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يادداشت- 1 موجودي ماينرهاي بيت كوين به اوج شش ماهه خود رسيده است

ماينرها  فروشنده بيت كوين نيستند

يادداشت-5يادداشت-4

 پيامدهاي 
سياست ورزي غيرحرفه اي

 فرار مردان 
از خانه و خانواده

1-ب��ه تازگ��ي دكت��ر علي 
بيت الله��ي، ريي��س بخش 
زلزله شناس��ي مهندس��ي و 
خطرپذي��ري در وزارت راه و 
شهرس��ازي نموداري را در 
صفحه شخصي خود منتشر 
كرد ك��ه رون��د بارندگي در 
كشور و همچنين افت سطح 
آب هاي زيرزميني ايران را طي 56 س��ال گذشته )از 
1965 تاكنون( نش��ان مي دهد. دكتر بيت اللهي در 
ذيل اين نمودار چنين توضيح داده اس��ت: »نوسانات 
بارندگي در كش��ورما، روند كاهشي قابل مالحظه اي 
را در 50 سال اخير نشان نمي دهد. اما سطح آب هاي 
زيرزميني به طور قابل مالحظه اي افت كرده اس��ت. 
بنابراين در مس��اله كسري مخازن آب زيرزميني و به 
تبع آن فرونشست زمين آسمان مقصر نيست! مديريت 
منابع آب و مديريت كشت و زرع ما مشكل دارد. اين 
واقعيت را بايد صادقانه پذيرف��ت.« اين نمودار و اين 
توضيح، علت اغلب مش��كالت كنوني در عرصه هاي 
اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تداعي مي كند و بار 
ديگر، اين سوال مكرر را در ذهن ايجاد مي كند كه چرا با 
وجود ظرفيت هاي زيستي و انساني بسيار زياد »ايران« 
حاال وضعيت اقتصاد و معيش��ت و... ما چنين است؟ 
چرا كسي حواسش به »روند«هاي مختلف اقتصادي، 
محيط زيستي و... نيست؟ چرا كسي »سياست«هاي 
اشتباه و مخرب را متوقف نمي كند؟ چرا كشور گران 
اداره مي شود؟ يا س��اده تر، چرا خودروي بي كيفيت 
داخلي، همچنان پ��س از چند دهه »حمايت« توليد 
مي ش��ود و با قيمت هاي گزاف به فروش مي رود؟ در 
حالي كه مي توان با پرداخت پولي معادل هزينه خريد 
يك خودروي داخلي، يك خودروي خارجي با كيفيت 
خريد. خودرويي كه عالوه ب��ر تضمين رفاه و امنيت 
سرنشينان آن، سوخت كمتر مصرف مي كند و آلودگي 
كمتري به بار مي آورد و در مجموع هزينه هاي كمتري 
بر جامعه تحميل مي كند. مثال هاي فراواني وجود دارد 
كه به روش��ني هدررفت منابع و ظرفيت هاي بسيار 

باالي زيستي، فني و انساني كشور را نشان مي دهد.
2- در اين روزها كه تنگناي معيش��ت اكثر جمعيت 
كش��ور را تحت تاثير ق��رار داده اس��ت، حتي اغلب 
صاحب نظران و فعاالن حوزه سياس��ت ه��م درباره 
بودجه، ارز 4200 توماني و ساير مسائل ريز و درشت 
اقتصاد نظر مي دهند و يادداشت مي نويسند به گونه اي 
كه گاه ريزترين مسائل اقتصادي نيز از نگاه آنها پنهان 
نمي ماند. حال آنكه نه تنها به نظر نمي رسد، حل مسائل 
اقتصادي كشور در گرو گشايش در سياست داخلي و 
خارجي است، بلكه به تاكيد اغلب اقتصاددانان كشور، 
حل معضالت اقتصادي، در شرايط كنوني، بدون گذر 

از چالش ها و تنش هاي سياسي »غيرممكن« است.

3- آمار ش��اخص هاي كالن و تجربه س��ه دهه اخير 
نيز اين مس��اله را تاييد مي كند. به طور مش��خص در 
فاصله س��ال هاي 76 تا 84 دولت اصالحات با ش��عار 
»توسعه سياسي«، »تنش زدايي« و »جامعه مدني« 
بر س��ر كار آمد و ت��الش كرد در ح��د بضاعت خود و 
متناس��ب با همراهي جامعه، در اين حوزه ها منش��أ 
تحول باشد. آن دولت اما در س��ايه رويكرد سياسي، 
به بيش��ترين موفقيت هاي اقتصادي دس��ت يافت و 
توانست با درآمدهاي بسيار نازل نفتي در شاخص هاي 
كالن اقتصاد از جمله رشد، تورم، اشتغالزايي، جذب 
س��رمايه هاي خارجي و... به طور نس��بي ركوردهاي 
مثب��ت و قابل توجهي از خود برج��اي بگذارد. نمونه 
ديگر، دولت يازدهم بود كه با دستيابي به توافق موقت 
با طرف هاي غربي و سپس »برجام« توانست حتي به 
رشد 12 درصدي اقتصاد در اواخر سال 95 دست يابد و 
به مدت يك سال و نيم نرخ تورم كشور را »تك رقمي« 

مهار كند. 
4- بي گمان، در س��طحي كالن تر، اين موفقيت هاي 
مقطعي رنگ مي بازند و بار ديگر، نبود »سياست ورزي 
حرفه اي« را گوش��زد مي كنند. در دنياي مدرن و در 
كشورهاي پيشرفته، احزاب سياسي داراي پشتوانه 
مردمي باال، محلي براي تربيت نيروها و مديران سياسي 
تراز اول كشور هستند. اين احزاب بيش از آنكه درگير 
چالش هاي باندي، گروهي و سياس��ي بازي باش��ند، 
درگير تعيين و تشخيص »سياست«هاي بهينه براي 
اداره امور اقتصادي و سياسي جامعه هستند. از همين رو 
است كه از كانون فعاليت احزاب سياسي نه تنها مديران 
و سياستمداران زبده و تربيت شده به جامعه تحويل 
مي شود كه »سياست«هاي اقتصادي، محيط زيستي، 
اجتماعي، سياس��ي و... پخته و چكش كاري شده نيز 
بي��رون مي آيد. در واقع، از آنج��ا كه با تغيير دولت ها، 
تاريخ مصرف احزاب دچار انقضا نمي شود، احزاب به 
محلي براي انباشت تجارب و سرمايه هاي انساني بدل 
مي شوند و از همين رو است كه مي توانند به جاي درگير 
شدن در مسائل روزمره، »روند«ها را زيرنظر بگيرند و 
براي بهبود آنها برنامه ارايه دهند. مساله اي كه كمبود 
آن در ايران، اين روزها بسيار آزاردهنده شده است، به 
گونه اي كه حتي به گفت��ه افرادي كه از نظر فكري به 
دولت مس��تقر نزديك هستند، اين دولت فاقد برنامه 
منسجم و گفتمان مشخص براي حل مسائل اقتصادي 
اس��ت و از س��وي ديگر، انتصابات ص��ورت گرفته در 
رده هاي مختلف دولت نشان مي دهد كه مديران جوان 
به خدمت گرفته ش��ده، الزاما نه تنها »بهترين«هاي 
حوزه كاري خود نيستند كه با ش��رايط ايده آل براي 
مديريت در شرايط پيچيده كنوني نيز فاصله دارند. به 
اميد روزي كه احزاب فراگير و مدرن در ايران پا بگيرند 
و افراد قبل از س��كانداري و ورود به عرصه اجرا، مشق 

و تمرين سياست ورزي را پشت سرگذاشته باشند. 

وضعي��ت اقتص��ادي، تامين 
معيشت و ريزش جامعه به زير 
خط فقر از مهم ترين عوامل فرار 
مردان از خانواده اس��ت. وقتي 
معيش��ت خانواده با مش��كل 
مواجه ش��ود و خواس��ته هاي 
اعضاي خانواده محقق نشود 
آس��يب هاي جدي به همراه 
دارد. وقتي هدف در زندگي زياد شود اما وسيله رسيدن به 
هدف وجود نداشته باشد از سر ناچاري مردان يا به ترك 

خانه دست مي زنند يا اقدام به خودكشي مي كنند.
خودكش��ي و ترك منزل توس��ط مردان يك��ي از آثار و 
نتايج نابه س��اماني اقتصادي و ش��كاف طبقاتي است؛ 
به خصوص براي كس��اني كه جزو طبقه متوسط بودند و 
قباًل مي توانستند خواسته هاي خانواده را تامين كنند اما 
االن به دليل مشكالت اقتصادي چنين امكاني را ندارند، 
به قول معروف وقتي مردي ش��رمنده خانواده مي شود 
درگير چنين آس��يب هايي خواهد ش��د. حتي مرداني 
هستند كه زير فشارهاي اقتصادي طالق مي گيرند و به 
خانواده اوليه و پدر و مادر خود برمي گردند. اما اين مساله 
مي تواند پيامدهاي زيادي به همراه داش��ته باشد. پيامد 
اين مساله اول روي بچه هاست چراكه بچه ها به هر پدر 
و مادر به يك ميزان نياز دارند، اما وقتي پدر خانه را ترك 
كند مادر بار بيشتري را روي دوش مي كشد و اين مساله 
مي تواند آسيب هاي جدي داش��ته باشد. اگر زن شاغل 
نباشد و حمايتي نداشته باشد مشكالت متعددي سر راه 
زندگي او قرار مي گيرد، ممكن است براي جبران وضعيت 
پيش آمده درپي شغل و درآمد بيشتر باشد و همين مساله 
كمك مي كند مراقبت از فرزندان كمتر شود، اين كاهش 
مراقبت مي تواند آسيب هاي بيش��تري را براي خانواده 
ايجاد كند. فرار مردان از خانه به دليل مشكالت اقتصادي، 
باعث مي شود تا زنان بار يك زندگي را كه تا به حال دو نفره 
به دوش مي كشيدند، به تنهايي به دوش بكشند. اين كار 
مي تواند عواقب بسياري به دنبال داشته باشد. تنها تامين 
هزينه هاي زندگي مي تواند هر كسي را از پا در بياورد. زني 
كه با يك يا دو بچه و حتي در مواردي با 4 بچه رها مي شود، 
چطور بايد هزينه هاي زندگي را تامين كند. چه كسي قرار 
است اجاره خانه، خرج مايجتاج زندگي و... را تامين كند. 
در اين شرايط چنين زناني بايد از كجا تقاضاي كمك كنند. 
به همين خاطر اس��ت كه حاال مي بينيم، خوابگاه هايي 
كه تا همين چن��د وقت پيش براي مردان و زنان معتاد و 
كارتن خواب در نظر گرفته شده بود، پر شده از زناني كه 
تنها به دليل نداشتن هيچ حامي مالي با كودكانشان به اين 
خوابگاه ها پناه مي آورند. بسياري از مردان هم بدون اينكه 
اعتياد داشته باشند يا كارتن خواب باشند، تنها به دليل 
مشكالت مالي ترجيح مي دهند، در همين خوابگاه ها و 
دور از خانواده هايشان زندگي كنند چون توان پرداخت 
ادامه در صفحه 8 هزينه هاي زندگي را ندارند.  

مجيد اعزازي

يادداشت-3

تحقق دولت الكترونيك با 
قانون تسهيل فضاي كسب و كار

بايدخاطرنشان كرد كه براي 
ثبت يك شركت و يك مجوز 
حداق��ل 58 مرحل��ه را بايد 
بگذراند پس ما بايد فرآيندها را 
اصالح كنيم و به نظر مي رسد 
با قانون تسهيل فضاي كسب 
و كار تا ح��دود زيادي دولت 
الكترونيك محقق شود. بحث 
دولت الكترونيك نزديك به دو دهه است كه در كشور 
مطرح ش��ده اس��ت اما بنا به آمار ارايه ش��ده توانستيم 
40 درص��د از اين مهم را عملياتي كني��م. البته دولت 
الكترونيك يك پروژه نيس��ت كه بتواني��م در يك بازه 
زماني آن را اجرا كنيم ممكن اس��ت آمار بهره گيري از 
آن در سال هاي مختلف متفاوت باشد. در سال 2018 
شاخص جهاني آنالين سرويس حدود 60.3 بوده، اين 
در حالي است كه در سال 2020 اين آمار به 58 درصد 
رسيده است پس مشاهده مي كنيد كه آمار و شاخص ها 
همواره در حال تغيير است. رتبه ما در ارايه خدمات دولت 
الكترونيك، در مقياس جهاني 89 بوده است اما تالش 
داريم كه به وضعيت خود سامان بدهيم چراكه توانمندي  
الزم در اين بخش را داريم. اهتمام دولت ها در راستاي 
دولت الكترونيك به س��مت بهب��ود فرآيندها حركت 
كرده است و اين جاي تش��كر دارد. در شش سال اخير 
بيشتر تالش ها معطوف به فرآيند اصالحيه شناسنامه 
خدمات بود اين در حالي است كه در دوره جديد بيشتر 
به سمت بازمهندسي فرآيندها متمايل شده ايم و اين 
خبر خوبي است. البته فرآيندهاي موجود و الكترونيك 
كردن آنها ارزش افزوده ايجاد نمي كند، بلكه فرآيندهاي 
موجود بايد بازمهندس��ي ش��وند در غير اين صورت به 
سمت دولت هوشمند حركت نخواهيم كرد. بسياري 
از قوانين اداري در كشور به 50 سال قبل باز مي گردد و  
نياز است كه فرآيندهاي جديدي را ابالغ كنيم. تالش 
داريم به سمت بازمهندسي فرآيندها برويم، اگر در اين 
زمينه ورود كنيم دولت الكترونيك رنگ و بوي جديدي 
به خود مي گيرد اگر دولت متحول نش��ود هر چقدر در 
زمينه الكترونيكي كردن خدمات سرمايه گذاري كنيم 
منجر به تكرار مكررات مي ش��ود. سرمايه گذاري اوليه 
براي مركز ملي تبادل اطالعات الزم است تا امكان ارايه 
سرويس هاي يكپارچه ايجاد شود اگر اين مهم محقق 
ش��ود مي توان اميدوار بود كه بازمهندس��ي فرآيندها 
صورت مي گيرد. برآورد ما در زمينه دولت الكترونيك 
اين است كه مي توان 40 درصد از موفقيت در اين زمينه 
را به 60 درصد رس��اند اما نمي توانيم ب��ه 100 درصد 
برسانيم مگر اينكه فرآيندها اصالح شود. براي ثبت يك 
ش��ركت و يك مجوز حداقل 58 مرحله را بايد گذراند 
پس ما بايد فرآيندها را اصالح كنيم. به نظر مي رسد با 
قانون تسهيل فضاي كسب و كار تا حدود زيادي دولت 

الكترونيك محقق شود.

رضا باقري اصل

يادداشت-2

 تغيير مسير 
بازارسرمايه

با توجه ب��ه ارايه بودجه س��ال 
1401، س��رانجام بايد ديد كه 
مجلس ش��وراي اس��المي چه 
تصميمي را براي موارد ارايه شده 
در اليحه بودجه اتخاذ مي كند. 
ب��راي نخس��تين بار موض��وع 
صندوق تثبيت بازار س��رمايه 
در ردي��ف اليحه بودجه در نظر 
گرفته شد و دولت پيش بيني كرده است كه درآمد مالياتي 
حاصل از نقل و انتقال سهام را از طريق صندوق تثبيت به اين 
بازار بازمي گرداند. اين موضوع به عنوان اقدام عملي بسيار 
مطلوب تلقي مي شود كه در راستاي حمايت از بازار سرمايه 
و بازگشت دوباره اعتماد به معامالت بورس در نظر گرفته شد. 
بحث ديگر مربوط به موضوع تعديل نرخ خوراك صنايع بود 
كه در صورت اجراي مصوبه قبل، برخي از شركت هاي اين 
صنايع زيان ده مي شدند كه اين موضوع به هيچ عنوان معقول 
نبود. توجه به كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت ها از ٢٥ 
درصد به ٢٠ درصد كه در چند سال گذشته بي سابقه بوده 
است، نه تنها نشان دهنده حمايت از توليد و بازار سرمايه بود 
بلكه دولت با اين بند بحث حمايت از توليد را نشان داد كه اين 
موضوع مي تواند با تاثيرگذاري مثبت در شركت هاي بورسي 
همراه باشد.  تاكنون شاهد حضور رييس سازمان بورس در 
جلسات هيات دولت و ستاد اقتصادي دولت نبوديم؛ بنابراين 
تصميم گيري در خصوص حضور رييس سازمان بورس در 
اين جلسات نشان دهنده اهميت بازار سرمايه براي دولت 
است. يكي از مش��كالت اصلي بازار سرمايه در زمان عرضه 
سهام شركت هاي دولتي در بورس عدم بازارگرداني آن سهام 
در بازار بود كه اين امر باعث كاهش نقدش��وندگي در بازار، 
كاهش شديد قيمت اين سهام در زمان ايجاد روند اصالحي 
بازار و ضرر و زيان سنگين سهامداران خرد در بازار مي شد. 
اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اوليه به بازارگرداني سهام 
آن شركت مي تواند تا حدود زيادي برطرف كننده مشكالت 
مربوط به سهام شركت ها باشد. يكي از چالش هايي كه بازار 
سرمايه در نيمه دوم سال جاري و نيمه نخست سال ١4٠٠ 
با آن دس��ت و پنجه نرم مي كرد بحث انتش��ار اوراق بدهي 
بود، انتش��ار اوراق دولتي باعث افزايش فشار به بازار اوليه و 
ايجاد اختالل در بازار ثانويه ش��ده بود. كاهش مبلغ انتشار 
اوراق بدهي در س��ال ١4٠١ نسبت به سال ١4٠٠ توسط 
دولت تا حدودي مي تواند يكي از معضالت اصلي بازار سهام 
را كه سهامداران در سال هاي گذشته در اين بازار با آن روبرو 
بودند كاهش دهد. اعمال نرخ تسعير ارز براساس ٩٠ درصد 
ميانگين نرخ سامانه نيما از ديگر شفاف سازي هايي بود كه 
در صورت هاي مالي برخي از گروه هاي بورسي به خصوص 
بانكي ها نشان داده مي شود و سهامداران اين صنعت تا حدود 
زيادي مي توانند به صورت ب��ه روز، تاثيرات حاصل از نرخ 
تسعير ارز را محاسبه كنند. براساس صحبت هاي مطرح شده 
قرار بر تعيين حدود ٢٠ درصدي نرخ بهره بين بانكي است كه 
ادامه در صفحه 8 اين امر باعث مي شود تا 

امان اهلل قرايي مقدمپيمان حدادي

 مرور علل تصادف راه آهن شهري تهران- كرج 
در پارلمان شهري پايتخت

 رييس جمهور 
در جلسه هيات دولت: 

صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي به اتاق ايران رفت

 همدستي نقص فني مترو 
با 4 خطاي انساني

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 6    

 همه دستگاه هاي اجرايي 
بر قيمت ها نظارت موثر داشته باشند

رييس كل در محكمه اتاق

»تعادل« يكي از موارد اليحه بودجه 
1401 را بررسي مي كند

از تاييد تا تكذيب برگشت خوردن 
محصوالت كشاورزي 

در اليحه بودجه س��ال آينده بندهاي زيادي به نفع 
بازارسرمايه ديده مي شود. از جمله مي توان به منتفي 
شدن افزايش نرخ بهره مالكانه، پرداخت كل ماليات 
حاصل از معامالت بازار س��رمايه به صندوق تثبيت، 
كاهش حدود 45 درصدي انتشار اوراق بدهي، حذف 
ماليات 5 درصدي شركت هاي توليدي و... اشاره كرد.

موضوع صندوق تثبيت بازارسرمايه از همه اين موارد 
مهم تر است. چراكه هر ميزان از صندوق تثبيت حمايت 
شود از كليت بازار سرمايه حمايت شده و بازار به نقطه 
صفحه 4 را بخوانيد تعادلي و...  

روز گذشته رييس اتحاديه بارفروشان مشهد از برگشت 
خوردن سيب زميني هاي ايران از تركمنستان خبر داد 
و گفت كه اين كشور واردات سيب زميني ايران را به 
دليل استفاده از سم چيني ممنوع كرده است. خبري 
كه اظهارنظرهاي متفاوتي را به دنبال داشت ولي هنوز 
دقيقا مشخص نيست كه آيا محموله هاي سيب زميني 
ايران از تركمنستان برگش��ت داده شده يا خير؟ به 
گزارش ايسنا چندي پيش اخباري مبني بر بازگشت 
محموله هاي سيب زميني از ازبكستان منتشر شد. 
صفحه 7 را بخوانيد پس از...  

