجه از روز شنبه گذشته تا چهارشنبه 
سير نزولي قيمت ها را داشتيم اما در روز پنجشنبه قيمت انواع 
سكه و طال و افزايش يافت.   با توجه به اينكه معامالت در بازار 
روال عادي داشت حباب سكه با كاهش همراه بود و در نتيجه 
عرضه و تقاضاي مناسب حباب سكه در آخرين معامالت روز 
پنجشنبه به 280 هزار تومان تغيير قيمت پيدا كرد و نسبت 
به اول هفته 110 هزار تومان كاهش داشت.  وي درخصوص 
پيش بيني قيمت ها در هفته آينده گفت: با توجه به تحوالت 
سياسي و منطقه اي نمي توان اظهارنظر كرد.آخرين هفته 
دي ماه 1400، بازار طال و سكه با روند كاهشي قيمت ها روبرو 
بود كه البته در روز آخر با افزايش نس��بي همراه شد.  اولين 
روز هفته با كاهش قيمت طال و سكه به دليل ريزش نرخ ارز 
مواجه بوديم. همچنين اونس جهاني به 1819 دالر رسيد و 
هر قطعه س��كه طرح جديد 12 ميليون و 130 هزار تومان، 
سكه طرح قديم 11ميليون و 900 هزار تومان، نيم سكه 6 
ميليون و 580 هزار تومان، ربع س��كه 3 ميليون و 680 هزار 
تومان و سكه گرمي 2ميليون و 250 هزار تومان فروخته شد. 
 هر مثقال طال 5 ميليون و 188 هزار تومان و هر گرم طالي

 18 عيار 1 ميليون و 198 هزار تومان به فروش رسيد. آخرين 
روز هفته نيز قيمت هر قطعه سكه طرح جديد به 12 ميليون 
و 217 هزار تومان و سكه طرح قديم به 11 ميليون و 983 هزار 
تومان رسيد. قيمت نيم سكه 6 ميليون و 750 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 810 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 350 ه��زار تومان بود. همچنين هر گرم طالي 18 عيار به 

قيمت يك ميليون و 217 هزار تومان معامله  شد.

     راه اندازي رمزارز ملي پس از تصويب
 در شوراي پول و اعتبار

مع��اون فناوري ه��اي نوين بان��ك مركزي با بي��ان اينكه 
زيرساخت هاي فني راه اندازي رمزارز ملي آماده شده است 
گفت: مطابق قانون براي راه اندازي رمزارز ملي نيازمند تصويب 
نهايي از سوي شوراي پول و اعتبار هستيم. مهران محرميان 
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از راه اندازي رمز ارز ملي 
در آينده نزديك خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تاييد 
هيات عامل بانك مركزي رسيده است اما مطابق قانون براي 
اجرايي شدن نيازمند تصويب نهايي از سوي شوراي پول و 
اعتبار است. رمز ارزهاي پولي يا همان ديجيتالي داراي پشتوانه 
مالي توسط بانك مركزي خواهند بود اين در صورتي است كه 
ديگر رمز ارزهاي فعال به صورت آزاد هيچ پشتوانه اعتباري و 
ابزاري ندارند و بر اساس اعتمادي است كه مردم انجام داده اند. با 
توجه به مشكالتي كه در رمزارزهاي آزاد به وجود آمده است در 
تمام دنيا بانك هاي مركزي به دنبال اين هستند تا رمز ارزهاي 
ملي همان كشور را داشته باشند و اين رمزارز همانند چاپ 
اسكناس كاغذي است كه در جيب ماست و پشتوانه آن بانك 
مركزي است. در حال حاضر قوانين جديد اين حوزه به هيات 
عامل بانك مركزي ارسال و اين قوانين از سوي هيات عامل 
مصوب شده و براي تصويب نهايي به كميسيون هاي فرعي و 
اصلي شوراي پول و اعتبار رفته و نظرات آنها براي اصالح موارد 
جمع آوري شده اس��ت. اكنون در حال نهايي كردن نظرات 
اصالحي براي اين مصوبه هستيم و اميدواريم پس از نهايي 
شدن آنها اين مصوبه در شوراي پول و اعتبار به نتيجه برسد. 
بديهي است نهايي شدن الزامات فني بايد بعد از مصوبات قانوني 
و با تامين نظر قانون گذار صورت گيرد از همين رو ما منتظر 
نهايي شدن اين موضوع هستيم. معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي افزود ما در بانك مركزي به اين فكر مي كنيم كه در قدم 
اول از يك سو بحث هاي نوآورانه و در سوي ديگر مصالحه اي 
بين حاكميت پولي كشور كه دغدغه همه كشورها است و 
مختص ايران هم نيست، ايجاد كنيم. اين مصالحه خيلي كار 
سختي است و چالش جدي براي همه كشورها به وجود آورده 
است. اين رمزارز پولي يا ريالي بر اساس واحد پول كشور خواهد 
بود و به هيچ عنوان قابليت استخراج ندارد و مانند كاال خريد 
و فروش نمي شود. دقيقا ارزش گذاري همان اسكناسي است 
كه از بانك دريافت مي كرديم حاال به صورت ديجيتالي دريافت 
خواهيم كرد و مانند ارزش پولي هر كشور باال و پايين مي رود. 
االن آنچه داريم بحث دسترسي الكترونيكي به پول را خواهيم 
داشت و بي واسطه بانك مستقيم قابل انتقال به مقصد در هر 
كجاي دنيا خواهد بود و يكي از قابليت هاي مهم آن اين است 
كه اين پول جديد قابليت برنامه نويسي هم دارد مانند سندي 
ملكي كه براي آن در فسخ قرارداد ضرر و زيان نوشته مي شود در 
اين برنامه نويسي همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ 
قرارداد عينا همه حساب و كتاب ها محاسبه كسر و قابل اجرا 
مي باشد. ما مي خواهيم در مورد چيزي تصميم گيري كنيم 
كه فلسفه اش تمركز زدايي است. اگر نگاه متعصبانه داشته 
باشيم كه بايد كل موضوع را حذف و ممنوع كنيم در حالي  كه 
مي بينيد، همين حاال در ايران بعضي از حوزه  رمزارزها مثل 
استخراج به رسميت شناخته شده است اما بحث مبادالت 
و ابزار پرداخت همچنان غيرمجاز اس��ت. مهران محرميان 
در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تعدد ذي نفعان اين حوزه 
ممكن است به نتيجه و جمع بندي نرسند، گفت: ممكن است 

مثل هر كار ديگري نتوانيم به نتيجه برسيم؛ اما اعتقاد شخص 
من اين است كه بايد بتوانيم به نتيجه مشتركي در اين حوزه 
دست پيدا كنيم، چون كشورهايي كه در حوزه رمزارزها به  
صورت منفعل عمل كرده اند به تجربه خوبي دست نيافته اند. 
زيرساخت هاي فني راه اندازي رمزارز ملي آماده شده و اجرايي 
شدن آن نيازمند نهايي شدن مصوبه  آن است و تا چند ماه آينده 

به صورت آزمايشي شروع خواهد شد.

    حل مشكالت مربوط به تعهدات ارزي 
صادركنندگان بعد از سه سال بالتكليفي

از س��وي ديگر، رييس كل سازمان توس��عه تجارت ايران با 
اشاره به مصوبات پيشنهادي كميته اقدام ارزي كه در كميته 
ماده 2چهاردهمين جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي 
مصوب شده اس��ت، گفت: براساس اين مصوبات بخشي از 
مش��كالت مربوط به تعه��دات ارزي صادركنندگان بعد از 
3 سال بالتكليفي حل مي شود. عليرضا پيمان پاك با بيان 
اين خبر افزود: صادركنندگان به مقصد كشورهاي عراق و 
افغانستان در بازه زماني 22 فروردين ماه 1397 لغايت 16 
مرداد ماه 1397 كه تاكنون اطالعات پروانه هاي صادراتي 
خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نكرده اند، تا پايان سال 
1400 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطالعات در 
سامانه جامع تجارت اقدام كنند.  به ساير صادركنندگان سال 
1397 به غير از صادركنندگان مندرج در بند مذكور )بند1(، 
تا پايان س��ال جاري مهلت داده ش��د با مراجعه به سازمان 
توسعه تجارت و ارايه درخواست همراه با مستندات و با تأييد 
مراتب توسط كميته مربوطه، نسبت به ارتقاي بازگشت ارز 
به چرخه اقتصادي تسريع كنند. صادركنندگاني كه نسبت 
به فروش ريالي كاالهاي صادراتي خود به ساير كشورها غير 
از عراق و افغانس��تان در بازه زماني 22 فروردين ماه 1397 
لغايت 16 مرداد ماه 1397 اقدام كرده اند، مي توانند پس از 
ارايه مستندات به دبيرخانه كميته اقدام ارزي با تأييد كميته 
و ثبت اطالعات فروش ريالي خود در سامانه جامع تجارت، 
متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقاي نسبت ايفاي 
تعهدات خود اقدام كنند. صادركنندگان سال هاي 1398 و 
1399، تا پايان سال 1400 مجازند به منظور ارتقاي درصد 
برگشت ارز به چرخه اقتصادي با يك يا تركيبي از روش هاي 
متنوع تعيين شده و رفع محدوديت هاي مربوطه تسريع و 
اقدام كنند.  صادركنندگان داراي تعهدات ارزي سال 1397 
كه قبل از ابالغ فهرست اولويت هاي كااليي وزارت صمت براي 
واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش كرده باشند، در 
صورت ارايه درخواست و مستندات به دبيرخانه كميته اقدام 
ارزي مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأييد كميته، مجاز 
به ايفاي تعهدات ارزي از محل صادرات سال ياد شده به ميزان 
تعهدات ارزي ايفاء نشده سال 1397 هستند. در راستاي رفع 
مشكالت صادركنندگان داراي تعهدات ارزي ايفا نشده كمتر 
از پنج هزار يورو، اين دسته از صادركنندگان تا تاريخ ابالغ اين 
مصوبه )28 دي م��اه 1400(، از رفع تعهدات ارزي تا مبلغ 
مذكور معاف هستند.  فروش ريالي كاالهاي صادركنندگان 
كاال به كشور عراق به منظور بازسازي عتبات عاليات )طرف 
قرارداد ستاد بازس��ازي عتبات عاليات يا شركت هاي مورد 
تأييد ستاد( به ميزان مورد تأييد ستاد عتبات و كميته اقدام 
ارزي با ثبت اطالعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام 
اقدامات الزم، مشمول رفع تعهدات ارزي صادراتي مي شود. در 

مواردي كه واگذاري و فروش پروانه صادراتي به واردكنندگان، 
منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع 
در كميته اقدام ارزي، تأييد آن و با اعالم مراتب به سازمان امور 
مالياتي به منظور اقدامات مقتضي، در مقابل ايجاد تعهد ارزي 
متناظر براي صادركننده، از تعهدات ارزي واردكننده كسر 
مي شود. كميته اقدام ارزي كه با عضويت كليه دستگاه هاي 
ذيربط در حوزه تجارت خارجي كشور متعاقب تفويض اختيار 
پيگيري ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان به وزارت صمت 
در سازمان توسعه تجارت ايران تشكيل شده است، وظيفه 
بررسي و حل مشكالت موردي و خاص صادركنندگان كه 
در بسته سياستي برگشت ارز حاصل از صادرات سال هاي 
1400 - 1397 به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد. لذا 
بر اساس مكاتبات انجام شده با دبيرخانه كميته اقدام ارزي 
)دفتر توسعه خدمات بازرگاني اين سازمان(، تالش براي حل 
مش��كالت موردي صادركنندگان پس از طرح در جلسات 
متعدد كميته اقدام ارزي منتج به مصوبات پيشنهادي شد 
كه جهت ابالغ به كميته موضوع ماده 2 چهاردهمين جلسه 

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارجاع شد.

    ۵.4 درصد باالترين نرخ تورم انگليس
 در ۳0 سال اخير

نرخ ت��ورم در انگليس به باالترين حد خود در 30 س��ال 
اخير رسيد به طوري كه هزينه هاي زندگي در اين كشور 
به باالترين س��طح خود از س��ال 1992 تاكنون رسيده 
است. آمارها رسمي نشان مي دهد كه تورم در بريتانيا در 
ماه دسامبر سال گذشته به باالترين ميزان خود رسيده 
و تورم س��االنه اين كشور 5.4 شده اس��ت. اين شاخص 
نش��ان دهنده آن است كه تورم در باالترين ميزان خود از 
ماه م��ارس 1992 بوده كه از 5.1 درصد در ماه توامبر كه 
باالترين س��طح يك دهه اخير نيز بوده، فراتر رفته است. 
به صورت ماهانه قيمت مصرف كننده 0.5 درصد رشده 
داشته است كه از پيش بيني هاي اقتصاددان ها و صعود 
0.2 درصدي پيش��ي گرفته اس��ت. از مهم ترين داليل 
افزايش تورم در اين كشور مي توان به افزايش هزينه هاي 
انرژي، افزايش تقاضابراي خريد كاالها، مشكالت زنجيره 
تأمين و مش��كالت بازار اشاره كرد. اين شاخص ها سبب 
شده كه بانك ملي انگلستان مجاب به افزايش 15 واحدي 
نرخ بهره به 0.25 درصد در ماه گذشته شود. پلي كريك؛ 
يكي از مسووالن بانك هاي انگلس��تان در اين خصوص 
مي گويد: دوباره امكان افزايش نرخ بهره وجود دارد. كريگ 
گفته اس��ت: »MPC )كميته سياست پولي انگلستان( 
با يك مبادله دش��وار بين تضمين ثبات مالي يا كمك به 
خانوارها براي مقابله با بحران هزينه زندگي روبرو خواهد 
شد كه قرار است در يك دوره سخت زمستاني منابع مالي 
خانوار را به شدت تحت فشار قرار دهد. وي افزود: نه تنها 
هزينه زندگي افزايش يافته اس��ت، بلكه »هزينه سر كار 
رفتن نيز افزايش يافته است و افزايش دستمزدها ممكن 
است براي پوشش هزينه بازگشت به حالت عادي كافي 
نباشد.« بر اساس گزارش دفتر آمار ملي بريتانيا، شاخص 
قيمت مصرف كننده در 12 ماه منتهي به دسامبر 2021 
4.8 درصد رشد كرد و به باالترين حد خود از سال 2008 
تاكنون رس��يد. مس��كن، خدمات خانگي و حمل و نقل 

بيشترين افزايش تورم را نشان دادند.



گروه بازارسرمايه|
طي روزه��اي اخير در مجامع مختلف درگيري هايي 
رخ داد. اين درگيري را مي توان ناش��ي از زيان عمده 
سرمايه گذاران بورسي دانست.  به عقيده برخي جرقه 
ش��روع درگيري از مجمع كرمان شروع شد و به بقيه 
مجامع سرايت كرد. سرمايه گذاران بورسي در فضاي 
مجازي واقعي نس��بت به زيان عم��ده خود اعتراض 
دارند.  به گفته اين افراد مديران شركت ها نيز به زيان 
سهامداران اهميتي نمي دهند و تنها كار خود را انجام 
مي دهند. اين درگيري ها در شرايطي رخ مي دهد كه 
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه، 
گفته است اين س��ازمان بر»حمايت از بورس تاكيد 
دارد، دولت عالوه بر برداش��تن گام هاي عملي به حل 
ريشه اي مش��كالت بازار س��رمايه نيز كمك خواهد 
كرد«. سال گذشته با اوج گيري شاخص بورس، برخي 
كارشناسان از دستكاري عمدي دولت در شاخص هاي 
بورس براي كسب درآمد جبران كسري بودجه در اين 
بازار خبر داده بودند. يكي از مهم ترين وعده هاي دولت 
ابراهيم رييسي، بازگشت آرامش به بازار بورس بود كه 
به دليل ناكامي در اين زمينه تاكنون، چند ماه پس از 
آغاز به كار دولت، فعاالن و سهامداران با هشتگ هاي 
»بورس اولويت اول« و » ب��ازي بورس با روح و روان« 
ضمن يادآوري وعده ابراهيم رييسي، اعتراض خود را به 
وضعيت بازار سهام و عدم توجه مديران مطرح كردند.

نهادهاينظارتيبرخوردميكنند؟
كاويان عبداللهي، كارشناس و تحليلگر بازارسرمايه 
در يادداشتي نوش��ت: طي چند وقت گذشته شاهد 
بروز تنش ها و درگيري هايي در مجامع شركت هاي 
بورسي بوديم كه اصوال با خشم سهامداران همراه بود. 
بحث تضاد منافع بين سهامداران و مديران شركت ها 
موضوع جديد و تازه اي نيست و از گذشته هاي خيلي 
دور در رابطه با اين مسائل صحبت هاي زيادي مي شد.

در ح��ال حاضر با توجه به ش��رايط بد بازار س��رمايه 
اصوال سهامداران شركت ها تصميم به تغيير مديريت 
ش��ركت ها گرفته ان��د؛ همچنين اي��ن موضوع بين 
سهامداراني كه سهم آنها افت بيشتري داشته بيشتر 
به چش��م مي خورد. اما در رابطه با اين تصميم شاهد 
مقاومت اعضاي هيات مديره و س��هامداراني هستيم 
كه در گذشته مديريت شركت را برعهده داشته اند و 
به ش��دت در مقابل اين موضوع مقاومت مي كنند و از 
خألهاي قانوني و نبود نظارت كافي بر شركت ها كمال 
استفاده را كرده و با تمام وجود براي ماندن در مديريت 

شركت مي جنگند.
 بحث اصلي كه در زمان حال حاضر مورد توجه برخي 
سهامداران است و اصوال سهامداران را عصباني مي كند 
موضوع وكالت نامه هايي است كه از زمان هاي خيلي 
دور از برخي افراد گرفته ش��ده و هنوز با استفاده از آن 
وكالت نامه ها برخي ش��ركت ها مديريت مي ش��وند. 
البته كه موضوع مهم اينجاس��ت كه در شرايطي كه 
دستور جلسه مجمع تغيير اعضاي هيات مديره باشد 
رييس مجمع هيات مديره نيست بلكه رييس مجمع 
از بين سهامداران انتخاب مي شود اما اين موضوع در 
مجامع رعايت نمي ش��ود و مديريت مجامع بر عهده 

هيات مديره شركت است كه همين موضوع مشكالت 
زيادي را به وجود آورده. براي رفع مشكل تضاد منافع 
بين سهامداران و اعضاي هيات مديره اصوال حسابرس 
و بازرس قانوني در ش��ركت حضور پيدا مي كنند كه 
در صورت بروز مشكالتي در ش��ركت به سهامداران 

و نهادهاي ناظر مشكالت پيش آمده را اعالم كنند.
موضوع اصلي كه اين روزها بايد به آن اشاره كنم چيزي 
نيست جز اينكه سهامدار مالك شركت است و اعضاي 
هيات مديره بايد براي افزايش ثروت سهامداران تالش 
كنند. اما اين روزه��ا موضوع تغيير پيدا كرده و اعضاي 
هيات مديره خود را مالك شركت مي دانند و پاسخگوي 
سهامداران نيس��تند و يا س��هامداران را به مجمع راه 
نمي دهند. اينجا بايد پرس��يد كه نهادهاي نظارتي چه 

برخوردي با اين تخلفات خواهند كرد؟
شايد بهتر باش��د نهادهاي نظارتي در كنار نظارت بر 
معامالت به صورت اصولي اقدام به نظارت درس��ت و 
دقيق مجامع كند. در حاضر حاضر ناظر بورس مربوطه 
در مجمع حاضر مي شود اما اصوال در رابطه با اتفاقات 
رخ داده در مجم��ع برخوردي با مديران ش��ركت ها 
نمي بينيم. هيات مديره ش��ركت ها بايد پاسخگوي 
سهامداران باش��ند و در صورت عدم پاسخگويي بايد 
با آنها برخورد ش��ود و صالحيت آنه��ا براي مديريت 
شركت هاي بورسي سلب شود.  اميدوارم با مديريت 
و نظارت درست مجامع شاهد بروز چنين مشكالتي 

در آينده نباشيم.

درمجامعنمادهاچهميگذرد؟
حسين مريدسادات، كارشناس و تحليلگر بازارسرمايه 
در يادداشتي نوش��ت: متاسفانه در چند مجمع برگزار 

شده اخير شاهد بوديم كه سهامداران خشمگين اعضاي 
هيات مديره و س��اير كاركنان را مورد خش��م و غضب 
خود قرار دادند. در ابتدا بايد اين حركات را مورد تقبيح 
قرار داد چون به هر دليل در ش��ان اهالي بازار س��رمايه 
نيس��ت كه اينچنين در مجامع به واس��طه زيان هاي 
محقق ش��ده رفتار خش��ونت آميز به خرج بدهند اما 
 سوال اساسي اينجاست با س��هامداران چه كردند كه 
سهامداران اينچنين بي محابا براي احقاق حقوق خود 
رفتارهاي اينچنيني را انجام مي دهند به عنوان مثال در 
مجمع نماد بانك دي ديديم كه سهامدار خشمگين به 
LCD پشت سر هيات مديره هم رحم نكرد و هر آنچه 
كه در پيش روي خود داش��ت به س��وي اعضاي هيات 
مديره پرتاب نمود.  متاسفانه نماد بانك دي ماه هاست كه 
متوقف شده و واحد امور سهام اين نمادها به هيچ عنوان 
پاسخ صحيحي به سهامداران ندادند و با توجه به شرايط 
كنوني بازار به نوعي سهامدار حق دارد كه مطالبه گري 
كند كه علت بسته ش��دن نماد چيست اما در نهايت با 
عدم پاسخ واحد امور سهام و عدم پاسخ صحيح اعضاي 
هيات مديره مواجه شده و در نهايت رفتار خشونت آميز 

را اعمال مي كنند.
از طرفي ديگر در نماد وبرق ديديم كه سهامداران باز هم 
با يكديگر گالويز شدند و اعضاي هيات مديره را به نوعي 
مقصر اتفاقات اخير در مورد خود مي دانستند و متاسفانه 
در نهايت هر مجمع احتمال به نوعي ايجاد درگيري را 

در خود مي بيند.
از طرف ديگر نماد س��اخت در مجمع خود سهامداران 
خودشون رو راه ندادن به اين دليل كه از ترس دعوا و در 
واقع ايجاد زد و خورد سهامداري كه حق دارد به واسطه 
يك سال سهامداري كردن از هيات مديره مطالبه گري 

كند و دليل چرايي هزينه ها و نحوه س��رمايه گذاري و 
سودآوري شركت را بپرسد از اين سواالت محروم مي شود 
به اين دليل كه هي��ات مديره به دليل عملكرد ضعيف 
خود اينچنين نمي بينند كه در قامت پاسخگو در برابر 

سهامداران قرار بگيرند. 
از طرف ديگر نماد كرمان گل سرسبد تمامي مجامع اخير 
بوده كه به نوعي هر آنچه كه هيات مديره دلش خواست 
بر سر سهامدار آورد و در نهايت اين رفتار بيمارگونه تاثير 
خود را بر روي نماد كرمان در تابلوي معامالتي قرارداد. 
نم��ادي كه تا ۸۸ تومان كف حمايتي بس��يار معتبري 
داشت به يك باره كف خود را از دست داد و در قيمت هاي 

بسيار پايين تر مورد معامله قرار گرفت. 
 سوال اساسي اينجاست چه بر سر سهامداران آمده است 
 كه صبر خود را از دس��ت دادند ؟ چگونه با س��هامداران 
بر خورد كردند كه سهامداري كه جانباز است و سهامداري 
كه سال هاي سال است س��هامداري مي كند اينچنين 
با هيات مديره خود برخورد مي كند البته در بس��ياري 
از نمادها هم به دليل عملك��رد صحيح هيات مديره به 
نوعي رفتاري خالف شان هيات مديره صورت نپذيرفته 
به عنوان مثال مجمع نماد امين كه ۹۰ درصد هم سود 
محقق شده را تقسيم كردند يك مجمع كامال منطقي و 
به دور از هرگونه هياهو و زد و خورد برگزار شد و در نهايت 
واكاوي اين مسائل نشان دهنده عدم پاسخگويي هيات 
مديره و واحد امور س��هام در يك سال اخير است كه به 
نوعي سهامدار را به انبار باروت در واقع تبديل كرده است 

كه هر لحظه و هر جرقه احتمال وقوع انفجار وجود دارد
به هر ترتيب اميدوار هستم كه اينچنين برخوردهايي در 
بازار سهام و سرمايه ايجاد نشود چون در شأن و منزلت 

سهامداران و فعاالن اين بازار نيست.
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قسطاولپولصندوق
تثبيتبازارواريزشد

اميرمهدي صبايي، رييس هيأت عامل صندوق تثبيت 
در خصوص شروع مجدد واريز مبالغ حمايتي از سوي 
صندوق توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه، 
اظهار كرد: بر اس��اس مذاكرات و توافقات اخير، در روز 
پنجش��نبه ۳۰ دي ماه ۱۴۰۰، بخش��ي از مانده مبلغ 
كل قابل سرمايه گذاري توسط صندوق توسعه ملي در 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه كه جمعًا بالغ بر ۱۰هزار 
ميليارد تومان است، به حساب صندوق تثبيت واريز شد.