 بورس 
روي خوش 

مي بيند؟

 ماجراي 
سيب زميني؟ 

مرك��ز مل��ي رقابت در 
اطالعي��ه اي از ح��ذف 
از  رقاب��ت  ش��وراي 
قيمت گ��ذاري خودرو 
خب��ر داد و مس��ووليت 
تنظيم ب��ازار خ��ودرو 
و از جمل��ه موض��وع 
اي��ن  قيمت گ��ذاري 
محص��ول را فعال به وزارت صم��ت محول نمود. 

چند نكته در اين باره قابل ذكر است: 
- »رقابت« اصلي اساس��ي در اقتصاد بازار است. 
اصلي كه به قول فون ميزس »فرصت هاي زيادي 
را براي ابراز ابت��كارات افراد فراهم مي كند و اين 
امكان را مي دهد تا هر فرد آنچه را كه مي تواند بهتر 

از ديگران انجام دهد، عرضه كند«. 
پديده اي كه »آزادي« از الزامات آن است؛ الزامي 
كه در چارچ��وب قوانين و مقررات معنا و مفهوم 
پيدا مي كند تا مانع از هرج و مرج ش��ود و محيط 
امن و مطمئن براي حضور سرمايه هاي مادي و 
فكري را فراهم و با ارتقاي دانش فناوري، پيشرفت 

جامعه را به ارمغان آورد.
- تعري��ف ف��وق از آن جهت عنوان ش��د كه به 
نظر مي رسد قانون سياس��ت هاي اصل 44 و به 
خصوص مواد 53 تا 84 فصل نهم آن كه به ايجاد 
و وظايف و اختيارات »شوراي رقابت« اختصاص 
دارد، قرار بوده چنين خواس��تي را محقق نمايد. 
يعني ب��ا ايجاد فضاي رقابت��ي در قالب مواد اين 
قانون، نظام بنگاهداري دولت��ي را كه از ابتداي 
انقالب و در پي مصادره ها و ملي كردن ها، بسيار 
ضربه خورده بود اصالح و مانع از انحصار ش��ود و 
آزادي كار و فعاليت را براي مردم و بخش خصوصي 
فراهم نمايد. متاس��فانه اما نه فقط چنين نشد 
بلكه حتي اين ش��ورا، خود به واسطه ساختار و 
س��ازوكار )تركيب اغلب دولتي اعضاي شورا - از 
پانزده عضو شورا هشت نفر با حكم رييس جمهور 
منصوب مي شوند و رييس و نايب ريس شورا نيز 
با نظر رييس جمهور تعيين مي ش��وند- حضور 
كمرنگ نمايندگان بخش خصوصي در آن، عدم 
حمايت جامع قانونگذار از اصل استقالل شورا و 
تصميمات آن، تداخل وظايف و اختيارات شورا 
با ديگر نهادهاي قانوني و ابهامات عملي مربوط 
و...( ب��ه مهره اي در اقتصاد دولتي تبديل ش��د و 
مان��ع رقابت و آزادي و كمك كننده به ماش��ين 

سركوب قيمت ها.
- مهم ترين و بي شك شناخته شده ترين فعاليت 
شوراي رقابت در طول دوران فعاليتش، موضوع 
قيمت گذاري »خودرو« بوده اس��ت. تا جايي كه 
شايد اين شورا را بتوان »شوراي خودرو« نام نهاد 
)البت��ه اين موضوع چندان هم عجيب نيس��ت. 
چنانكه وزارتخان��ه و وزراي »صنايع« و »صنايع 
و معادن« در گذش��ته و وزارت »صنعت، معدن 
و تجارت« در حال حاضر نيز در جامعه با خودرو 
شناخته مي ش��وند(. چنانكه وقتي اين شورا در 
سال 97 با بهانه غير انحصاري بودن توليد خودرو 
از اين حوزه كنار گذاشته شد، اعضاي آن گويي 
اين شورا كاركرد خود را از دست داده و هيچكاره 
شده است لب به اعتراض گش��ودند و خواستار 
بازگش��ت اين اختيار و قيمت گ��ذاري خودرو 
توسط اين شورا ش��دند: »شورا براساس تكليف 
سياس��ت هاي كلي اصل 44، وظيفه تشخيص 
انحصار و همچنين تعيين دستورالعمل قيمت و 
دسترسي عادالنه مصرف كننده را بر عهده دارد... 
و اگر شورا دخالت نكند مشخص نيست خودرو را 
با چه قيمتي به مصرف كننده خواهند فروخت.«

- برخالف ادعاي فوق اما در طول اين س��ال ها و 
حضور شوراي رقابت در تنظيم گري بازار خودرو، 
نه توليد اين محصول رقابتي ش��ده و نه كيفيت 
و قيمت آن بهبود يافته است، بلكه همانطوركه 
عنوان ش��د اين ش��ورا خود به جزي��ي از اجزاي 
قيمت گذاري تبديل شد كه ضد رقابت است و ضد 
ماهيت و كارويژه اين شورا. در حالي كه از اين شورا 
انتظار آن بود كه در ب��ازه زماني محدود اقدام به 
كاهش تعرفه واردات خودرو نمايد و فراهم آورنده 
امكان حضور خودروس��ازان جهاني در كشور و 
ح��ذف رانت ها و... به طور خالص��ه ايجاد فضاي 

رقابتي و خروج از اين وضعيت بس ناگوار شود.
- در مجموع آنكه مشكل خودرو مانند بسياري از 
محصوالت و كاالهاي ديگر در كشورمان، مشكل 
فقدان نفي س��ازوكار بازار از سوي سياست گذار 
است و تا اين اصل اساسي و نگرش تغيير نكند كه 
قيمت در بازار و در سازوكار عرضه و تقاضا تعيين 
مي شود و نه بوركراسي دولت، نه شوراي رقابت و 
نه هيچ شوراي ديگري كاري جز نمك پاشيدن 
بر اين زخم نمي توانند انجام دهند؛ وزارت صمت 
به عنوان جايگزين شوراي رقابت نيز يقينا كار را 
از اين هم كه هس��ت )به واسطه تعارض منافع و 
افزايش تضادهاي البي هاي ق��درت( بدتر از بد 
و بحران ناكارآمدي صنع��ت خودرو را عميق تر 

خواهد كرد، متاسفانه!

حسين حقگو

 خودرو 
و بود و نبود شوراي رقابت !



»پرسش اصلي اين است كه اين منابع از كجا قرار است 
تامين شود؟ آيا اين يك مقدمه است براي اينكه يك 
افزايش شديد در قيمت حامل هاي انرژي و قيمت ارز 
ايجاد شود و از آن محل تامين شود؟ اگر اين اتفاق رخ 
دهد، يك اقدام سياس��ي از پيش محكوم به شكست 
اس��ت.« يك اس��تاد اقتصاد درباره طرح هاي جديد 
اقتصادي دولت از جمله افزايش يارانه ها مي گويد: »اين 
اقدامات و تصميم ها تنها نارضايتي را بيش��ترخواهد 
كرد. برخ��اف آنچه طراحان اين سياس��ت ها تصور 
مي كنند كه مي تواند درجه رضايت عمومي را فراهم 
كنند، اگر در شرايط كنوني، رقم حمايت ها به جاي دو 
برابر، ده برابر هم شود، هيچ دردي از مردم دوا نمي كند 
اما هزينه هاي زندگي مردم را به شدت افزايش خواهد 
داد.« حس��ين راغفر در گفت وگو با »انتخاب« درباره 
تبعات اقتصادي افزايش يارانه ها، اظهار كرد: »پرسش 
اصلي اين اس��ت كه اين منابع از كجا قرار است تامين 
شود؟ آيا اين يك مقدمه است براي اينكه يك افزايش 
شديد در قيمت حامل هاي انرژي و قيمت ارز ايجاد شود 
و از آن محل تامين شود؟ اگر اين اتفاق رخ دهد، يك 
اقدام سياسي از پيش محكوم به شكست است.« وي در 
پاسخ به اينكه چرا اين اقدام محكوم به شكست است، 
گفت: »علت اين اس��ت كه نتايجش كاما مشخص 
اس��ت و نتايجي است كه در دولت دهم هم عما اجرا 
شد و مشكات جدي را بر اقتصاد ايران تاكنون تحميل 
كرده اس��ت. نتايج اقتصادي آن هم افزايش ش��ديد 
تورم، افزايش شكاف طبقاتي در جامعه، نارضايتي هاي 
گسترده مردم، كاهش شديد ارزش پول ملي و ركود 
اقتصادي است و همه اينها اتفاق خواهد افتاد.« راغفر 
خاطر نشان كرد: »به جاي اين طرح هايي كه نتايجش 
تجربه شده است و آثار مخربي روي اقتصاد كشور دارد، 
بهتر است دولت منابع مورد نياز خود را از طريق اخذ 
ماليات از كس��اني كه بايد ماليات بپردازند و در واقع 
كساني هستند كه منتفعين اصلي سياست هاي سه 
دهه گذش��ته بوده اند، تامين كند. دولت بايد به سراغ 

آنان برود و از آنان ماليات بگي��رد؛ در غير اين صورت 
اين قبيل از اقدامات تنها به تخريب بيش��تر اقتصاد و 
فرو رفتن بيش��تر در اين مرداب اقتصادي خواهد شد 
كه در حال نابودي كل جامعه است. اين مساله در اثر 
سياست هاي مشعشع بدون پشتوانه مطالعاتي است 

كه تخريب هاي بسيار جدي به جا گذاشته است.«
اين اقتصاددان با تاكيد براينك��ه از انجام اين قبيل از 
اقدامات سياس��ي بايد خودداري ش��ود، گفت: »اين 
اقدامات و تصميم ها تنها نارضايتي را بيشتر خواهد كرد. 
برخاف آنچه طراحان اين سياست ها تصور مي كنند 
كه مي تواند درجه رضايت عمومي را فراهم كند، اگر در 
شرايط كنوني، رقم حمايت ها به جاي دو برابر، ده برابر 
هم شود، هيچ دردي از مردم دوا نمي كند اما هزينه هاي 

زندگي مردم را به شدت افزايش خواهد داد.«
راغفر درب��اره چرايي اينك��ه افزايش رق��م يارانه ها، 
هزينه هاي زندگي م��ردم را افزايش مي دهد، تصريح 
كرد: »محل تامين اين تصميمات آن طور كه برمي آيد 
هم��ان روش هاي مال��وف دولت هاس��ت. آنچه با آن 

آشنا هستند و آن افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي است كه اينها موجب بي ارزش شدن 
پول ملي، تورم شديد و پيامدهاي گسترده اجتماعي 
آنان همچون افزايش افسردگي، اعتياد، خودكشي، فرار 

سرمايه ها و مغز ها از كشور مي شود.«
وي تاكيد ك��رد: »به باور من اين ط��رح بيش از آنكه 
مش��كلي از مردم رف��ع كند، بر بحران ه��اي زندگي 
خانوار ها در كش��ور اضافه مي كند.« راغفر همچنين 
در پاسخ به پرسش��ي مبني بر اينكه آيا تبعات حذف 
ارز ترجيحي با افزايش يارانه ها قابل جبران اس��ت يا 
خير، عنوان كرد: »اصا چنين چيزي نيس��ت. اولين 
پيامدش افزايش قيمت خ��ود ارز در بازار آزاد خواهد 
بود و قطعا اين اتفاق خواهد افتاد. همچنين يك تورم 
لجام گسيخته را با اين بودجه اي كه دولت دارد تنظيم 
مي كند، بر جامعه تحميل خواهند كرد و سال آينده 
همين موقع شما خواهيد ديد كه دولت مجددا همين 
مارپيچ تورم را ادامه خواهد داد؛ يعني مي گويد تورم 
داش��تيم و به دنبال آن هر بار ك��ه دولت ها مبادرت 

ب��ه افزايش قيمت ارز كردند، س��ال بعدش كس��ري 
بودجه هايشان بزرگ تر ش��دن و تورم بزرگي را ايجاد 
كردن��د و براي جبران تورم و رفع كس��ري بودجه ها، 
مجددا مبادرت به افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي مي كنن��د؛ اين يك روش متعارفي 
است كه در 30 سال گذشته در كشور بارها و بارها تكرار 
ش��ده و از داليل اصلي شكل گيري اين باتاق بزرگي 
است كه اقتصاد و جامعه ايران در حال فرو رفتن است.«

راغفر در پاس��خ به اين س��وال كه راه ح��ل رهايي از 
معضات اقتصادي كشور از چه مسيري مي گذرد، بيان 
كرد: »از اصاحات اساسي در اقتصاد و اصاح در نظام 
مالياتي مي گذرد كه اين نظام مالياتي در دنياي امروز 
كه ظرفيت هاي نظارتي هوشمند به شكل بي سابقه اي 
گسترش پيدا كرده است، كاما امكان رديابي كسب 
درآمد هاي بزرگ كه بسياري از آنها هم نامشروع است، 
مشخص است و بانك مركزي كاما مي تواند اين دسته 
از ارتباط��ات را پيگيري و رصد كند و اطاعاتش را در 
اختيار سازمان مالياتي قرار دهد؛ آنها هم مي توانند به 
سهولت و س��رعت به سراغ كساني بروند كه صاحبان 
درآمد هايي هس��تند كه تاكنون احصا نشده و كسي 
آنه��ا را رصد نكرده اس��ت. بنابراين اي��ن اصلي ترين 

راهكار است.«
وي ادامه داد: »نظام بانكي هم بايد به شدت كنترل شود 
به نحوي كه اينه��ا منابع خرد مردم را به فعاليت هاي 
نامولد هدايت نكنند. نظام مالياتي بايد از اين دسته از 
فعاليت ها ماليات هاي س��نگيني بگيرد به نحوي كه 
جاذبه سنگين سرمايه گذاري در آنها را به شدت كاهش 
دهد و همزم��ان هم در حوزه توليد به خصوص توليد 
صنعتي و توليد با هدف اش��تغال زايي و نگاه به آينده 
فناوري ها و تحوالت علمي در دنيا بايد صورت گيرد. 
بنابراين نياز به اين دسته از اصاحات است كه متاسفانه 
هيچ كدام از اينان در دس��تور كار دولت سيزدهم قرار 
ندارد، هر چه ديرتر وارد اين دسته از اصاحات شوند 

بحران عميق تر و مهار آن مشكل تر خواهد شد.«
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تكميل تركيب اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ 

با انتخاب نمايندگان كميس��يون هاي مجلس در 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴0۱، تركيب اين 
كميسيون نهايي شده و در آينده نزديك اولين جلسه 
خود را برگزار خواهد كرد. به گزارش فارس، در حالي 
كه مجتبي رضاخواه، حميدرضا حاجي بابايي، جعفر 
قادري، محمدرضا ميرتاج الديني، ابراهيم عزيزي، 
غامحسين رضواني، الياس نادران، مهدي فرشادان 
و رحيم زارع به  نمايندگي از كميس��يون برنامه و 
بودجه در كميس��يون تلفيق بودجه ۱۴0۱ حاضر 
خواهند بود، از كميسيون اقتصادي نيز سيدغني 
نظري خانقاه، علي رضايي و محمد عليپور به عضويت 
كميس��يون تلفيق بودجه در آمدن��د. همچنين 
محمد رش��يدي، رحم��ت اهلل ن��وروزي و عبداهلل 
ايزدپناه از كميسيون كشاورزي، عليرضا ورناصري، 
س��هراب گياني و هادي بيگي نژاد از كميس��يون 
ان��رژي و محمد وحي��دي، حبي��ب اهلل دهمرده و 
علي كريمي فيروزجايي از كميس��يون آموزش و 
تحقيقات، علي حدادي، حس��ين باميري، روح اله 
نجابت از كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور، 
علي اصغر باق��رزاده، جليل ميرمحمدي ميبدي و 
سيدمرتضي خاتمي از كميسيون بهداشت، سارا 
فاحي، ش��هريار حيدري و فداحس��ين مالكي از 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، مهدي 
عيسي زاده، كيومرث سرمدي، حسن محمدياري 
از كميسيون اجتماعي، احمد دنيامالي، غامعلي 
كوهساري و علي اصغر خاني از كميسيون عمران، 
احسان قاضي زاده، سيدصادق طباطبايي نژاد، علي 
يزدي خواه از كميسيون فرهنگي، سيدمحمد موحد، 
كاظم دلخوش اباتري و حسن نوروزي از كميسيون 
قضايي و محسن دهنوي، مهدي عسگري و سيدعلي 
موس��وي از كميس��يون صنايع ب��راي حضور در 
كميسيون تلفيق بودجه سال آينده انتخاب شدند تا 
با انتخاب ۴5 عضو اين كميسيون كه بنابر آيين نامه 
داخلي مجلس متشكل از ۹ عضو كميسيون برنامه 
و بودجه و 3 عضو از هر يك از ديگر كميسيون  هاي 
تخصصي مجلس است، تركيب كميسيون تلفيق 

بودجه ۱۴0۱ كل كشور تكميل شود.

اجازه دهيد واردات خودرو 
انجام شود

يك عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسامي با اشاره به پايين بودن كيفيت خودروهاي 
داخلي و قيمت هاي سرسام آور آنها تاكيد كرد: اجازه 
دهيد واردات خودرو انجام شود. علي رضايي نماينده 
مردم كنكاور در مجلس شوراي اسامي در جلسه 
علني امروز )يكشنبه( مجلس شوراي اسامي در 
تذكري شفاهي عنوان كرد: متاسفانه مافياي خودرو 
خون مردم را در شيشه كرده اند. اكثر مردم با موضوع 
واردات خودرو موافقت دارند و ما بايد به حق مردم 
احترام بگذاريم. چه تناس��بي ميان كيفيت پايين 
خودرو و قيمت سرسام آور آن وجود دارد؟ وي ادامه 
داد: قيمت پرايد ۱۸0 ميليون توم��ان و پژو 300 
ميليون تومان مي باشد به استناد آمار ارايه شده اكثر 
تصادفات مربوط به همين خودروهاي بي كيفيت 
داخلي اس��ت. قرار بود قيمت خودرو اصاح شود 
و كيفيت آن باال برود اما نه قيمتي اصاح ش��د و نه 
كيفيت. برهمين اساس درخواست مي كنم اجازه 

دهيد كه واردات خودرو انجام پذيرد.

»بنزين براي همه« 
در حد ايده بود

هادي بيگي نژاد، يك نماينده مجلس با بيان اينكه 
دولت برنامه اي براي گران كردن بنزين و تغيير 
سهميه آن ندارد، گفت: نه تنها يارانه بنزين بلكه 
يارانه اقتصادي بايد به تمامي افراد جامعه تعلق 
گيرد. وي درب��اره برنامه جدي��د تغيير در نحوه 
پرداخت بنزين س��هميه اي اظهار داش��ت: اين 
برنام��ه در حد ايده بوده و هنوز نه هيچ طرحي از 
س��وي مجلس و نه اليحه اي از سوي دولت ارايه 
شده است. وي افزود: در خصوص تغيير سهميه 
بنزين يك ايده مطرح شده مبني بر اينكه بنزين 
به جاي خودرو ب��ه فرد و هر كد ملي تعلق بگيرد 
يعني كس��اني هم كه خودرويي ندارند بتوانند از 

يارانه بنزين برخوردار شوند.
اين عض��و كميس��يون انرژي مجل��س تصريح 
كرد: اكن��ون با توجه به اينكه تع��داد افراد بيش 
از خودروها اس��ت قرار بر اين ش��د ك��ه فعا به 
صورت پايلوت در دو منطقه از كش��ور اجرا شود 
تا اش��كاالت اجراي ايده مشخص، سپس در كل 

كشور پوشش داده شود.

ريشه رشد نقدينگي 
كنترل مي شود

سيد مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و 
بودجه در جلسه س��تاد بودجه ۱۴0۱ اظهار كرد: 
كساني كه با نگاه كارشناسي و رويكرد علمي نظراتي 
درباره بودجه دارند، موردتوجه قرار مي گيرند و حتي 
اگر در موارد محدودي بودجه نياز به اصاح داشته 

باشد، آماده انجام آن هستيم.
وي افزود: در بودج��ه ۱۴0۱ منابع و مصارف باهم 
همخوان��ي دارن��د، درآمدها واقعي ديده  ش��ده و 
هزينه هاي دولتي به غيراز حقوق كاهش داش��ته 
است، چراكه كسري بودجه براي دولت خط قرمز 

است.
ميركاظمي تصري��ح كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه 
براي سومين ماه متوالي كاهشي بوده و در آذر 0,5 
درصد تنزل پيداكرده؛ موضوعي كه نشان دهنده 
رويكرد درس��ت دول��ت در عدم اس��تفاده از پول 

پرقدرت است.

حسين راغفر، اقتصاددان:

وزير نيرو اعالم كرد
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مديريت براي ممانعت از خاموشي
وزير نيرو درباره برنامه وزارت نيرو براي استفاده از آب هاي 
ژرف گفت: مطالعات و اكتشافات خوبي انجام شده و قرار 
است با رعايت ماحظات زيست محيطي به اجرا برسد و 

اين طرح اكنون در مرحله مطالعه قرار دارد.
به گزارش ايس��نا، علي اكبر محرابيان ديروز در حاشيه 
نشست با مديران آب و آبفا در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوال ايسنا درباره وضعيت تامين سوخت زمستاني گفت: 
وزارت نفت تمام تاش خود را كرده و اقدامات خوبي انجام 

شده كه تا امروز نه خاموشي و نه محدوديتي داشته ايم.
وي با بيان اينكه عدم خاموشي امكان پذير است، مشروط 
بر اينكه مصارف صنعت و خانگي مديريت ش��ود، اظهار 
كرد: براي تامين سوخت زمستاني همكاري خوبي صورت 
گرفته البته نتيجه به ميزان سرماي دي و بهمن ماه نيز 
برمي گردد. در هر حال برنامه ريزي ما به گونه اي اس��ت 
كه بتوانيم مصرف برق و گاز را مديريت كرده تا خاموشي 

نداشته باشيم.

  ۳۰۰ شهر داراي تنش آبي
محرابيان درباره ش��هرهاي داراي تن��ش آبي نيز گفت: 
مجموع ش��هرهاي داراي تنش 300 ش��هر هستند و از 
اين تعداد ۱00 شهر تنش شديد آبي دارند كه با اجراي 
پروژه هاي ويژه، اغلب اين شهرها از تنش خارج خواهند 

شد.
وزير نيرو با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با 
نخبگان درباره مساله آب كه به زودي به مساله مهم تري 
در دنيا تبديل خواهد ش��د، اظهار كرد: اين بيانات به اين 
معناست كه بايد به اين بخش توجه ويژه داشته باشيم. 
اكنون مهم ترين انتظار مردم اين است كه در بخش شرب، 
كش��اورزي و صنعت بتوانيم آب مطمئن و پايدار تامين 
كنيم. وي با بيان اينكه براي دس��تيابي به اين موضوع، 
اقدامات نرم افزاري و س��خت افزاري در دس��توركار قرار 
داده ايم كه در هر دو بخش با علم روز و اس��تفاده از توان 
فرهيختگان بتوانيم مشكات كشور را حل كنيم، افزود: 
الزمه حل مشكل آب اين است كه احكام بودجه تحقق 

يافته و منابع مالي مورد نياز تامين شود.
او با بي��ان اينكه در اين زمينه وف��اق خوبي بين دولت و 
مجلس وجود دارد و اميدواريم مجلس كمك كند تا ظرف 
زماني محدود، مشكات آب كشور را حل كنيم، گفت: ما 
در نظر داريم پروژه هاي اثربخشي را كه نيمه تمام و راكد 
مانده اند، فعال كنيم، اين پروژه ها مي توانند مش��كات 

زيادي را از بخش آب حل كنند.
وزير نيرو با بيان اينكه در بخش آبرساني روستايي برنامه 
جهشي براي تامين آب پايدار ۱0 هزار روستا در دستور 
كار قرار گرفته كه نخس��تين قرارداد آن براي تامين آب 
۷۱00 روستا با قرارگاه امام حسن)ع( به امضا رسيد كه 
در چارچوب اين قرارداد ۲۱00 كيلومتر خطوط انتقال 
اجرا خواهد ش��د، گفت: در بخش  ش��هري صدها خط 
انتقال، شبكه آب و فاضاب، بازچرخاني و رفع تنش آبي، 

پروژه هاي خوبي پيش بيني كرده ايم.
محرابيان با بيان اينكه با حركت جهشي و جهادي، ظرف 
زمان معيني با حمايت بودجه اي بتوانيم مش��كات را 
حل كني��م، تاكيد كرد: نظارت ب��ر پروژه ها نيز به لحاظ 
زمان بن��دي و همچنين منابع اعتباري در دس��تور كار 
است. بخشي از منابع مالي از بودجه ۱۴0۱ و بخشي نيز 
از بودجه س��ال هاي آتي تامين مي شود و انتظار مي رود 
پروژه ها متناسب با اعتبارات، فعال شوند. وي درباره عدم 
توجه بخش كش��اورزي به موضوع بهره وري اظهار كرد: 

امروز در دنيا با استفاده از فناوري هاي روز، ميزان مصرف 
را كاهش داده و توليد و راندمان را افزايش مي دهند. ما نيز 
در حوزه كشاورزي افزايش بهره وري را در دستور كار قرار 
داده ايم. وزير نيرو با بيان اينكه در بودجه ۱۴0۱ چند ماده 
پيش بيني شده كه ازجمله آنها استفاده از فناوري هاي 
جديد در آبياري هاي تحت فشار است، گفت به اين ترتيب 
كه بايد حجم آب استفاده شده، كم شود؛ براي اين كار بايد 
عزم ملي داشته باشيم تا در مدت  زمان معين، همزمان با 
رشد فناوري، حجم آب كمتري مصرف كرده و راندمان 

را افزايش دهيم.
محرابيان درباره واردات آب اظهار كرد: رييس جمهوري 
در اجاس عش��ق آباد موض��وع همكاري كش��ورهاي 
منطقه در بخ��ش آب را م��ورد توجه ق��رار داد. در اين 
مدت، تاكنون جلسات متعددي با مسووالن كشورهاي 
تركمنس��تان، افغانس��تان، تركيه، عراق، ارمنس��تان و 
آذربايجان برگزار كرديم كه اگر توافق و دستاوردي داشته 

باشد، اطاع رساني خواهيم كرد.
وي درباره طرح غدير و پروژه آبرساني به شهرهاي استان 
خوزس��تان نيز گفت: در مرحله اول اين طرح بنا بر اين 
بود كه ۱0 مترمكعب بر ثانيه، تامين آب از چرخه داشته 
باش��يم كه اجرا شده اما اين ميزان آب كفايت ۶0 درصد 
اس��تان خوزس��تان را نخواهد داش��ت. وزير نيرو افزود: 
موضوع ديگر اينكه كيفيت آب مناسب نيست، بنابراين 
طرح جايگزيني تعريف شده كه با اجراي آن، ميزان آب 
دو برابر ش��ده و به ۲0 متر مكعب بر ثانيه افزايش خواهد 
يافت و كيفيت نيز ارتقا خواهد يافت. اين آب قرار اس��ت 
از مخزن سد دز تامين شود و در مسير خود، مصرف آب 
ش��رب ش��هرها را حل كند. اين پروژه در بهار ۱۴0۱ به 

بهره برداري خواهد رسيد.

  لزوم توجه به اقتصاد آب
وزير نيرو در نشس��ت با مدي��ران آب و آبفا با بيان اينكه 
تاكن��ون رعايت اقتصاد آب يك موضوع فراموش ش��ده 
بوده اس��ت، اظهار كرد: امروز بايد در صدر مس��ائل قرار 
بگيرد. البته اين به معناي افزايش قيمت آب نيست، به 
اين معناست كه اگر آبي در اختيار صنعت كشاورزي قرار 
مي گيرد بايد متناس��ب با آن، افزايش بهره وري داشته 

باشيم.
وي افزود: تا كي قرار اس��ت س��ازه احداث و آب را مهار و 
تحويل دهيم؟ نقطه پايان كجاست؟ بنابراين بايد با تعريف 
صحيح اقتصاد آب، شاهد تعادل در عرضه و تقاضا باشيم.

وي با بيان اينكه مثا موضوع بازار آب در اين رابطه مطرح 
است، به اين ترتيب كه اگر كسي ميزاني آب دارد اما مكان 
كش��اورزي ندارد، مي تواند آب را به روش هاي قانوني در 
اختيار كشاورزي قرار دهد كه بهره وري و اشتغال بيشتري 
ايجاد مي كند، گفت: در حوزه صنعت نيز به همين شكل 
مي توان عمل كرد، يعني اگر بابت يك تن فوالد سه متر 
مكعب آب مصرف مي كنيم، اين ميزان را بايد به نيم متر 

مكعب كاهش دهيم.
وزير نيرو ادامه داد: بايد سامانه بازچرخاني داشته باشيم و 
۸5 درصد آب بازيافت شود. همان گونه كه براي تكنولوژي 
توليد سرمايه گذاري مي شود، براي آب و بازچرخاني آن 
نيز هزينه شود. به عبارت ديگر ميزان تخصيص آب بايد 

بر اساس آخرين تكنولوژي باشد.
محرابيان ب��ا بيان اينكه در ح��ال حاضر بخش صنعت 
۲.۷ ميليارد متر مكعب آب دريافت مي كند و ميليون ها 
اش��تغال و هزاران ميليارد ارزش افزوده ايجاد مي كند، 
تاكيد كرد: به اين ترتيب كه 3۸ درصد ارزش افزوده در 
اين بخش اس��ت. هرچند بايد اين ميزان آب با استفاده 
از تكنول��وژي روز به يك دوم كاهش ياب��د اما در بخش 
كش��اورزي ۸۸ تا ۹0 درصد كل آب قاب��ل مديريت را 
مصرف مي كند. در بخش��ي از كش��اورزي، كل اشتغال 
35 هزار نفر اس��ت اما ۴ ميليارد متر مكعب آب تحويل 
مي گيرد؛ اين به اين معناست كه اقتصاد گم شده است. 
وي با بيان اينكه آب سرمايه ملي است، بايد اشتغال ايجاد 
كرده و رضايت مردم در نظر گرفته شود، اظهار كرد: ضمن 
اينكه بايد به فكر استقال كشور هم باشيم. وزير نيرو با 
اش��اره با بيانات مقام معظم رهبري مبني درباره مساله 
آب و اينكه در آينده نزديك به مس��اله مهم تري تبديل 
خواهد ش��د، اظهار كرد: اين فرمايش ايشان كه آب در 
صدر موضوعات قرار گرفته، تكليفي بر دوش ما اس��ت 
كه قدر موقعيت كنوني را بشناس��يم. محرابيان با بيان 
اينكه براي حل مساله آب در كشور دو راهكار نرم افزاري و 
توسعه فناوري و همچنين اجرايي و سازه اي داريم، اظهار 
كرد: در موضوع نرم افزاري اولين موضوع درك ش��رايط 
موجود است، ما اكنون با شرايط كم آبي دست و پنجه نرم 
مي كنيم. متوسط بارش كشور يك سوم جهان هستيم 
و به صورت ادواري همواره ش��اهد كاهش نزوالت جوي 
هستيم. در مقايسه سرانه سهم آب 50 سال قبل و امروز 
شاهديم كه 50 سال قبل ساالنه ۶500 متر مكعب بود و 
در حال حاضر اين ميزان به ۱۲00 تا ۱500 متر مكعب 
رسيده است، يعني شرايطي است كه بايد بتوانيم با كم 

آبي كنار بياييم. وي با اشاره به موضوع افزايش بهره وري 
اظهار ك��رد: افزايش بهره وري، راهكاري اس��ت كه اين 
امكان را مي دهد با منابع كم آب، مصارف بيشتر، مديريت 
بهتر و بهره وري باالتري داشته باشيم. وزير نيرو با بيان 
اينكه ما در حوزه كش��اورزي با توجه به افزايش مصرف 
آب بايد پتانسيل بهره وري را باال ببريم، گفت: با درصد 
كمي صرفه جويي در اين بخش، مشكات بزرگي را حل 
خواهيم كرد. بنابراين افزايش بهره وري در كش��اورزي 

نقش كليدي دارد.
محرابيان با بيان اينكه در حال حاضر در بخش آب شرب 
هم سرانه مصرف باال و هم هدررفت قابل توجهي داريم، 
گفت: البته در برخي نقاط كشور هدررفت كاهش يافته 
اما پتانسيل كاهش هدررفت در آب شهري باالست. ابتدا 
اينكه عمليات تصفيه آب شهري بسيار گران تمام مي شود 
و موضوع ديگر اينكه خطوط انتقال آب از نقطه اي به نقطه 
ديگر بايد اجرايي شود. وي با بيان اينكه موضوع بعدي، 
رعايت عدالت، شفافيت و قانون در توزيع و تخصيص آب 
است. در حال حاضر تقاضا بيشتر از موجودي آب كشور 
است، بنابراين براي توزيع بايد عدالت رعايت شود، گفت: 
عدم رعايت عدالت مسووليت سنگيني دارد؛ فرض كنيم 
تخصيص به منطقه اي به ناحق اضافه يا كم شود كه منجر 
به حق الناس خواهد شد. ضمن اينكه اگر ميزاني آب به 
يك منطقه به ناحق تخصيص داده ش��ود، ديگر امكان 
قطع آن را نداريم. بنابراين بايد به ذي نفعان توجه شود كه 
چه مي��زان آب و چگونه و در چه زماني توزيع و مديريت 
ش��ود. وزير نيرو ب��ا بيان اينكه ما بعض��ا در تخصيص ها 
توجه نمي كنيم كه پساب نيز بايد در اولويت قرار بگيرد، 
گفت: امروز منابع آب شيرين كم است. بنابراين اجراي 
طرح هاي فاضاب و اس��تفاده از پس��اب بايد در اولويت 
تخصيص قرار گيرد. محرابيان با بيان اينكه ما در موضوع 
مديريت استفاده از آب غيرمتعارف غفلت كرديم، گفت: 
مي توانستيم از آب غيرمتعارف به صورت گسترده تري 
استفاده كنيم. هرچند آبي كه از اين مسير تامين مي شود 
ناچيز است اما مش��كات بزرگي را حل مي كند. وي در 
خصوص آبهاي ژرف گفت: آبهاي ژرف در دنيا مطالعاتي 
صورت گرفته است؛ در ايران هم پروژه هاي خوبي تعريف 
ش��ده كه بايد با لحاظ كردن مباحث زيس��ت محيطي 
گسترش يابد. وزير نيرو به موضوع ديپلماسي آب اشاره 
كرد وگفت: براي اين منظور بايد ميزان تعامات را افزايش 
دهيم. ميزان آبي كه از كشور خارج يا وارد مي شود بايد با 
مشاركت همسايگان مديريت شود و در اين راستا رعايت 
حقوق مردم يك الزام اس��ت. ضمن احت��رام و توجه به 
نظرات مقابل بايد در طي استيفاي حقوق ملت خودمان 
باشيم. وي با بيان اينكه در شوراي عالي آب مصوب شد 
كه كميته اي با حضور وزارت خارجه، وزارت نيرو و محيط 
زيست تشكيل و مباحث فني و حقوقي ديپلماسي مطالعه 
شود و در اين راستا اس��تان هاي مرزي بايد فعال تر وارد 
ش��وند، اظهار كرد: اقداماتي با تركمنستان، افغانستان، 

تركيه و عراق تجربه كرديم و راه براي مذاكره باز است.
وزي��ر نيرو افزود: ب��راي حل مباحث آب ه��اي مرزي از 
ظرفيت ديپلماسي كش��ور، بين المللي و وزارت خارجه 
استفاده خواهد شد. محرابيان با اشاره به موضوع آبرساني 
نيز گفت: در اين حوزه يك اقدام جهادي آغاز شده و ۱0 
هزار روس��تا در برنامه قرار گرفته است، تاكنون قرارداد 
آبرس��اني پايدار به ۷۱00 روستا منعقد ش��ده و منابع 
و اعتب��ارات خوبي نيز در بودج��ه ۱۴0۱ در نظر گرفته 

شده است.

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

رييس جمهور با اش��اره به ضرورت نظارت دقيق و 
موثر بر قيمت ها، اظهار داش��ت: مي خواهم يك بار 
ديگر به همه همكاران��م در دولت از وزارتخانه ها تا 
اس��تانداري ها تاكيد موكد كنم كه بايد با جديت 
و به ش��كل موثري بر قيمت هم��ه كاالها نظارت 

داشته باشند.
رييس جمهور بعدازظهر روز گذشته در جلسه هيات 
دولت گفت: اقدامات متعددي براي كنترل قيمت ها 
و نظارت بر بازار انجام شده اما وضعيت فعلي بازار به 
ما مي گويد بايد به سرعت براي مديريت قيمت ها 

چاره انديشي شود.
رييس��ي در ادامه با تاكيد بر ضرورت صرفه جويي 
در مصرف گاز اظهار داش��ت: با توجه به برودت هوا 
رعايت الگوهاي صرفه جوي��ي در مصرف گاز براي 
حفظ پايداري شبكه و جلوگيري از قطع گاز بسيار 
اهميت دارد و رس��انه ها و به ويژه صدا و سيما بايد 
مردم را بيش از گذش��ته به صرفه جويي در مصرف 

گاز تشويق كنند.
رييس جمه��ور در بخش ديگري از س��خنانش با 
اشاره به برنامه دولت براي ايجاد تحول در سازمان 
اداري كش��ور، تصريح كرد: براي ايجاد اين تحول 
نبايد حتي يك روز را از دس��ت بدهيم و تغييرات 
ضروري در س��ازمان اداري دولت بايد به كارآمدي 

نظام اداري بينجامد.
وي ادامه داد: همچنين همه دس��تگاه هاي اداري 
بايد در كنار تاش براي مقابله با فساد، روابط ناسالم 
و رشوه، مصوبه ش��وراي عالي انقاب فرهنگي در 

زمينه حجاب و عفاف را نيز اجرا كنند.
رييس��ي با بيان اينكه بر اس��اس آم��ار، صادرات 
محصوالت غيرنفتي كشور امسال نسبت به سال 
قبل حدود ۴0درصد افزايش داش��ته است، اظهار 
داش��ت: وقتي دولت تمركز خود را بر گس��ترش 
تعامات اقتصادي با كشورهاي همسايه قرار داده 
و در اين مس��ير موفق نيز بوده است، طبيعي است 
كه بدخواهان به دنبال خرابكاري در روابط ايران با 
همسايگانش باش��ند كه بايد مراقبت كرد آيا واقعا 
مش��كل در كاالهاي صادراتي بوده است يا مساله 

سياسي وجود دارد؟

همه دستگاه هاي اجرايي بر 
قيمت ها نظارت موثر داشته باشند

معاون اول رييس جمهور توجه به موضوع س��امت و 
بهداشت مردم را جزو سياس��ت هاي راهبردي دولت 
سيزدهم دانست و تاكيد كرد: دولت و وزارت بهداشت 
در كنار صنعت پرافتخار داروسازي است تا دارو با قيمت 

مناسب و باالترين كيفيت در اختيار مردم قرار گيرد.
محمد مخبر در جلسه اي با اعضاي سنديكاي داروي 
انس��اني افزود: تامين و توليد ۹۷ درصد از داروي مورد 
نياز كشور توسط صنايع داروسازي مايه افتخار براي اين 
بخش صنعت كشور است و انتظار داريم با حل مشكات 
و همفكري و همكاري دولت و صنايع داروسازي 3 درصد 
مابقي نيازهاي كش��ور در زمينه دارو به ويژه بيماران 

صعب العاج در كشور تهيه و توليد شود.
معاون اول رييس جمهور تصري��ح كرد: دولت و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دنبال آن است كه 
صنعت داروسازي كشور با رفع مشكات با قوت به كار 
خود ادامه دهد و با به روزرساني تكنولوژي و تجهيزات در 

جهت سامت مردم گام هاي موثري بردارد.
وي هر گونه هزينه براي تامين سامت و بهداشت مردم 
را وظيفه ذاتي دولت و يك س��رمايه گذاري بلندمدت 
براي آينده كشور دانس��ت و ادامه داد: سه راس مثلث 
صنعت داروسازي، شركت هاي بيمه و وزارت بهداشت 
بايد با همفكري، همكاري و هماهنگي يكديگر در جهت 
كاهش مشكات مردم و حمايت از آنها در حوزه تامين 

دارو و حفظ سامت جامعه حركت كنند.
مخبر با اشاره به برخي از مشكات پيش آمده در روزهاي 
گذش��ته براي تامين داروي برخي از بيماران در كشور 
تصريح كرد: قابل قبول نيست كه با وجود چنين صنعت 
داروسازي قوي و قديمي در كشور مشكات اينچنيني 

براي برخي از بيماران به وجودآيد.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تجربه تامين ۱50 
ميليون دوز واكسن ظرف دو ماه نشانگر اين مهم است 
كه بخش درمان و سامت نظام جمهوري اسامي ايران 
توانايي دارد تمام احتياجات و نيازمندي هاي مردم در 

اين بخش را تامين كند.
وي اظهار داشت: از صنعت داروسازي كشور انتظار داريم 
تا با مديريت قيمت گذاري و همكاري وزارت بهداشت 
وضعيت دارو در كشور به گونه اي اداره شود كه مردم براي 

تامين دارو در داروخانه ها دچار مشكل نشوند.
مخبر از داروسازان بزرگ كشور خواست به عنوان بازوي 
دولت و وزارت بهداشت راهكارها، پيشنهادها و برنامه 
جامع عملياتي خود را براي توسعه صنعت دارو هر چه 
زودتر ارايه دهند. معاون اول رييس جمهور همچنين 
در خصوص برخي شايعات مطرح شده در زمينه حذف 
ارز ترجيح��ي ۴۲00 توماني به بخش دارو تاكيد كرد: 
آزادسازي ارز ترجيحي براي بخش دارو نه در كوتاه مدت 
و نه در بلندمدت به هيچ وجه در دولت مطرح نيست و 
انتظار مي رود صنايع داروسازي با قيمت گذاري مناسب 

به رفع نيازمندي هاي دارويي كشور كمك كنند.
همچنين در اين جلسه اعضاي سنديكاي داروي انساني 
به طرح مطالبات، نگراني ها، دغدغه ها و پيشنهادات و 
انتقادات خود در زمينه هاي مختلف به ويژه لزوم نوسازي 
و بازسازي صنعت داروي كشور، كمك به كارخانه هاي 
داروسازي براي س��رمايه گذاري هاي جديد در بخش 
خريد تجهيزات و ماشين آالت و ورود تكنولوژي هاي 
روز دنيا، دقيق شدن فرانشيز بيماران سرپايي و بستري 
در بيمارستان ها، جلوگيري از فساد و توزيع ناعادالنه 
ارز ترجيحي در بخش دارو، اصاح قانون مواد خوراكي 
و آشاميدني و همچنين اساس��نامه سازمان غذا و دارو 

پرداختند.