اميرمهدي صبايي افزود: همچنين مقرر شد مابقي مبالغ 
نيز به تدريج و طبق زمان بندي صورت گرفته به حساب 
صندوق تثبيت تزريق شود، عالوه بر منابع فوق طبق 
مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه در بودجه 
سال ۱۴۰۱ منعكس خواهد شد، كل عايدي دولت از 
ماليات نقل و انتقال سهام نيز به صندوق تثبيت واريز 
مي شود. او افزود: همچنين واريز بيش از ۳۰ هزار ميليارد 
تومان نيز در راس��تاي حمايت از اين صندوق در سال 
۱۴۰۱ پيش بيني شده است. رييس هيأت عامل صندوق 
تثبيت در پايان گفت: اميد مي رود در صورت تحقق اين 
منابع، توان اين صن��دوق براي انجام ماموريت خود در 
راستاي ورود به بازار در روزهاي بحراني با هدف كاهش 

و كنترل ريسك هاي بازار سرمايه افزايش پيدا كند.

قيمتگذاريدستوري
باليجانصنعتخودرو

ش��رايط اكوسيس��تم اقتصادي حول صنعت خودرو 
كشورمان در س��ال هاي اخير به گونه اي بوده كه تمام 
بازيگران آن در حالت ناراضي مطلق به س��ر مي برند. از 
يك طرف مردم از قيمت هاي باال و كيفيت پايين خودرو 
به عالوه فساد در عرضه خودرو ناراضي  هستند و از طرف 
ديگر خودروس��ازان نسبت به قيمت گذاري دستوري 
معترضند و مي گويند اساسا نحوه قيمت گذاري موجود 
باعث بهره وري و توس��عه صنعت خودرو نمي ش��ود. 
قطعه سازان، ديگر بازيگر اين ماجرا هم از شرايط كنوني 
راضي نيس��تند و هميشه بدهي سنگين شركت هاي 
خودروساز را مطرح مي كنند. در اين اثنا دولتمردان هم 
صنعت خودرو را كالفي سردرگم مي دانند كه بهتر است 
هر چه زودتر به بخش خصوصي واگذار شود. شايد در 
يك جمله بتوان گفت همه از شرايط كنوني ناراضي اند. 
سهامداران ديگر بازيگران بازنده و ناراضي شرايط موجود 
هستند. كارشناسان به غير از مشكالت كالن اقتصادي 
كشور كه به صورت بيروني تاثير خود را بر روي صنعت 
خودرو مي گذارند مانند نوس��ان قيمت ارز و تحريم ها 
دو كالن مش��كل داخلي را ب��راي اين صنعت متصور 
هس��تند: ۱. »چالش هاي مديريتي« كه در بر گيرنده 
عدم ثبات سياس��ت ها، تحميل س��رمايه گذاري غير 
اقتصادي، تحميل نيروي انساني، عدم ثبات سياست ها 
و دولتي بودن اس��ت و ۲. »چالش هاي ساختاري« كه 
ش��امل ناكارآمدي زنجيره تامين، عدم وجود صرفه به 
مقياس و بي اعتنايي به تحقيق و توس��عه مي شود. با 
نگاهي به چالش هاي صنعت خ��ودرو در مي يابيم كه 
نظام مسائل اين صنعت حول محور مديريت دولتي و 
به دنبال آن قيمت گذاري دس��توري مي چرخد. نظام 
قيمت گذاري دستوري كه به طور معمول غيرمنعطف 
است و انگيزه شركت ها براي افزايش نوآوري، بهره وري 
و كيفيت محصوالت را كاهش مي دهد. به طور قطع اگر 
سياست گذار به جاي سركوب قيمت ها، فضا را به سمت 
رقابتي كردن بازار ببرد، خودروسازان به جاي چانه زني 
بر س��ر قيمت ها به بهبود كيفيت محص��والت خود از 
طريق رقابت مي پردازند. اين اتفاق ش��ايد در نگاه اول 
باعث افزايش قيمت  كارخانه اي خودرو شود اما با فراهم 
شدن سود منطقي، توليد كننده متقاعد مي شود بر حجم 
توليدش بيفزايد. بدين ترتيب با تعادل ميزان عرضه و 
تقاضا مسلم است كه قيمت  خودرو هم قابليت اصالح 
پيدا مي كند. از سوي ديگر رانت كنوني بين بازار آزاد و 
قيمت كارخانه هم از بين مي رود. از اين رو خودروساز 
هزينه الزم براي تحقيق و توس��عه را نيز كسب خواهد 
كرد و به تبع آن مشكل متداول كيفيت پايين خودروهاي 
داخلي به پايان مي رسد. از تمام موارد بيان شده مهم تر 
سهامداران شاخص خودرو هم مي توانند با پيش بيني 
پذير شدن سهامشان ميزان ارزندگي سهم خود را متوجه 
شوند. مجيد عشقي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
هم در روزهاي ابتدايي آبان ماه در نامه اي به س��يدرضا 
فاطمي امين، وزير صنعت معدن و تجارت سياس��ت 
قيمت گذاري صنعت خودرو را مورد اشاره قرار داد و اين 
سياست را زمينه ساز ضرر و زيان سهامداران و ادامه اين 
رويه را عامل تعطيلي اين صنعت در كشور خواند. وي 
در اين نامه نوشت: »با توجه به جايگاه صنعت خودرو در 
بازار سرمايه و حضور سرمايه گذاران و فعاالن بي شمار در 
صنعت مذكور، سياست هاي قيمت گذاري اعمال شده 
توسط شوراي رقابت در سنوات گذشته، زيان سنگيني 
بر سهامداران حاضر در اين صنعت تحميل كرده است 
به طوري كه الزام س��تاد تنظيم بازار و شوراي رقابت به 
شركت هاي خودروساز به منظور تنظيم بازار خودرو، در 
مقاطعي سبب پيش فروش خودرو با قيمت هاي قطعي 
و غيرمنطقي ش��د و اين امر در كن��ار تأخير در اعطاي 
مجوز افزايش نرخ محصوالت، سبب زيان شركت هاي 
خودروساز شده به گونه اي كه مطابق صورت هاي مالي 
حسابرسي شده ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا در 
سال ۹۹ زيان خالص اين شركت ها به ترتيب ۱۵۵ هزار 
و ۵۰ ميليارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ ميليارد ريال برآورد شده 
و همچنين زيان انباشته شركت هاي مذكور به ترتيب 
بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ ميليارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ ميليارد 
ريال اس��ت.« پايان دادن به قيمت گذاري دستوري به 
خودي خود نمي تواند احيا كننده صنعت خودروسازي 
كش��ورمان باشد. اما مس��لما با اجراي اين سياست 
مي توان ادعا كرد كه ريل گذاري الزم براي اصالحات 
كالن تر ايجاد شده است. به طور قطع پس از حذف 
قيمت گذاري دستوري رفته رفته موضوع انحصار 
بازار خودرو هم با واردات يا هر سياست ديگري بايد 
از بين برود تا تالقي انحصار و قيمت گذاري آزاد باعث 

صدمه به مصرف كنندگان و مردم نشود.

لغوعرضهسهامهلدينگ
پتروشيميخليجفارس

حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي سازي، 
در نامه اي به رياست سازمان بورس و اوراق بهادار، 
از انصراف سازمان خصوصي سازي از عرضه سهام 

هلدينگ پتروشيمي خليج فارس خبر داد.
در اين نامه آمده اس��ت: پيرو نامه ۲۲ دي ماه سال 
جاري سازمان خصوصي سازي در مورد درخواست 
عرضه تعداد ۴۳ ميليارد و ۵۰ ميليون سهم معادل 
۱۵درصد از كل سهام شركت صنايع پتروشيمي 
خليج ف��ارس و نظر به اينكه با انقضاي مهلت مقرر 
جهت ارس��ال تقاضا و مس��تندات بررسي اهليت 
تقاضا تنها يك تقاضا واصل شده است كه با توجه 
به اهمي��ت، ارزش و حجم مزب��ور امكان حصول 
رقابت الزم جهت تامين منافع دولت و بيت المال 
را مخدوش ساخته اس��ت، انصراف اين سازمان از 
عرضه مذكور و الغاي اثر از مكاتبات مورد اش��اره، 

اعالم مي شود.
به گفته قربانزاده، جزييات دقيق اين انصراف در نامه 
اعالم شده و اكنون، تصميم جديدي براي نحوه اين 
عرضه اتخاذ نشده است. تصميم گيري براي روش 
عرضه اين هلدينگ بزرگ، به هيات واگذاري محول 
مي شود تا بتوانند تصميم گيري درستي را براي اين 
ش��ركت اتخاذ كنند و نوع واگذاري در آنجا تعيين 
خواهد شد. اين نامه در حالي ارسال شده است كه 
صبح امروز، اسماعيل غالمي، معاون سابق سازمان 
خصوصي سازي، با اشاره به اينكه هلدينگ خليج 
فارس مشتري دست به نقد دارد، گفته بود: عرضه 
بلوكي هلدينگ خليج فارس، از تعدادي مشتري 
برخوردار است كه برخي از مشتريان اين هلدينگ، 
نقد هستند و در صورت عدم وجود مشكل بر سر راه 
اين واگذاري، مي توانند به صورت نقد اقدام به خريد 

سهام اين هلدينگ كنند.
به گفته وي، گاهي اوق��ات به دليل باال بودن رقم 
تعيين شده براي سهام شركت، خريدار نياز به زمان 
بيشتري براي تأمين منابع مالي دارد. زيرا اقدامات 
بانك��ي آن زمان بر ب��وده و ممكن اس��ت از زمان 
تعيين شده براي انجام مشاركت در عرضه بلوكي 
ش��ركت مدنظر بگذرد. به دنب��ال چنين اتفاقي، 
اين موض��وع بايد مدنظر قرار گي��رد كه خريدار، 
رقم چندين هزار ميليارد توم��ان را نمي تواند در 
كوتاه تري��ن زمان ممكن تامين كن��د. با توجه به 
چنين مسائلي، اين هلدينگ داراي خريدار است، 
اما مشكل مطرح شده از طرف آنها اين بود كه زمان 
كوتاهي براي تامين مالي مورد نياز درنظر گرفته  
شده بود. يكي از مشتريان، پول نقد در اختيار دارد 
كه به نظر مي رس��د با تعيي��ن زمان جديد عرضه 
بلوكي بتواند سهام تعيين ش��ده اين هلدينگ را 

خريداري كند.
الزم به ذكر اس��ت بنابر اظهارات پيش��ين رييس 
سازمان خصوصي سازي، قرار بر عرضه ۱۸درصد 
از باقيمانده سهام دولت در هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس در قالب س��ه بلوك ي��ك درصد، دو 
درصد و ۱۵درص��د بود كه بلوك ه��اي يك و دو 
درصدي سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس 
كه ۱۱ و ۱۲ دي ماه سال جاري به قيمت پايه هر 

سهم ۹۹۶ تومان عرضه شد، خريداري نداشت.

جهشفروشصنايع
تاپايانسال

محمد ميرزاي��ي، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو در مورد گزارش فروش صنايع بورسي، 
اظهار كرد: در حال حاضر گزارشي از روند افزايش 
فروش صنايع بورسي منتشر ش��ده كه براساس 
اي��ن گزارش فروش صنايع در آذر ماه امس��ال در 
مقايس��ه با سال گذش��ته، ۴۴ درصد رشد كرده، 
كه چنين مساله اي را نه تنها مي توان به فال نيك 
گرفت بلكه ادامه همين روند رو به رشد در دي ماه 

نيز متصور است.
او افزود: رشد در ميزان فروش محصوالت صنايع 
تابع دو مولفه اصلي اس��ت به گون��ه اي كه در گام 
نخست مي توان به تورم عمومي اقتصاد و در مرحله 
بعد به مي��زان فروش حقيقي محصول از س��وي 

شركت يا بنگاه توليدي اشاره كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: از آنجايي كه 
نرخ تورم عمومي اقتصاد در يك سال اخير حدود 
۵۰ درصد بوده قدرت سودآوري سهامداران از اين 
منظر حفظ شده، اما تغيير در مقدار جهش فروش 

حقيقي صنايع همگون نيست.
ميرزايي تصريح كرد: مطابق گزارش��ات مندرج 
در سامانه كدال رشد ارزش سهام تمام صنايع به 
صورت همگون نبوده، به طور مثال علي رغم آنكه 
گروه ماشين آالت توانست در ۹ ماهه اخير به يك 
رشد ۳۳۴ درصدي دس��ت يابد، اما گروه انرژي با 

اعالم ۸۷ درصد رشد به كار خود پايان داد.
او بيان كرد: در اين بين نيز رش��د صنايعي مانند 
پااليش��ي ها كمتر از ميانگين بازار بوده كه چنين 
موضوعي نش��ان از تاثي��ر تحريم ه��ا و عملكرد 
مسووالن اين گروه در بخش فروش حقيقي دارد.

اين كارش��ناس بازار س��هام تاكيدكرد: وضعيت 
چش��م انداز اين صناي��ع، طي ماه ه��اي آتي نيز 
بستگي به دو مولفه سياست اقتصادي و مباحث 
سياس��ي دارد، به طوري كه در حوزه سياس��ت 
خارجه مي توان به توافق در مذاكرات اشاره كرد 
كه اگر اين امر به درس��تي صورت گيرد، ش��اهد 
افزاي��ش درآمده��اي ارزي حاص��ل از صادرات 
خواهيم ب��ود. ميرزايي در پاي��ان تاكيد كرد: در 
مجموع به نظر مي رسد با توجه به فاصله گرفتن 
اقتصاد ايران از يك ركود طوالني مدت و از سوي 
ديگر به سبب سياست هايي كه دولت به منظور 
تقويت بازار سرمايه در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر 
گرفته، ارزش سهام صنايع مندرج در بازار سهام 

بايك رشد قابل توجهي مواجه شود.

كارشناسان بازار سهام علت مشكالت به وجود آمده در مجامع را بررسي مي كنند

علت درگيري مجامع چيست؟

مجلسبهدنبالرفعدغدغهفعاالنبورس

ركورد خروج پول حقيقي از برخي شركت هاشكست

كميسيون اقتصادي مجلس، برخي از فعاالن بازارسرمايه 
را براي ارايه راهكار جهت بهبود بازارس��رمايه به مجلس 
دعوت كرد. اين نشست روز پنجشنبه ۳۰دي ماه برگزار 
شد و نتايج اين جلسه را از محسن عليزاده، رييس كميته 
بازار كميسيون اقتصادي مجلس جويا مي شويم. مشروح 
صحبت هاي محسن عليزاده را مي  خوانيد: همانطور كه 
در متن دعوتنامه براي برخي از فعاالن بازارسرمايه عنوان 
شده بود، به دنبال اين هستيم كه نظرات و پيشنهادات 
كارشناسان بازار را در جهت بهبود بازارسرمايه و موارد ده 
گانه اي كه توس��ط دولت در اليحه بودجه ۱۴۰۱ است، 
بدانيم. همچنين سعي ما بر اين بود كه از همه گروه هاي 
فعال در بازار دعوت به عمل آيد، اما عده اي از دوس��تاني 
كه بيرون از مجلس حضور پيدا كردند، برخي از افرادي 
هستند كه از اين جلسه جا ماندند و بنده از همه عزيزان 
عذرخواهي مي كنم ؛ چ��ون فرصت و فضاي كافي نبود، 
حتما در فضايي ديگر در خدمت آنها خواهيم بود و از نقطه 

نظرات آنها هم استفاده خواهيم كرد.

نگرانيهايفعاالنبازاررفعخواهدشد
در اين جلسه نگراني هاي فعاالن بازارسرمايه شنيده شد 

و قول مي دهيم اين نگراني ها را با جديت بيشتر دنبال و 
رفع مي كنيم. همچنين با تمام توان كمك خواهيم كرد 

كه مشكالت حال حاضر بورس حل شود.

مجلسبهدنبالحلمشكالتسهامداران
موضوعي كه بايد همه سهام داران عزيز، به ويژه افرادي 
كه امروز به عنوان اعتراض حضور يافتند، بدانند كه همه 
نمايندگان به خصوص كميسيون اقتصادي دغدغه هاي 
مردم را مي دانيم و به دنبال صيانت از حقوق سهامداران 
هستيم. همچنين تالش خواهيم كرد كه هرچه سريع تر 

بازارسرمايه با كمك دولت به ثبات برسد.

ضرورتحذفقيمتگذاريدستوري
در خصوص حذف قيمت گذاري دستوري قانون وجود 
دارد و به صورت مكرر تاكي��د بر حذف قيمت گذاري 
دس��توري در خصوص كاالهايي كه در بورس عرضه 
مي شوند براي دولت داشتيم، همچنين دولت هم در 
بخش هايي كمك كرده و اما در بخش هاي ديگر اين اتفاق 
رخ نداده است. بنابراين الزم است براي كاالهايي كه در 
بورس عرضه مي شوند قيمت گذاري دستوري وجود 

نداشته باشد. از طرفي هم تكاليف غيرقانوني اي كه براي 
شركت هاي بورسي مشخص مي شود، بايد حذف شود.

لزومحذفدامنهنوسان
توسطسازمانبورس

در خصوص ابزاره��اي بازار از جمله دامنه نوس��ان 
پيشنهاداتي در اين نشست ش��د و در شوراي عالي 
بورس در يك جلس��ه اين اختيار را براي استفاده از 
اين ابزار در زمان مناس��بي در هي��ات مديره واگذار 
ش��ده و از آنها اين انتظار را داريم كه در اين خصوص 
كمك كنند. يك بار براي هميشه جرات و جسارت به 
خرج دهند دامنه نوسان را حذف كنند و اجازه دهند 

بازارسرمايه مانند ساير بازارهاي دنيا شود.

اصالحياحذفشاخصكل
در خصوص شاخص كل بايد گفت فرمول شاخص كل 
بايد اصالح شود يا به طور كلي حذف شود و معيار براي 
بازار سرمايه، شاخص وزني باشد.تمامي اين موارد در 
جلسه امروز مجلس صحبت و بررسي شد و رفع تمامي 

اين موارد را از سازمان بورس خواستاريم.

تعارضمنافعدربورسها؛آفتاصلي
موضوع مهمي كه براي ما بسيار مهم است، تعارض منافعي 
است كه در هيات مديره اركان، شوراي عالي بورس و تمامي 
بورس ها وجود دارد و آفت اصلي بازار محس��وب مي شود. 
به طور جدي به دنبال رفع تضاد منافع هستيم. در نتيجه 
از شوراي عالي بورس و اعضاي هيات مديره سازمان بورس 
خواستاريم كه اين موضوع را سريع تر بررسي كنند؛ البته در 
اين خصوص مكاتباتي انجام شده و پاسخ هاي انجام شده از 
سوي سازمان بورس اقناع كننده نبوده است و مجددا پيگير 

اين موضوع هستيم كه اين موضوع رفع شود.

اخذمجوزبرايآموزش؛امريمهم
موضوعي كه الزم اس��ت اش��اره كنم اين است حتما 
بايد به دنبال اين باش��يم از طرف نهاد يا موسس��ه اي 
مجوز آموزش اخذ شود و از طرفي هم نظارت بر بحث 
آموزش ها داشته باشند. اين كه سخت گيري در اخذ 
مجوزها انجام شود، اقدامي درست نيست و بايد تمامي 
اقدامات مجوزها تسهيل شود. اميدواريم با كمك دولت 
وعده هاي وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس محقق 

شود و از طرفي هم اعتماد به بورس باز گردد.

در ۲۰ روز كاري پياپي در چهار هفته اخير خالص ارزش 
تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بورس تهران منفي بود. 
در مجموع ۶ هزار و ۳۲۳ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي 
از بازار سهام خارج شده است. در آخرين هفته كاري دي 
ماه موج خروج سرمايه حقيقي از بورس ادامه داشت و 
براي هشتمين هفته پي در پي شاهد خروج نقدينگي 
حقيقي بوديم و در پايان هفته ركورد ۲۰ روز پياپي ثبت 
شد. در  هفته اخير باز هم بورس با خروج نقدينگي حقيقي 
مواجه بود و ميزان آن نسبت به هفته پيشين افزايش 
يافت. بورس در شرايطي به استقبال معامالت روز شنبه 
رفت كه روز چهارش��نبه پيش از آن، پانزدهمين روز 
خروج پول حقيقي ثبت شده بود. روز شنبه ۳۶۶ ميليارد 
تومان نقدينگي حقيقي از بورس خارج شد و روز يكشنبه 
اين رقم به ۳۹۰ ميليارد تومان افزايش يافت. خروج پول 

حقيقي روز دوشنبه ادامه پيدا كرد اما نسبت به روز قبل 
كاهش داشت. در اين روز ۲۷۵ ميليارد تومان نقدينگي 
حقيقي از بازار خارج ش��د. اين رقم در روز سه شنبه به 
۷۰۰ ميليارد تومان صعود كرد و روز چهارشنبه به ۲۴۱ 
ميليارد تومان، رسيد.  در مجموع ۵ روز كاري هفته هزار و 
۹۷۲ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي از بازار سهام خارج 
شد و ميانگين روزانه خروج پول حقيقي ۳۹۴ ميليارد 
تومان بود كه نسبت به هفته پيشين افزايش ۴۹ درصدي 
داشته است. در ۲۰ روز اخير ۶ هزار و ۳۲۳ ميليارد تومان 
نقدينگي حقيقي از بازار سهام خارج شده كه ميانگين 

روزانه آن ۳۱۶ ميليارد تومان است.

ركورددارانخروجپولحقيقي
در ابت��داي هفته اخير س��هام فوالد»ش��ركت فوالد 

مباركه« بيشترين خروج پول حقيقي را داشت. پيش از 
اين براي ۶ روز متوالي سهام فملي »شركت ملي صنايع 
مس ايران« بيشترين خروج پول حقيقي بازار را داشت. 
روز ش��نبه، پس از فوالد، خودرو و فملي در رتبه هاي 
بع��دي خروج نقدينگ��ي حقيقي قرار داش��تند.  روز 
يكشنبه بيشترين خروج پول به سهام سمگا »شركت 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي« اختصاص داشت و 
پس از آن بپاس و شپديس قرار داشتند. بيشترين تغيير 
مالكيت حقيقي به حقوقي بازار در روز دوشنبه به خودرو 
تعلق داشت و فملي و سمگا در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
سمگا روز سه شنبه هم در صدر جدول بيشترين خروج 
پول حقيقي قرار داشت و وبملت و فملي پايين تر از آن 
قرار گرفتند. در آخرين روز كاري هفته نيز فملي، توسن  
وگردش بيشترين خروج نقدينگي حقيقي را داشتند. 

رشدورودنقدينگيحقيقي
بهصندوقهايبادرآمدثابت

در پايان هفته اخير ش��اهد نهمين روز ورود پول حقيقي به 
صندوق هاي با درآمد ثابت بوديم. روز شنبه ۵۰ ميليارد تومان 
پول حقيقي به اين صندوق ها وارد شد و روز يكشنبه ۱۶۲ 
ميليارد تومان نقدينگي حقيقي وارد صندوق هاي قابل معامله 
درآمد ثابت شد. دوشنبه ۱۱۳ ميليارد تومان و روز سه شنبه 
۱۰۲ ميليارد توم��ان نقدينگي حقيقي روانه صندوق هاي 
درآمد ثابت شد. در آخرين روز معامالتي هفته ۲۵۳ ميليارد 
تومان پول حقيقي وارد شد كه بيشترين رقم در نيمه دوم سال 
جاري است.  در مجموع اين هفته ۶۸۰ ميليارد تومان پول 
حقيقي به صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
وارد شده است. به عبارت ديگر به طور ميانگين روزانه ۱۳۶ 
ميليارد تومان پول حقيقي به اين صندوق ها وارد شده است.



 گروه راه و شهرسازي|
»س��يل«، »برف و كوالك«، »يخبندان« و در نهايت 
»انسداد برخي از محورهاي شرياني كشور« ميهمان 
اين روزهاي اغلب نقاط كشور است، به گونه اي كه 53 
شريان ارتباطي كش��ور مسدود شده است و سرماي 
زير صفر و يخبندان در 340 ش��هر و 2 استان نه تنها 
به عنوان فراگيرترين يخبندان در س��ال 1400 كه 
طي دهه هاي اخير »كم نظير« است، به گونه اي كه 
ارتفاع گيري برف اغلب راه هاي روس��تايي در شمال 
غرب كشور را مسدود كرده و حتي مانع از ادامه سير 
بسياري از وسايط نقليه و از جمله كاميون هاي حمل 
بار به خارج از كش��ور شده اس��ت. جالب تر اينكه بنا 
به پيش بيني س��ازمان هواشناسي، با توجه به تداوم 
ماندگاري هواي س��رد تا آخر هفته آينده در سراسر 
كشور، بارش برف و كوالك در برخي استان ها ادامه 
خواهد داش��ت. در عين حال، به گفته كارشناس��ان 
هواشناسي، از آنجا كه پيش بيني مي شود، دماي هوا 
در زمستان س��ال جاري »نرمال« باشد و به عبارتي، 
دس��تكم يك درجه نسبت به س��ال گذشته، سردتر 
باش��د، انتظار مي رود، در بهار و تابستان سال جاري، 
رودخانه ها و نهرهاي كش��ور نسبت به تابستان سال 
گذش��ته پرآب تر باش��ند. در عين حال، بارش هاي 
به نس��بت زياد زمستان س��ال جاري به معني پايان 
خشكسالي نيست، چرا كه ميزان استفاده از آب هاي 
زيرزميني بسيار بيش��تر از ميزان بارش ها است و به 

سادگي جايگزين نمي شوند.

    سرماي زير صفر در 28 استان
ديروز اما صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار 
سازمان هواشناسي اعالم كرد: روز شنبه در 28 مركز 

استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.
ضياييان در گفت وگو با فارس، درباره آخرين وضعيت 
جوي كشور اظهار كرد: از شنبه 2 بهمن تا سه شنبه 5 
بهمن در اغلب نقاط كشور جوي پايدار حاكم است كه 
موجب افزايش غلظت آالينده هاي جوي در شهرهاي 

صنعتي و پرجمعيت مي شود.
مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي با 
اشاره به ماندگاري هواي سرد در شمال غرب و غرب 
كش��ور از افزايش دما تا دوشنبه 4 بهمن در سواحل 

خزر خبر داد.
وي ادامه داد: در ساير نقاط كشور از دوشنبه 4 بهمن 
تا پايان هفته به تدريج افزايش نسبي دما بين 4 تا 6 
درجه پيش بيني مي ش��ود.ضياييان اضافه كرد: روز 
شنبه بندرعباس با بيش��ينه دماي 25 درجه باالي 
صفر گرم ترين مركز استان و اروميه و همدان با كمينه 
دماي 15 درجه زير صفر و س��نندج و تبريز با كمينه 
دماي 17 درجه زير صفر س��ردترين مراكز اس��تان 
خواهد بود.وي اظهار كرد: روز شنبه در 28 مركز استان  
كشور كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.اين 
در حالي اس��ت كه براي نخستين بار در سال جاري، 
صبح پنجش��نبه كمينه دماي 340 شهر و ايستگاه 
هواشناسي در 28 استان كشور به زير صفر درجه رسيد 
و يكي از فراگيرترين يخبندان هاي سال 1400 را رقم 

زده شد.سرما و يخبندان حتي به خوزستان هم رسيد 
و دماي شهر ايذه در اين استان را به منفي يك درجه 
رس��اند.در اين بين شهرها، بابارشاني در كردستان با 
دماي منفي 27.6 درجه س��ردترين شهر كشور شد. 
تنها در سه استان سيستان و بلوچستان هرمزگان و 
بوشهر استان هاي بدون يخبندان بودند كه وضعيت 

دما در برخي شهرهاي آنها نيز كامال بهاري بود.
دماي هوا در زرآباد سيس��تان و بلوچستان به 26.7 

درجه رسيد و گرم ترين شهر كشور شد.

  3  هفته اول بهمن ماه ،كم بارشي داريم
در تحول��ي ديگ��ر، رييس مركز ملي خشكس��الي و 
مديريت بحران س��ازمان هواشناس��ي ب��ا تاكيد بر 
اينكه سازمان هواشناسي تنها مرجع رسمي صدور 
پيش بيني هاي جوي اس��ت، اعالم كرد: 3 هفته اول 

بهمن ماه، كم بارشي داريم.
احد وظيفه در گفت وگو با تس��نيم ب��ا بيان اينكه در 
زمستان س��امانه هاي جوي فعال با تواتر حدود 10 
روزه از روي كش��ور عبور مي كنن��د، اظهار كرد: اين 
مساله براي هواشناسان شناخته شده است. اما گاهي 
اين س��امانه ها فاقد رطوبت كافي هستند و علي رغم 
عبورآنها و با وجود ش��رايط مناس��ب، به سبب نبود 
جريانات جنوبي از روي اقيانوس هند و درياي سرخ، 
رطوبت كافي فراهم نمي شود و در نتيجه بارش قابل 

مالحظه روي فالت ايران ريزش نمي كند.
وي اف��زود: اواخر اين هفته طي روزهاي پنجش��نبه 
و جمعه يك سامانه بارش��ي از غرب و شمال غرب تا 
سواحل ش��مالي را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب 
بارش برف و باران در اين مناطق خواهد شد كه با توجه 
به س��رمايش هوا، نوع بارش اين سامانه عمدتا برف 
خواهد بود و از نظر ذخيره برف در نواحي كوهستاني 
غرب و شمال كشورو به خصوص دامنه هاي شمالي 

البرز بسيار مناسب است.
وي ادام��ه داد: اما در ادامه طي دو هفته آينده يا نيمه 
اول بهمن با دوره بسيار كم بارش مواجه خواهيم بود 
و هفته اول بهمن تقريبا بدون بارندگي خواهد بود. در 

ادامه نيمه دوم بهمن نيز با احتمال قوي بارندگي ها 
كمتر از نرمال پيش بيني مي شود، بنابراين با بهمن 

ماه به نسبت خشك و كم بارش مواجه خواهيم شد.
وي بيان كرد: در زمان حاضر ميانگين بارش كشور در 
حد نرمال اس��ت، اما توزيع بارش به گونه اي است كه 
در استان هاي جنوبي شامل فارس، بوشهر، هرمزگان 
و جنوب سيس��تان و بلوچس��تان با بارش هاي بيش 
از نرمال و در غرب كش��ور ش��امل ايالم، كردستان، 
خوزس��تان و لرستان و همچنين استان هاي واقع در 
دامنه هاي جنوبي البرزاز خراسان رضوي تا تهران با كم 
بارشي و خشكسالي هواشناسي نسبتا شديد تا بسيار 

شديد مواجه هستيم و كم  بارشي هاي جدي داريم.
 رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي با بيان »بنابراين كم بارشي دو هفته آتي نيز 
بر اين مساله اتر تشديد كننده و منفي خواهد داشت« 
تاكيد كرد: اين روزها، روزهاي گذر سامانه هاي جوي 
و بارندگي در اقليم ايران است، تقريبا هر روز حدود يك 
درصد بارش كشور در اين دوره از سال روي مي دهد، 
بنابراين در پايان دو هفته حدود 15 درصد به آنومالي 

يا بي هنجاري منفي بارش كشور اصافه خواهد شد.
وظيفه با يادآوري اينكه در س��ال آبي جاري سازمان 
هواشناس��ي به طور رس��مي پيش بيني خشكسالي 
شديد براي سال آبي جاري را صادر نكرده است، گفت: 
از تابستان امسال و سپس هر ماه از طريق مصاحبه با 
رسانه هاي مختلف و بولتن هاي پيش بيني ماهانه و 
فصلي رس��مي از مركز ملي اقليم و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي، شرايط پاييزي كم بارش و تداوم 
خشكسالي سال گذش��ته براي پاييز و نرمال شدن 

بارندگي براي زمستان پيش بيني شده بود.

    بارش هاي زمستاني در جنوب كشور 
بيش از نرمال

وي تاكيد كرد: براي پايي��ز پيش  بيني ها از صحت و 
دقت بس��ار بااليي برخوردار بود و متاسفانه مجموع 
بارش كش��ور در پايان پاييز 48 درصد كمتر از نرمال 
بلندم��دت بود. در ادامه مجموع س��ه ماهه بارش در 

زمس��تان در حد نرمال و براي جنوب بيش از نرمال 
پيش بيني شده است.

وي با بيان اينك��ه اميدواريم طي دو ماه باقي مانده از 
زمستان مجموع بارش كشور در محدوده نرمال محقق 
شود، اظهار كرد: نكته مهم ديگر شرايط دماست كه 
عالوه بر بارش س��رمايش نسبي هوا در حفظ ذخيره 
برف در مناطق باالدست كوهستاني بسيار موثر است 
و جري��ان رودخانه ها در بهار و تابس��تان و تامين آب 
پشت سدها به طور مس��تقيم به ميزان ذخيره برف 

وابسته است. 
وظيفه يادآور شد: زمستان سال قبل با دماي بيش از 
نرمال موجه بوديم و امسال از ابتداي سال آبي تاكنون 
دماي ميانگين ه��وا يك درجه گرمتر از نرمال بوده و 
پيش بيني مي شود ميانگين دماي هوا طي زمستان 

جاري در محدوده نرمال قرار باشد. 
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي ادامه داد: حتي اگر بارندگي ها در حد نرمال 
شود، نرمال شدن بارش تجمعي در كشور به معني از 
بين رفتن خشكسالي و فراواني مطلق آب نيست، چرا 
كه از سال هاي گذشته كمبودهاي بسيار زيادي وجود 
دارد و ع��الوه بر اين مصرف فعلي كش��ور به آب هاي 
زيرزميني بيش از حد وابسته است و ميزان برداشت 
از آبهاي زيرزميني بسيار فراتر از توان تجديدپذيري 

طبيعي است.

    انسداد 53 جاده و گرفتاري در مرز باشماق
مهدي مخبر، معاون مركز مديريت راه ها با اش��اره به 
انس��داد 53 جاده به دليل تخريب حاصل از سيالب، 
كوالك برف، نبود ايمني گفت:  رانندگان محورهاي 
كوهستاني حتما زنجير چرخ داشته باشند و مردم از 

سفرهاي غيرضروري پرهيز كنند.
مخبر در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينكه حدود 53 
جاده به دليل نبود ايمني در مسير و تخريب حاصل از 
سيالب و كوالك برف مسدود است گفت: در اين باره 
 مي توان به محورهايي نظير سقز � مريوان، بندر خمير � 
بندرعباس، اسالم �  خلخال، مهاباد � بوكان، سنندج � 
مريوان، نهاوند � نورآباد و گرگان � شاهرود اشاره كرد.

وي تأكي��د ك��رد: با توجه ب��ه بروز ك��والك برف و 
تخريب برخي از جاده ها به دليل سيالب از مسافران 
درخواست مي كنيم از انجام سفرهاي غيرضروري 
پرهيز كنند و رانندگان محورهاي كوهس��تاني هم 
زنجي��ر چرخ به همراه داش��ته باش��ند. ضمن آنكه 
راه��داران ت��الش مي كنند به س��رعت محورهاي 
مسدود شده بازگشايي شود.ايسنا نيز گزارش كرده 
است، طي روزهاي اخير با شدت گرفتن بارش برف، 
در مناطق مرزي و گمرك هاي مربوطه نيز اختالالتي 
ايجاد شده است؛ به طوري كه برخي ويدئوها و تصاوير 
در فضاي مجازي نش��ان داد ك��ه كاميون هايي كه 
حامل بار بوده و براي ورود و يا خروج از كشور در اين 
مرزهاي تجاري قرار دارند امكان جابه جايي نداشته 
و چند روزي اس��ت كه معطل مانده اند، از جمله آن 
كاميون هاي نزديك به مرز باش��ماق هس��تند كه 

خواستار اقدام مسووالن نيز شده اند.
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اماني: اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداري خيلي خوش بينانه است

ناص��ر اماني، عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
شوراي ش��هر تهران با اشاره به خوش بينانه بسته 
شدن بودجه 1401 ش��هرداري گفت: در صورت 
تداوم شرايط اقتصادي كشور و تهران، خيلي بعيد 

مي دانم كه اين بودجه محقق شود.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر 
ته��ران در گفت وگو با ايلنا درب��اره اليحه بودجه 
سال 1401 كه از سوي شهرداري تهران به شورا 
ارايه ش��د، گفت: اليحه بودجه ارايه شده از سوي 
ش��هرداري خيلي خوش بينانه بسته شده است و 
فكر نمي كرديم بودجه به اين ميزان افزايش پيدا 
كند.  او ادامه داد: ضمن اينكه ش��هردار اعالم كرد 
اين اليه اول بودجه است و بودجه شهرداري اليه 
دومي هم دارد كه اصال سقف ندارد و قرار است از 
طريق مشاركت بخش خصوصي اجرا شود و براي 
آن قرار است از ش��وراي شهر مجوز بگيرند.  عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با 
بيان اينك��ه اين مورد با ابالغيه وزارت كش��ور در 
تضاد است در توضيح آن گفت: وزارت كشور اعالم 
كرده است كه حتما اعتبارات مربوط به تبصره ها 
نيز بايد به رديف ها اضافه ش��ود كه حتما درجاي 
خود درباره اين موضوع بحث خواهد ش��د و آن را 

بررسي مي كنيم. 
اماني با اشاره به ش��رايط اقتصادي كشور و نقش 
آن در تحقق بودجه گفت: در صورت تداوم شرايط 
اقتصادي كش��ور و تهران، خيلي بعيد مي دانم كه 
اين بودجه محقق ش��ود و در نهايت به همان عدد 
حدود 70 درصدي كه براي امس��ال پيش بيني 
شده است خواهيم رسيد.  عضو كميسيون برنامه 
و بودجه با بيان اينكه تحقق بودجه به مولفه هاي 
زيادي بستگي دارد گفت: در بودجه كشور برخي 
رديف هاي بودجه ش��هرداري ها حذف شده بود 
و بايد ببينيم ك��ه در بودجه دولت آيا رديف هايي 
كه مجلس قول داد به بودجه حذف ش��ده دولت 
بازگرداند محقق مي ش��ود يا خير. اگر بخش هاي 
حذف شده از بودجه بازنگردد قطعا اين بودجه در 
حوزه حمل و نقل به ويژه مترو و اتوبوسراني محقق 
نخواهد ش��د.  او ادام��ه داد: اگر بخش هاي حذف 
ش��ده بازگردد و دولت سهم شهرداري ها را بدهد 
ش��ايد اتفاقاتي در حوزه حمل و نقل رخ دهد. اما 
اگر اين اتفاق نيفتد با روند فعلي كه منابع درآمدي 
ش��هرداري دارد خيلي به وضعيت بودجه س��ال 
آينده شهرداري خوش بين نيستم.  اماني در پاسخ 
به اينكه رقم بودجه س��ال آينده را تا چه س��قفي 
منطق��ي مي دانيد گفت: با توجه ب��ه پيش بيني 
تحقق 33 هزار ميلياردي بودجه تا پايان سال 20 
درصد افزايش را نسبت به اين رقم منطقي مي بينم. 
بودجه ارايه شده را خيلي دس��ت باال گرفته اند و 
اميدوارم محقق ش��ود اما هر كارشناسي كه اين 

بودجه را ببيند نظر من را تاييد مي كند.

كاهش تعداد روزهاي ناسالم 
در اولين ماه زمستان

بررسي هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
نش��ان مي دهد، هواي پايتخت در دي ماه س��ال 
جاري نسبت به سال گذشته روزهاي ناسالم براي 
گروه هاي حس��اس بيش��تري را تجربه كرده اما 
تعداد روزهاي ناس��الم براي همه گروه ها به عدد 

صفر رسيده است.
محسن روشني، مدير واحد پايش شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به وضعيت هواي تهران در دي ماه س��ال جاري و 
مقايسه آن با سال گذشته گفت: در دي ماه سال 
گذش��ته 5 روز قابل قبول ثبت ش��د كه اين عدد 
امسال به 15 روز رس��يده است. سال گذشته 11 
روز هواي تهران در شرايط ناسالم براي گروه هاي 
حساس و 13 روز ناس��الم براي همه گروه ها قرار 
داشت كه اين اعداد در سال جاري به 15 روز ناسالم 
براي گروه هاي حس��اس و صفر روز ناسالم براي 
همه گروه ها رسيده است.  وي با اشاره به آالينده 
شاخص هواي دي ماه س��ال جاري در مقايسه با 
دي ماه سال گذشته گفت: در 24 روز دي ماه سال 
گذشته آالينده ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون 
باالتر از حد مجاز گزارش شد كه 5 روز آن با شرايط 
باالتر از حد مجاز آالينده نيتروژن دي اكسيد نيز 
همراه بود؛ اما در س��ال جاري اين عدد به 15 روز 
تقليل يافته و دو روز نيز نيتروژن دي اكسيد بيش 
از حد مجاز بوده اس��ت.  بر اس��اس اين گزارش، 
مقايسه ها نشان مي دهد، دي ماه سال ۹8 با تجربه 
15 روز قابل قبول، 14 روز ناسالم براي گروه هاي 
حساس و يك روز ناسالم براي همه گروه ها همراه 
بوده است. همچنين دي ماه ۹7 شامل 3 روز پاك، 
20 روز قابل قبول و 7 روز ناس��الم براي گروه هاي 
حساس بوده است. شاخص كيفيت هوا )AQI( به 
پنج دسته اصلي تقسيم بندي مي شود. بر اساس 
اين تقسيم بندي از عدد صفر تا 50 هوا پاك، از 51 
تا 100 هوا سالم يا متوس��ط، از 101 تا 150 هوا 
ناسالم براي گروه هاي حس��اس، از 151 تا 200 
هوا ناس��الم براي همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا 
بسيار ناس��الم و از 301 تا 500 شرايط كيفي هوا 
خطرناك اس��ت. گفتني است در هواي پاك كه با 
رنگ سبز نشان داده مي شود، شرايط كيفيت هوا 
مناسب است و خطري براي سالمت انسان ندارد. 
در هواي س��الم كه به رنگ زرد شناخته مي شود، 
كيفيت هوا قابل قبول و غلظت آالينده ها كمتر از 
حدي است كه بر سالمت انسان تاثير منفي داشته 
باشد اما در هواي ناسالم براي گروه هاي حساس كه 
 AQI به رنگ نارنجي نشانه گذاري مي شود، مقدار
بين 101 تا 150 ق��رار مي گيرد كه در نتيجه آن 
گروه هاي حساس اثرپذيري بيشتري از آلودگي 

هوا خواهند داشت.