تكذيب خبر حذف ارز ترجيحي 
دارو از سوي معاون اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
رييس كل بانك مركزي گفت: خريدار ارز مي تواند بدون 
نياز به حضور فيزيكي درخواست خود را همراه با مستندات 
الزم از طريق س��امانه به صرافي هاي بانكي و غيربانكي 
ارسال كند و خريد خود را انجام دهد. پيش بيني مي كنم 
وضعيت درآمد ارزي در سال آينده به مراتب بهتر از امسال 
خواهد بود. »علي صالح آبادي« افزود: انضباط خوبي در 
بودجه سال آينده پيش بيني شده است و چشم انداز خوبي 
در حوزه صادرات غيرنفتي و نفتي داريم.انتظار داريم سال 
آينده وضعيت درآمد ارزي در بخش دولتي و غيردولتي 
بهتر از امسال باشد. با فرض اينكه شرايط موجود تداوم 
يابد، برنامه ريزي هاي الزم انجام شده و اگر كه تحريم ها 

برداشته شود شرايط به مراتب بهتر خواهد شد.

  فروش ارز مسافرتي 
و دانشجويي ساماندهي مي شود

رييس كل بان��ك مركزي درب��اره سوءاس��تفاده از ارز 
مسافرتي و دانشجويي، گفت: اين حوزه دوباره ساماندهي 
خواهد ش��د و از كانون صرافان نيز خواستيم كه مسائل 
و مش��كالت خ��ود را اعالم كنن��د، در روزه��اي آينده 
بخشنامه اي در تكميل بخشنامه قبلي ابالغ خواهيم كرد. 
وي درباره راه اندازي سامانه برخط ثبت درخواست هاي 
ارزي خرد متقاضي��ان، افزود: اين س��امانه ۲ ماه آينده 
راه اندازي مي ش��ود تا متقاضيان خري��د ارز به صورت 
غيرحضوري درخواس��ت خ��ود را از طريق س��امانه به 
صرافي هاي بانكي و غيربانكي ارسال كنند.متقاضيان 
بايد در ابتدا به صورت الكترونيكي درخواس��ت خود را 
ثبت كنند و خريد خود را انجام دهند، سپس مي توانند 
با مراجعه به صرافي ارز خود را دريافت كنند.با راه اندازي 
سامانه تا دو ماه ديگر پرداخت ارز مسافري و دانشجويي 
ساماندهي خواهد شد كه بدون نياز به حضور فيزيكي و 
به صورت الكترونيكي خواهد بود. وي با بيان اينكه جلوي 
سوءاستفاده از سهميه ارز مسافري و دانشجويي گرفته 
مي شود، تصريح كرد: بر اساس سامانه جديدي كه قرار 
اس��ت راه اندازي شود، هر فردي كه مي خواهد ارز بخرد 
بدون نياز به حضور فيزيكي مي تواند درخواست خود را 
همراه با مستندات الزم از طريق سامانه به صرافي هاي 
بانكي و غيربانكي ارسال كند و خريد خود را انجام دهد و 
بعد از آن مي تواند مراجعه و به صورت فيزيكي ارز خود را 
دريافت كند. همچنين در حال بررسي هستيم كه حتي 
ارز را به حساب هاي فرد واريز كنيم تا خريدار بتواند در 
هر نقطه اي از كشور از ش��عب بانكي، ارز خود را تحويل 
بگيرد.قرار ش��ده تا كميته مشتركي بين بانك مركزي 
وزارت صم��ت، گمرك و اتاق بازرگاني براي بررس��ي و 
حل مشكالت توليدكنندگان، صادركنندگان و فعاالن 
اقتصادي در حوزه پولي و مالي و تجاري تش��كيل شود. 
وي با بيان اينكه وضعيت تامين ارز در ۹ ماهه امس��ال 
بيش از ۱۲ ماهه س��ال گذش��ته بود كه بخشي از آن به 
دليل وضعيت مطلوب بازگشت ارز حاصل از صادرات بود، 
خاطرنشان كرد: با انضباط خوبي كه در بودجه سال آينده 
پيش بيني شده اس��ت و همچنين چشم اندازي كه در 
حوزه صادرات غيرنفتي و نفتي داريم، پيش بيني بنده اين 
است كه وضعيت درآمدهاي ارزي چه در بخش دولتي 

و چه در بخش خصوص��ي حتي با فرض تداوم وضعيت 
موجود و عدم لغو تحريم ها، بهتر از امسال خواهد بود.

    ابالغ بخشنامه اي براي تسهيل صادرات
به زودي

همچنين رييس كل بانك مركزي از ابالغ بخشنامه اي 
براي تسهيل صادرات و عملكرد صادركنندگان در آينده 
نزديك خبر داد و افزود: دولت و بخش خصوصي جزيره 
جدا از هم نيس��تند و در كنار هم قرار داريم، اظهار كرد: 
ايجاد كميته مشترك ش��امل همه دستگاه هاي دولتي 
مرتبط و بخ��ش خصوصي ضروري اس��ت و از اين ايده 
اس��تقبال مي كنيم. به اين همكاري و تعامل خوشبين 
هستم و اعتقاد دارم سال آينده بهتر از امسال خواهد بود. 
صالح آبادي از ابالغ بخشنامه اي براي تسهيل صادرات و 
عملكرد صادركنندگان در آينده نزديك خبر داد و گفت 
كه اين موضوع در جلسات با وزير صمت تصميم گيري 
ش��ده كه به زودي ابالغ مي ش��ود.  رييس شوراي پول و 
اعتبارخاطرنشان كرد: كارگروه مشتركي با وزير صمت 
تش��كيل داديم و مرتب جلس��ه داريم كه اين تعامل با 
همكاري بخش خصوصي تداوم خواهد يافت.برگشت ارز 
صادراتي جزو اولويت هاي كشور است و حتي اگر تحريم 
هم برداشته شود بازگش��ت ارز حائز اهميت خواهد بود 
اما مهم اس��ت كه صادركننده ضرر نكند و قيمت  خريد 
ارز از صادركنندگان منطقي باشد. صالح آبادي با تاكيد 
براينكه تحريم هاي خارجي را مي توان پشت سر گذاشت 
اما مشكالت داخلي جزو موضوعات كليدي است كه جز 
با تعامل حل نمي شود، اظهار كرد: خوشبين هستيم كه 

با همكاري بخش خصوصي به وضعيت مناسبي برسيم.

    نرخ ارز در سامانه نيما و بازار متشكل
 نوسان چنداني نداشت

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه امسال نسبت به سال 
گذشته وضعيت ارزي بهتر بوده است، گفت: در ۱۲ ماهه 
سال گذشته ۳۶.۵ ميليارد دالر تامين ارز داشتيم كه اين 
آمار در ۹ ماهه س��ال جاري سال جاري ۴۰ ميليارد دالر 
بوده است. صالح آبادي با تاكيد بر اينكه سال آينده بهتر از 
امسال خواهد شد، گفت: در ۹ ماهه امسال ۳۹ ميليارد و 

۸۹۵ ميليون دالر ارز اعم از ارز نيما، ترجيحي و اشخاص 
تامين شد و اين در حالي اس��ت كه در سال گذشته ۳۶ 
ميليارد و ۴۸۲ ميليون دالر تأمين ارز به روش هاي مختلف 
ثبت شد،بخش��ي از اين موضوع به بهبود بازگش��ت ارز 
صادراتي و عرضه مناسب ارز در سامانه نيما باز مي گردد. 
خوشبختانه پتروشيمي ها عدد خوبي به سامانه نيما واريز 
كرده اند كه نشان مي دهد وضعيت صادرات شان بهبود 
يافته است.در س��امانه نيما كه صادركنندگان عرضه 
ارزهاي غيرنفت��ي را دارند ثبات خوبي داش��تيم. نرخ 
ارز نوس��اناتي در اين سامانه نداشته كه اين امر در بازار 
متشكل ارزي نيز همينطور است.صادركنندگان مجاز 
هستند هر مقدار ارز براي رفع تعهد ارزي مي خواهند در 
بازار متشكل عرضه كنند كه نرخ متفاوتي هم نسبت به 
نيما دارد كه طبيعي است. مكانيزم قيمتي در اين بازار 
براساس عرضه و تقاضا است كه البته در سامانه نيما نيز 
نرخ دستوري اعمال نمي شود و تابع عرضه و تقاضاست.

    اجراي آزمايشي 
دستورالعمل زنجيره تامين

رييس كل بانك مركزي از اجراي آزمايشي دستورالعمل 
زنجيره تأمين خبر داد و گفت: البته اين موضوع هنوز 
نهايي نش��ده اس��ت و در اين باره با چند بانك، وزارت 
صمت و اقتصاد مذاكراتي انجام شده تا اين طرح را به 
صورت پايلوت اجرا كنيم. در همين باره تصميم داريم با 
استفاده از نظرات بخش خصوصي كار را به اجراي نهايي 
برس��انيم.در حال حاضر نياز به نقدينگي از سيستم 
بانكي باالست چون ما به صورت مجزا نگاه مي كنيم اما 
در حالي كه اگر اين زنجيره اجرايي شود، توليدكننده 
مواد اوليه را مي خرد و با ضمانت بانك اوراقي را صادر 
مي كند كه بانك تضمي��ن مي كند و آن را در اختيار 
حلقه هاي بعدي قرار مي دهد؛ اي��ن موضوع نياز به 
نقدينگي را در واحده��اي توليدي كاهش مي دهد. 
صالح آبادي افزود: اس��تفاده از ابزارهاي اعتباري به 
جاي تمركز بر پول در ش��اخص هاي كالن اقتصاد 
اثر مثبتي مي گذارد. بايد خلق نقدينگي قاعده مند 
شود بنابراين استفاده بيش��تر از ابزارهاي اعتباري 
مانند LC داخلي مي تواند نياز به نقدينگي را كم كند.

    هدايت بانك مركزي  به سمت
استقالل بيشتر

صالح آبادي با اش��اره به انتش��ار آماره��اي اقتصادي در 
زمان هاي منظم، اظهار كرد: يكي از ريشه هاي تورم سلطه 
سياست هاي مالي بر نظام پولي اس��ت. در طول ساليان 
متمادي اقتصادمان نفتي بوده و سياست مالي بر پولي غلبه 
داشته است كه يكي از مشكالت اقتصاد ايران همين موضوع 
است. بودجه دولت ها همواره از محل نفت تأمين شده در 
حالي كه در دنيا سياست هاي مالي مستقل از پولي است و 
ناظر پولي به فكر آرامش اقتصاد كالن و پيش بيني پذير 
كردن آن است و دولت از محل هاي ديگري بودجه خود را 
تأمين مي كند.وقتي درآمدها نفتي باشد و بانك مركزي 
ارز نفتي بخرد موجب افزايش پايه پولي و در نهايت تورم 
مي شود بنابراين سعي مي كنيم اتكا به درآمدهاي نفتي 
را كم كنيم و بانك مركزي را به سمت استقالل بيشتر 
هدايت كنيم.همچنين حل مشكل ناترازي بانك ها در 
دستور كار است كه البته همكاري بانك ها را مي طلبد. 
همچنين درباره حمايت از توليد، افزايش تسهيالت 
در بخش مولد كش��ور و ارايه دستورالعمل زنجيره 

تأمين نيز برنامه هايي در دستور كار داريم.

    معامله سكه در كانال ۱۲ ميليون تومان 
قيمت ارز و طال نيز همچنان روند با ثباتي را طي مي كند و 
قيمت دالر در بازار آزاد به قيمت زير ۳۰ هزار تومان رسيده 
و با نرخ ۲۹۸۰۰ تومان معامله شده است. اونس جهاني طال 
۱۸۰۸ دالر و سكه ۱۲ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان به فروش 
مي رسد.  نرخ دالر )يكشنبه، پنجم دي ماه( در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته، ۲۷ هزار و 
۴۰۱ تومان معامله شد. قيمت فروش يورو با ۱۰۱ تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز كاري گذشته برابر با ۳۰ هزار 
و ۴۷۴ تومان بود. قيمت خري��د هر دالر ۲۶ هزار و ۹۱۷ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار و ۸۷۱ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۷ هزار و ۳۹ و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۱۶۲ تومان بود.
اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۰ هزار 
و ۴۶۸ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۰ هزار و ۷۴۴ تومان 
اعالم ش��د. همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۵۶۴ تومان فروخته و حواله دالر 
به بهاي ۲۴ هزار و ۳۵۲ تومان معامله شد. قيمت سكه نيز 
)يكشنبه، پنجم دي ماه( در بازار تهران با ۸۰ هزار تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ ميليون و ۹۸۰ هزار 
تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با افزايش ۸۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
رقم ۱۲ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم با قيمت ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۲۹۶ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و ۶۱۵ هزار تومان شد. همچنين قيمت 
اونس جهاني طال بدون تغيير نسبت به روز گذشته با نرخ 

يك هزار و ۸۰۹ دالر و ۵۰ سنت معامله شد.
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جزييات صدور راي ديوان داوري 
الهه به نفع بانك هاي ايران

با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر الزام كشور بحرين 
به پرداخت ۲۰۰ ميليون يورو غرامت به بانك هاي ملي 
ايران و صادرات ايران، جزيياتي از اين ماجرا مشخص 

شد.
به گزارش ايِبنا، ب��ه تازگي و در يك داوري بين المللي 
تحت نظارت ديوان دايمي داوري الهه، بانك ملي ايران 
و بانك صادرات ايران ب��ر مبناي موافقتنامه دوجانبه 
تشويق و حمايت از س��رمايه گذاري بين دولت ايران 
و دولت بحرين، دعواي��ي را عليه دولت بحرين مطرح 
كردند كه پس از رسيدگي هاي مفصل، به محكوميت 

دولت بحرين منجر شد.
جلسات استماع اين داوري در شهر پاريس برگزار شد و 
سرانجام هيات داوران به اتفاق آرا، پس از قريب به پنج 
سال رسيدگي، به موجب راي صادره در تاريخ ۱۸ آبان 
۱۴۰۰، بر مبناي غيرقانوني بودن مصادره غيرمستقيم 
وضعيت سهامداري بانك هاي ملي ايران و صادرات ايران 
در بانك فيوچر بحرين، دولت بحرين را ناقض تعهدات 
خود به موجب حقوق بين المل��ل و معاهده دوجانبه 

سرمايه گذاري اعالم كرد.
فيوچر بانك بحرين در س��ال ۲۰۰۴ تاسيس شد و با 
توجه به عملكرد مثبت خود توانس��ت در سال ۲۰۱۴ 
عنوان بهترين بانك بحريني و هفتمين بانك در منطقه 
خليج فارس را كسب كند. با وجود اين موفقيت، دولت 
بحرين در آوريل ۲۰۱۵ بدون هيچ گونه اخطار و توجيه 
قبلي با انتصاب مدير تصفيه، بانك مزبور را تحت كنترل 
كامل خود درآورد. اين اقدام دولت بحرين كه مشابه آن 
براي سرمايه گذاران ايراني ديگري نيز انجام شده است، 
منجر به آن شد كه بانك هاي ملي ايران و صادرات ايران 
دعوايي به خواسته مطالبه ارزش عادالنه بازار دارايي شان 
در فيوچر بانك عليه دولت بحرين مطرح كنند. دولت 
بحرين بر اس��اس آنچه در رسانه هاي خارجي منتشر 
شد، در جريان داوري با تشديد اقدامات غيرقانوني خود 
و به منظور فراهم كردن پوشش ساختگي براي مصادره 
پيشين اموال طرف هاي ايراني، با طرح اتهامات ناروا عليه 
بانك ملي ايران و بانك صادرات ايران و نمايندگان آنها و 
ساير نهادهاي ايراني از جمله بانك مركزي، بدون رعايت 
اصول دادرسي عادالنه و اعطاي حق دفاع، دادرسي هاي 
كيفري متعددي را عليه طرف هاي ايراني آغاز و به اين 
منظور، اخبار مربوط به محكوميت طرف هاي ايراني 
را در سطح وسيع در رسانه هاي خارجي منتشر كرد. 
ديوان داوري ضمن رد دفاعيات بحرين و اعالم اينكه 
توجيهات ب��ه عمل آمده بعد از مص��ادره اموال، علت 
واقعي اقدامات دولت بحرين عليه خواهان هاي ايران 
يعني بانك هاي ملي ايران و صادرات ايران نبوده است، 
بحرين را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را 
به پرداخت بيش از ۲۰۰ ميليون يورو خسارت به عالوه 
هزينه ها و بهره پيش و پس از صدور راي محكوم كرد. 
فراتر از جنبه مالي، ديوان داوري در راي خود اعالم كرد 
كه اقدامات دولت بحرين عليه سرمايه گذاران ايراني يك 
اقدام سياسي تالفي جويانه بوده است و »در حال تصفيه 
و سپس ورشكسته اعالم كردن فيوچر بانك، با انگيزه 
سياسي، تبعيض آميز و به نحو آشكار بالوجه بوده است« 
و علت آن، بر خالف ادعاي بحرين، كاستي ها و تخلفات 

ادعايي منتسب به بانك فيوچر نبوده است.

بانك هاي تركيه نرخ  سپرده را 
افزايش دادند

منابع بانكي و يك ش��ركت به رويترز اعالم كردند: 
بانك هاي تركيه ب��ا افزايش نرخ وام در رقابت براي 
جذب سپرده هاي ليره به طرح جديد دفاعي ليره 
دولت واكنش نش��ان دادند و اين چيزي است كه 
مي توان��د ب��راي وام گيرندگاني كه انتظ��ار اعتبار 

ارزان تري دارند شگفت انگيز باشد.
نرخ س��پرده ها از ۱۷ تا ۱۸ درصد هفته گذشته به 
بيش از ۲۰ درصد افزايش يافت، در حالي كه افزايش 
هزينه هاي تامين مالي نرخ وام بنگاه هاي كوچك و 

متوسط )SME( به بيش از ۳۰ درصد رسيد.
بانكداراني كه نخواستند نامشان فاش شود، گفتند 
كه اين نرخ ها در هفته هاي گذش��ته افزايش يافته 
بود اما در اين هفته تصاعدي شدند. طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه اعالم كرده است كه دولت از 
س��پرده گذاران محلي در برابر هرگونه ضرر ناشي 
از كاهش ارزش در برابر ارزهاي خارجي محافظت 
مي كن��د. يك��ي از منابع بانكي گف��ت: هيچكس 
نمي خواهد سپرده هاي ليري را از دست بدهد. ما به 
پايان سال نزديك مي شويم و ترازنامه ها بايد خوب 
به نظر برسند. اين طرح رقابت را افزايش داد و شاهد 

افزايش نرخ سود سپرده در هفته گذشته بوديم.
بر اس��اس داده هاي بانك مركزي، متوسط نرخ وام 
بانك ها براي وام هاي ليره شركت ها تا ۱۷ دسامبر 
از ۱۹.۶۳ درص��د در هفته قبل ب��ه ۲۰.۹۱ درصد 
افزايش يافت. براي س��رمايه گذاري دو نرخ س��ود 
مناس��ب و تامين مالي بلندمدت ضروري اس��ت. 
يكي ديگر از منابع بانكي گفت: بانك ها به س��پرده 
ليري نياز دارند و براي افزايش دارايي هاي خود بايد 
سپرده هاي ليري را جذاب كنند و اين مورد باعث 
افزايش نرخ ها مي ش��ود. بانك مركزي تحت فشار 
اردوغان از س��پتامبر، عليرغم افزايش تورم بيش 
از ۲۱ درصد، نرخ بهره خ��ود را ۵۰۰ واحد كاهش 
داد و به ۱۴ درصد رس��اند. در پاسخ، بازدهي اوراق 
قرض��ه و نرخ وام هاي ش��ركتي افزايش يافت زيرا 
معامله گران يك عقب نشيني كامل در سياست ها 
را پيش بيني كردند. بر اساس اين طرح، خزانه داري 
و بانك مركزي زيان سپرده هايي را كه ترك ها از لير 
يا ارزهاي رايج به ابزار جديد تبديل  كنند را جبران 
خواهند كرد. منابع گفتند كه بانك ها در پاس��خ، 
نرخ ها را براي ايجاد ذخاير لير در مواجهه با افزايش 
هزينه هاي تامين مالي و انتخاب ارز همچنان باال 
باز هم افزايش دادند. اردوغان گفته است كه برنامه 
جديد اقتصادي وي تا حدي به منظور كاهش اعتبار 
حساب بانكي و در عين حال افزايش صادرات است.

برآوردهاي مركز پژوهش هاي 
مجلس از منابع غيرپايدار بودجه 

برآوردهاي مرك��ز پژوهش هاي مجلس نش��ان 
مي دهد كه مي��زان تامين مالي دول��ت از منابع 
غيرپايدار در بودجه س��ال آينده حدود ۷۰۰ هزار 

ميليارد تومان است.
اليحه بودجه اي ك��ه دولت براي س��ال آينده به 
مجلس شوراي اس��المي ارايه كرد، با سقف كلي 
۳۶۳۱ هزار ميليارد تومان بس��ته شد كه نسبت 
به مصوب سال جاري حدود ۲۵.۹ درصد افزايش 
داش��ت، از اين رقم منابع عموم��ي دولت ۱۳۷۲ 
هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه در مقايسه 
با مصوب ۱۲۷۷ هزار ميليارد توماني امسال ۷.۵ 

درصد رشد داشته است.
آنچه كه در منابع عمومي برآورد ش��ده نيز شامل 
۶۶۴.۴ هزار ميليارد تومان از محل درآمدهايي بود 
كه عمده آن را ماليات تشكيل مي دهد، همچنين 
در بخش واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رقم ۴۰۸ 
هزار ميليارد تومان ثبت شد كه اگرچه در مقايسه 
با ۳۹۵.۵ هزار ميليارد تومان مصوب امسال رشد 
قابل توجهي نداشت، اما در بخش درآمدهاي نفتي 
ميزان منابع به ۳۸۱ هزار ميليارد تومان مي رسد. 
ديگر بخش تامين كننده منابع عمومي براي سال 
آينده نيز حدود ۲۹۹ هزار ميليارد تومان واگذاري 
دارايي هاي مالي ش��امل فروش اوراق يا واگذاري 

سهام شركت هاي دولتي است.
از س��وي ديگر در كنار اين منابع، دولت پيشنهاد 
برداش��ت مازاد س��هم صن��دوق توس��عه ملي از 
درآمدهاي نفتي در سال ۱۴۰۱ را نيز داشته است؛ 
به گونه اي كه از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد 
واريز و ۲۰ درصد ديگر در قبال تسهيالت در اختيار 

دولت قرار بگيرد.
اما به روال س��ال هاي گذش��ته بعد از ارايه اليحه 
بودجه، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
به بررسي ابعاد اليحه پرداخته است كه بخشي از 
آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال 
آن كسري س��اختاري بودجه را مورد بررسي قرار 

داده است.
طبق اين گزارش، كسري ساختاري بودجه ۷۰۰ 
هزار ميليارد تومان برآورد و تاكيد ش��ده كه اين 
رقم، ميزان تامي��ن مالي دولت از منابع غيرپايدار 
نظير اس��تقراض و فروش دارايي است كه از محل 
مناب��ع حاصل از ف��روش و گاز و ميعانات، فروش 
اموال دولتي، برداش��ت از صندوق توسعه ملي و 

اوراق مالي اسالمي پوشش داده شده است.
جزييات اين گزارش نش��ان مي ده��د كه دولت 
در س��ال آينده از مصارف ۱۳۷۲ هزار ميلياردي، 
حدود ۶۶۸ ميلي��ارد توم��ان را از محل درآمدها 
تامين مي كند و ۷۰۴ ه��زار ميليارد تومان مانده 
را از منابع ديگر تامي��ن خواهد كرد؛ به طوري كه 
۳۸۲ هزار ميليارد تومان منابع از نفت، ميعانات و 
خالص صادرات گاز و پتروشيمي، ۹۸ هزار ميليارد 
تومان از محل اوراق مالي اسالمي، ۷۱ هزار ميليارد 
تومان واگذاري شركت ها، ۲۶ هزار ميليارد تومان 
فروش اموال وهمچنين معادل ۱۳۷ هزار ميليارد 
تومان منابع ريالي است كه پيش بيني شده از منابع 

صندوق توسعه ملي برداشت شود.
 تجربه س��ال هاي گذشته نش��ان داده كه بخشي 
از منابع پيش بيني ش��ده در بودجه كه درنهايت 
با تصويب مجلس ش��وراي اسالمي در دستور كار 
قرار مي گيرد، طي سال محقق نمي شود و دولت 
با كس��ري احتمال��ي منابع تامين نش��ده مواجه 
مي شود، از اين رو براي جبران عدم تحقق منابع، 
به سمت عدم تخصيص بخشي از مصارف عمومي 
يا تامين از محل مجوزهاي خارج از سقف بودجه 
براي افزايش منابع با دريافت مجوز جديد مي رود 
كه اي��ن روند بارها در س��ال هاي گذش��ته اتفاق 

افتاده است.
با اين حال س��ازمان برنامه و بودجه در اين مدت، 
بر وضعيت بودجه س��ال آينده، خط قرمز كسري 
بودجه و در نهايت منابع سنجيده و محكم تاكيد 
داشته اس��ت و بايد منتظر جريان بررسي اليحه 
بودجه در مجلس و حواشي خاص هر ساله آن بود.

اقساط وام ۴۵۰ ميليوني نهضت 
ملي مسكن ۴ ميليون تومان است

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
گفت: ميزان اقس��اط ماهان��ه وام ۴۵۰ ميليون 
توماني نهضت ملي مسكن در شهر تهران ۳.۵ تا 

۴ ميليون تومان است.
محمود محمودزاده با اشاره به وام ۴۵۰ ميليون 
توماني نهضت ملي مسكن در شهر تهران، اظهار 
كرد: ميزان اقس��اط اين تس��هيالت در تهران ۷ 

ميليون تومان نيست.
وي ادام��ه داد: با توجه به اينكه نيمي از اقس��اط 
را دول��ت پرداخ��ت مي كند ميزان اقس��اط اين 

تسهيالت ۳.۵ تا ۴ ميليون تومان خواهد بود.
وي اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه طوالني ب��ودن دوره 
بازپرداخت و افزايش سود تسهيالت، در صورت 
درخواس��ت متقاضي، اقساط اين تسهيالت دور 
 دوره ه��اي زماني ۸ س��ال،  ۱۰، ۱۲ و ۱۵ س��ال 

امكان پذير خواهد بود.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي 
پيش تر نيز گفته بود: نهضت ملي مس��كن تنها 
ط��رح حمايتي كش��ور در تاريخ انقالب اس��ت 
كه مبلغ و س��ود تس��هيالت در آن ثابت نيست 
و مبتني ب��ر نياز و توان خانوار تعيين مي ش��ود. 
ميزان تس��هيالت از ۲۵۰ تا ۴۵۰ ميليون تومان 
و نرخ بهره از ۵ تا ۱۸ درصد متغير است كه يارانه 
نرخ بهره به همه اقش��ار به ي��ك ميزان پرداخت 
نمي ش��ود. تمركز در مرحله اول اين طرح دهك 
اول تا س��وم و در مرحله بعدي ت��ا دهك پنجم 

درآمدي است.

خريد ارز مسافرتي و دانشجويي الكترونيكي مي شود

در هشت ماه گذشته محقق شد؛ رشد ۵۹ درصدي تسهيالت بانكي به بخش هاي اقتصادي

بخشنامهتسهيلصادراتبهزوديابالغميشود

كل تسهيالت خريد مسكن ۲3 هزار ميليارد تومان بوده است 
گروه بانك و بيمه |

در هش��ت ماه نخست امس��ال مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ 
هزار ميليارد ريال تسهيالت به بخش هاي اقتصادي 
پرداخت ش��ده كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذش��ته ۵۹.۲ درصد افزايش را نشان مي دهد. اما با 
اين وجود، رش��د س��رمايه گذاري يا تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص كشور در نيمه نخست سال معادل ۸.۹- 
درصد بوده است.  ميزان تسهيالت پرداختي بانك ها 
به بخش هاي مختلف اقتصادي در هشت ماه نخست 
سال گذشته برابر با مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار ميليارد 
ريال )۱۱.۴۸۱.۴ هزار ميليارد ريال( بوده و در حقيقت 
امسال ۶ هزار و ۴۲۶ هزار ميليارد ريال رشد كرده است.
همچنين بررس��ي ها نش��ان مي دهد سهم تسهيالت 
پرداخت��ي در قال��ب س��رمايه در گ��ردش در تمامي 
بخش هاي اقتصادي در هشت ماهه ابتداي امسال مبلغ 
۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار ميليارد ريال معادل ۶۶.۵ درصد كل 
تسهيالت پرداختي است. سهم تسهيالت پرداختي بابت 
تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در اين 
مدت معادل چهار هزار و ۶۹ هزار ميليارد ريال بوده است 
كه حاكي از تخصيص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي به 
مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار ميليارد ريال است.  همچنين 
از پنج هزار و ۱۵۷ هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداختي 
در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن مبلغ 
چهار هزار و ۶۹ هزار ميليارد ريال در تأمين سرمايه در 
گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال 
جاري اس��ت. هدف از دريافت تسهيالت پرداختي در 
بخش هاي اقتصادي طي هشت ماهه ابتداي سال ۱۴۰۰ 
نشان مي دهد كه سهم تس��هيالت پرداختي در قالب 
سرمايه در گردش در تمامي بخش هاي اقتصادي طي 
هشت ماهه ابتداي سال جاري مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار 
ميليارد ري��ال )۱۱.۴۸۱.۴ هزار ميليارد ريال( معادل 
۶۶.۵ درصد كل تس��هيالت پرداختي است.  مالحظه 
مي شود از ۵ هزار و ۱۵۷ هزار ميليارد ريال )۵.۱۵۷.۴ 
هزارميليارد ريال( تسهيالت پرداختي در بخش صنعت 
و معدن مع��ادل ۷۸.۹ درصد آن )مبلغ ۴.۰۶۹.۳ هزار 

ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده 
است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي 

اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.

    سهم ۲۱ درصدي ايجاد و توسعه 
سهم ايجاد از كل تس��هيالت بانك ها ۱۱.۲ درصد به 
مبلغ ۱۹۴ هزار ميليارد تومان بوده است. سهم توسعه 
نيز معادل ۸ درصد ي��ا ۱۳۸ هزار ميليارد تومان بوده 
است. سهم تعميرات نيز معادل ۲.۲ درصد يا ۳۷۶۸۱ 
ميليارد تومان است. به عبارت ديگر، سهم ايجاد وتوسعه 
و تعمير كه به نوعي به افزايش سرمايه گذاري و توليد 
كمك مي كند معادل ۲۱.۴ درصد كل تسهيالت بانكي 

بوده كه حدود ۳۷۰ هزار ميليارد تومان است. 

    رشد منفي 8.9 درصدي سرمايه گذاري
 با وجود رشد ۵9 درصدي تسهيالت بانكي 

از سوي ديگر، خريد كاالي شخصي كه به رشد تقاضا 
و خريد مردم كمك مي كند معادل ۶.۸ درصد يا ۱۱۷ 
هزار ميليارد تومان بوده است . سهم خريد مسكن نيز 
همچنان اندك بوده و ۱.۳ درصد كل تسهيالت بانكي 
يا ۲۳ هزار ميليارد تومان است. خريد مسكن در بخش 
مسكن و ساختمان نيز معادل ۱۷ هزار ميليارد تومان 
يا ۱۸.۷ درصد از تسهيالت مسكن و ساختمان بوده 
اس��ت.  به عبارت ديگر، كل خريد مسكن ۲۳ همت و 
ساير تسهيالت بخش مسكن و ساختمان نيز ۷۳ همت 
بوده كه روي هم معادل ۹۶ همت تسهيالت مرتبط با 
ساخت و س��از و مسكن و خريد مسكن بوده است كه 
البته همه اين تسهيالت تبديل به مسكن و ساختمان 
يا فروش ساختمان و مسكن نشده است.  اين دو رقم 
روي هم به رشد تقاضاي مسكن و كاال كمك مي كنند 
و در جهت كاهش ركود و بهبود رونق به اقتصاد ياري 
مي رس��انند اما سهم آنها محدود اس��ت و حدود۸.۱ 

درصد معادل ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است. 
اما سهم س��رمايه در گردش كه عدد بزرگ ۱۱۴۸ هزار 
ميليارد تومان معادل ۶۶.۵ درصد كل تسهيالت بانكي 
اس��ت و همچنان روي پا ماندن و رفع نيازهاي روزمره و 
ادامه حيات انگيزه عمده واحدهاي اقتصادي است. جالب 

اين است كه با وجود رشد ۵۹ درصدي تسهيالت بانكي 
در اين ۸ ماه نخست س��ال ۱۴۰۰ و تزريق ۱۷۲۷ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت بانكي به واحدهاي اقتصادي، 
همچنان رشد سرمايه گذاري در كشور منفي است و در 
نيمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به نيمه نخست سال ۹۹، 
رشد اقتصادي نزديك به ۹- درصد بوده است.  اين نكته 
نشان مي دهد كه حتي رشد شديد تزريق پول و تسهيالت 
بانكي نيز نتوانسته به رشد سرمايه گذاري كمك كند و 
رشد منفي ۸.۹- درصدي سرمايه گذاري با وجود رشد ۵۹ 
درصدي تسهيالت بانكي به خوبي حكايت از بهره وري و 
كارايي پايين اقتصاد و اثرگذار نبودن سياست هاي بانكي 
و پولي دارد. بخش هاي اقتصادي هر س��ال به وام بانكي 
بيشتر نيازمند مي شوند و براي رفع هزينه هاي تورم ۴۳ 
درصدي كشور، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش خود، 
از بانك ها پول بيشتري مي گيرند. اما اين تسهيالت بانكي 
تنها واحدهاي اقتصادي و دولت را به بانك ها بدهكارتر 
مي كند. بانك ها خلق پول بيش��تري دارند و عامل رشد 
نقدينگي وتورم باالتر مي ش��ود و در نتيجه تورم باالي 
۴۰ درصدي را ش��اهد هس��تيم. با وجود اين همه رشد 
منابع بانك ها، قدرت خريد مردم كاهش يافته و تقاضا 
رشد نكرده است و در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه الزم 
 براي رشد سرمايه گذاري ندارند و رشد سرمايه گذاري به 
منفي ۹ درصد رس��يده است.  حتي رشد اقتصادي ۳.۳ 
درصدي نيمه نخست س��ال ۱۴۰۰ نيز حاصل از رشد 
فروش نفت، رش��د واردات و صادرات بوده است و قدرت 
خريد مردم و تقاضاي خريد كاال افزايش نيافته است و 
درآمد مردم نه تنها باال نرفته بلكه قدرت خريد و حقوق 
آنها در مقايسه با تورم كمتر شده است.  براين اساس در 
صورتي كه قدرت خريد مردم همچنان پايين و ضعيف 
باشد، تسهيالت بانكي نيز اثرگذار نخواهد بود. در حال 
حاضر تقاضا براي وام بانكي جهت خريد مس��كن و كاال 
پايين اس��ت زيرا با اين وام نه تنها نمي توان مس��كن و 
آپارتمان خريد بلكه پرداخت قسط بانك نيز از طريق اين 

حقوق و درآمد پايين مردم امكان پذير نيست. 
به عنوان مثال اگر يك خان��وار بخواهد آپارتمان ۱ تا 
۳ ميلياردي بخرد و فرض كني��م كه بانك تمام پول 
آن را بپردازد، خانوار نمي تواند اقساط ۷ تا ۲۰ ميليون 

توماني را پرداخت كند و ل��ذا تقاضا براي وام بانك ها 
جهت مس��كن و كاال و امور معيشتي كاهش خواهد 
يافت.  در نتيجه تنها شركت هاي بزرگ و كارخانه ها 
براي سرمايه در گردش وام خواهند گرفت و در مقابل 
ملك و كارخانه خود را به وثيقه تبديل خواهند كرد كه 
در صورت مطالبات معوق و سوخت شده، قدرت نقد 
ش��وندگي براي بانك ها نخواهد داشت.  براين اساس 
بايد توجه داشت كه بدون كاهش هزينه هاي توليد 
و مبادله اقتص��اد، رفع تحريم ها و كس��ري بودجه، 
نمي توان خلق پول و تورم را مهار كرد و بدون افزايش 
قدرت خريد م��ردم و ارزش پول ملي و بهبود فضاي 
كسب وكار توسط دولت، عمال تسهيالت بانكي نيز 
قادر به ايجاد رشد سرمايه گذاري و تقاضا نخواهد بود. 

    سهم بخش هاي اقتصادي از كل تسهيالت 
س��هم بخش هاي اقتصادي از كل تسهيالت بانك ها 
۱۷۲۷۴ هزار ميليارد توماني تس��هيالت بانك ها در ۸ 
ماه نخست ۱۴۰۰ به ترتيب براي بخش خدمات ۷۳۳ 
همت، صنعت و معدن ۵۱۵ همت، بازرگاني ۲۶۶ همت، 
كشاورزي ۱۲۰ همت، مسكن و ساختمان ۹۰ همت 
بوده است. مسكن و ساختمان كمترين سهم را داشته 
كه نشان دهنده ركود عميق در اين بخش از اقتصاد است 
كه عمال به رشد منفي سرمايه گذاري ساختمان ۱۶- 
درصدي در اقتصاد تبديل شده و رشد كل سرمايه گذاري 
شامل ساختمان و ماشين آالت را به ۸.۹- درصد رسانده 
است.  شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي 
ناش��ي از فش��ار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين 
اساس ضروري اس��ت به افزايش توان مالي بانك ها از 
طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، 
كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي 
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 
مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.