7 چالش تحقق اهداف
انبوه سازي دولتي

در حالي قرار است در قالب نهضت ملي مسكن 4 ميليون 
مسكن در كشور ساخته شود كه اين طرح 7 تنگنا و چالش 
اساس��ي دارد كه بايد براي حل آن چاره انديشي شود.بر 
اساس جديدترين آمار اعالم شده از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي تا هفته قبل حدود 2.7 ميليون نفر در نهضت 
ملي مسكن ثبت نام كرده اند. پروانه اصالني مديركل دفتر 
اقتصاد مس��كن وزارت راه  و شهرسازي استقبال هفته 
گذش��ته در اين باره گفته بود: خانم هاي باالي 35 سال 
و آقايان باالي 45 س��ال مي توانند نسبت به ثبت نام در 
طرح نهضت ملي مسكن اقدام كنند؛ اين افراد بايد سابقه 
سكونت پنج ساله را در ش��هر مورد تقاضاي خود داشته 
باشند.وي  با اشاره به امكان ثبت نام مجردهاي 23 تا 45 
س��ال، افزود: اين دسته از مجردان اكنون امكان ثبت نام 
دارند و تا هنگام واگذاري زمين بايد بر اساس تكليف قانون 
رفتار ش��ود چرا كه اين اقدام با هدف تشويق به ازدواج و 
تشكيل خانواده انجام شده است، با اين حال افراد متأهل، 
زنان خودسرپرست، زنان مطّلقه و نخبگان علمي با معرفي 
بنياد نخبگان و بيماران خاص با معرفي از وزارت بهداشت 
نياز به ارايه شرط تأهل ندارند. وي تاكيد كرد: طرح اقدام 
ملي مسكن و طرح نهضت ملي مسكن امروز هيچ گونه 
تفاوتي با هم ندارند؛ بر اساس مصوبه دريافتي از شوراي 
عالي مسكن اين دو طرح كاماًل شبيه به هم هستند و در 
دسته طرح هاي حمايتي مسكن قرار مي گيرند.اصالني 
ابراز كرد: تسهيالت اين دو طرح كاماًل مشابه به هم است 
و همه امكانات حمايت��ي موجود در طرح هاي حمايتي 
مسكن شامل طرح اقدام ملي نيز مي شود، بنابراين ديگر 
دو ط��رح نداريم و هر دوي اين طرح ها يكي ش��ده اند.به 
گزارش تسنيم، در حالي طرح ملي مسكن و نهضت ملي 
مس��كن ادغام شده  و قرار است تا س��ال 1404 بالغ بر 4 
ميليون مسكن در كشور ساخته شود كه قانون جهش 
توليد و تامين مسكن )نهضت ملي مسكن( با 7 تنگنا و 
چالش روبروست. تنگنا هايي كه در صورت بي توجهي به 
آنها تحقق هدفگذاري اين طرح بزرگ را با موانعي مواجه 

خواهد كرد. 

    منابع كم صندوق ملي مسكن
1- نبود سازوكار اجرايي شفاف و مشخص براي تحقق 
درآمدهاي مالياتي پايه هاي موجود از جمله ماليات بر 

خانه هاي خالي و ماليات بر اراضي باير.
2- فقدان مستمسك قانوني درآمدهاي مالياتي جديد از 
جمله درآمد بر عايدي سرمايه امالك، معامالت مكرر و ...
3- نامش��خص بودن ميزان منابع وصول��ي مربوط به 
اجاره بهاي اراضي ۹۹ ساله با توجه به عدم تعريف و تدقيق 

برنامه هاي حمايتي
4- عدم به روزرس��اني نرخ اجاره بهاي اراضي ۹۹ ساله و 

حتي عدم وجود صرفه اقتصادي براي اخذ اجاره

    عدم امكان تحقق تسهيالت بانكي
1- وجود تكاليف قانوني براي پرداخت تس��هيالت به 

بخش كشاورزي و صنعت
2- طوالني بودن بازپرداخت تسهيالت مسكن براي همه 
پروژه ها و همه گروه ها بدون وجود هيچگونه برش حمايتي

   مشكالت ناشي از تغيير كاربري
 افزايش تراكم و ...

1- تصرفي بودن برخي از زمين هاي دستگاه ها، فقدان 
استناد مالكيت و وجود معارض و مشكالت حقوقي.

2-وجود نابساماني شديد كالبدي، اجتماعي، ترافيكي 
و زيست محيطي و ناهمگوني هاي خدماتي در برخي از 

اراضي و امكان توقف برخي از پروژه ها.

   باالبودن هزينه آماده سازي
 اراضي الحاقي و توسعه منفصل

1-پوشيده ش��دن بخش قابل توجهي از اراضي برون 
شهري از زمين هاي سنگالخي و باتالقي.

2-عدم امكان تسطيح و كف سازي بسياري از اراضي ملي 
به سبب عدم امكان دفع رواناب ها.

   نامشخص بودن محل تامين 
هزينه هاي زير ساخت 

1- واگذاري بخش��ي از توس��عه ش��بكه هاي انرژي و 
ارتباطات به بخش خصوصي.

2- فق��دان منابع دولتي و محدودي��ت تامين منابع و 
احتمال عدم تحقق در قالب بودجه هاي سنواتي.

   عدم تدقيق سازوكار تامين خدمات 
ساختماني

1- وابستگي درآمدي شهرداري هاي كشور به هزينه هاي 
صدور پروانه ساختماني و گواهي پايان كار و امكان عدم 
همكاري از سوي و شهرداري ها و يا بروز مشكالت اجرايي.

2- ناچيز بودن مبلغ خدمات فني و مهندسي و امكان 
عدم همكاري از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان 

و تقليل استحكام و ايمني ساختمان ها.
3- ع��دم وجود راهكار مش��خص ب��راي جلوگيري از 
دوب��اره كاري، اقدامات موازي و مكرر در صدور مجوزها 

و تاييديه ها.

   الگوها و شيوه هاي ساخت سنتي
1-ناچيز بودن س��هم صنعتي س��ازي مسكن و اتالف 

هزينه ها و بهره وري پايين ساخت و ساز.
2-وجود واسطه گري و عدم لجستيك مطلوب در فرآيند 
ساخت و س��از. بر اساس اين گزارش، يكي از ضعف هاي 
بخش ساخت و ساز كشور استفاده از شيوه هاي منسوخ 
شده و سنتي اس��ت. امروز كمتر از 10 درصد ساخت و 
سازهاي بخش مسكن كشور با اس��تفاده از روش هاي 
صنعتي اجرا مي ش��ود كه قابل قبول نيس��ت. از اين رو 
سنتي سازي انبوه س��ازان و س��ازندگان يكي از پاشنه  
آشيل هاي اساس��ي در نهضت ملي مسكن است.البته 
طي ماه هاي اخير رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي از 
مذاكره با ش��ركت هاي خارجي براي ورود فناوري هاي 
نوين ساخت مسكن خبر داده است. مذاكراتي كه تا امروز 
خروجي آن از سوي روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي 
اعالم نشده و مشخص نيست سرنوشت اين مذاكرات به 

كجا رسيده است.

سرماي زير صفر درجه در 28 استان؛ انسداد 53 جاده كشور

فراگيرترين يخبندان سال ۱۴۰۰ 

چرا بعضي خودروسازان خصوصي انصاف را رعايت نمي كنند
در سال ۹7 همزمان با اس��تفاده رييس جمهور امريكا از 
»دس��تور مخصوص رييس جمهور« ك��ه ديگر نيازي به 
مصوبه كنگره هم نداشت، صنعت خودرو ايران حتي قبل از 
تحريم هاي كلي اقتصادي مورد غضب شريكان خارجي و 
زنجيره تامين خود واقع شد. به اين ترتيب ارديبهشت كه ذاتا 
بايد سرسبز و شكوفا باشد، بدل به خزاني شد كه انبوهي از 
خودروهاي نيمه كاره تعهدها را چون برگ هاي خزان روي 
دست خودروسازان خصوصي و دولتي گذاشت.  حاال حدود 
4 سال از آن پاييز برگ ريز گذشته است و صنعت خودرو 
هزينه هاي مختلفي را بر دوش مي كش��د. اگر بخواهيم 
منصفانه قضاوت كنيم، بايد پرونده خودروسازان خصوصي 
را از دولتي هاي عريض و طويل جدا كرد. زيرا خصوصي ها هم 
ريزش داشتند و هم رويش. ريزش به معناي تعديل پرسنل 
و كوچك شدن سبد محصوالت و رويش به معناي اصالح 
ساختارهاي داخلي و توسعه محصول به خصوص در دو 
سال گذشته كه همراه با انتقال دانش فني هم بوده است. 

در دو سال گذشته كه خودروسازان دولتي تقريبا نتوانستند 
هيچ همكاري جديدي را با شريكان خارجي آغاز كنند و 
بدن تنبل آنها پله هاي ق��رارداد تا طبقه توليد را هنوز باال 
نرفته است، خصوصي ها عالوه بر يافتن شريكان جديد از 
كشور اژدها )چين(، محصوالت مختلفي را توليد كردند تا 
به همگان ثابت ش��ود خودروسازي دولتي بسان كودكي 

است كه تا دوران پيري هنوز محتاج پدر و مادر مي ماند. 
البته اين همه ماجرا نيست، زيرا قيمت گذاري دستوري 
خودرو در سال هاي گذشته همواره محور اصلي انتقاد در 
س��طح كالن صنعت خودرو بوده است. چرا كه اين شيوه 
قيمت گذاري در كنار دو دوره تحريم س��خت در 10 سال 
گذش��ته باعث افزايش زيان انباشته خودروسازان بخش 
دولتي شده است. روشي غلط كه مبناي اقتصادي و علمي 
ندارد و هيچ كشور صاحب صنعتي آن را تجربه نكرده است. 
البته در ماه هاي اخير زمزمه هاي آزادسازي قيمت خودرو 
و قيمت گذاري محصول توسط خودروساز در حاشيه بازار 
به منظور كاهش زيان انباشته و البته به تعادل رسيدن بازار 
خودرو به اندازه اي در رسانه ها شنيده شده است كه شايد 
ديگر با ديدن تيتر خبري در اين خصوص از آن عبور كنيم. 
اما واقعيت اينجاست كه در اقتصاد متورم هميشه تقاضا در 
حال پيشي گرفتن از عرضه است. زيرا بسياري از كاالهاي 
مصرفي بدل به كاالي سرمايه اي مي شوند و پديده دالليسم 
به اوج مي رسد.  اما سوال اساسي اينجاست كه براي مقابله 

با اين موضوع چه راه��كاري وجود دارد؟ راهكار اول بدون 
شك توسعه اقتصادي و كاهش تورم است كه در شرايط 
فعلي با توجه به عدم ارتباطات اقتصادي، تجاري و بانكي 
مستقيم ايران با كشورهاي توسعه يافته، نمي توان به آن 
دل خوش كرد و بايد راهكارهاي ديگر را هم زير سر داشت. 
اما راه ديگر چيست؟ راه ديگر استفاده از ابزارهاي كنترلي 
در قيمت گذاري اس��ت نه قيمت گذاري دستوري! به اين 
معنا كه از روش ه��اي نظارتي به جاي روش تحكيمي در 
حوزه قيمت گذاري استفاده شود.  آزادسازي قيمت خودرو 
بدون نظارت مي تواند جاي پ��اي طبقه اي از دالل ها را در 
بازار سفت كند كه از خودروهاي اقتصادي توليد داخل به 
سمت خودروهاي گران تر كوچ كرده اند. محصوالتي كه به 
لطف افزايش نرخ ارز، گران قيمت و  گري ماركت شده اند. 
در اين بخش از بازار كه دست بر قضا به دليل حضور كمرنگ 
دولتي ها رقابتي سخت ميان خصوصي ها در جريان است، 
خودروهاي عمدتا چيني حضور دارند كه يا با برند داخلي 
يا با برند سازنده چيني عرضه مي شوند.  اين خودروها كه 
به دليل ظرفيت توليد پايين بخش خصوصي خوش بينانه 
در شرايط فعلي حدود 20 درصد از بازار را در اختيار دارند، 
اغلب در سگمنت كراس اورهاي كوچك تا فول سايز به توليد 
مي رسند و بازار نيز اقبال خوبي به آنها نشان داده است. اما 
به دليل همان ظرفيت پايين توليد كنندگان، اين خودروها 

بدل به صيدهاي جديد صياداني ش��ده اند كه با سيستم 
قرعه كشي در فروش هاي دولتي شانس كمتري دارند. 

رقيبان صيادان يا همان دالل هاي اين اليه از بازار در زمان 
ثبت نام كمتر هستند و البته سود بيشتري هم اينجا منتظر 
آنهاست. دقيقا نقطه پرگار وجود اين دالل ها همين جاست، 
يعني »سود بيشتر« با ثبت نام يك خودرو و فروش آن در 
حاشيه بازار. به اين ترتيب بايد گفت مسووالن امر آنقدر 
پروژكتورهاي خود را روي قيمت گذاري دستوري خودرو 
براي دولتي ها انداخته اند كه زمين بازي تازه دالل ها در بازه 
قيمتي بيش از 700 ميليون تومان كامال تاريك مانده است. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه در ماه ه��اي اخي��ر بعضي از 
خودروسازان بخش خصوصي كه البته ارتباطات پشت پرده 
دولتي و نهادي هم دارند، اين عرصه را باز ديده اند و از فرمول 
»قيمت گذاري در حاشيه بازار« به نحو احسن به نفع خود 
استفاده كردند. به اين ترتيب عالوه بر چسباندن نان به 
تنور دالل هاي باالنش��ين، در حال افزايش سرمايه هاي 
در گردش و البته جبران زيان هاي انباشته قبلي هستند.  
قيمت گذاري در بخش خصوصي در حالي بسيار متغير 
و گاهي شگفتانه است كه بسياري از كارشناسان حوزه 
خودرو عقيده دارند تقريبا هزينه هاي توليد محصوالت 
چيني به معناي حمل و نقل، هزينه هاي گمركي و پولي 
و حتي ترخيص و توليد نزديك به هم هس��تند. به اين 

ترتيب اختالف قيمت چند ده و چند صد ميليون توماني 
محصوالت گاهي در يك سگمنت بسيار عجيب به نظر 
مي رسد و شايد بهتر است ريشه اين تفاوت ها را در خلوص 
وجدان اي��ن توليد كنندگان و عدم وج��ود نظارت هاي 
كارشناسي جست وجو كرد. براي مثال هزينه هاي مرتبط 
با توليد در داخل كشور تقريبا براي خودروهاي تيگو7، 
هايما، جك7K، ديگنيتي، فيدليتي و فردا 5T مساوي و 
برابر با 6630 دالر است كه شامل 3 هزار و ۹00 دالر هزينه 
حمل از كشور چين به بنادر ايران، معادل يك هزار و 150 
دالر هزينه ه��اي تعرفه و عمليات گمرك و ترخيص )بر 
اساس دالر 26 هزار تومان(، يك هزار و 300 دالر هزينه 
مالي ناشي از بهره باالي سيستم بانكي كشور، هزينه هاي 
نقل و انتقال پول به واس��طه تحريم ه��اي بانكي و عدم 
امكان گشايش ال سي و 280 دالر هزينه حمل داخلي 
قطعات از بنادر به كارخانجات توليدي مي شود. با توجه 
به هزينه هاي حمل، مالي و گمركي خودروهاي مونتاژي 
و همچنين قيمت محص��والت در چين مي توان به اين 
جمع بندي رسيد كه خودروي هايماي ايران خودرو 582 
دالر و خودروي فردا 5T بيش از 11000 دالر از كارخانه 
توليدكننده اصلي قيمت باالتري دارند. خودروي ديگنيتي 
بهمن با 5 دالر اختالف قيمت در واقع هم قيمت نمونه 
خارجي در ايران فروخته مي ش��ود. همچنين خودروي 
فيدليتي بهم��ن 38۹ دالر و خودروي جكK 7 بيش از 
11000 دالر به نسبت نمونه خارجي قيمت باالتري دارند. 
يا مي توان اش��اره كرد كه شركت مديران خودرو در كنار 
قيمت نامعقول تيگو7 با قيمت يك ميليارد و 60 ميليون 
تومان، براي تيگو8 قيمت يك ميليارد و 750 تومان در نظر 
گرفته بود كه متاسفانه با بداقبالي مواجه شد و فروش آن 
به دليل عدم توجيهات محاسبات در قيمت تعيين شده 
لغو شد. به طور كلي دود آتشي كه بعضي از خودروسازان 
بخش خصوصي همراه با دالل هاي گاهي سازماندهي شده 
و حاشيه بازارساز در باغ بي برگي از قوانين نظارتي روشن 
كرده اند، دقيقا به چشم مصرف كننده مي رود. قطعا قيمت 
دستوري پتكي بر سر توليد كننده است، اما عدم نظارت بر 
قيمت گذاري هم سفره اي براي توليد كننده خواهد بود. 
حاال بايد ديد سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
و توليد كنندگان، ايدرو، وزارت صمت و سازمان بازرسي 
قصد دارند بر اين س��فره نظارت كنند يا اين سفره براي 

بي انصاف هاي حوزه توليد، پهن و رنگين مي ماند؟

ويژه



با فروش گسترده ارزهاي ديجيتال در بازارهاي آسيايي، 
قيمت بيت كوين به زير ۴۰,۰۰۰ دالر س��قوط كرد و 
براي اولين بار در ۶ ماه گذش��ته به محدوده ۳۸,۰۰۰ 
دالر رسيد. اتريوم، سوالنا و ساير ارزهاي ديجيتال اليه 
اول نيز در طي يك شبانه روز اخير با افت قيمت مواجه 
ش��دند. اين دومين مرتبه در يك ماهه اخير است كه 
قيمت بيت كوين پس از اندكي صع��ود، به كانال زير 
۴۰,۰۰۰ دالر بازمي گردد.  صبح روز گذش��ته قيمت 
بيت كوين با ريزش ۱۱ درصدي مواجه شد و تا حدود 
۳۸,۲۰۰ دالر سقوط كرد؛ سطوحي كه براي بيت كوين 
از ماه اوت ۲۰۲۱ )مرداد ۱۴۰۰( تاكنون ديده نش��ده 
بود. اين ريزش تنها مختص به بيت كوين نبوده و ساير 
ارزهاي ب��ازار نيز تحت تأثير آن، اف��ت قابل توجهي را 
به خود ديده اند. آلت كوين هاي برتر بازار )بدون احتساب 
استيبل كوين ها( مانند اتريوم، بايننس كوين، كاردانو، 
سوالنا و ريپل هركدام ريزش هاي ۶ تا ۱۰درصدي را به 
خود ديده اند. با  توجه به داده هاي كوين ماركت كپ، 
ارزش كل ب��ازار ارزه��اي ديجيتال در ۲۴ س��اعت 
گذشته با افت ۷.۸ درصدي مواجه شده و هم اكنون 
در محدوده ۱.۸۳ تريليون دالر قرار دارد. البته پس 
از آن قيمت بيت كوين كمي به س��مت باال برگشته 
اس��ت و در ۳۸,۸۵۰ دالر معامله مي شود. بازارهاي 
ارز ديجيتال مدتي است كه در محدوده حمايت هاي 
بحراني خود نوسان داشتند. ضعف كالن بازارها باعث 
فروش دارايي هاي پرخطر شده است. با ادامه يافتن 
اين اوضاع احتمال دارد شاهد افت قيمت بيت كوين 

تا ميانه كانال ۳۰,۰۰۰ دالر نيز باشيم. 

   ضرر كاربران قراردادهاي آتي 
از مرز ۷۰۰ ميليون دالر گذشت

 شكسته ش��دن حماي��ت ۴۰,۰۰۰ دالري قل��ب 
سرمايه گذاران بيت كوين و آلت كوين ها را شكست. 
سرمايه گذاران متوجه سقوط بهاي بيت كوين شده و 
رسيدن آن به كف قيمتي ۶ ماهه اخير خود را تماشا 
كردند. اين س��قوط درس��ت زماني رخ داد كه قيمت 
بيت كوين به باالترين حد چند روزه خود رسيده بود و 
محدوده ۴۳,۰۰۰ دالر را پشت سر گذاشته بود. با اين 
اتفاقات، قابل پيش بيني بود كه موقعيت هاي فراواني در 
پلتفرم هاي معامالتي مختلف، ليكوييد شوند. اكثريت 
قريب به اتفاق موقعيت هاي از دس��ت رفته، افزايش 
قيمت را نشانه گرفته  و پوزيشن هاي النگ بودند؛ زيرا 
آنان حداقل به حفظ منطقه قيمتي ۴۰,۰۰۰ دالر به 
عنوان يك مقاومت مطمئن، باور داشتند. دليل اصلي 
اين افت قيمت انقضاي قرارداد هاي آتي در روز جمعه 
كه حدود ۶۰۰ ميليون دالر قراردادهاي باز را ش��امل 
مي ش��د، عنوان شده اس��ت. آن طور كه تحليل گران 
مي گويند داليل ديگري چ��ون ممنوعيت مبادله و 
استخراج ارزهاي ديجيتال در روسيه تاثير به نسبت 
كمتري در اين افت قيمتي داش��ته اند. كارشناسان 
همچنين معتقدند انقضاي قراردادهاي اختيار معامله 
در روز جمعه دليل اصلي اين نوسان شديد بوده است. 

ميشائل ون دي پوپ در اين رابطه مي افزايد: »قيمت 
بيت كوين نمي توانست در طوالني مدت در محدوده 
۴۲,۴۰۰ دالر ت��ا ۴۲,۷۰۰ دالر باقي  بماند. بنابراين 
اين بمب بايد منفجر مي شد تا روند نزولي ادامه داشته 
باشد و قيمت به پايين ترين حد خود برسد كه اينگونه 
هم ش��د.« اين روند نزولي مدت ها در راه بود و برخي 
تحليل گران محافظه كار نيز پيش بيني مي كردند كه 
قيمت در ماه ژانويه )دي( به ۳۰,۰۰۰ دالر و حتي كمتر 
برسد. بر اساس داده هاي به دست آمده، طي ۱۲ ساعت، 
افت قيمت بيت كوين و آلت كوين ها در يك روز گذشته 
حدود ۷۲۵ ميليون دالر به كاربران قراردادهاي آتي 
ضرر زده است. بخش عمده قراردادهاي ليكوييدشده 
هم موقعيت النگ )خريد( بودند. ۲۹۲ ميليون دالر از 
اين رقم مربوط به قراردادهاي بيت كوين بوده است. در 
بازار سرخ رنگ جمعه بهاي بيت كوين تا ۳۸,۲۲۰ دالر 
پايين رفت و قيم��ت اتريوم هم به ناحيه ۲,۸۰۰ دالر 
سقوط كرد. اتريوم با ۱۶۳ ميليون دالر و سوالنا نيز با 
۱۰.۹ ميليون دالر در رتبه هاي بعدي ليكوييد شدن 
قرار گرفته اند. همچنين در ميان صرافي ها، بايننس 
با ۱۷۳ ميليون دالر بيشترين حجم ليكوييد شدن 
را ب��ه خود اختصاص داد كه از اين مقدار ۹۱ درصد 
آنه��ا موقعيت هاي خريد )پوزيش��ن الن��گ( بود. 
صرافي متمرك��ز آس��يايي »Okex« نيز با ۱۷۰ 
ميليون دالر در رتبه بعدي قرار گرفته اس��ت. اكثر 
موقعيت هاي ليكوييدشده در اين صرافي نيز مثل 
بايننس، پوزيشن هاي النگ بوده است. بزرگ ترين 

تك سفارش ليكوييدشده نيز متعلق به بيتمكس و 
جفت ارز دالر/ بيت كوين بود كه در طي اين سفارش 

۹.۹۱ ميليون دالر ليكوييد شد.