در اليح��ه بودجه س��ال آينده بندهاي زي��ادي به نفع 
بازارسرمايه ديده مي ش��ود. از جمله مي توان به منتفي 
ش��دن افزايش نرخ بهره مالكان��ه، پرداخت كل ماليات 
حاصل از معامالت بازار سرمايه به صندوق تثبيت، كاهش 
حدود ۴۵ درصدي انتشار اوراق بدهي، حذف ماليات ۵ 

درصدي شركت هاي توليدي و... اشاره كرد.
موضوع صندوق تثبيت بازارس��رمايه از همه اين موارد 
مهم تر است. چراكه هر ميزان از صندوق تثبيت حمايت 
ش��ود از كليت بازار سرمايه حمايت شده و بازار به نقطه 
تعادلي و پايداري نزديك مي ش��ود ام��ا فقط اتكا به آن 
كافي نيست و بايد اقدامات جانبي ديگري براي تقويت 
بازار سرمايه انجام گيرد. احمد اشتياقي، كارشناس بازار 
سرمايه در اين خصوص مي گويد: نبود نقدينگي عمق 
بازار را تحت تاثير قرار داده و نوسانات چند ماه اخير نيز، 
معامالت را به زير ارزش ذاتي س��هم ها كشيده كه الزم 
است پول هوشمندي براي جلوگيري از اين وضعيت به 
بازار تزريق شود. هم اكنون بازار سرمايه به شدت نيازمند 
تزريق نقدينگي براي سطوحي است كه به شدت از ارزش 
ذاتي خود فاصله گرفته  است. بنابراين تزريق نقدينگي به 
بورس در جلوگي��ري از افت هاي مكرر بورس تاثيرگذار 
خواهد بود. اولين موضوع معطوف به سهم نيم درصدي 
دولت پس از فروش سهام است كه از اين پس، اين رقم در 
اختيار صندوق تثبيت قرار مي گيرد و موضوع ديگر تداوم 
س��هم يك درصدي صندوق تثبيت از صندوق توسعه 
ملي است. برآورد من اين است كه در مجموع، حدود ۶ 
هزار ميليارد تومان از اجراي اين دو سياس��ت در اختيار 
صندوق تثبيت قرار بگيرد؛ البته اين حمايت به تدريج 
انجام مي ش��ود يعني به مرور زمان اين رقم به صندوق 
تزريق خواهد شد كه تا حدودي بر ميزان كارايي آن تأثير 
مي گذارد. بايد توجه داشت تزريق ماهانه ۵۰۰ ميليارد 
تومان تأثير چش��م گيري بر بازار سرمايه نمي گذارد اما 
اين موضوع مي تواند در كنار عوامل ديگر به بازار سرمايه 
كمك كند. عالوه ب��ر حمايت هاي من��درج در بودجه 
۱۴۰۱ اينطور كه پيداست قرار است طلب ۱۵۰ ميليون 
دالري صندوق تثبيت از صندوق توسعه ملي نيز در چند 
ماه آتي تا پايان س��ال به صندوق تثبيت تزريق شود كه 
مي تواند نكته مثبتي در ش��رايط فعلي بازار باش��د. من 
اعتقاد دارم هر ميزان بتوانيم صندوق تثبيت را حمايت 
كنيم از بازار س��رمايه حمايت كرده ايم و باعث شده ايم 
بازار در نقطه تعادلي قرار گيرد، بنابراينچنين تصميماتي 
اميدوار كننده است اما كافي نيست. اولين اتفاق مهمي 
كه بايد رخ دهد، اجازه رشد قيمت دالر نيمايي است كه 
هم اكنون شركت ها را آزار مي دهد، دومين موضوع اين 
اس��ت كه هزينه اضافه مانند افزايش قيمت سوخت به 
هيچ وجه به شركت ها تحميل نشود، موضوع بعدي شايد 
زمان بر باش��د اما بايد ترس بازار از حذف قيمت گذاري 
دستوري برداشته شود و آخرين موضوع اينكه در زمينه 

اوراق مديريت درستي انجام شود.

   جبران نقدينگي در بازار
رضا جعفري، كارشناس بازارسرمايه نيز در اين خصوص 
گفت: اين روزها بازار سرمايه به نقطه ارزندگي خود رسيده 
اس��ت اما به دليل نوساناتي كه در طول چند ماه اخير بر 
بازار تحميل شده، جس��ارت و اعتماد به نفس خريد در 
بازار ضعيف شده است. به نظر مي رسد در صندوق تثبيت 
سمت و سوي تقاضا نيازمند تقويت است تا فعاالن بازار 
با مشاهده تقويت شدن بازار، وارد عمل شده و نقدينگي 
و پول هاي پارك شده پش��ت در بازار را وارد بازار كنند.  
فعاالن بازار علي رغم اينكه اعتقاد دارند قيمت ها ارزنده 

اس��ت، با تقويت بازار به عنوان متقاضي در بازار حضور 
پيدا كرده و اس��تارت يك موج و رون��د صعودي در بازار 
را خواهند زد. در حال حاضر كمبود نقدينگي پيشرو يا 
تقاضاي پيشرو در بازار سرمايه بسيار احساس مي شود. 
تا به نقدينگي منتظر و مردد، جسارت حضور در ميدان 
عملياتي را بدهد. صندوق تثبيت در مقطع فعلي مي تواند 
اين نقش را به خوبي ايفا كرده و كمبود نقدينگي پيشرو 
را جبران كند. اين صندوق ها چن��د كاركرد دارند. يك 
كاركردش��ان، به عنوان نهادي كه مسووليت حمايت از 
سرمايه گذاران، معامالت خرد و كاهش نوسانات روزانه 
را دارند، تثبيت وضعيت معامالت در بورس است. حتي 
بعضي از اين صندوق ها مسوول اشتباهات يا خطاهايي 
هستند كه در صنعت كارگزاري اتفاق افتاده و باعث ضرر 
و زيان سهامداران خرد مي شود. در مجموع رويكرد اصلي 
صندوق تثبيت در ايران، حمايت از سهامداران خرد است. 
با فرض اينكه تمام برنامه هاي صندوق تثبيت نيز فقط 
روي سهام خيلي بزرگ متمركز نباشد. به هر حال، بايد 
امكان اين باشد، صندوق تثبيت از هر آنچه سهام در بازار 
هست و سرمايه گذار مي تواند بخرد، براساس اطالعات 

درست و واقعي حمايت كند.

   افزايش كارايي
احس��ان رضاپور، كارشناس بازارس��هام در اين باره نيز 
مي گويد: توجه ويژه به صندوق تثبيت در بودجه س��ال 
آينده به منظور حمايت بيشتر از بازار سرمايه با اختصاص 
رديف مس��تقل، نشان از جايگاه بازار س��رمايه در رشد 
اقتصاد كشور دارد. بنابراين، جهت گيري هاي درست و 
دقيق در ارتباط با اين صندوق در بازار به منظور هدايت 
سرمايه هاي سرگردان به بخش توليد و اشتغال بيش از 
پيش اهميت يافته اس��ت. تعادل بخشي و ثبات در بازار 
س��رمايه از جمله اهداف اساسي ايجاد صندوق تثبيت 
بازار ب��وده اس��ت. بنابراين، به منظور عملياتي ش��دن 
برنامه هاي صندوق الزم اس��ت منابع مالي خوبي در آن 
جمع آوري شود تا در مواقع نامساعد بازار و شرايطي كه 

بازار با روندهاي هيجاني مواجه است، حضور اين صندوق 
بتواند از نزول هاي يا صعودهاي پرشتاب جلوگيري كند. 
در زمان هايي كه بازار دچار هيجان هاي صعودي مي شود 
و از طرف ديگر، محدوديت هايي در سمت عرضه كنندگان 
وج��ود دارد، صن��دوق تثبيت با عرضه س��هامي كه در 
اختيار دارد مي تواند به عنوان يك تنظيم و تعديل كننده 
هيجانات ايفاي نقش و به بازگشت بازار به روند منطقي 
و شرايط پايدار كمك كند. اين صندوق بايد كليت بازار 
را تحت پوش��ش قرار دهد و به يك يا چند سهم خاص 
و ويژه نپردازد. به بيان��ي ديگر، با توجه به اينكه رويكرد 
اصلي صندوق تثبيت، حمايت از سهامداران خرد است، 
بنابراين، برنامه هاي اين صندوق بر س��هم هاي خاصي 
متمركز شود. الزم اس��ت صندوق تثبيت از كليت بازار 
سرمايه صرف نظر از كوچكي و بزرگي سهام حمايت كند 
تا از همه سهام شركت هايي كه در بورس پذيرش شده اند، 
به درس��تي و به دور از جهت گيري حمايت ش��ود. الزم 
است سنجه و معيارهايي براي حضور روشن و عملكرد 
شفاف اين صندوق در بازار سرمايه وجود داشته باشد تا 
از رفتارهاي سليقه اي اجتناب شود. به بياني ديگر، بهتر 
است در تدوين سياس��ت هاي صندوق تثيبت از نظر و 
دانش خبرگان بازار بهره گرفته شود تا اين صندوق با يك 
رويكرد و سياست مدون و مشخص بتواند از نمادهايي 
كه از فاكتورهاي الزم برخوردار هستند، در زمان مناسب، 
حمايت كند تا روند حاكم بر يك گروه يا صنعت خاص بر 
كليت بازار تأثير منفي نگذارد. امير تقي خان تجريشي، 
كارشناس بازارس��هام نيز درخصوص توضيح  مي دهد: 
مبلغي كه قرار اس��ت به صندوق تثبيت بازار واريز شود 
افزون بر هزينه كردن ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه 
اوليه براي تقويت عمليات بازارگرداني با توجه به تعدد 
ش��ركتهاي در صف عرضه، مي تواند معناي جديدي به 
حمايت از بازار سرمايه بخشد. همچنين، اين اقدام، اقدام 
مثبتي است كه مي تواند مسائل و مشكالت بازارگردان ها 
را مرتفع و سرمايه گذاراني كه مترصد ورود مجدد به بازار 

هستند را دلگرم كند.

   بازگشت اعتماد سرمايه گذاران
محمد ميرزايي، كارش��ناس بازار سرمايه مي گويد: با 
توجه به آنكه از منابع متعددي قرار اس��ت نقدينگي 
به صندوق تثبيت تزريق ش��ود در نتيجه نوع تاثير و 
سياس��ت گذاري آن نيز متفاوت خواهد بود. باتوجه 
به وضعيت نابساماني كه بازارسرمايه به سبب كمبود 
نقدينگي در يك سال اخير تجربه كرده است به نظر 
مي رس��د تزريق مناب��ع مالي به صن��دوق تثبيت در 
راس��تاي حمايت و تقويت بازار مي تواند سبب بهبود 
روند معامالت و بازگش��ت اعتماد سهامداران به اين 
بازارمالي شود. از اين روز تزريق ۲۰ هزار ميليارد تومان 
مي تواند نقش موثري در كاهش رفتارهاي هيجاني و 
ثبات بازار س��رمايه ايجاد كند. اگرمبلغي در راستاي 
حمايت از بازار س��هام به صندوق تثبيت واريز ش��ود 
به طور حتم ش��اهد رشد ارزش معامالت و سود آوري 
سرمايه گذاري در بورس نيز خواهيم بود اما اين امر تنها 
براي رونق بازار سهام كافي نيست و بايد موارد ديگر نيز 
در نظر گرفته شود. در خصوص واريز سرمايه هاي دولت 
به صندوق ثبيت هنوز كم و كيف آن مشخص نيست 
اما نكته اي حائز اهميت آن است كه وقتي دارايي هاي 
دولت به اين صندوق تزريق شود به طور قطع پشتوانه 
صندوق بيش از پيش مي شود و مي تواند به معامالت 
بار عمق ببخش��د. در شرايط فعلي معامالت روزانه به 
نسبت گذشته به شدت كاهش داشته است، كه واريز 
اين وجوه در ش��رايط فعلي براي بازار سرمايه فرصت 
است اما بايد ديد دولت در قبال وجوهي كه قرار است، 
تزريق كند آيا مطالباتي در آينده دارد يا خير؟ كه اين 
موضوع بايد روشن شود. با منابع نقدي كه قرار است 
به اين صندوق تثبيت واريز ش��ود دو نكته وجود دارد 
نخست آنكه مسووالن مي توانند اين مبلغ را فقط براي 
بازارگرداني سهم هاي بزرگ به كار گيرند يا آنكه مبلغ را 
به طور چرخشي به منظور حمايت از تمام سهم ها به كار 
گيرند كه به نظر مي رسد روش دوم در صورت تحقق 

مي تواند اعتماد را به بازار سرمايه بازگرداند.
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كميته مشترك بانك مركزي
 و سازمان بورس

به تازگي جلس��اتي با عنوان كميته مش��ترك بانك 
مركزي و س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار به منظور 
ايجاد هماهنگي هاي بيش��تر بي��ن اي��ن دو نهاد در 
سياس��ت گذاري هاي مربوط به بازار پول و س��رمايه 

برگزار مي شود.
اين اقدام پيرو تاكيدهاي وزير امور اقتصادي و دارايي و 
رييس كل بانك مركزي مبني بر تشكيل كميته مشترك 
بين بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار با هدف 
طرح مسائل و هماهنگي بيشتر در تصميمات موثر بر 
بازار پول و سرمايه انجام مي شود. رفع محدوديت هاي 
موج��وددر حوزه فعاليت نهاده��اي مالي به خصوص 
شركت هاي تامين سرمايه در راستاي اجراي بند ب ماده 
۱۴ قانون برنامه ششم، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
و ارتقاي نظام مالي كشور و دستورالعمل سرمايه گذاري 
در اوراق بهادار مصوب ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ شوراي پول 
و اعتبار از سوي بانك مركزي و بازبيني و بهبود مقررات 
ناظر بر ضمانت بانكي در خصوص پذيرش ضمانت اوراق 
با نرخ بيش از ۱۸ درصد، برخي از موضوعات مشترك 
مطرح شده از سوي اعضاي اين كميته، هستند. تعيين 
و اعالم نرخ تسعير ارز بانك ها به طور هماهنگ با سازمان 
امور مالياتي؛ افزايش شفافيت در مراودات بانك ها با دولت 
از طريق تعيين رسمي نحوه شناسايي سود مطالبات 
از دولت؛ ايجاد درگاه واحد با هماهنگي بانك مركزي، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت ش��ركت ها، 
به منظور ارتقايي شفافيت در ساختار مالكيتي برخي 
بانك هاي خصوصي و تسريع در مكانيزم صدور تاييديه 
بانك مركزي قبل از برگزاري مجامع بانك ها، از ديگر 
موارد طرح شده در اين كميته بودند. شايان ذكر است، 
يكي ديگر از موارد مورد بحث مشترك در اين كميته 
پذيرش شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه به  عنوان عضو مورد اعتماد در سامانه تسويه 
ناخالص آني )س��اتنا( با هدف تسريع در ارايه خدمات 
پاياپاي و تسويه انواع معامالت، بازپرداخت مبالغ اصل 

اوراق بهادار و توزيع سودهاي مجامع و غيره بود.

اصالح رفتار  اقتصادي و الگوي 
مصرف با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني

كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه مسير انتخاب شده 
براي ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني به عنوان نزديك ترين 
مسير براي تحقق شعار عدالت خواهي تلقي مي شود، 
گفت: اي��ن تصميم يك الزام ب��راي اصالح رفتارهاي 

اقتصادي و جهت دهي الگوي مصرف مردم است.
»غالم عباس تراب��ي« در گفت وگو با ايرنا به حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني و تاثير آن بر اقتصاد كش��ور اشاره كرد 
و افزود: ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني از جمله تصميمات 
مثبت دولت سيزدهم اس��ت كه به نظر مي رسد اين 
تصميم از نظر منطق مديريت اقتصادي كشور يك الزام 
براي اص��الح رفتارهاي اقتصادي و جهت دهي الگوي 

مصرف مردم باشد.
وي با بيان اينكه الزم اس��ت اشخاص درك صحيحي 
از هزينه ها داشته باش��ند تا بتوانند از اين طريق رفتار 
مناسبي را در موقعيت هاي مناسب از خود بروز دهند، 
گفت: وج��ود ارز ۴۲۰۰ توماني ب��ه منظور حمايت از 
اقش��ار ضعيف جامعه در نظر گرفته شده بود اما ايجاد 
انگيزه هاي قاچاق، رانت و فساد از جمله عوارض غيرقابل 
اجراي اين سياست است كه تاكنون معضالت زيادي را با 

خود در اقتصاد كشور به همراه داشته است.
ترابي در ادامه به اثر اجرايي ش��دن ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني و تاثير آن بر روند معامالت بازار سرمايه اشاره 
كرد و اظهار داشت: بلوغ و رشد بازار بورس با شفافيت و 
سالمت همبستگي بااليي همراه خواهد بود، به هر ميزان 
كه معادالت اقتصادي كشور شفاف تر، همراه با منطق 
اقتصادي باشد و در اين ميان زمينه كاهش و به حداقل 
رس��اندن عوامل دخالتي غير اقتصادي فراهم باشد، 
سرمايه گذاران اعتماد بيشتري به بازار خواهند داشت و 
ديگر براي تصميمات خود نيازي براي به دنبال كردن 

تصميمات فوري سياسي ندارند.
اين كارش��ناس بازار معتقد است كه سياست حداقل 
سازي دس��تكاري معادالت اقتصادي منجر به رونق 

بازار خواهد شد.
وي به صنايع تاثيرپذير در ب��ورس از حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد صنايع غذايي 
و دارويي بيشترين تاثير را از اين تصميم جديد دولت 
بگيرند و ش��اهد ايجاد تغييراتي در روند معامالت اين 

صنايع باشيم. 
ترابي خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته اين احتمال وجود دارد كه اجرايي شدن حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني، تاثير رواني زيادي را در كوتاه مدت بر 

استقبال مردم از اين صنايع خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داش��ت: در ادامه با 
منطقي ش��دن رفتار مصرفي مردم، ممكن است اين 
صنايع با چالش راندمان و تكنولوژي مواجه ش��وند و 
مجبور باشند تا دوره اي را به س��رمايه گذاري ارتقاي 
زيرس��اخت اختصاص دهند؛ چراكه در دوره گذشته 
همه مشكالت اين صنايع در سايه دريافت اين يارانه، 

مخفي مانده بود.
 وي افزود: سرمايه گذاران بايد اين موضوع را مدنظر قرار 
دهند كه در ميان مدت با توجه به پتانسيل هاي حاضر 
در كشور از نظر نيروي انساني و وجود موقعيت مطلوب 
در منطقه شاهد رشد و بالندگي صنايع غذايي، دارويي 

و ديگر صنايع وابسته كشور خواهيم بود.
ترابي با بيان اينكه در آينده بايد پاسخگوي اين رفتار 
اشتباه بلندمدت خود به نسل بعد باشيم، گفت: حمايت 
از اقشار آس��يب پذير وظيفه همه ما است، اما تاكنون 
روش اتخاذ شده مانند عرضه ارز ۴۲۰۰ توماني به عنوان 
ضعيف ترين و مشكل سازترين راهكاري بود كه به كار 
گرفته شد. اين كارش��ناس بازار سرمايه افزود: مسير 
انتخاب شده توسط دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني به عنوان نزديك ترين مسير براي تحقق شعار 

عدالت خواهي تلقي مي شود.

عرضه سرخابي ها در بورس
جلسه بررس��ي وضعيت خصوصي سازي باشگاه 
پرس��پوليس با حضور حس��ين قربانزاده، رييس 
كل سازمان خصوصي سازي و مديرعامل و برخي 
از مديران ش��ركت فرهنگي، ورزش��ي باش��گاه 
پرس��پوليس در محل س��ازمان خصوصي سازي 

برگزار شد.
در ابتداي اين جلس��ه مجيد صدري، مديرعامل 
باش��گاه پرسپوليس مش��كالت اين باش��گاه در 
خصوص تسريع در مسير بورسي شدن اين باشگاه 
را تش��ريح كرد و از به مطالبه حدود ۳۰۰ ميليارد 
توماني س��ازمان امور مالياتي از اين باشگاه اشاره 
ك��رد، علي رغم آنكه باش��گاه هاي فوتبال مطابق 

قانون از ماليات معاف هستند.
در ادامه اين نشست رييس سازمان خصوصي سازي 
ضمن تاكيد بر ضرورت تسريع در فرآيند پذيرش 
باشگاه پرس��پوليس در بازار سرمايه تصريح كرد: 
پذيرش باشگاه هاي پرسپوليس و استقالل و درج 
نماد اين دو باشگاه با هدف شفاف شدن عملكرد و 
انضباط مالي اين دو باشگاه بايد تا همين ماه صورت 
گيرد و همچنين عرضه اوليه سهام اين دو باشگاه 

در بازار سرمايه قابليت پيدا كند.
قربان��زاده اف��زود: صرف نظ��ر از چگونگي انتقال 
مالكيت، نه تنها اين باشگاه كه همه شركت هاي 
دولتي بايد صورت هاي مالي شفاف داشته باشند 
و موان��ع پيش روي خود جهت پذي��رش در بازار 

سرمايه را بردارند.
رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي پيگيري 
جدي موضوع��ات موثر در اين فرآين��د از جمله 
تهي��ه صورت هاي مال��ي منتهي به خ��رداد ماه 
۱۴۰۰، گ��زارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس 
قانوني شركت و تعيين تكليف بند هاي حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني براي س��ال مالي قبل را 
مورد تاكيد قرار داد كه در اين راس��تا، مديرعامل 
باشگاه پرسپوليس قول داد كه حداكثر مساعدت 
و هم��كاري جهت تس��ريع در رون��د درج نماد را 

انجام دهند. 
همچني��ن در ادامه اين جلس��ه، پيش��نهادهايي 
درخصوص نحوه واگذاري باشگاه ياد شده مطرح و 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت. رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي، در خصوص تعيين تكليف حق 
پخش تلويزيوني اين دو باشگاه تاكيد و تصريح كرد 
كه تضمين سودآوري اين دو باشگاه بعد از واگذاري 
با تعيين تكليف اين موضوع محقق مي شود. قربانزاده 
اظهارنظر نهايي در خصوص نحوه واگذاري اين دو 
باشگاه را مشروط به كارشناسي دقيق روش ها طي 
جلس��ات متعدد در س��طوح كارشناسان دانست. 
تمامي شركت هاي مش��مول واگذاري مي بايست 
مطابق قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي و بند )ب( ماده )۲۵( قانون برنامه 
شش��م توس��عه به منظور اخذ هرگونه مجوز ثبت 
صورتجلسات مجامع عمومي و هيات مديره و نقل 
و انتقال ام��وال و دارايي هاي ثاب��ت و اخذ هرگونه 
تسهيالت مجوز هاي مربوطه را از اين سازمان اخذ 
كند. شايان ذكر است در پايان اين نشست مقرر شد 
كارگروهي به منظور بررسي روش هاي پيشنهادي 
موصوف، تشكيل و موضوعات به صورت هفتگي و 

مستمر پيگيري شود.

خريد سيمان از بورس كاال
جواد فالح مدير توس��عه بازار فيزيكي بازار بورس 
كاال در رابطه با شرايط خريد سيمان از بورس كاال 
گفت: در اين مدل گواهي سپرده كااليي سيمان 
شركت هاي س��يماني را به عنوان انبار بورس كاال 
پذيرش كرده ايم. اكنون ۲۶ ش��ركت س��يماني 
انبارش��ان در بورس كاال پذيرش شده و همچنان 

در حال پذيرش ۱۴ انبار ديگر هستيم.
او ادامه داد: در روزهاي دوش��نبه و س��ه شنبه هر 
هفته سيمان در تابلوي بورس كاال عرضه مي شود 
و اف��راد مي توانند با همان كد س��هامداري خريد 
كنن��د، خريدار مي توان��د با پرداخ��ت مبلغي به 
كارگزار وارد معامله ش��ود. البته س��يماني كه از 
بورس مي توان خريداري كرد حداقل بايد ۱۰ تن 
باشد اگر تقاضاي خريد كمتر باشد، امكان خريد 

از اين بازار وجود ندارد.
فالح گفت: ۱۰ تن براي سيمان عدد بزرگي نيست 
و براي يك پروژه مسكوني خريد ۱۰ تن محموله 
سنگيني محسوب نمي ش��ود. البته ما در بورس 
كاال عالقه مند به ميزان كمتر هم بوديم، اما مدل 
بارگيري و بس��ته بندي ش��ركت هاي سيماني به 
شكلي است كه نازل هايي كه كيسه سيمان بر آن 
قرار مي گيرد و كيسه از روي نقاله به روي ماشين 
حمل و نقل مي شود، امكان بارگيري كمتر از ۱۰ 

تن ممكن نيست. 
او ادام��ه داد: ب��ه اي��ن ترتيب هر ف��ردي كه كد 
س��هامداري داشته باش��د مي تواند خريد داشته 
باشد. افراد با مراجعه به كارگزاري مي توانند كد را 
دريافت و به صورت آنالي��ن اقدام به خريد كنند. 
 tsetmc.com نمادهاي معامالتي هم در سايت
در بخ��ش بورس كاال و قس��مت گواهي س��پرده 

كااليي نمادهاي سيمان وجود دارد.
فالح گفت: حداكث��ر در جلس��ه معامالتي افراد 
مي توانند ۱۰۰ تن س��يمان خريداري كنند. اين 
سيمان تيپ دو و در كيسه هاي ۵۰ كيلويي است.

او در رابطه با شرايط تحويل اين محصوالت گفت: 
مشتري بعد از دادن سفارش و خريد بايد با كارگزار 
خود تماس بگيرد و اطالع��ات مربوط به حمل را 
به كارگ��زار خود دهد و ش��ركت كارگزار خريدار 
اطالعات را به ش��ركت كارگزار فروشنده منتقل 
مي كند و آن نيز به شركت سيماني انتقال مي دهد. 
معامالت از ۹ آذر در حال انجام است و تاكنون ۱۶ 
جلسه معامالتي انجام شده و حدود هزار خريدار 

هم به اين روش سيمان خريداري كرده اند.

»تعادل« يكي از موارد اليحه بودجه 1401 را بررسي مي كند

بورسرويخوشميبيند؟

شاخص كل با نوسان سرخ پوش شد
ش��اخص كل بازار ب��ورس در دومي��ن روزكاري هفته 
يكشنبه، پنجم دي ماه با يك هزار و ۴۸۹ واحد كاهش، 
در جايگاه يك  ميليون و ۳۸۴ هزار واحدي قرار گرفت. 
در معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۳۶۳ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۷۵۶ 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با يك هزار و ۶۳۶ واحد كاهش به ۳۶۰ هزار و 
۲۷۰ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۲۹ 
واحد افت به ۲۲۶ هزار و ۶۱۲ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول، يك هزار و ۵۱۰ واحد و شاخص بازار دوم، يك هزار 
و ۶۸۰ واحد كاهش داش��تند. در بورس روز يكش��نبه 
حقوقي ها ح��دود ۴۰۰ميليارد تومان وارد بازار س��هام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد سه هزار و ۴۱۰ميليارد 
تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۲درصد يعني ۷۶۰ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان ۱۲درصد از كل 
معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس 
و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساس��ي«، »بانك ها و 
موسسات اعتباري« و »بيمه  و صندوق  بازنشستگي« رقم 
خورد در حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »مخابرات« 
و »زراعت و خدمات وابس��ته« به نف��ع حقيقي ها تمام 
شد.س��ه نماد »بپ��اس«، »فوالد« و »وتج��ارت« لقب 
بيش��ترين افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »شبندر«، »جمح« 
و »كدما« معطوف بود. عالوه بر اين، در بين همه نمادها، 
شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس بانماد »فارس« 
با يك هزار و ۱۴۵ واحد، پااليش نفت بندرعباس بانماد 
»ش��بندر« با ۶۷۰ واحد، مخابرات ايران بانماد »اخابر« 
با ۵۲۳ واحد، شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
بانماد »شس��تا« با ۴۲۵ واحد، مل��ي صنايع مس ايران 
بانماد »فمل��ي« با ۳۹۹ واحد، پتروش��يمي جم بانماد 
»جم« با ۳۸۶ واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر بانماد 
»كگل« با ۱۹۹ واحد و گروه مديريت س��رمايه گذاري 
اميد بانماد »واميد« با ۱۹۳ واحد، پااليش نفت اصفهان 
بانماد »شپنا« با ۱۷۴ واحد و معدني و صنعتي چادرملو 

بانماد »كچاد« با ۱۶۶ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل فوالد مباركه اصفهان بانماد »فوالد« 
با ۷۳۱ واحد، پتروش��يمي نوري بانماد »نوري« با ۵۲۹ 
واحد، ايران خ��ودرو بانماد »خودرو« با ۳۸۳ واحد، نفت 
و گاز پتروش��يمي تامين بانماد »تاپيكو« با ۳۲۵ واحد، 
بانك تج��ارت بانماد »وتجارت« ب��ا ۳۰۷ واحد و بانك 
ملت بانماد »وبملت« با ۲۹۴ واحد تاثير منفي بر شاخص 
بورس همراه شدند. برپايه اين گزارش، در اين روز شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي بانماد »شستا«، پااليش 
نفت بندرعباس بانماد »ش��بندر«، معدني كدما بانماد 
»كدما«، پااليش نفت تهران بانماد »شتران«، ملي صنايع 
مس ايران بانماد »فملي«، ايران خودرو بانماد »خودرو« 
و فوالد مبارك��ه اصفهان بانماد »ف��والد« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه فرآورده هاي نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۶۳۰  ميليون و ۷۵۷ هزار برگه سهم به ارزش 

سه هزار و ۸۲۶ ميليارد ريال داد و ستد شد.

   روند كاهشي فرابورس
در دومين روز كاري هفته ش��اخص فراب��ورس بيش از 
۱۵۸ واحد كاهش داشت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۶۵۷ 
واح��د ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۲ ميليارد و ۶۳۵ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۴۷ هزار و ۳۱۹ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. در اين روز شركت سنگ آهن گهرزمين 
بانماد »كگهر«، موسس��ه اعتباري ملل بانماد »وملل«، 
بيمه اتكايي ايرانيان بانماد »اتكاي«، نفت ايرانول بانماد 
»ش��رانل«، پااليش نفت الوان بانماد »ش��اوان«، ويتانا 
بانماد »غويتا«، ف��والد هرمزگان جنوب بانماد »هرمز« 
و كشتيراني درياي خزر بانماد »حخزر« با تاثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه پاسارگاد 
بانماد »بپاس«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پتروش��يمي تندگويان بانماد »شگويا«، فرابورس ايران 
بانماد »فرابورس«، صنعتي مينو بانماد »غصينو«، توليد 
نيروي برق دماوند بانماد »دماوند«، پتروشيمي مارون 
بانماد »مارون« و شركت سرمايه گذاري صبا تامين بانماد 

»صبا« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. در اين 
روز افزايش سهام حقيقي ها در ۲۱نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در ۹۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد 
كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۸۰ميليارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته دوم ۴۲۰ميليارد تومان بود.

    سهام عدالت افزايشي شد
در پايان معامالت روز يكش��نبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.۲درصد افزايش يافت 
و ارزش س��بد ۵۳۲هزار توماني، ي��ك ميليون توماني و 
۴۹۲هزار توماني به ترتيب ب��ه ۱۲ ميليون و ۶۱۳هزار 
توم��ان، ۲۳ ميليون و ۷۵۹هزار توم��ان و ۱۱ ميليون و 
۶۹۶هزار تومان رسيد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 
۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام عدالت 

به ۷ ميليون و ۵۶۷هزار تومان رسيده است.

   تجمع مقابل بورس
مشاهدات از ميدان بهارستان حاكي از تجمع تني چند 
از سهامداران معترض به وضعيت بازار سرمايه است كه 
پالكاردهايي را با موضوع مطالبه گري بورسي در دست 
دارند. گزارشاتي كه از مقابل ساختمان مجلس شوراي 
اسالمي رسيده حاكي از برگزاري تجمعي محدود با حضور 
چند تن از شهروندان كه خود را سهامدار بورس معرفي 
مي كنند بوده است. طبق آنچه در شبكه هاي اجتماعي 
بورسي منتشر شده ظاهرا تجمع كنندگان پالكاردهايي 
در دست داشته و نسبت به عملياتي نشدن وعده هاي 
بورسي سيد ابراهيم رييسي در دوره رقابت هاي انتخاباتي 
در خردادماه گذشته اعتراض دارند.  بررسي ها حاكي از 
برنامه ريزي برخي از كاربران شبكه هاي اجتماعي براي 
برگزاري تجمعات مش��ابهي از سوي سهامدار متضرر 
است. الزم به ذكر است چهارشنبه گذشته، يكم دي ماه 
۱۴۰۰ نيز تجمعي از سوي سهامداران ضرركرده در يك 
سال ونيم اخير در همين محل برگزار شده بود كه در اغلب 

رسانه هاي بورسي كشور بازتاب يافته بود. 



گروه راه و شهرسازي|
در نخستين جلسه پارلمان شهري پايتخت پس از تصادف 
دو رام قطار ش��هري در خط تهران- كرج، با حضور معاون 
حمل و نقل شهردار و مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
پايتخت، ضمن نمايش تصاوير ضبط شده از ايستگاه چيتگر، 
علل »انساني« و »فني« اين حادثه بررسي شد. اگر چه در 
بيانيه رسمي شركت بهره برداري مترو در ساعات پاياني روز 
وقوع اين تصادف، بر نقص فني سيستم سيگنالينگ تاكيد 
شده بود، اما ديروز در جلسه علني شوراي شهر تهران براي 
نخستين بار سخن از 4 خطاي صورت گرفته توسط يكي از 
راهبران مترو به ميان آمد. در چنين شرايطي بود كه ديروز 
يكي از اعضاي شوراي شهر بر لزوم تفكيك ميان دو مساله 
»نقص فني« و »خطاي انساني« تاكيد كرد و مساله سالمت 
جسمي و رواني راهبران مترو به ميان كشيده شد. چهارشنبه 
هفته گذشته، در شرايطي در نخستين و قديمي ترين خط 
راه آهن شهري كشور، دو رام قطار با يكديگر تصادف كردند 
كه مديريت شهري پايتخت به ش��دت از بدقولي دولت و 
سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصيص منابع مالي مورد نياز 
براي نوسازي ناوگان متروي پايتخت گاليه داشتند و در پي 
اين گاليه و نااميدي، رايزني با رييس مجلس )شهردار اسبق 
تهران( و كميسيون شهري مجلس را در دستور كار خود 
داشتند تا بلكه بتوانند از طريق مجلس، بودجه 50 ميليارد 
توماني مترو را افزايش دهند. بودجه اي كه به گفته اعضاي 
شوراي ش��هر توان تامين منابع الزم براي خريد دو واگن 
قطار شهري يا احداث 48 متر مسير مترو را دارد. در چنين 
شرايطي اس��ت كه به نظر مي رسد، طي روزهاي گذشته، 
خطاي انساني كم رنگ تر از نقص فني گزارش شده است. 
البته به طور قطع بسياري از زيرساخت ها و تجهيزات مترو كه 
حاال دست كم 23 سال عمر دارند، دچار فرسودگي هستند 

و به شدت نيازمند تامين منابع مالي و نوسازي هستند.

    تضميني براي عدم تكرار حادثه وجود ندارد
قبل از شروع جلس��ه علني ديروز مهدي چمران، رييس 
ش��وراي ش��هر در جمع خبرگاران حضور يافت و درباره 
جلسه هم انديشي با ش��هردار گفت: نيمي از جلسه هم 
انديشي درباره حوادث مترو و راه هاي پيشگيري و راه هاي 
تامين قطعات و خريد لوازم بود. اصل مشكل مترو را نيز اين 
مسائل تشكيل مي دهد و قرار شد گزارش مفصل تر در صحن 
شوراي شهر مطرح شود. اين مشكالت دغدغه اي بود كه از 
ابتدا ما را رنج مي داد و برخي نگاه ديگري به اين مشكالت 
داشتند و حوادث را مي ديدند، اگرمشكالت را حل نكنيم 
تضميني نيست كه تكرار نشود. وي با بيان اينكه وضعيت 
قطعات يدكي در مترو بحراني اس��ت، گفت: در گذشته 
خريدهاي الزم در اين حوزه انجام نشده و انبارها خالي شده و 
در گذشته هر چه خراب شده است كنار گذاشتند و اگر قطعه 
نويي وجود داشته به كار گرفته شده است. سيستم هاي 
سيگنالينگ مترو مربوط به 20 سال پيش است و زماني هم 
كه نصب شد خودش از زمان خود عقبتر بود زيرا خريدها از 
قبل انجام شده بود، اين سيستم بايد به روز و دقيق شود و 
اينگونه نباشد كه خيلي راحت سيستم خاموش شود و مركز 
كنترل از آن خبرنداشته باشد حتي قطار كناري هم خبر 
نداشته باشد. اين نشان دهنده نقص سيگنالينگ است و 

نشان مي دهد كه بايد سيستم ها به روز شود.

    4 خطاي محرز راهبر قطار
سيدمجتبي شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار 
تهران نيز دي��روز درب��اره حادثه برخ��ورد دو قطار مترو 
توضيحاتي ارايه داد. شفيعي با اشاره به اينكه چيتگر دو خط 
اصلي و دو خط جانبي براي قطارهاي عادي و اكسپرس دارد 
گفت: راهبر قطاري كه تقصير داشته پيش از ورود به ايستگاه 
سرعت غيرمجاز داشته و در جلسه  دوم كميسيون سوانح كه 
شب گذشته برگزار شد، بسياري از ما به اين نتيجه رسيديم 
كه راهبر قطار مقصر 4 خطا را به صورت همزمان انجام داده 
است. وي گفت: البته به صورت 100 درصد اين تحليل ها 
كامل نش��ده و براي قضاوت قطعي نياز به زمان بيشتري 
است. در دومين جلس��ه اي كه ديشب برگزار شد صداها، 
ويدئوها و صحبت هاي راهبران به صورت كامل بررسي شد 
ولي اكنون مشخص است كه راهبر يكي از قطارها 4 خطا 

را همزمان انجام داده است. يكي سرعت غيرمجاز، دومي 
قطع سيستم ATP سوم عبور از چراغ قرمز و بي توجهي 
به سوزن و چهارم توقف بي جا است.  به نظر مي رسد كه 
راهبر قطار از لحاظ روحي و جسمي هوشياري و تمركز 
كافي نداشته عليرغم اينكه اين راهبر 18 سال سابقه 
كار داشته است و به هر حال غيرحرفه اي نبوده البته 

دو مورد خطا هم در گذشته داشته است.

    اتاق فرمان متوجه بروز حادثه نمي شود 
مهدي شايسته اصل مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران هم در ارايه گزارشي درباره حادثه تصادف قطار متروي 
تهران -كرج گفت: به دليل فرسودگي ناوگان اتاق فرمان ما 
متوجه بروز اين حادثه نمي ش��ود و تنها آسيب سوزن را در 
سيستم متوجه مي شود. در اين حادثه سرعت قطار جانبي 
بسيار كم بوده و برخورد نيز با اين سرعت كم صورت مي گيرد. 
در حقيقت لوپ قطارها و ترمز قطار جانبي به درستي عمل 
مي كنند. برهمين اساس شدت برخورد بسيار كم بوده است.

    جلوگيري از تصادف دوم
شايس��ته اصل ادامه داد: در اين حادثه خداوند به ما لطف 
بسياري داشته چرا كه قطاري كه از رو به رو وارد ايستگاه 
مي شده از حادثه درون ايستگاه اطالع نداشته چرا كه مركز 
فرمان از اين حادثه اطالع نداشته كه به راهور قطار شمالي 
اطالع رس��اني كند. برهمين اساس يكي از پيمانكاران به 
صورت دستي راهور قطار شمالي را مطلع مي كند كه اگر اين 
اتفاق نمي افتاد مي توانست برخورد ديگري نيز شكل بگيرد.

مديرعامل متروي تهران با اشاره به اينكه در قطار اصلي درون 
ايستگاه چيتگر و همچنين قطار جانبي كه به عنوان قطار 
سريع الس��ير بوده است تعداد زيادي مسافر وجود داشته 
افزود: هنگامي كه پس از بروز حادثه مسافرين از قطار پياده 
مي شدند تعدادي در همان جا آسيب مي بينند و در همان 
محل احتمال بروز خطرات ديگري همچون برق گرفتگي 
وجود داشت كه به لطف خداوند چنين حادثه اي روي نداد.