   پيتر شيف: قيمت بيت كوين
 به زير ۳۰ هزار دالر سقوط مي كند

پيت��ر ش��يف، از حاميان ط��ال و منتقد سرس��خت 
بيت كوين، با اظهار خوشحالي از سقوط اخير قيمت 
اي��ن ارز ديجيتال، در توييتر خود نوش��ته اس��ت كه 
بيت كوين خط گردن باالي الگوي سروشانه معكوس 
را شكسته است و پيش بيني كرده است كه قيمت آن 
در ادامه به زير ۳۰ هزار دالر سقوط مي كند. بر اساس 
يادداشت تحقيقاتي دلفي ديجيتال، سرمايه گذاران با 
افزايش نرخ بهره مواجه  ش��ده اند كه اين امر بر قيمت 
دارايي  هاي پرخطر تأثير مي گذارد. دلفي ديجيتال در 
اين باره مي نويسد: »آخرين جهش در نرخ بازده اوراق 
قرضه به ويژه اوراق خزانه اياالت متحده، ِورد زبان همه 
فعالين بازار شده است؛ زيرا سرمايه گذاران همچنان 
قيمت هاي مدنظر خود را با جدول زماني سياست هاي 
انقباضي اعالم شده منطبق مي كنند. قيمت گذاري 
فعلي بازار در حال حاضر با حداقل ۴ افزايش نرخ بازده 
در سال جاري و با احتمال پنجمين افزايش نرخ بازده 
در طي هفته پيش رو تخمين زده مي شود. در حالي كه 
بسياري بر مقدار بازده اسمي متمركز شده اند، به نظر ما 
افزايش اخير بازدهي واقعي، به ويژه براي دارايي هاي 

غيرموّلدي چون بيت كوين و طال مهم تر است.« 

     جريمه ۲.۴ ميليارد دالري كسب وكارهاي 
ارز ديجيتال توسط كميسيون بورس امريكا

داده هاي به دس��ت آمده حاكي از آن است كه سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار امري��كا )SEC( از س��ال ۲۰۱۳ 
)۱۳۹۱( در مجموع ۹۷ اقدام حقوقي عليه فعاالن حوزه 
ارزهاي ديجيتال ترتيب داده اس��ت كه از اين تعداد ۲۰ 
مورد آن مربوط به سال ميالدي گذشته است. سازمان 
بورس و اوراق بهادار امريكا، از س��ال ۲۰۱۳ تاكنون در 
مجموع ح��دود ۲.۳۵ ميليارد دالر جريم��ه مرتبط با 
دارايي هاي ديجيتال صادر كرده اس��ت. ۵۸ مورد از اين 
۹۷ ش��كايت، دعاوي قضايي و ۳۹ مورد مابقي دعاوي 
اداري بوده ان��د. از اين ۲.۲۵ ميليارد دالر، ۱.۷۱ ميليارد 
دالر آن مرتبط با دعاوي قضايي بوده و ۶۴۰ ميليون دالر 
مابقي آن، از اقدامات حقوقي اداري به دست آمده است. 
اكثر اين اتهامات گريبان شركت هاي حقوقي را گرفته، 
به طوري كه ۱.۸۶ ميلي��ارد دالر از جرايم، مرتبط با اين 
گروه بوده اس��ت. ۴۹۰ ميليون دالر مابقي نيز مرتبط با 
افراد حقيقي است. هرچند اولين جريمه SEC در سال 
۲۰۱۳ )۱۳۹۱( يكي از فعاالن ارزهاي ديجيتال را هدف 
گرفت؛ اما در عمل اين جرايم از سال ۲۰۱۷ )۱۳۹۵( آغاز 
شدند زيرا در آن ۴ سال از ۶ مورد قضايي، تنها يك مورد 
آن به صدور جريمه منتج شده بود. از ۹۷ اقدام حقوقي 
اين سازمان، ۲۰ مورد آن در سال ميالدي گذشته صورت 
گرفته است كه ۱۴ مورد مرتبط با دعاوي قضايي و ۶ مورد 
مابقي مرتبط با پرونده هاي اداري مي شود. ۷۰ درصد از 
 )ICO( اين ۲۰ اقدام حقوقي، به عرضه هاي اوليه سكه
تعلق داشته اند. همچنين از ۲۰ اقدام اجرايي كميسيون 
بورس و اوراق بهادار امريكا كه در س��ال گذش��ته انجام 
ش��د، ۶۵ درصد ادعاي تقل��ب، ۸۰ درصد ادعاي نقض 
ثبت اوراق بهادار و ۵۵ درصد آنها شامل هر دو اين موارد 
مي شدند. احتمال دارد سخت گيري هاي اخير SEC در 
حوزه ارزهاي ديجيتال با انتصاب گري گنسلر به رياست 
اين سازمان در آوريل ۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( مرتبط 
باشد. افزايش قابل توجه پرونده هاي SEC بين ماه هاي 
مه )ارديبهشت( تا سپتامبر )شهريور( مويد اين احتمال 
است. SEC در اين بازه زماني اولين اقدامات حقوقي خود 
را عليه يك پلتفرم وام دهي ارزهاي ديجيتال، يك صرافي 
دارايي كه به طور قانوني ثبت نشده بود و همچنين يك 
كسب وكار وام دهي غيرمتمركز ترتيب داد. همچنين در 
يك اقدام اجرايي يكي از بزرگ ترين محكوميت هاي مالي 
پس از ICO تلگرام تاكن��ون را اعمال كرد. آبه چرنين، 
معاون تحقيقات كرنراستون، مدعي شد كه انتظار مي رود 
اين اقدامات سخت گيرانه در سال ميالدي جديد نيز ادامه 
يابد. چرنين افزود: »با توجه به افزايش تمركز SEC بر اين 
حوزه، در س��ال جديد ممكن است شاهد اين باشيم كه 
SEC نظارت بيشتري روي فعاالن بازار ارزهاي ديجيتال 
از قبيل پلتفرم هاي ديفاي اعمال كند.« در اواخر دسامبر 
۲۰۲۱ )دي ۱۴۰۰(، پ��س از انتش��ار اخباري مبني بر 
 ،SEC كناره گيري االد رويسمان از عضويت هيات مديره
گنسلر از كوري فراير خواس��ت تا براي مشاوره دادن به 
سازمان نظارت بر ارزهاي ديجيتال به عضويت آن در آيد.

دنياي فناورياخبار

ادامه از صفحه اول
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دكل هاي مخابراتي 
خطري ندارند

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: تشعشعات 
امواج الكترومغناطيسي اطراف دكل هاي مخابراتي 
تلفن همراه، بسيار كمتر از حد استانداردهاي ملي و 
جهاني است و هيچ خطري براي سالمت افراد ندارد. 
به گزارش ايسنا، يكي از نگراني هايي كه با ورود ابزار 
ديجيتالي به زندگي افراد افزايش يافته، بيماري هاي 
ناش��ي از تشعش��عات راديويي اس��ت. ب��ا افزايش 
بيماري هاي جوامع امروزي از جمله س��رطان هاي 
شناخته شده و ناشناخته، اين گمان ميان عامه مردم 
تقويت شده و بس��ياري تصور مي كنند تشعشعات 
حاصل از دكل هاي موبايل يكي از مهم ترين داليل 
ابتال به انواع س��رطان اس��ت، هر چند اين موضوع 
تاكنون به صورت علمي ثابت نش��ده است. اگر چه 
ضرر تشعشعات راديويي صددرصد به اثبات نرسيده، 
اما برخي همچنان نگران تأثيرات آن بر بيماري ها و 
خصوصًا سرطان هاي مختلف هستند. البته سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي تشعش��عات 
پرتوهاي راديويي را به صورت دوره اي اندازه گيري 
و اعالم مي كند كه غالبًا اين تشعشعات كمتر از حد 
استاندارد ملي است كه مي تواند نگراني ها را در اين 
مورد كاهش دهد. در اين راستا عيسي زارع پور -وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات- در اينستاگرام، با اشاره 
به كندي اينترنت در يكي از محله هاي شهر توضيح 
داد: زماني كه س��رعت را تست كردم، ديدم سرعت 
زير يك مگ اس��ت. فوري لوكيشن و اسكرين شات 
نتيجه »تست سرعت« را براي همكارانم فرستادم 
تا پيگي��ري كنند و گ��زارش بدهند. وقت��ي كه به 
وزارتخانه برگشتم، نمايندگان دو اپراتور اصلي رفته 
بودند به همان موقعيت و وضعيت را بررس��ي كرده 
بودند و هر دو گزارش دادند. وي ادامه داد: بر اساس 
گزارش جمع بندي همكاران��م، يكي از داليل مهم 
بروز اين مشكل در آن منطقه، عدم اجازه ساكنين 
محل براي نصب دكل مخابراتي روي پش��ت بام ها 
است؛ مشكلي كه تقريبا در همه جاي كشور هست. 
متاسفانه اينگونه جا افتاده كه دكل هاي مخابراتي 
مضر هستند و باعث ايجاد مشكالت متعدد جسمي 
و روحي مي ش��وند كه اصال تصور درس��تي نيست. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: 
بر اساس بررس��ي هاي مداوم همكارانم در سازمان 
تنظيم مقررات، تشعشعات امواج الكترومغناطيسي 
اطراف دكل هاي مخابراتي تلفن همراه، بسيار كمتر 
از حد استانداردهاي ملي و جهاني است و هيچ خطري 
براي سالمت افراد ندارد. البته به خاطر سابقه ذهني 
هموطنان در اين خصوص، م��ردم از اين دكل هاي 
بي خطر مي ترس��ند و براي آنها نوعي ناامني رواني 
ايجاد مي كند. تجميع، استتار و زيباسازي آنتن هاي 
تلفن همراه يكي از اقداماتي اس��ت ك��ه مي تواند در 
كاهش نگراني مردم در اين زمينه موثر باش��د كه در 
دس��تور كار اپراتورهاي مخابراتي است. چند نمونه 
از اين دكل ها را كه در مش��هد و اصفهان اجرا ش��ده 
گذاشتيم. به زودي اپليكيشني راه اندازي مي شود كه 
مردم بتوانند در هر ساعت از شبانه روز وضعيت شبكه 
در نقطه حضور خود را به ما منعكس كنند و اگه كسي 
هم نگراني در خصوص ميزان تشعشع در محل زندگي 
يا كارش داشت مي تواند از اين طريق درخواستش را 
ثبت كند تا همكارانم براي بررسي به محل اعزام شوند.

بن بست مالياتي 1۴۰1
 بازار س��رمايه سوءاستفاده كرد و امسال نيز ظاهرا 
قصد دارد به  طور مستقيم دست در جيب مردم كند. 
وقتي دولت بدون توسعه پايه هاي مالياتي در حال 
تامين منابع مورد نياز خود از دارايي هاي مردم است، 
طبيعي است كه مردم به محض مواجهه عيني با اين 
رويكرد از خود خواهند پرسيد، چرا دولت به جاي 
اين روش هاي غيراصولي، هزينه هاي خود را كاهش 
نمي دهد؟ چرا افزايش حقوق ها را ۱۰ درصد اعالم 
كرده اما دريافتي صدا و س��يما را باالي ۵۰ درصد 
افزايش داده است؟ اين همه موسسه فرهنگي ريز 
و درشت كه معلوم نيست چه آورده اي براي كشور 
دارن��د كه ب��ا افزايش بودجه ه��اي نجومي مواجه 
مي شوند، در حالي كه هزينه هاي آنان قرار است از 
جيب ملت پرداخت شود. سال آينده كه مردم براي 
سند زدن معامالت ملكي خود، متوجه شوند بايد 
درصدهاي بسيار بااليي را به عنوان ماليات پرداخت 
كنند، واكنش نش��ان خواهند داد و اين رويكردها 
بدون ترديد تبعاتي در كش��ور ايج��اد مي كند. به 
نظر مي رس��د وزن كارشناسي مجلس به اندازه اي 
نيست كه متوجه تبعات تصميم گيري خود باشد. 
پيرمردي كه بازنشسته اس��ت و ۵ ميليون حقوق 
بازنشستگي دريافت مي كند و سال ها قبل ملكي 
را در نقطه اي خريداري كرده و امروز به دليل تورم 
برآمده از سوءمديريت هاي سيستماتيك اين ملك 
چند ميليارد قيمت پيدا كرده، حتي قادر به پرداخت 
شارژ ماهيانه ملك خود نيست، چه برسد كه بخواهد 
ماليات هاي هنگفت مورد نظ��ر دولت و مجلس را 
پرداخت كند. جالب اينجاست كه در قوانين مصوب، 
هزاران حفره براي رويكردهاي سوداگرانه و رانتي 
تعبيه شده است؛ اما در مواجهه با طبقات گوناگون 

مردمي، شمشير را از رو بسته است.

اشتباه ماليات از خانه هاي خالي
 اج��اره آن را پرداخت كنند. از س��وي ديگر، هيچ 
بانك اطالعاتي جامعي براي شناسايي واحدهاي 
خالي در كش��ور وجود ندارد كه يستم بتواند اقدام 
به دريافت ماليات از س��رمايه گذاران كند. اين ايده 
به جز اينكه باعث نارضايت��ي خانواده هاي ايراني 
شود، هيچ فايده اي نداشته است. بسياري از كساني 
كه در حوزه مسكن سركيه گذاري مي كنند، افراد 
بازنشسته و مردان و زناني هستند كه با هدف گذران 
زندگي خود اقدام به س��رمايه گذاري در اين حزوه 
كرده اند. دولت به جاي اين رويكردهاي پليس��ي 
بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه فضاي الزم براي 
سرمايه گذاري بيشتر در حوزه مسكن فراهم شود. 
از دل اين نهضت س��اخت و س��از مردمي است كه 
ثبات در بازار مسكن و بازار رهن و اجاره كشور ايجاد 
مي شود و بخشي از نوس��انات فعلي مهار مي شود. 
اما تداوم اين رويكردهاي اشتباه باعث خواهد شد 
تا اقبال ايرانيان به سرمايه گذاري در ساير كشورها 
افزاي��ش پيدا كند. تجربه تلخي ك��ه اين روزها در 
خصوص بازار مسكن كشور تركيه و اقبال ايرانيان به 

آن شكل گرفته است.

تورم و معماي كسري بودجه
با وجود آنكه دولت اعالم كرده كه ميزان فروش نفت 
و دسترسي به درآمدهاي حاصل از آن، در ماه هاي 
گذش��ته بهبود يافته اما هنوز فاصله اي طوالني با 
شرايط عادي وجود دارد و اگر راهي براي دسترسي 
به منابع درآمدي گسترده در سال ۱۴۰۱ پيدا نشود، 
دولت دو راهكار بيشتر نخواهد داشت. يا بايد هزينه ها 
كاهش پيدا كند كه با توجه به سهم باالي هزينه هاي 
جاري امري بعيد است يا بايد از محل هاي مختلف، 
درآمدهايي جديد پيدا شود كه به محض حركت به 
سمت منابع بانك مركزي، افزايش دوباره تورم را به 
همراه خواهد داشت. پاسخ بسياري از سواالتي كه 
اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با آنها مواجه بوده 
هنوز نامعلوم اس��ت و از اين رو سرنوشت نرخ تورم 

در سال آينده نيز همچنان نامشخص خواهد بود.

تاييد قانون جديد
عليه شركت هاي فناوري

كميته قضايي سناي امريكا اليحه  اي را تاييد كرد 
كه اجازه نمي دهد شركت هاي بزرگي مانند آمازون 
كسب و كار خودش��ان را در وب سايت هايشان به 
بقيه ترجيح دهند. به گ��زارش خبرگزاري مهر به 
نقل از رويترز، اين درحالي اس��ت كه مديران ارشد 
ش��ركت هاي بزرگ مانند تيم ك��وك از اپل براي 
تصويب نش��دن اين اليحه البي هاي بزرگي انجام 
داده بودند. بزرگ ترين شركت هاي فناوري از جمله 
متا و اپل با اتهام سوءاس��تفاده از ق��درت بي حدو 
حصرشان در بازار، تحت فش��ار كنگره امريكا قرار 
دارند. به همين دليل فهرستي بلندباال از لوايح براي 
كنترل آنها ارايه شده اما تاكنون هيچيك از اقدامات 
مذكور به قانون تبديل نش��ده اس��ت. قانونگذاران 
به نسخه اي اصالح ش��ده از اليحه راي داده اند كه 
توسط ايمي كلوبوچار و چاك گرسلي، سناتورهاي 
امريكايي ارايه شده است. در اليحه مذكور تعريف 
از شركت هايي كه مشمول آن مي شوند گسترده تر 
شده است. به اين ترتيب شركت هايي مانند تيك 
تاك )اپ اش��تراك گذاري ويدئو( نيز مشمول آن 
مي شوند. همچنين در اين قانون ذكر شده شركت ها 
نبايد داده هايشان را با موسسات ديگري به اشتراك 
بگذارند كه تهديدي براي امنيت ملي امريكا به شمار 
مي روند. كلوبوچار، رييس پنل آنتي تراست پس از 
راي گيري درباره تصويب قان��ون اعالم كرد با تيم 
كوك )مديرارشداجرايي اپل( و ساندار پيچاي )مدير 

ارشد اجرايي گوگل( صحبت كرده است.

بهاي بيت كوين در معامالت آسيايي امروز به ۳۸,۶۴۲ دالر نيز رسيد

سقوط مجدد بيت كوين به زير ۴۰ هزار دالر

سرعت گرفتن اقدامات دولت سيزدهم 
در استفاده از ظرفيت دارايي هاي ديجيتال

 بيت كوين در يك شبانه روز، نزديك به ۱۱ درصد كاهش قيمت داشته است. اتريوم با ۱۰ درصد 
كاهش بها به ۲,۸۴۱ دالر رسيده و ارزهاي ديگري مثل سوالنا و كاردانو نيز به ترتيب، افت قيمتي 

۹ درصدي و ۱۰ درصدي را در نمودار قيمتي خود مشاهده كردند.

برش
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مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای  /خانم حسين منتظريانی فرزند فتح اله بشماره 
شناسنامه ۱۲۸ صادره از کرمانشاه در ششدانگ ساختمان  به مساحت ۱۰۱/۰6 
متر مربع در قس�متی از پالک باقيمانده ۱۸۲- اصل�ی واقع در بخش ۳ حومه 
کرمانشاه خريداری از مالک رسمی آقای کريم عزيزی فرد محرز  گرديده است. 
لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی ميشود در 
صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند ميتوانند از تاريخ انتش�ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲     تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱6

۱۲/م الف/۲۲۴۴

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سعيد سليم فر- رئيس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه

نظربه دستورمواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضيانی که درهيات موضوع ماده يک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد رسيدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 

ورای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد
امالک متقاضيان واقع در قريه امير رود  پالک ۲6 اصلی بخش ۲ قشالقی

۸۳۵ فرعی آقا/ خانم يونس ابراهيم زاده فرزند اکبر  نس�بت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت ۱۴6/۷۸ مترمربع خريداری بدون واسطه/ با واسطه 

از ترانه شادمان 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی وماده ۱۳ آئين نامه مربوطه اين آگهی در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق اين 
روزنامه محلی / کثيراالنتشار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ، 
رای هيات الصاق تا درصورتيکه اش�خاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند . معترض بايد ظرف 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبا درت به تقديم داد خواست به دادگاه عمومی محل 
نمايد و گواهی تقديم دادخواس�ت به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد  يا معترض گواهی تقديم داد خواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبا درت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نيست . بديهی است برابر ماده ۱۳ آئين نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هيات پس 
از تنظيم اظهار نامه حاوی تحديد حدود ،مراتب را در اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود  
 به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نس�بت به امالک در جريان ثبت و فاقد 
سا بقه تحديدحدود ،واحد ثبتی  آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر 

می نمايد. م الف ۱۲6۱۳۹۷
تاريخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۱۱/۲

تاريخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۱۱/۱6

آکهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

صفر رضوانی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات كشور گفت: لزوم 
همگرايي مقررات گذاري براي صنعت استخراج، رمز ارز بانك 
مركزي )CDBC( و قانون گذاري براي دارايي ديجيتال 
 در راستاي اس��ناد تحول دولت اس��ت. رضا باقري اصل

 در گفت وگو با ايرنا به تشريح وضعيت دارايي هاي ديجيتال و 
اقدامات دولت در اين باره پرداخت. وي گفت: شتاب توسعه 
فناوري اطالعات نسبت به قبل، با سرعت بيشتري همراه 
شده است. در سال هاي اخير با ظهور تكنولوژي هاي جديد 
رو به رو هستيم كه هر كدام مي توانند نسبت به دوره خود 
ساختارشكنانه باشند و بسياري از پيش فرض هاي نظام 
اقتصادي و اداري س��نتي را دستخوش تغيير كنند. اين 
فناوري ها، پنجره فرصتي با محدوديت زماني مشخص 
را بر روي ما باز مي كنند. تنه��ا در يك برهه زماني كوتاه 
است كه مي توانيم بهترين استفاده را از آنها ببريم و خود 
را به عنوان عضوي از بازيگران اي��ن فناوري ها در جهان 
معرفي كنيم و از منافع آن در تحول ديجيتالي كشور نيز 
بهره ببريم. باقري اصل تاكيد كرد: اكنون فناوري دفتركل 
توزيع شده، DLT و بالك چين جلوي روي ما است. اين 
فناوري به طور خاص و نيز با تركيب و بهره گيري از ساير 
فناوري هاي نوظهور نظير استفاده از فناوري هاي رايانش 
ابري، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا ارزش افزوده بيشتري 
را در اقتصاد ديجيتال خلق مي كند. كشورها براي رويارويي 
با اين فناوري، رويكردهاي مخلتفي داشته اند. الزم است ما 
نيز براي استفاده از اين فناوري، رويكردهاي مواجهه با آن 
را در كشور با يك چشم انداز بلندمدت ترسيم كنيم. دبير 
شوراي اجرايي فناوري اطالعات درباره پيش فرض هايي 
كه در حوزه فناوري وجود دارد، گفت: ما بايد بدانيم فناوري 
دفتر كل توزيع شده، صرفا زنجيره بلوكي نيست، زنجيره 
بلوكي صرفا بيت كوين نيست و درباره بيت كوين نيز صرفا 

استخراج آن مساله نيست.

    فرصت 1۰ ساله 
براي استفاده از فناوري بالك چين

باقري اصل تاكيد كرد: كاربردهاي فناوري دفتركل توزيع 
شده باالتر از نمونه هاي مختلف رمزارز است. بايد به خاطر 
داشته باشيم كه فرصت استفاده از اين فناوري، اندك است 
و بايد در آن پيشرو باشيم. اين فناوري بيش حدود ۱۰ سال 
است وارد دنيا شده و دوره شكوفايي تا بلوغ آن تا حداكثر 
۱۰ سال ديگر ادامه دارد. اگر ساختارهاي خود را متناسب 
با آن تنظيم نكنيم، از اين فن��اوري دور خواهيم ماند. وي 

تصريح كرد: در حوزه رمزارزها مي توانيم سه رويكرد داشت 
باشيم. يك راه اين است كه ممنوعيت را به عنوان سياست 
اتخاذ كنيم، راه ديگر در پيش گرفتن انفعال است كه به نظر 
مي رسد در چند سال اخير ما كمي منفعل عمل كرده ايم. 
انتخاب ديگر ما مي تواند مديريت بهينه فرصت هايي باشد 
كه در اين صنعت وجود دارد. در اين مواجهه با فرصت بايد 
بدانيم كه چ��ه چيزهايي بايد در رويكردهاي حكمراني و 
قوانين ما تغيير كند تا از اين فناوري بيشترين استفاده را 
ببريم. باقري اصل افزود: سياست گذاري و تنظيم قوانين 
و مقررات دارايي هاي ديجيتال از س��ال ۲۰۱۴ در جهان 
آغاز شد تا كش��ورها با اين فناوري مواجه شوند و بتوانند 
از اين فرصت استفاده كنند. وضع قوانين باعث مي شود 
امكان مديري��ت دارايي هاي س��رمايه گذاران در قالب 
ابزارهاي مختلف وجود داش��ته باشد. وي تصريح كرد: 
يكي از چالش هاي مهم اين حوزه، حفاظت از دارايي هاي 
اشخاص است. اين نوع دارايي ها در مقابل ساير دارايي هاي 
موجود در دنيا مانند اوراق بهادار ريسك بيشتري دارند و 
همين مساله به ضرورت سياست گذاري  درست در اين 
عرصه افزوده است. ما نيز بايد در آينده با تنظيم مقررات و 
سياست گذاري درست، ريسك ورود به اين بازار را كاهش 

داده و از دارايي ها و داده هاي مردم محافظت كنيم.

   لزوم مواجه فعال در حوزه 
سياست گذاري دارايي هاي ديجيتال

دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات تصريح كرد: روي 
ديگر مس��اله حفاظت از منابع عموم��ي، امنيت ملي و 
حكمراني پولي كشور است همچنين در مواجهه با اين 
فناوري يكسري مسائل مانند ماليات، مقابله با پولشويي 
مطرح است. به نظر مي رسد حتي برخي از اين دارايي هاي 
ديجيتال در صورت ع��دم تنظيم گري قدرت تخريبي 
نسبت به اقتصاد كشور نيز داشته باشند. اين مسائل بايد در 
شيوه حكمراني و مقررات گذاري مورد توجه قرار بگيرد و تا 
آسيب آن بيشتر نشده، مواجه فعال با اين فناوري داشته 
باشند تا ذينفعان، حاكميت و مردم بتوانند از آن استفاده 
مفيد كنند. وي خاطرنشان كرد: مس��اله بعدي ايجاد 
فرصتي براي كسب وكارهاي نوين و توسعه اين فناوري 
در كاربردهاي مختلف و تركيب آن با س��اير فناوري ها 
است. اين رويكرد بستري را فراهم مي كند تا بتوانيم سهم 
اقتصادي ديجيتال خود كه اكنون ۶ درصد اس��ت را با 

استفاده از اين تكنولوژي به بيش از ۱۰ درصد برسانيم. 



تعادل |
ارزيابي آمارها نش��ان مي دهد، ميزان صادرات ايران به 
روسيه تا پايان آذرماه فقط 400 ميليون دالر بوده است؛ 
يعني سهم بس��يار ناچيز از كيك 540 ميليارد دالري 
روسيه با جهان. روسيه معتقد است؛ اگر مي خواهد اقتصاد 
قوي داشته باشد بايد با كشورهاي همسايه خود استراتژي 
تقويت كننده را دنبال كند. اما استراتژي تجاري ما در برابر 
همسايگان و تزارها چه بوده؛ كارنامه ضعيف با ارقام بسيار 
پايين صادراتي. برخي صادركنندگان با تاييد ضعف در 
تجارت با روسيه از تغيير رويكردها و سياست هاي تجاري 
مي گويند. موانعي كه بايد رفع شود و اقداماتي كه بايد 
انجام ش��ود، مثل برقراري مبادالت بانكي و ايجاد 
 كريدور سبز. حال متولي س��ازمان توسعه تجارت 
پيش بيني كرده كه صادرات ميليون دالري ايران به 
روسيه را طي چند سال به 8 ميليارد دالر مي رساند. 
رقمي كه به گفته برخي از فعاالن اقتصادي شدني 
است، اما به ش��رط اينكه ظرفيت ها شناسايي شود 
و گير وبندهاي تجاري از ميان برداشته شود. البته 
بايد ديد كه آيا دولت روسيه هم براي واردات از ايران 
پس از س��فر رييس دولت س��يزدهم به اين كشور، 

تحركات تجاري انجام خواهد داد يا خير. 

    صادرات به روسيه فقط 400 ميليون دالر! 
بررس��ي آخرين وضعيت تجارت ايران و روس��يه نشان 
مي دهد كه در ۹ ماه نخست امسال 8۲8 هزار و ۶0۲ تن 
كاال ب��ه ارزش 4۳۲ ميليون و 88۷ و ۳۹۲ دالر صادرات 
داشته ايم و در مقابل ۲ ميليون و ۷۲۹ هزار و 88۹ تن كاال 
به ارزش يك ميليارد و ۲۲4 ميليون و ۱۱۹ هزار و ۹۳0 
دالر واردات انجام شده است. همچنين در ۹ ماهه سال 
گذشته، 548 هزار و 5۷۷ تن كاال به ارزش ۲۷5 ميليون 
و ۲۹۳ هزار و ۲8۱ دالر صادرات به روسيه داشتيم و در 
مقاب��ل ۲ ميليون و 4۶8 ه��زار و ۱50 تن كاال به ارزش 
80۱ ميليون و ۹۷0 هزار و ۳۲۷ دالر واردات انجام شده 
بود. بنابر آمارها، واردات از روس��يه رشد ۱۱ درصدي در 
وزن و 5۳ درصدي در ارزش داشته است. هرچند ميزان 
صادرات به اين كش��ور در ۹ ماه س��ال جاري در قياس 
با مدت مش��ابه پارسال، رش��د 58 درصدي در ارزش و 
رش��د 5۱ درصدي در وزن را نشان مي دهد، اما اين رقم 
صادراتي با توجه به روابط محكم سياسي دو كشور بسيار 
 پايين است. همچنين بررس��ي ها نشان مي دهد كه در

 ۹ ماه ابتدايي سال ۱400، در مجموع ۶۲ درصد كاالهاي 
صادراتي به روسيه را محصوالت كشاورزي و مواد غذايي 

شامل شيالت و لبنيات تشكيل داده است.

    صادرات 8 ميلياردي در راه است؟!
حال با توجه به سفر اخير رييس دولت سيزدهم به روسيه، 
برخي پيش بيني كردند، ك��ه اين امكان وجود دارد كه 
صادرات ايران به روسيه افزايش يابد. به طوري كه رييس 
سازمان توس��عه تجارت در يك برنامه تلويزيوني گفته 
است كه صادرات به روسيه ۱5 برابر افزايش مي يابد. او 
گفته كه برنامه حداقلي را تعريف كرده ايم كه بر اساس 
آن تا 4 س��ال آينده صادرات ما به روسيه به ۷.5 ميليارد 
دالر برسد يعني ۱5 برابر افزايش پيدا كند. البته جدا از 
اينكه آمارها بر كاهش روابط تجاري بين ايران و روسيه 
مهر تاييد مي زند، عليرضا پيمان پاك هم با اين گزاره كه 
مراودات تجاري روسيه با دنيا حدود ۶00 ميليارد دالر 
است، مي گويد كه س��هم ايران از واردات ۳00 ميليارد 
دالري روسيه، از حدود ۳50 تا 400 ميليون دالر بيشتر 
نيست. يعني سهم بسيار ناچيز از كيك تجارت يك كشور 

بزرگ كه از قضا دوست وهم پيمان سياسي ماست. 
پيمان پاك با بيان اينكه اقتصاد روسيه و ايران مي تواند 
مكمل هم باش��د، اف��زوده: اي��ران ظرفي��ت خوبي در 
بخش هاي مختلف از جمله كش��اورزي براي صادرات و 
تأمين كاالها و محصوالت مورد نياز روسيه دارد و مي تواند 
بخش عمده اي از واردات 8 ميليارد دالري روس��يه در 
بخش كش��اورزي را تأمين كند. رييس سازمان توسعه 
تجارت همچنين با اشاره به لزوم فراهم شدن و توسعه 

زيرساخت هاي الزم براي صادرات بيان كرده كه برنامه ما 
افزايش دو برابري صادرات غير نفتي كشور و رساندن آن 
به عدد ۷0 ميليارد دالر است و ظرفيت هاي خوبي براي 
رسيدن به اين هدف داريم. او ضمن مهم شمردن طرح 
كريدور شمال - جنوب در توسعه روابط اقتصادي ايران و 
روسيه گفته است: ما در حوزه هاي صنعت و كشاورزي و 
نفت و پتروشيمي و گردشگري ظرفيت هاي خوبي براي 

توسعه روابط و تقويت همكاري ها داريم. 

    وقتي روسيه همسايگانش را به ما 
ترجيح مي دهد! 

در همين حال، عضو اتاق مش��ترك ايران و روسيه، در 
اظهاراتي گفته است كه روسيه به طور ميانگين ساالنه 
5۳0 تا 540 ميليارد دالر با كش��ورهاي جهان مبادله 
تجاري دارد كه 45 درصد از اين مبادالت با كش��ورهاي 
همسايه خودش است. در واقع روسيه هم اعتقاد دارد كه 
اگر مي خواهد اقتصاد قوي داشته باشد بايد با كشورهاي 
همس��ايه خود اس��تراتژي تقويت كننده را دنبال كند. 
از طرف ديگر روس��يه براي ايران مهم اس��ت زيرا ما هم 
موقعيت ژئوپليتيك ويژه اي داريم و هم با توجه به عناصر 
جغرافيايي و ق��درت ملي، اجتماعي و فن��ي كه داريم 
مي توانيم به قطب منطقه تبديل شويم. جاللي فر عنوان 
كرده: روس��يه با شناختي كه از موقعيت و ظرفيت هاي 
ايران دارد اس��تراتژي اش اين است كه از قلمروي ايران 
يعني همان كريدور ش��مال-جنوب اي��ران، مبادالت 
كااليي خود را به كشورهاي آفريقاي شرقي، هندوستان، 
كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، پاكستان و برخي از 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي انجام دهد. به گفته او، 
نقش دو كشور ايران و روسيه در فعال سازي اين كريدور 
بسيار مهم است بنابراين براي راه اندازي كريدور شمال به 
جنوب و زيرساخت هاي مورد نياز، الزم است كه روساي 

جمهور دو كشور بحث هاي كالن را داشته باشند.
اين فعال اقتصادي همچنين گفته اس��ت كه روس��يه 
مي خواهد توسعه اقتصادي با ايران را به گونه اي افزايش 
دهد كه به بازارهاي ديگر هم دست يابد، براي اين مهم نيز 
حاضر است حتي نسبت به برقراري تجارت آزاد اقدام كند. 
به گفته او، هم اكنون بسياري از شركت هاي روسي آماده 
سرمايه گذاري در مناطق آزاد ايران همچون منطقه آزاد 
انزلي و چابهار هستند. از سويي ديگر نيز يكي از شركاي 
اصلي اين مسير كشور هند است كه حدود ۱۲ ميليارد 
دالر با روس��يه مبادالت تجاري دارد. اگر ايران بتواند با 
روسيه پيوندهاي اقتصادي را توسعه دهد، با استفاده از 

موقعيت ژئوپليتيك اين كشور مي تواند عالوه بر روسيه 
به بازارهاي كشورهاي آسياي مركزي نيز دسترسي پيدا 
كند. البته او با بيان اينكه كل مب��ادالت تجاري ايران و 
روسيه ۲.۷ ميليارد دالر است، پيش بيني كرده كه شايد 
امسال به ۳ ميليارد دالر برسد. از سويي ديگر بررسي ها 
نشان مي دهد كه كل واردات ساالنه روسيه ميانگين ۲40 
ميليارد دالر است كه طي ۹ ماه ۲0۲۱ از اين ميزان ۷8 
ميليارد دالر مختص ۱0 گروه كااليي همچون پوشاك 
چرم، مواد غذايي و محصوالت كشاورزي، مواد معدني، 
محصوالت آبزي، محصوالت دارويي و تجهيزات پزشكي 
و … است كه ما ظرفيت هاي خوبي در اين حوزه ها داريم.

بنابر آمارهاي اعالمي، به عنوان مثال روسيه 8.۷ ميليارد 
دالر واردات محصوالت كشاورزي داشته، كه اگر ايران 
۱0 درص��د اين رق��م را به خود اختص��اص دهد 8۷0 
ميليون دالر مي شود. در بخش محصوالت چرم روسيه 
۱۳ ميليارد دالر واردات داش��ته كه اگر يك درصد اين 
بازار را بگيريم ۱۳5 ميليون دالر مي شود. در محصوالت 
شوينده ۲.۶ ميليارد دالر واردات داشته كه مي توانيم 
تأمين كننده مواد اوليه اين محصول و البته محصول 
نهايي براي روسيه باش��يم كه اگر يك درصد بازار اين 
كاال را در روسيه بگيريم ۲۶ ميليون دالر مي شود. سال 
۲0۱8 م��ا در اين بخش كاًل ۲۶ ه��زار دالر صادرات به 
روسيه داشتيم. همچنين روسيه در بخش تجهيزات 
دارويي ۱5 ميليارد دالر واردات داشته كه اگر دو درصد 
بگيريم ۳۱0 ميليون دالر مي شود در حالي كه مي توان 
در روس��يه كارخانه دارو و تجهيزات دارويي تأسيس 

كرد زيرا شرايط پاس كردن استانداردها سخت است.

    چند نكته در تجارت با روسيه
از آن سو، رييس كنفدراسيون صادرات مي گويد: براي 
افزايش صادرات به روس��يه بايد نكاتي از جمله احياي 
كريدور س��بز، رونق حمل و نقل، رفع مش��كالت نقل و 
انتقال پول و ايجاد بانك مشترك مورد توجه قرار گيرد. 
محمد الهوتي در گفت وگو با »خبرگزاري مهر« در مورد 
وضعيت تجارت ايران و روس��يه، اظهار كرده كه كشور 
روسيه هم با ما همسايه اس��ت، هم با ما رابطه سياسي 
خوبي دارد و هم بازار بزرگي در كنار ماست كه در پيمان 
ش��انگهاي مي توانيم از ظرفيت هاي روس��يه استفاده 
كنيم. لذا گسترش ارتباط اقتصادي ما، مي تواند شرايط 

اقتصادي ما با اين كشور را تغيير دهد
بنابر آمار اعالم��ي او، در حال حاضر مجموع صادرات 
و واردات ما با روس��يه ۱.۶ ميليارد دالر است كه از اين 

ميزان ۱.۲ ميليارد دالر مربوط به واردات ايران از روسيه 
است كه حجم زيادي از آن به غالت اختصاص دارد و 
حدود 4۳0 ميليون دالر هم صادرات ايران به روسيه 
است كه اغلب محصوالت سبد صادراتي ايران به روسيه 
را محصوالت كشاورزي و مواد غذايي تشكيل مي دهد. 
الهوتي معتقد است كه با توجه به اين تراز منفي تجاري 
كه بين دو كشور حاكم است، براي افزايش صادرات به 
روس��يه بايد چند نكته مرتفع شود. نكته نخست اين 
است كه كشور روسيه براي واردات كاال استانداردهاي 
خ��اص خود را دارد و كاالها چه از نظر بس��ته بندي و 
چه از نظر كيفيت بايد استانداردها را رعايت تا به بازار 
روسيه ورود پيدا كنند. لذا آگاهي صادركنندگان ما بايد 
افزايش يابد و حمايت دولت در بخش هايي كه نياز به 
حمايت دارد نيز اتفاق بيفتد تا صادرات افزايش يابد. 
همچنين به گفته او، روسيه بازار بزرگي است و تقاضاي 
زيادي هم دارد؛ در حال حاضر حجم تجارت تركيه با 
روسيه نسبت به ما غير قابل تصور است، به نوعي كه 
مي توان گفت تركيه بازار روس��يه را از ما گرفته است. 
از سويي ديگر نيز رونق حمل و نقل و افزايش و ايجاد 
زيرساخت هاي الزم در حمل و نقل دريايي، زميني و 
ريلي بين ايران و روس��يه بايد مورد توجه قرار گيرد تا 
چنانچه صادرات افزايش يابد اين بخش بتواند خدمات 
مورد نياز را ارايه دهد. البته در حال حاضر اتفاقات خوبي 
در خطوط كشتيراني توسط سازمان توسعه تجارت رخ 
داده كه اميدوارم اين دست اتفاقات تداوم و توسعه يابد.

نكته بعدي كه به گفته الهوت��ي، موضوع نقل و انتقال 
پول است كه با مشكل مواجه است و تنها از طريق »مير 
بيزينس بانك« منابع مالي تجارت جابه جا مي شود؛ در 
حالي كه كانال هاي مالي بين دو كشور مي تواند گسترده 
و امكان مبادالت بيش��تر هم فراهم شود و از اين طريق 

مشكالت مربوط به نقل و انتقال پول كاهش يابد.
بنابه اظهارات او، موض��وع صرافي ها، هم تهاتر و هم 
ايجاد بانك مش��ترك و تجارت با پول ملي دو كشور 
مي توان��د كمك كننده باش��د. نكته بع��دي از نگاه 
الهوتي، ايجاد كريدور س��بز اس��ت كه در سال هاي 
گذشته روس ها پيشنهاد دادند و ايجاد هم كردند تا 
كاالهاي ايراني توسط شركت هايي كه از سوي گمرك 
معرفي مي شوند بدون تشريفات گمركي و ارايه اسناد 
ترخيص ش��وند و فرآيند تجارت تس��هيل شود اما 
گمرك و صادركنندگان نتوانستند اين كار را كنند. 
بنابراي��ن احياي اين كريدور س��بز مي تواند فرآيند 

صادرات به ويژه كاالهاي فسادپذير را تسهيل كند.
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 اعتراف وزيرصمت  
بر توليد خودروهاي بي كيفيت 

وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، گف��ت: صنعت 
خودروس��ازي ايران در طول سال هاي گذشته از نظر 
كيفيت و قيمت عملكرد خوبي نداش��ته اس��ت. به 
گزارش شاتا سيد رضا فاطمي امين در جريان بازديد 
از خودروهاي آسيب ديده حادثه تصادف زنجيره اي 
بهبهان - اهواز، اظهارداشت: متاسفانه صنعت خودرو 
سازي ايران در طول سال هاي گذشته از نظر كيفيت و 
قيمت عملكرد و روند مناسبي نداشته است. وي با ابراز 
تاسف از وقوع اين حادثه تلخ، افزود: 58 خودرو در اين 
حادثه آسيب ديدند كه تنها ۱۷ خودرو كيسه هوا داشته 
و از اين ۱۷ خودرو كيسه هواي يك خودرو فعال شده 
است. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد ديدكه از 
اين ۱۷ خودرو چند خودرو كيسه هواي روشن داشتند 
چون معموال ناآگاهي وجود دارد و دربعضي از خودروها 
كيسه هوا خاموش است. وزير صنعت، معدن وتجارت 
ادامه داد: در مورد الزامات ايمني و كيفيت خودرو بايد 
بيشتر دقت كنيم. فاطمي امين افزود: وزارت صمت 
تاكيد ويژه در افزايش توليد و متعادل ش��دن قيمت 
خودرو در كشور دارد ضمن اينكه كيفيت خودروها بايد 
قابل قبول باشد. فاطمي امين بيان داشت: در خصوص 
تصادف زنجيره اي ج��اده بهبهان - اهواز مكاتبه اي با 
وزير راه و شهرسازي انجام شده تا در كميسيون ايمني 
راه ها اين حادثه رانندگي به دليل تعداد باالي خودرو ها 
به دقت بررس��ي شده و عوامل اين حادثه كارشناسي 
شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر بررسي 
كيفيت خودروهاي آسيب ديده در اين حادثه همچنين 
پيگيري تخلفات صورت گرفته بيان داشت: درخصوص 
كيفيت خودروهاي توليد داخل و يا خودروهاي وارداتي 

بي كيفيت نيز بيشتر از گذشته توجه خواهيم كرد.

بهره مندي بهينه از منابع
راه برون رفت از چالش هاست

معاون منابع انساني و تحقيقات آبفاي استان اصفهان 
بر به��ره مندي بهينه از منابع به منظ��ور برون رفت از 
چالش ها و دسترسي پايدار مردم به خدمات تاكيد كرد.  
مجتبي قباديان در نشس��ت اعضاي كميته بهره وري 
آبفاي استان اصفهان گفت: با نوآوري، خالقيت و ارايه 
ايده هاي جديد مي توان به��ره وري از منابع را افزايش 
داد و بر كاستي هاي موجود غلبه كرد. وي با بيان اينكه 
آبفاي استان در س��ال هاي اخير استفاده حداكثري از 
منابع را سرلوحه كار خود قرار داده و به رغم محدوديت 
منابع آبي و مال��ي، همچنان خدمات خود را به صورت 
مس��تمر به مردم عرضه مي كند افزود: به همين دليل 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان، سال گذشته در 
ارزيابي مستندات بهره وري كه توسط سازمان مديريت 
و برنامه ريزي استان انجام ش��د، در ميان ۶4 دستگاه 
اجرايي موفق به كس��ب سطح عالي شد. معاون منابع 
 انساني و تحقيقات آبفاي استان اصفهان با بيان اينكه با
 بهره من��دي از نيروي كار متخص��ص، متعهد و فعال 
مي توان بر محدوديت ها غلبه نمود تصريح كرد: تامين و 
توسعه مستمر خدمات آب و فاضالب كه جزو نيازهاي 
ضروري همه قشرهاي جامعه است تنها با تكيه بر توان 

و دانش نيروي انساني متبحر و كارآمد ميسر مي شود.

آتش نشاني پرند
 به نردبان ۵4 متري مجهز شد

به گ��زارش خبرنگارمان )درويش��ي( از شهرس��تان 
رباط كريم، ايس��تگاه آتش نشاني ش��هيد لندي واقع 
در ش��مال فاز ۶ پرند با حضور برخي مس��ووالن شهر، 
مديرعامل شركت عمران پرند، شهردار و اعضاي شوراي 
اسالمي اين شهر به بهره برداري رسيد.  در آيين گشايش 
اين ايستگاه، از نردبان آتش نشاني 54 متري خريداري 
شده توسط شركت عمران پرند رونمايي شد و اين نردبان 
به سازمان آتش نشاني شهرداري پرند تحويل داده شد.  
حميدرضا الهياري، شهردار پرند، در اين مراسم ضمن 
تشكر از تعامل و همكاري شركت عمران پرند براي حل 
مشكالت و رفع معضالت و كمبودها، گفت: در نظر داريم 
جهت ارتقاي ضريب ايمني ش��هر، با تعامل با شركت 
عمران و كمك اعضاي شوراي شهر، در تمامي فازهاي 
هفتگانه شهر پرند، ايستگاه هاي آتش نشاني احداث و 
تجهيز كنيم. قابل ذكر است كه فقط در دو شهرك آفتاب 
و آسمان شهرجديد پرند بيش از ۳00 برج ۱۶ طبقه اي 
وجود دارد و فقدان نردبان بلندمرتبه باعث مي شد كه 
بروز يك آتش سوزي شديد در هركدام از ابن برج ها به 
يك فاجعه دردناك ملي، همچون فاجعه پالسكو، تبديل 
شود؛ موضوعي كه نه تنها عليرضا عرب، شهردار پرخرِج 
س��ابق، بلكه اعضاي شوراي دوره قبل نيز نسبت به آن 

كمترين دغدغه و توجهي نداشتند.

جزييات جشنواره فروش بهاره 
اعالم شد

قائم مقام وزير صمت گفت: اصناف و تشكل ها، جشنواره 
تخفيف كااليي را با نام »خريد شفاف« آغاز كردند كه در 
آن كاالها با قيمت مناسب تر از آنچه تاكنون بوده به مصرف 
كنندگان عرضه مي ش��ود.  محمد صادق مفتح گفت: 
اصناف و تشكل ها، جشنواره تخفيف كااليي را با نام خريد 
شفاف آغاز كردند كه در آن كاالها با قيمت مناسب تر از 
آنچه تاكنون بوده به مصرف كنندگان عرضه مي شود. 
آقاي محمدص��ادق مفتح در مصاحب��ه اختصاصي با 
خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: اصناف و تشكل ها 
اعم از فروشگاه هاي زنجيره اي، فروشگاه هاي اينترنتي و 
اصناف كشور، پويش بسيار خوبي را به صورت هماهنگ 
در جشنواره خريد شفاف شروع كردند كه به واسطه آن 
طيف وسيعي از كاالها با قيمت مناسب تري در اختيار 

مصرف كنندگان قرار مي گيرد.

رييس اتاق ايران از نمايندگان 
مجلس عذرخواهي كرد

رييس اتاق بازرگاني ايران بابت بي اخالقي صورت 
گرفته نس��بت به نمايندگان مجلس ابراز تأسف 
كرد. غالمحسين شافعي پس از بازگشت از سفر 
عراق با انتش��ار ويدئويي با اشاره به شرايط ويژه 
كشور گفت: آنچه امروز الزم است مورد عنايت و 
توجه قرار گيرد اقتصاد كش��ور است و اين امر در 
سايه برنامه ريزي درست، همكاري و تالش قواي 
محترم سه گانه، بخش خصوصي و تعاوني و البته 

هم افزايي و اتحاد امكان پذير است.

آيا صادرات به همسايه بزرگ شمالي چند ميليارد دالري مي شود؟ 

كارنامه ضعيف صادرات به روسيه

كاميون داران در برف گرفتار شدند يا تحصن كردند؟
برخي ويدئوها و تصاوير در فضاي مجازي نشان مي دهد، 
كاميون هايي كه حامل بار بوده و براي ورود و يا خروج از 
كشور در اين مرزهاي تجاري قرار دارند امكان جابه جايي 
نداشته و چند روزي است كه معطل مانده اند، از جمله آن 
كاميون هاي نزديك به مرز باشماق هستند كه خواستار 
اقدام مس��ووالن در اين زمينه شدند. در اين فيلم راننده 
يكي از كاميون هاي گرفت��ار آمده در برف بيان مي كند، 
كه مدت ۱0روز است در گمرك باشماق در برف گرفتار 
شده اند و تا به حال هيچ مسوولي به درخواست آنها پاسخي 
نداده است. در پي انتشار اين فيلم، سخنگوي گمرك به 
ارايه توضيحاتي در اين باره پرداخت و گفت: اين تصوير 
مربوط به محوطه تيرپارك ترانزيت است كه تا گمرك 
يك كيلومتر فاصله دارد. بنابه توضيحات روح ا... لطيفي 
سخنگوي گمرك به دليل بارش سنگين برف، رانندگان به 
دليل كاهش قيمت كرايه حمل از بندرعباس به سليمانيه 
يا اربيل و با تحريك چند تن از رانندگان چندين روز است 
كه تحصن كردند، كه البته با بارش برف سنگين و گرفتاري 
ناش��ي از آن به تحصن خود پايان دادند. لطيفي با بيان 
اينكه كرايه حمل از بندرعباس به كردستان عراق بيش 
از ۶0ميلي��ون تومان بوده، بيان كرد كه با كاهش قيمت 
قير به كمتر از ۲0ميليون تومان رسيده و همين امر باعث 
تحصن شده است. او تاكيد كرد كه محوطه مورد نظر خارج 
از گمرك بوده و تحت مديريت سازمان راهداري است و 
عليرغم اينكه باز كردن مس��ير و برف روبي جاده وظيفه 
تخصصي راهداري است همكاران ما در گمرك باشماق در 

تالش هستند تا با همكاري ساير سازمان هاي مستقر، مردم 
بومي و حتي استفاده از امكانات طرف عراقي مسيرهاي 
صادرات، مسافري و ترانزيتي را بازگشايي كنند. او با بيان 
اينكه طي دو مرحله بارش برف ۹0سانتي متر و 40 سانتي 
متر را داشتيم كه بي سابقه بوده، گفت: امكانات برف روبي 
و روان سازي در مرز به ويژه مرز مهم باشماق كه رتبه برتر 
ترانزيت كشور را دارد شايسته اين مرز تجاري نيست كه 
اميدواريم همكاران پرتالش راهداري و مقامات استاني در 

دولت سيزدهم توجه ويژه تري داشته باشند. او در پايان 
تاكيد كرد كه مسووليت تيرپارك و جاده ها و همچنين 

پيگيري مسائل رانندگان با سازمان راهداري است. 
همچنين براساس توضيحات حق پناه، مديركل گمرك 
باشماق، با اقدامات صورت گرفته برف روبي در محوطه 
گم��رك و از درب ورود تا خروج در حال انجام بوده و 50 
تانكر محموله سوختي كه از گمرك سمت مقابل براي 
ورود به كشور تشريفات گمركي آنها نيز انجام شده بود 

ترخيص و وارد شده اند. توضيح حق پناه نشان مي دهد، 
براي ب��ار دوم كه بارش مجدد برف اتفاق افتاده بار ديگر 
شرايط را به سمت نامناسبي پيش برده اما در هر صورت 
برف روبي و پاكس��ازي محوطه ادامه پيدا كرده است تا 
بتوانند با ايجاد ش��رايط مناسب و البته همكاري طرف 
عراقي مبني بر پاكسازي محوطه آن سمت و امكان تردد 
كاميون ها، ورود و خروج كاال صورت بگيرد. وي همچنين 
در مورد موضوع گير كردن كاميون داران نيز اعالم كرد كه 
آنها در محوطه تيرپارك ترانزيتي در نزديكي مرز باشماق 
قرار دارند و اين درست اس��ت كه چند روزي هم در آن 
محوطه معطل ماندند ولي امكاناتي مانند رستوران و يا 
امكانات بهداشتي در اختيار آنها قرار داشته است؛ به طوري 
كه حتي طبق مصوبه شوراي تأمين مقرر شد كه تمامي 
امكانات در اختيار كاميون داران قرار بگيرد از جمله اينكه 
در صورت نياز سوخت گازوييل براي كاميون و همچنين 
نفت سفيد براي بخاري به آنها ارايه شده است. حتي در 
مورد كاميون هايي كه در نقطه صفر مرزي بوده و نياز به 
گازوييل داشتند نيز وزارت نفت سوخت الزم را به آنها 
ارايه كرده اس��ت. مديركل گمرك باشماق همچنين 
عنوان كرد كه اين گمرك مقام اول ترانزيت خروجي را 
دارد و طبيعي است كه حجم كاميون هاي اين گمرك 
بسيار باال بوده و در شرايط بارندگي اخير با مشكل مواجه 
شود اما به هر ترتيب اقدامات با كمك راهداري و ساير 
سازمان ها و مردم در حال انجام است و اميدواريم كه به 

سرعت تبادل كاال به شرايط عادي برگردد.

با حضور مقامات كشوري؛ 
همايش تجليل از بانوان صنعتگر 

خانواده كروز آغاز شد

 اين همايش در آستانه والدت با سعادت حضرت زهرا )س(
 و پاسداش��ت روز زن به منظور تجليل و قدرداني از بانوان 
شاغل در شركت قطعه سازي كروز بر گزار مي شود. معاون 
رييس جمهور در امور زنان، اعضاي فراكس��يون زنان در 
مجلس شوراي اسالمي و جمعي از بانوان صنعتگر از جمله 
كارگران، كارشناسان، بازنشستگان و محققان عرصه صنعت 
در اي��ن همايش حضور دارند. حضور هش��ت هزار بانوي 
توانمند در مجموعه توليدي كروز موجب توجه ويژه اين 
شركت به اهميت نقش و جايگاه زنان است و اگر اين بنگاه 
اقتصادي هم اكنون از استانداردهاي بااليي برخوردار است، 
به طور حتم زنان در ارتقاي اين استانداردها سهم بسزايي 
دارند. سه هزار نفر از بانوان شاغل اين مجموعه سرپرست 
خانوار هستند كه بخش قابل توجهي از آنان را كميته امداد 
معرفي كرده است. ش��ركت كروز همچنين توانسته در 
حمايت از اشتغالزايي بانوان در شركت هاي زيرمجموعه 
خود از جمله ايجاد اشتغال براي دو هزار زن در گروه بهمن 
و ۶00 نفر در ايسكرا اتوالكتريك ايران، گام مهمي در اين 
عرصه بردارد. با توجه به حضور گسترده بانوان در بخش هاي 
مختلف توليدي شركت كروز، توجه به شرايط معيشتي و 
رفاهي بان��وان يكي از اولويت هاي اجتماعي مديريت اين 
مجموعه است. ش��ركت كروز با 40 سال سابقه درحوزه 
قطعه س��ازي هم اكنون سازنده دس��ت كم ۳ هزار قطعه 
پيشرفته صنعت خودرو است . تالش براي توليد بيشتر و با 
كيفيت تر و حركت به سمت خودكفايي صنعت قطعه سازي 

كشور هدف خانواده بزرگ كروز است.

در حاشيه همايش قدرداني از بانوان صنعتگر 
معاون رييس جمهور در امور 

زنان: حضور بانوان توانمند در 
قطعه سازي كروز ستودني است

معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در حاش��يه 
مراسم تجليل از بانوان صنعتگر در شركت صنايع توليدي 
كروز گفت: به ط��ور حتم حضور خوب بانوان توانمند در 
بخش هاي توليدي و صنعتي س��تودني است. همايش 
تجليل و قدرداني از بانوان صنعتگر در گروه قطعه سازي 
كروز با حضور معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، 
جمعي از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي و بانوان 
صنعتگر از جمله كارگران، كارشناسان،بازنشستگان و 
محققان عرصه صنعت برگزار شد.  دكتر انسيه خزعلي 
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در حاش��يه 
مراسم تجليل از بانوان صنعتگر در شركت صنايع توليدي 
كروز گفت: به ط��ور حتم حضور خوب بانوان توانمند در 
بخش هاي توليدي و صنعتي همچون كروز ستودني است.  
وي با اشاره به حضور تعداد زيادي از بانوان در شركت كروز 
بيان داشت: اين امر نشان دهنده حمايتي است كه از بانوان 
صورت مي گيرد و يكي از علت هاي موفقيت آن نيز فرهنگ 
متفاوت كاري زنان محس��وب مي شود كه مي توانند در 
يك لحظه كارهاي مختلفي را انجام دهند. دكتر خزعلي با 
تاكيد بر اينكه اهتمام دولت سيزدهم حمايت همه جانبه 
از بخش هاي توليدي و صنعتي است؛ خاطرنشان كرد: 
هر حمايتي از جمله تسهيل شرايط در روند توليد و رفع 
برخي موانع كه موجب شده توليدكننده روند توليدش 
با خلل مواجه ش��ود را در دستور كار قرار داده ايم.  معاون 
رييس جمهور به اصالح برخي قوانين و نظارت بر حسن 
اجراي آن اش��اره و تصريح كرد: اميدواريم شركت هاي 
توليدي و كارخانه هايي همچون شركت كروز با سرعت 
بيشتري توسعه پيدا كنند تا شاهد اشتغالزايي بيشتري 
براي بانوان به ويژه زنان سرپرس��ت خانوار بوده و بيش از 
گذش��ته مورد حمايت قرار بگيرند و شرايط مسووليت 
چندگانه اي هم در عرصه خانواده و هم در عرصه صنعت 
عهده دارند براي آنها به طور ويژه تسهيل شود. گفتني است 
حضور هشت هزار بانوي توانمند در مجموعه توليدي كروز 
موجب توجه ويژه اين شركت به اهميت نقش و جايگاه زنان 
است و اگر اين بنگاه اقتصادي هم اكنون از استانداردهاي 
بااليي برخوردار اس��ت، به طور حتم زنان در ارتقاي اين 
استانداردها سهم بسزايي دارند. شركت كروز با 40 سال 
سابقه درحوزه قطعه سازي هم اكنون سازنده دست كم 
۳ هزار قطعه پيشرفته صنعت خودرو است . تالش براي 
توليد بيشتر و با كيفيت تر و حركت به سمت خودكفايي 
صنعت قطعه سازي كشور هدف خانواده بزرگ كروز است.
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خبرروز

امريكا با بيش از ۷۰ ميليون مبتال به كرونا، بازهم ركورد زد
مجم��وع مبتاليان به بيماري »كووي��د-۱۹« در جهان تاكنون به ۳۴۳ ميليون و ۳۲۳ هزار و ۳۶۴ نفر رس��يده، مرگ پنج 
ميليون و ۵۹۳ هزار و ۶۴۶ نفر بر اثر اين بيماري تأييد شده است و ۲۷۶ ميليون و ۴۳۱ هزار و ۹۹ نفر از مبتاليان نيز تاكنون 
بهبود يافته اند. بر اساس آمارهاي رسمي، امريكا همچنان با بيش از ۷۰.۵ ميليون مبتال و بيش از ۸۸۳ هزار قرباني در صدر 
فهرست كشورهاي درگير با بيماري كوويد-۱۹ قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از ۳۸.۵ ميليون مبتال پس از امريكا در رتبه 
دوم جهان��ي به لحاظ ميزان ابتال قرار دارد و آمار مبتاليان به كووي��د-۱۹ در برزيل هم از ۲۳.۵ ميليون نفر فراتر رفته و در 

حال حاضر سومين كشور جهان به لحاظ باالترين شمار مبتاليان است.

ادامهازصفحهاول

 خشم جمعي
ناشي  از ناكامي است

 تحقيقات صورت گرفته در خصوص اقشاري 
مانند پزش��كان كه تصور بر اين است معموال 
منزلت اجتماعي نس��بتا خوب و درآمد نسبتا 
مناسبي دارند، نش��ان داده شده كه تمايل به 
مهاجرت در اين قش��ر زياد است چراكه عدم 
ارض��اي نياز به ارج و منزلت، ي��ا بي انصافي را 
نسبت به خود احساس مي كنند. مساله خشم 
و اعت��راض كه در حال حاض��ر حدت گرفته و 
مورد توجه اس��ت به اين دليل است كه تعداد 
زيادي از افراد به س��طح پايه رسيده اند يعني 
مسائل اقتصادي كه با حيات و امنيت بهداشتي 
و رواني افراد ارتب��اط نزديك دارد و مي بينيم 
كه تكرار اعتراضات بيش��تر ش��ده و حدت آن 
نيز بيشتر احس��اس مي شود، چراكه به سطح 
پايه رسيده است، جايي كه پايين تر از آن وارد 
خدش��ه به حيات و سالمت مي ش��ود. به اين 
ترتيب ما مدت هاس��ت كه با مس��اله خشم و 
اعتراض چه به صورت تظاهرات خياباني و چه 
اعالم نارضايي هاي ب��ي وفقه روزانه مواجهيم 
و به نظر من ش��ايد رويكردهاي روانشناس��ي 
سياس��ي بيشتر مي توانند ما را به فهم و يافتن 

راهكاري براي تغيير كمك كنند. 
اين موضوع يك امر كالن اس��ت و در س��طح 
مناس��بات خرد اجتماعي يا روان ش��ناختي 
قابل حل نيست و حال سوال اين است كه اين 
حجم از خشم و ناكامي به شكل هاي مختلف 
چرا ناديده و انكار مي ش��ود؟ قطعا وقتي فرد 
احساس ناكامي مي كند و اين ناكامي را به هر 
طريقي ابراز مي كند، ناديده گرفتن آن تنها آن 

را به پستو مي راند. 
اين واپس راني اصواًل هميشه مي تواند، آنگونه 
كه فرويد مي گويد، بازگش��تي غيرقابل پيش 
بيني داش��ته باش��د. از طرف ديگ��ر خود اين 
نادي��ده گرفت��ن و برخورد مي توان��د به علت 
ديگري براي ش��دت خش��م و بهان��ه اي براي 

ادامه آن باشد. 
اين مساله اي اس��ت كه ما با آن مواجهيم. هر 
اعتراضي كه شكل مي گيرد آرام آرام مي بينيم 
براي آن سويه هاي امنيتي ايجاد مي شود. البته 
در هيچ كجا، هيچ كشوري همه چيز بي عيب و 

تمام و كمال نيست. 
كشور ما با محدوديت ها و بحران هايي مواجه 
اس��ت كه اثرات آن روي وضعيت كشور قابل 
انكار نيس��ت، اّما وقتي مي بينيم اين بحران ها 
مداوم هستند، تبعا بايد به سياست گذاري ها 
توجه كنيم، ببنيم كدام تصميم ها نتيجه اش 
خش��م و اعتراض متواتر و تداوم بحران ش��ده 
است. آيا اين سياست گذاري ها، رضايت مردم 
را در محور خ��ود دارند يا مح��ور آنها اموري 

مهم تر از سعادت نسبي مردم است؟

رويداد

جلسه صلح و سازش پرونده محيط بان كرمانشاهي 
كه به جرم قتل يك شهروند به قصاص محكوم شده 
است، هفته آينده برگزار مي شود. پرويز توسلي زاده 
رييس كل دادگستري استان كرمانشاه در رابطه با 
آخرين وضعيت پرونده محيط بان كرمانشاهي كه به 
جرم قتل يك شهروند به قصاص محكوم شده است، 
گفت: حدود ۲ سال قبل، مقتول به همراه چند نفر از 
دوستانش به يكي از كوه هاي اطراف استان رفته بود 
كه در مسير برگشت بر اثر تيراندازي از سوي ماموران 
محيط زيست از ناحيه س��ر مورد اصابت گلوله قرار 
مي گيرد و به قتل مي رس��د. او با بيان اينكه دادگاه 
كيفري يك استان حكم قصاص نفس براي قاتل صادر 
و ديوان عالي كشور نيز اين حكم را تأييد كرده است، 
گفت: به هيچ عنوان دفاعيات متهم رافع مسووليت 
كيفري نيست و هيچ كدام از عوامل موجه براي وقوع 
جرم وجود و عوامل رافع مس��ووليت كيفري در اين 
پرونده مصداق ندارد و رأي صادر شده كاماًل علمي و 
درست است. رييس كل دادگستري كرمانشاه بيان 
ك��رد: بنا بر تأكيدات مقام معظ��م رهبري و رييس 
قوه قضاييه در خصوص ام��ر مصالحه در پرونده ها، 
اولويت ما ايجاد صلح و سازش است. در اين پرونده 
نيز تأكيدي براي اجراي سريع حكم نيست زيرا هنوز 
استيذان انجام نشده است و زمان براي مصالحه وجود 
دارد. او تصريح كرد: مدتي است به همت دادگستري 
كرمانش��اه نهضت ايجاد صلح و سازش در پرونده ها 
شكل گرفته است كه در اين رابطه از مردم، روحانيت 
و ريش س��فيدان درخواست كمك داريم كه همت 

كنند تا اين پرونده به مصالحه ختم شود.
توس��لي زاده افزود: اقدامات الزم در جهت س��ازش 
در پرونده در حال انجام است و در اين مسير از تمام 
امكانات استفاده مي كنيم به همين منظور سه شنبه 
هفته آينده جلسه اي به دبيري معاونت توسعه حل 

اختالف استان تشكيل خواهيم داد و با كمك تمام 
ظرفيت هاي موجود ت��الش مي كنيم كه پرونده به 

سازش ختم شود.
توس��لي زاده ضمن ابراز همدردي و تسليت مجدد 
به اين خانواده ابراز اميدواري كرد: با عنايت به لطف 
خداوند و بزرگواري اين خانواده محترم به گذشت و 
بخشش حيات به شهروند محيط بان كرمانشاهي 

توسط اين خانواده عزيز اميد بسيار داريم.
رييس كل دادگستري كرمانشاه پيشتر توضيحاتي 
درباره جزئيات اين پرونده ارايه كرده بود. در همين 
زمينه توسلي زاده، عنوان كرد: پرونده اين فرد به اتهام 
مباشرت در قتل عمد رسيدگي و پس از بررسي هاي 
دقيق حكم قصاص صادر شده است. او افزود: تمامي 
قرائن و امارات موجود در پرون��ده به انضمام اقارير 
متع��دد متهم حكايت از اي��ن دارد كه مقتول بر اثر 
تيراندازي صورت گرفته با سالح سازماني توسط آقاي 
برومند نجفي به قتل رسيده است و پزشكي قانوني نيز 
علت تامه فوت را خونريزي مغزي و خونريزي وسيع 
داخل��ي متعاقب پارگي ريه به دنبال اصابت ش��يء 

پرتابه اي اعالم كرده است.
رييس كل دادگستري كرمانشاه در پاسخ به برخي 
ادعاه��ا مبني بر اينكه تيران��دازي از ناحيه متهم با 
سالح س��ازماني در راستاي انجام وظيفه منبعث از 
قانون حمايت قضايي و بيمه اي از ماموران حفاظت 
محيط زيس��ت و جنگل باني، تصريح كرد: اين فرد 
پس از كس��ب خب��ر در خصوص ش��كار غيرمجاز 
توسط سرنش��ينان خودرويي به محل عزيمت و به 
محض مش��اهده خودروي خاطي به سمت خودرو 
تيران��دازي مي كند كه منج��ر به ف��وت احدي از 

شهروندان مي گردد.
او يادآور شد: بر اساس قانون حمايت قضايي و بيمه اي 
از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني، 

مامورين مربوطه در صورت دفاع از خود در برابر كسي 
كه با سالح سرد يا گرم با آنان حمل نمايد، براي دفاع 
از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سالح حمله 
مي آورند، ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون 
به كارگيري س��الح مدافعه شخصي امكان نداشته 
باش��د و همچنين در صورتي ك��ه مامورين مذكور 
مش��اهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع 
ش��ده و جان آنان در خطر است مجاز به استفاده از 
سالح هستند كه بر اساس بررسي مستندات، اقدام 
متهم با هيچ كدام از موارد فوق منطبق نيست چرا كه 
هيچ گونه حمله اي چه با سالح سرد و چه سالح گرم 
به مامورين صورت نگرفته و جان هيچ ش��خص در 

خطر نبوده است.
توسلي زاده با اش��اره به اظهارات سرنشينان خودرو 
مبني بر اينكه براي جمع آوري گياهان دارويي به اين 
منطقه رفته بودند و در مسير برگشت سه نفر با لباس 
شخصي و با سالح بدون در دست داشتن هيچ گونه 
عالئم هش��دار دهنده به جلوي آنه��ا آمده اند و فكر 
كرده اند كه راهزن هستند و متوقف نشده اند، گفت: 
نكته مهم اينكه محل برخورد در محلي مسكوني و 
خارج از هرگونه منطقه حفاظت شده و بر روي جاده 

اصلي و ترانزيتي كرمانشاه-تهران بوده است.
او يادآور شد: هيچ گونه اقدام غيرمجاز از جمله سالح 
يا ابزار ش��كار و يا ش��كار غيرمجاز نيز از سرنشينان 
خودرو كشف نشده و مامورين هيچ گونه دليلي حتي 
براي توقيف خودرو پرايد و يا بازرسي آن نداشتند. 
حتي مي توانس��تند در صورت عدم توقف از طريق 
مقامات انتظامي و گشت بازرسي در محل ديگر وي 
را متوقف كنند و موضوع تير اندازي به سمت خودرو 
فاقد هرگونه توجيه قانوني است چراكه نه تنها جان 
متهم بلكه جان همراه��ان وي نيز در معرض خطر 

حتمي قرار نگرفته است.

آخرين وضعيت پرونده محيط بان كرمانشاهي از زبان رييس كل دادگستري كرمانشاه
رويخطخبر

اوباش جايي در تهران ندارند
رييس پلي��س امنيت عموم��ي تهران 
بزرگ از اشراف اطالعاتي پليس بر اراذل 
و اوب��اش خبر داد و تاكي��د كرد كه اين 
افراد جايي در تهران ندارند. س��رهنگ 
پي��ام كاوياني درباره برخ��ورد پليس با 
مراكز فس��اد و جرم گف��ت: برخورد با 
كانون هاي جرم در حوزه هايي كه منجر 
به سلب آسايش و امنيت مردم مي شود 

با تمركز بر اراذل و اوباش، موضوعي است كه پليس 
امنيت به آن وارد مي شود و در همين راستا نيز ما با 
اجراي طرح هاي مختلف اقدام به پاكس��ازي نقاط 
آلوده مي كنيم. او با اشاره به اجراي طرح هايي مانند 
»اقتدار« براي برخورد با اراذل واوباش، افزود: اجراي 
چنين طرح هايي قطعا ادامه دارد و ما آن را در زمان و 
مكان هاي نامعلوم اجرا مي كنيم تا با باندهاي مجرمانه 
و به خص��وص اراذل و اوباش برخورد كنيم. كاوياني 

با تاكيد بر اينكه اوباش در تهران جايي 
ندارند، تصريح كرد: اگر كس��ي بخواهد 
در تهران ناامني ايجاد كند بايد بداند كه 
جايش در تهران نيست. آسايش و امنيت 
مردم خط قرمز ما است و اجازه نمي دهيم 
كسي به آن خدشه اي وارد كند. رييس 
پليس امنيت عمومي تهران بزرگ درباره 
اش��راف پليس بر فعاليت ه��اي اراذل و 
اوباش نيز به ايس��نا گفت: اگر اين افراد تحت رصد و 
نظر نباشند كه ديگر پليس اشرافي بر آنها ندارد، ما بر 
اراذل و اوباش اشراف داريم و با كمك همين اشراف 
نيز برخورد هوشمندانه اي با اشرار انجام مي دهيم. به 
گفته كاوياني حدود ۸۰ درصد موضوعات و اقدامات 
پليس امنيت در مورد اراذل و اوباش از نوع پيشگيرانه 
است و پليس با اشرافي كه بر آنها دارد، قبل از ارتكاب 

جرم با آنان برخورد مي كند.

ناوگان فرسوده مهم ترين چالش هاي اورژانس كشور است
ريي��س س��ازمان اورژانس كش��ور در 
حاشيه جلسه روس��اي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي چالش ه��اي اورژانس 
كش��ور را بيان كرد. به گ��زارش روابط 
عمومي سازمان اورژانس كشور دكتر 
ميعادفر در اين همايش گفت: اورژانس 
۱۱۵ ب��ه عن��وان خط مق��دم در نظام 
س��المت در دوس��ال بحران كرونا ۱۹ 

ش��هيد س��المت به كش��ور تقديم كرد و در طول 
اين مدت ۱۰ هزار نف��ر از جمعيت ۲۴ هزار نفري 
اورژانس ۱۱۵ به كرونا مبتال شدند. ميعادفر افزود: 
كمبود نيروي انساني يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
ما در اورژانس پيش بيمارس��تاني اس��ت كه اميد 

داريم با اضافه شدن رشته فوريت هاي 
 پزش��كي در دانش��گاه هاي تيپ يك و 
بومي گزيني اين مش��كل رفع شود. او 
ناوگان فرس��وده آمبوالنس را نيز يكي 
ديگ��ر از چالش هاي اورژانس كش��ور 
دانس��ت و اف��زود: در س��ال هاي اخير 
بدليل مش��كالت اعتباري نتوانستيم 
آمبوالنس��ي به ناوگان اورژانس اضافه 
كنيم و در حال حاض��ر ۵۵۰۰ آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ به طور عملياتي استفاده مي شوند كه ۳ هزار 
دستگاه باالي ۱۴ سال عمر دارند و ۲۵۰۰ دستگاه 
ديگر پاسخگوي نياز سازمان نيست كه بايد در اين 

خصوص تدابير ويژه اي اتخاذ شود.

هك كردن شبكه شاد امكان پذير نيست
مدير گروه شبكه دانش آموزي )شاد( 
درباره هك ش��دن اي��ن برنامه عنوان 
كرد: امكان اينكه شخص هكر حساب 
كاربري يك فرد در ش��اد را هك كند 
وجود ندارد. عل��ي باقرزاده در واكنش 
به هك شكبه ش��اد بيان كرد: چيزي 
ب��ه عنوان هك كردن حس��اب ش��اد 
امكان پذير نيست. يك سري اطالعات 

مانند كد ملي، ش��ماره تلفن و يك پيامي كه براي 
ورود شخص به ش��بكه ش��اد مي آيد، وجود دارد 
كه طي آن دسترس��ي به حس��اب كارب��ري فرد 
ايجاد مي ش��ود. او تاكيد كرد: چني��ن چيزي كه 
ش��خص هكر حس��اب كاربري يك فرد در شاد را 
هك كند ممكن نيس��ت، مگر اينكه به اطالعاتي 
كه عنوان ش��د دسترسي داشته باش��د. به عنوان 

مثال در برنامه تلگرام نيز چنين است. 
وقتي اطالعات حساب كاربري شما در 
اختيار شخص ديگري قرار بگيرد او با 
كد ملي و شماره تلفن شما جايگزين 
شما مي شود. باقرزاده افزود: متاسفانه 
برخي از اي��ن موارد با ابزار آموزش��ي 
معلم يا مدير ممكن است اتفاق بيفتد، 
مثال فرزندانش��ان با گوشي مادر، پدر 
يا خواهر وبرادر خود كه معلم يا مدير هستند خود 
را به س��ازنده كانال و گروه تغيير مي دهند، ادمين 
مي ش��وند و افرادي را عضو مي كنند و چون ادمين 
هس��تند مي توانند پيام هاي��ي را بگذارند يا حذف 
كنند. اين به معناي هك نيست و اينكه تصور شود 
هكرهايي هستند كه حساب كاربري افراد را در شاد 

هك مي كنند وجود ندارد. 

گليماندگار|
 با اينكه آمار ابتال و مرگ و مير كرونا تا حد 
زيادي پايين آمده اس��ت ام��ا جهش تازه 
كرونا باعث شده تا يك بار ديگر مساله بازگشايي مدارس 
و حضور دانش آموزان در كالس هاي درس با مشكالت و 
اما و اگرهايي مواجه شود. در اين شرايط از سويي بسياري 
از كارشناسان آموزشي بر اين باورند كه آموزش مجازي به 
هيچ عنوان نتوانسته بازدهي آموزش حضوري در مدارس 
را داشته باشد و از سوي ديگر مساله ابتالي دانش آموزان 
به كرونا را نبايد ناديده گرفت. اين در حالي است كه طبق 
آمارهاي اعالم ش��ده اكثر دانش آموزان با افت تحصيلي 
مواج��ه بوده اند و در همين زمان تع��داد قابل توجهي از 
دانش آموزاني كه به كالس هاي درس بازگشس��ته اند، 
به كرونا مبتال شدند. روزهاي زيادي از همه گيري كرونا 
مي گذرد، بيماري كه سبك زندگي در كل دنيا را تحت 
تاثير قرار داد. اما از آنجايي كه آموزش مجازي سال هاست 
در بسياري از كشورها مورد آزمايش قرار گرفته و در برخي 
مقاطع به صورت يك روش تحصيلي كامال جا افتاده مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد. اما در كشور ما اين مساله باعث 
بروز مشكالت بسياري شد. اول اينكه بيش از ۳ ميليون 
دانش آموز از آنجايي كه هيچ دسترس��ي به وسايل مورد 
نياز آموزش هاي مجازي نداشتند از تحصيل جا ماندند و 
طرف ديگر حتي اپليكيشن شاد هم نتوانست نتيجه قابل 
قبولي را ارايه داده و بسياري از دانش آموزان براي استفاده 
از اين اپليكيشن با مشكل مواجه ش��دند. از سوي ديگر 
سرعت اينترنت در كشور نيز خود يكي از ديگر از داليل 
مختل شدن آموزش هاي مجازي به خصوص در مقاطع 
دبيرستان و كالس هاي دانشگاهي بود. در چنين شرايطي 
وقتي نتيجه تحقيقات نشان از افت شديد تحصيلي در بين 

دانش آموزان را دارد نبايد خيلي متعجب شد. 

    آموزش مجازي در كشور ما موفق نبوده
ليال عسگرپور كارشناس آموزش درباره وضعيت تحصيلي 
دانش آموزان و آمارهايي كه افت تحصيلي آنها ارايه شده به 
»تعادل« مي گويد: اصال جاي هيچ تعجبي در اين زمينه 

وجود ندارد، آموزش مجازي در كش��ور ما نهادينه نشده 
است و به همين دليل نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه 
در طي دو سال همه گيري كرونا و در حالي كه اين كار را با 
روش آزمون و خطا پيش برده ايم، نتايج قابل توجهي در اين 
باره كسب كنيم. مساله ديگر عدم آشنايي دانش آموزان، 
والدين و البته معلمان با فضاي مجازي و نحوه تدريس و 
تحصيل در اين فضا اس��ت. هيچ كدام از معلمان ما براي 
آموزش هاي مجازي آموزش نديده اند. دانش آموزان روش 
تحصيل در اين فضا را بلد نيستند و بيشتر به آن به چشم 
يك فرصت براي فرار از مدرسه نگاه كرده اند. از سوي ديگر 
والدين هم در اين باره آگاهي كافي ندارند و وقتي به ناگاه با 
اين حجم از درگيري با آموزش فرزندانشان مواجه شده اند، 
دچار عجز و ناتواني كردند.  او مي افزايد: با در نظر گرفتن 
چنين شرايطي نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه بازدهي 
تحصيلي دانش آموزان ما در كل اين دو سال خوب و يا حتي 
نزديك به خوب باشد. دور ماندن بچه ها از فضاي مدرسه، 
كمتر درگير شدن آنها با درس و البته مسائل آموزشي نه 
تنها به افت تحصيلي آنها انجاميده بلكه تاثير بسزايي در 
زندگي اجتماعي آنها نيز گذاشته است. عسگرپور در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا در اين شرايط كه سويه جديد كرونا 
در حال پيش��رفت در كشور است و هر روز افراد بيشتري 
به آن مبتال مي شوند بازگش��ايي مدارس كار درستي به 
نظر مي رسد، مي گويد: باالخره ما مجبور هستيم كه به 
آموزش حضوري در مدارس برگرديم. تجربه به ما نشان 
داد كه نمي توانيم در آموزش مجازي موفق عمل كنيم، 
در اين شرايط آموزش و پرورش بايد تمام تالش خود را به 
كار بگيرد تا مدارس ملزم به اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
شوند و به اين ترتيب بتواند دانش آموزان را به محيط هاي 
آموزشي بازگرداند. شايد همه گيري كرونا سال ها ادامه 
داشته باشد، ما نمي توانيم همچنان بر روش آزمون و خطا 
در آموزش مجازي پيش برويم وقتي نتيجه اي كه به دست 

آورده ايم اصال مطلوب نبوده است. 

    چاره اي جز بازگشايي مدارس نداريم 
معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش، بر 

آموزش حضوري دانش آموزان از نيم سال دوم تحصيلي 
تاكيد كرد. صادق ستاري فرد، گفت: شرايط آموزش 
غير حضوري دانش آموزان، باعث افت تحصيلي ۵۰ تا 
۶۰ درصدي بچه ها شده است. اين وضعيت به ويژه در 
مقطع ابتدايي بيشتر مشهود است. قرار است با شروع 
نيم سال دوم آموزش ها حضوري برگزار شود. معاون 
وزير آموزش و پرورش با عنوان اين مطلب كه چاره اي 
نداريم جز اينكه به سمت آموزش هاي حضوري برويم، 
ادامه داد: در تمام مدارس روستايي و مناطق شهري كم 
جمعيت تمركز بر آموزش حضوري بوده است. ستاري 
فرد گفت: تالش مي كنيم با ساماندهي سرويس هاي 
مدارس و تكميل واكسيناسيون، به خصوص در شهر 

تهران، ميزبان دانش آموزان در مدارس باشيم.

    حضور كامل معلمان 
و حداكثري دانش آموزان در مدرسه

سه شنبه گذشته، از سوي وزراي كشور و آموزش و پرورش، 
اعالم شد كه آموزش در مدارس از اين پس حضوري خواهد 
بود و دانش آموزان ملزم هستند سركالس هاي درس حاضر 
ش��وند. اين در حالي است كه وزير آموزش و پرورش اوايل 
هفته گفته بود حضور دانش آموزان »اختياري« است. اين 
اظهارات متناقض كه به فاصله كمي از يكديگر بيان شدند، 
موجب سردرگمي خانواده ها شد. عليرضا كريميان، مديركل 
آموزش وپرورش شهر تهران در همين راستا، به چند پرسش 
درباره كم و كيف حضوري شدن آموزش ها و بازگشايي كامل 
مدارس پاسخ داد و در اين باره اظهار كرد: با مديران مناطق 
و مديران مدارس جلسه گذاشته و روي حضور حداكثري 
دانش آموزان و برگشت آنها به مدرسه و حضور در فضاي 
مدرسه و تدريس حضوري تاكيد كرديم. او افزود: مديران ما 
در سطح شهر تهران برنامه ريزي كرده اند كه شاهد حضور 
همكاران در مدارس به صورت كامل بوده و با فعاليت هاي 
آموزش��ي به صورت حضوري در خدم��ت دانش آموزان 
باشيم. مديركل آموزش وپرورش شهر تهران درباره آمادگي 
مدارس براي پذيرش حضوري دانش آموزان گفت: تمهيد 
مقدمات الزم انجام شده است تا از شرايطي كه در اين دوسال 

داشته ايم به شرايط عادي برگرديم و در فضايي بسيار خوب 
شاهد رشد و پيش��رفت تحصيلي دانش آموزان و ارتقاي 
مهارت هاي آنها به ويژه در حوزه اجتماعي باشيم. كريميان 
با بيان اينكه همكاران ما كامل و به صورت ۱۰۰ درصدي در 
مدارس حضور دارند گفت: اولياي دانش آموزان به مسووالن 
بهداشتي كشور و خادمان خودشان در آموزش وپرورش 
اعتماد كامل دارند. دانش آموزان نيز به صورت كامل و صد در 
صدي در مدارس هستند و ما بزودي شاهد برقراري شرايط 
عادي و تدريس حضوري در تمام مدارس كشور به ويژه شهر 
تهران خواهيم بود. او در واكنش به اينكه برخي مدارس 
با توجه به ش��رايط و تراكم باال، صرفا آموزش مجازي 
داش��تند و دانش آموزان به مدرسه نمي رفتند عنوان 
كرد: از اين پس، كالِس درِس صرفا مجازي نخواهيم 
نداشت و كالس هاي درس حضوري مي شود. در كنار 
آن، همكارانم هم كالس حضوري و هم مجازي را اداره 
مي كنند و آموزش تركيبي است و تحت هيچ شرايطي 
صرفا كالسي را به صورت غيرحضوري نخواهيم داشت.

    سرويس مدارس فعال مي شوند
مديركل آموزش وپرورش ش��هر تهران درباره مشكالت 
س��رويس اياب وذهاب با توجه به ساعات كم آموزش در 

چندماه اخير گفت: برنامه ريزي به گونه اي انجام ش��ده 
است كه دانش آموزان ساعات بيش��تري را سركالس و 
داخل مدرسه باشند. با حضور حداكثري دانش آموزان و 
ساعات طوالني تر حضور در مدرسه، از سرويس مدارس 
هم نهايت استفاده را خواهيم كرد. با انجمن اولياء و مربيان 
هم صحبت كرديم و مديران مدارس توجيه شده اند كه با 
توجه به ساعات بيشتري كه دانش آموزان در كالس درس 

هستند، سرويس مدارس هم فعال شوند. 

    شرايط هر مدرسه متفاوت است
كريميان درباره ساعات آموزش و حضور دانش آموزان 
در مدرس��ه نيز عنوان ك��رد: با برنامه ري��زي مديران 
مدارس، س��اعت هاي طوالني و حت��ي كامل از صبح 
تا ظهر پذيراي دانش آموزان هستيم. او درباره ميزان 
حضور در طول هفته نيز گفت: اكنون نمي توانيم نسخه 
واحدي براي تمام ۴۸۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران 
بپيچيم. شرايط، مدرسه به مدرسه و پايه با پايه متفاوت 
اس��ت، مديران براي دوره ابتدايي يك ش��يوه و براي 
متوسطه اول و دوم شيوه هاي ديگري را به كار گرفته، 
برنامه ريزي مي كنند و به استحضار اولياء مي رسانند. 
مديركل آموزش وپرورش شهر تهران در پاسخ به اينكه 

آيا پروتكل هاي بهداشتي جديدي در مدارس اعمال 
خواهد شد؟ گفت: پروتكل ها در اختيار وزارت بهداشت 

است و هرچه را به ما اعالم شود، انجام مي دهيم. 

    تابع نظر ستاد كرونا هستيم
كريميان درباره الزامي ب��ودن يا نبودن تزريق دو دز 
واكسن براي حضور در مدرسه نيز توضيح داد و اظهار 
كرد: با همت دولت، شاهد كار بزرگ و ويژه اي در سطح 
كشور بوديم و خوشبختانه آحاد جامعه دو دز واكسن 
را تزريق كرده اند و در تزريق دز س��وم هم آمار خوبي 
داريم. ما مش��كلي در اين زمينه نداريم، با اطمينان 
خاطر خوبي كه ايجاد شده دانش آموزان سركالس 
حاضر مي ش��وند. آنها كه به لحاظ س��ني مشمول 
هس��تند و وزارت بهداشت اعالم كرده حتما واكسن  
مي زنند ولي اينكه الزامي باش��د يا خير، به تصميم 
وزارت بهداشت بس��تگي دارد و ما تابع پروتكل ها و 
سياست هاي اعالمي ستادملي مقابله با كرونا هستيم.

اواضاف��ه كرد: همكاران من تا زمان��ي كه عالئم ظاهري 
بيماري را در دانش آموز نبينند مانع حضورش نمي شوند، 
مگر آنكه دانش آموز عالئم ظاهري بيماري را داشته باشد 
كه در اين صورت در منزل استراحت مي كند تا بهبود يابد.

گزارش

اما و اگرهاي دوباره بازگشايي مدارس

آموزش مجازي در كشور ما نهادينه نشده است
افت تحصيلي دانش آموزان و الزام حضور در مدرسه
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