 
    مترو دچار انباشت مشكالت 

وي گفت: به دليل انباشت مشكالت گذشته برنامه اي را 
پيش بيني كرديم كه با اولويت بندي نسبت به حل و فصل 
مشكالت اقدام كنيم. در حال حاضر مترو با چالش هايي رو 
به رو است كه نيازمند توجه اعضاي شوراي شهر است. در 
حال حاضر نسبت به به كار گيري نيروهاي پليس با كمبود 
مواجهيم كه اين كمبود در 40 ايستگاه به طور محسوس 
وجود دارد، از س��وي ديگر فرسوده بودن سيستم هاي 
پايش و نظارت مترو نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. مركز 
فرمان اصلي ما در ساختمان كالج نيازمند نوسازي است. 
همچنين مشكالت سيس��تم اعالن و اطفاي حريق در 

مترو مي تواند خطرناك تر از بازار گل باشد. سيستم هاي 
هواسازي نيز مي تواند چالش برانگيز باشد كه همگي بايد 
مورد توجه و نوسازي قرار گيرند.  وي با اشاره به عدم تحقق 
تعهد دولت ها براي پرداخت بدهي هايشان به مترو گفت: 
برخي دستگاه ها حتي حداقل دغدغه اي نسبت به مترو 
ندارند اين در شرايطي اس��ت كه حداقل 500 ميليارد 
تومان نياز عاجل براي تامين قطعات وجود دارد. البته در 
اين راستا مسير ديگري را نيز دنبال مي كنيم كه آن توليد 
داخلي است. در همين راستا وزارت دفاع نيز اعالم آمادگي 

كرده كه در موضوع توليد به ما كمك خواهد كرد.

    اولين طرح تحقيق تفحص مبني بر
 موضوع مترو

پرويز سروري نايب رييس شوراي شهر تهران نيز در جلسه 
ديروز ش��وراي شهر پس از اس��تماع سخنان مديرعامل 
مترو و معاون ش��هردار تهران درباره حادثه اخير مترو در 
خط 5، ترك فعل را زمينه تخلف و فساد دانست و گفت: 
بايد حتما به موضوع ترك فعل رسيدگي شود و پيشنهاد 
مي كنم كه اولين طرح تحقيق تفحص مبني بر موضوع 

مترو كليد بخورد. ناصر اماني، عضو ديگر ش��وراي ش��هر 
تهران اما از مديرعامل مترو پرس��يد راهبران مترو از نظر 
سالمت جسمي و توانايي ذهني براي هدايت قطاري كه 
صدها مس��افر را جابه جا مي كند كنترل و چكاپ دوره اي 
مي شوند؟ كه مديرعامل مترو اظهار كرد : از 1600 راهبر 
59 درصد معاينات پزشكي شان را انجام نداده اند. او با اشاره 
به اينكه انبارهاي قطعات تخصصي مترو حتي يك دوربين 
هم ندارند از اين شرايط ابراز شگفتي كرد وگفت: در روزگاري 
كه بقالي ها هم دوربين دارد، چطور انبار قطعات تخصصي 
يك دوربين باالي سرش نيست. وي افزود: قبال راهبران 
دو نفر بودند و به دستور مديرعامل اسبق يك نفر شدند كه 
خطاست. وي با اشاره به اينكه مترو نياز به 50 رام قطار عاجل 
و براي كاهش س��رفاصله هم به 50 رام ديگر و 700 واگن 
دارد و 500 ميليارد تومان بودجه سريع از اولويت هاي ماست 
ابراز داشت: ساختارها بايد اصالح شود و مشخص نيست 
هولدينگ، بهره برداري، واگن سازي و شركت مشاوره چرا 
با هم ارتباط ندارد؟ و اين عدم انسجام آسيب زده است. وي 
مترو را در سرازيري افول دانست و گفت: اين مي تواند نقطه 

عطف براي بازگشت به روزاي خوب مترو باشد.
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بيمارستان سازي بر اساس
خانه پزشكان نه نياز مردم!

علي نصيري، سرپرس��ت سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران گفت: متاسفانه به غير از مناطق 2، 3 و 6 
كه با ترافيك بيمارستان روبرو هستيم در برخي از مناطق 
حتي يك بيمارستان نداريم به طوري كه بيمارستان سازي 
در دهه گذشته بر اساس خانه پزشكان بوده نه بر اساس 
نياز مردم. به گزارش تسنيم، نصيري در جلسه هم انديشي 
روز ملي ايمني برابر زلزله اظهار كرد: روز پنجم دي ماه به 
عنوان روز ايمني نام گذاري شده است كه در اين روز در يك 
جاي دنيا 12 ثانيه زمين لرزيد و در پي آن يك سوم شهر 
بم جان باختند، يك سوم مجروح و يك سوم آواره شدند 
و اين اتفاق سخت و ناگواري براي بم بود. وي با بيان اينكه 
زلزله بم 6.4 ريشتر بود، گفت: اتفاقي كه كارشناسان در 
تهران پيش بيني كرده اند اين است كه زلزله تهران 7 تا 
7.5 ريشتر خواهد بود و در واقع در اصل وقوع زلزله تهران 
ترديدي نيس��ت و در ارتباط با زمان وقوع زلزله نيز هيچ 
كسي نمي تواند آن را پيش بيني كند. نصيري ادامه داد: 
فاصله زلزله اوليه و ثانويه در تهران بين 10 تا 15 ثانيه است 
و در واقع در سال هاي گذشته با نصب شتاب نگار تالش 
شده است كه فاصله ذكر شده در اختيار نيروهاي امدادي 
قرار بگيرد تا در اين فاصله چند ثانيه بتوانيم شيرهاي گاز 
را قطع و قطاره��ا را متوقف كنيم و در همين زمان چند 
ثانيه درهاي ايستگاه هاي آتش نشاني باز شوند. سرپرست 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با تاكيد 
بر اينكه پس از وقوع زلزله در بم در زلزله هاي بعدي اعم از 
كرمانشاه، ورزقان، تعداد كشته ها كاهش پيدا كرد، گفت: 
 اينكه بگويي��م زلزله اي رخ مي دهد و كاري از دس��ت ما 
بر نمي آيد درست نيست چرا كه زلزله هاي بعدي بم نشان 
داد كه اگر كار و تالش بكنيم مي توانيم در كاهش خسارات 
جاني و مالي باليا موثر باشيم. وي گفت: پس از زلزله بم، 
آيين نامه ساخت و ساز ارتقاء پيدا كرد. همچنين بايد به اين 
نكته اشاره شود كه زلزله به ريشتر و فاصله نيست چرا كه 
مولفه هاي زيادي دارد كه از آن جمله مي توان به گسل و ... 
اشاره كرد. سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
شهر تهران با اشاره به اينكه ايمني سازي بايد يك مطالبه 
عمومي بشود، گفت: ما نمونه هايي از پالسكو و سينا اطهر 
زياد داريم و همين اتفاقي كه در بازار گل افتاد كه در اين 
موارد ما با محدوديت قانوني روبرو هستيم چرا كه برخي 
از قوانين ما براي پيش از انقالب است و تناسبي با شرايط 
شهرسازي فعلي ندارد.وي با بيان اينكه بسياري از اماكن 
ناايمن در منطقه 22 داريم، گفت: تاالرها و پاساژها مراكز 
عمومي و اداري، بيمارستان ها و مراكز بهداشتي از جمله 
اين موارد هستند و ما بايد صدور شناسنامه ساختمان ها 
را ج��دي بگيريم.نصيري همچنين با اش��اره به كمبود 
بيمارستان در سطح شهر تهران تصريح كرد: متاسفانه به 
غير از سه منطقه 2، 3 و 6 كه ما با ترافيك بيمارستان روبرو 
هستيم، در برخي از مناطق حتي يك بيمارستان نداريم. 
به طوري كه بيمارستان سازي در دهه گذشته بر اساس 

خانه پزشكان بوده است نه بر اساس نياز مردم.

بازار گرمي محتكران مسكن
در شب عيد

برخ��ي گزارش هاي ميدان��ي حاكي از اين اس��ت كه 
ب��ا نزديك ش��دن ب��ه ماه ه��اي پاياني س��ال برخي 
بسازوبفروش ها به دنبال برهم زدن آرامش اين بخش 
هستند. به گزارش تس��نيم، در حالي كه بازار مسكن 
در ركود به س��ر مي برد، عده اي از فعاالن بازار مس��كن 
به دنبال تغيير جهت اين بخش به سمت افزايش قيمت 
هستند. ماجرا از اين قرار است كه برخي سازندگان كه 
مدت هاست با نيت گران شدن قيمت مسكن از عرضه 
واحدهاي خود به بازار خودداري كرده اند، طي اقدامي 
هماهنگ در مناطق مختلف شهري تهران با قيمت هاي 
باالت��ر از قيمت كنوني بازار، واحده��اي خود را آگهي 
مي كنند. يكي از مش��اوران امالك مناطق 22گانه در 
اين باره گفت: بازار مسكن در ركود به سر مي برد و همين 
وضعيت باعث شده است عده اي از سازندگان درصدد بر 
هم زدن وضعيت بازار باشند. آنها براي اين كار اقدام به 
اعالم قيمت هاي فضايي و بسيار باالتر از قيمت كنوني 
مسكن مي كنند. وي افزود: پيش بيني ها حاكي از آن 
است كه بازار مس��كن در همين وضعيت باقي خواهد 
ماند، از سوي ديگر قيمت مسكن طي سال هاي 98 و 
99 به شدت افزايش يافته و باعث شده است قدرت خريد 
مردم كاهش چشمگيري داشته باشد و نتوانند وارد بازار 
شوند. در شرايط ركود كنوني تعدادي از فروشندگان نيز 
اقدام به ارايه تخفيف براي فروش كرده اند كه البته تأثير 

چنداني بر تغيير وضعيت بازار نكرده است.

ُاميكرون و محدوديت
تردد زميني به تركيه   تا ۱۵ دي

جواد هدايتي، مديركل ترانزيت س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت: با توجه به ش��يوع س��ويه 
اميكرون، از اول دي ماه امسال به مدت 15 روز خروج 
اتباع ايراني از مرزهاي زميني به كشور تركيه ممنوع 
اعالم شد و فعاًل در مسير تركيه گذرنامه گردشگري 
نداريم. هدايت��ي در گفت وگو با فارس، درباره آخرين 
وضعي��ت محدوديت ه��اي كروناي��ي در پايانه هاي 
مرزي بابت شيوع س��ويه جديد اميكرون اظهار كرد: 
 در موضوع س��ويه جديد اميكرون با ستاد ملي كرونا 
در جلس��ه داشتيم كه  دو مصوبه داش��ت . وي گفت: 
در جلسه اول مقرر ش��د از هشت كشور آفريقايي كه 
بيشترين شيوع سويه اميكرون در آنها گزارش شده 
بود، ورود اتباع به ايران ممنوع ش��د، همچنين اتباع 
ايراني كه به اين مناطق س��فر داشتند و غيرمستقيم 
قصد ورود به كش��ور را داش��تند مقرر شد هم تست 
پي سي آر با اعتبار 72 ساعت داشته باشند و در صورت 
داش��تن عالئم، 15 روز در قرنطينه بمانند. مديركل 
دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
يادآور شد: ورود مستقيم و غيرمستقيم همه مسافران 
غيرايراني از همه مبادي   كشورهاي  آفريقاي جنوبي 
شامل هش��ت كش��ور   آفريقاي جنوبي، موزامبيك، 
ناميبيا، زيمبابوه، بوتسوانا، لسوتو، اسواتيني و غيره، به 
كشور ما تا اطالع ثانوي ممنوع است، بنابراين اگر اتباع 
غيرايراني پيش از اين به اين كشورها سفر كرده بودند و 
قصد ورود به كشور ما را داشته باشند از طريق پاسپورت 
مشخص مي شود و ورود آنها ممنوع خواهد بود. هدايتي 
ادامه داد: در مصوبه دوم نيز مقرر شد ورود مسافراني كه 
پيش از اين به صورت مستقيم يا غير مستقيم به چهار 
كشور اروپايي كه طبق گزارشات مركز وزارت بهداشت 
شيوع بيشتر سويه اميكرون را دارند و شيوع كرونا در 
آنها شدت گرفته است، به ايران ممنوع شود كه شامل 
انگليس، فرانسه، دانمارك و نروژ است. وي اظهار كرد: 
همچنين از اول دي ماه امسال به مدت 15 روز خروج 
اتباع ايراني از مرزهاي زميني به كشور تركيه ممنوع 
اعالم شد، البته اين ممنوعيت تردد مشمول گروه هاي 
هفتگانه كه در اوايل همه گيري كرون��ا اجازه ورود و 
خروج داشتند نمي ش��ود. ممنوعيت سفر زميني به 
تركيه از اول دي ماه آغاز شده است و تا 15 دي ماه فعاًل 

خروج زميني به سمت تركيه ممنوع است. 

كاهش عمر 
ساختمان هاي ايران به ۲۵ سال

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان بيان كرد: 
اكنون حدود 580 هزار مهندس در كشور داريم كه 
عضو س��ازمان نظام مهندسي ساختمان هستند و 
براي حدود 150 هزار نفر آنها فرصت شغلي تعريف 
شده و مابقي بيكار يا در شغل هاي غيرمرتبط فعال 
هس��تند. احمد خرم با اش��اره به زلزله هاي مهيب 
سال هاي اخير از جمله زلزله بم، رودبار و كرمانشاه 
گفت: اين زلزله ها به نظام مهندس��ي نهيب زد كه 
به نظارت و مقاوم س��ازي بپردازند. نظارت دقيق و 
حساس��يت در اجراي مقررات بسيار تعيين كننده 
است و اگر يك دهه با دقت بر ساخت و سازها نظارت 
دقيق و طراحي درست داشته و مديران صوري كاري 
نداشته باشند، وضعيت بسيار بهبود پيدا مي كند. وي 
افزود: در 20 سال گذشته اتفاقات مباركي در ساخت 
و ساز افتاده و كيفيت ساختمان ها به شدت افزايش 
پيدا كرده اس��ت. رييس س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان كش��ور با تش��ريح آمار تلفات زلزله هاي 
چند دهه اخير گفت: ايران در 40 س��ال گذشته با 
حدود 100 هزار كشته در مقام اول تلفات دنيا قرار 
دارد و بايد به خودمان بيايم هرچند اقدامات زيادي 
صورت داديم اما كار باقيمانده زيادي داريم و سوال 
اين است كه آيا نمي توانستيم بهتر از اين كار كنيم؟ 
آيا نمي توانستيم با ش��تاب بيشتري به راه حل هاي 
اصولي برسيم؟ مي توانستيم و كارهاي مثبت خيلي 
با آهسته انجام مي دهيم. وي از عملياتي شدن مساله 
مبحث 22 از ابتداي سال آينده خبر داد و اظهار كرد: 
نگهداري خوب و تعميرات به موقع، عمر ساختمان 
را افزايش مي دهد متاسفانه عمر مفيد ساختمان ما از 
30 سال در دهه 50 اكنون به حدود 25 سال رسيده 
است اين در حالي است كه كشورهاي پيشرفته عمر 

مفيد ساختمان ها را به حدود 100 سال رسانده اند.

مرور علل تصادف راه آهن شهري تهران- كرج در پارلمان شهري پايتخت

همدستي نقص فني مترو با 4 خطاي انساني

عضو هيات مديره انبوه سازان استان تهران پيش بيني كرد

چشم انداز بازار مسكن پس از توافق هسته اي
يك كارشناس بازار مسكن درباره تاثير مذاكرات وين بر بخش 
مسكن گفت: اگر مذاكرات به نتيجه مثبت برسد با كاهش نرخ 
ارز و ثبات قيمت خانه هاي كوچك و ارزان مواجه مي شويم 
و قيمت واحدهاي لوكس و گران، كاهش مي يابند. حسن 
محتشم، عضو هيات مديره انبوه س��ازان استان تهران در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: معموال روند حركت بازار مسكن 
سينوسي است؛ به اين معنا كه در يك مقطع قيمت ها شروع 
به افزايش مي كند و بعد از جهش قيمتي در يك نقطه متوقف 
مي شود. اين افزايش قيمت ناشي از غلبه تقاضاي سرمايه اي 
بر تقاضاي مصرفي است. در بخش مسكن سال هاست اين 
موضوع را تجربه مي كنيم. وي افزود: بين س��ال هاي 96 تا 
99 بازار مسكن در بخش هايي با رشد حدود 700 درصدي 
قيمت مسكن مواجه شد كه ناش��ي از تقاضاي سرمايه اي 
بود. سال 1400 سال استراحت بازار مسكن است و رشد آن 
كمتر از تورم بوده است. البته افزايش داشته اما تورم ساالنه 
مسكن شهر تهران به حدود 17 درصد رسيده در حالي كه 
تورم عمومي 45 درصد است. اين نشان مي دهد كه مسكن 
در حال طي كردن دوره ركود اس��ت تا دوباره خيز بردارد و 
اين عقب ماندگي را جبران كند. اين كارشناس بازار مسكن 
با بيان اينكه در حال حاضر معامالت مصرفي براي واحدهاي 
كوچك و متوس��ط متراژ در حال انجام است، تصريح كرد: 
تقاضاي واقعي به تدريج باعث رونق بازار مي شود و در عين 
حال اثر تورمي به جا نمي گذارد؛ كما اينكه در ماه هاي آبان 

و آذر، معامالت حدود 30 درصد افزايش يافت اما قيمت ها از 
ثبات نسبي كه داشت فراتر نرفت. محتشم اظهار كرد: سال 
گذشته، بازار مسكن رفتاري متفاوت با امسال داشت. در اين 
موقع معامالت پايين آمده بود و قيمت ها رو به افزايش بود. 
امس��ال معامالت بيشتر شده و روند رشد قيمت كند شده 
است. در بهمن ماه ممكن است شاهد خريد و فروش بيشتري 
هم باشيم. آن هم به اين دليل است كه برخي افراد براي مصون 
ماندن از تورم سال آينده اقدام به خريد مسكن مي كنند. وي 
گفت: به نظرم بازار مسكن در ماه هاي پيش رو حركت خود را 
در محدوده زير تورم ادامه مي دهد، البته اين منوط به آن است 
كه قيمت ارز ناگهاني جهش پيدا نكند. اگر در همين محدوده 
30 هزار تومان باقي بماند بعيد مي دانم با رشد سنگين قيمت 
مسكن مواجه شويم. به نظر مي رسد با همين شرايط امسال را 
سپري كنيم. وي درباره تاثير مذاكرات بر بازار مسكن گفت: 
مذاكرات وين و مس��اله رفع تحريم ها موضوع مهمي است 
كه در اقتصاد كالن كشور تاثير دارد. اگر اين مذاكرات به 
نتيجه مثبت برسد با كاهش قيمت ارز مواجه مي شويم و 
ارزش پول ملي باال مي رود. به نظر مي رسد حتي اگر شده 
مقطعي، قيمت دالر كاهش قابل توجهي پيدا مي كند. در 
اين صورت رشد قيمت كاالهاي خارجي، متوقف خواهد 
شد و بعضا روند قيمت ها معكوس مي شود. قيمت مسكن 
نيز در واحدهاي كوچك و ارزان قيمت ثابت مي ماند و در 

واحدهاي لوكس و گران قيمت افت خواهد كرد.
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تلكام 1400 پايان يافت
سخنگوي ش��ركت مخابرات ايران با اش��اره به عدم 
حض��ور وزارت ارتباطات در نمايش��گاه ايران تلكام 
۱۴۰۰ گفت: انتظار اين اس��ت كه وزارت ارتباطات 
به عنوان پدر خانواده ICT كش��ور در اين نمايشگاه 
حضور يابد. بيس��ت و دومين نمايش��گاه بين المللي 
مخابرات و راه حل هاي فناورانه )ايران تلكام ۱۴۰۰( 
روز گذشته پس از چهار روز برگزاري به كار خود پايان 
داد. به گزارش مهر، نمايشگاه تلكام امسال در وسعت 
تقريبي حدود ۱۰ هزار متر مربع در سه سالن ۷، ۸ و ۹ 
نمايشگاه بين المللي تهران پذيراي حدود ۱۰۰ شركت 
فعال در عرصه فناوري هاي ارتباطي و مخابراتي بود. 
اين نمايش��گاه پس از تعويق دو ساله به دليل شيوع 
ويروس كرونا امس��ال به صورت محدود برگزار شد و 
ش��ركت مخابرات ايران متولي برپايي آن بود. در اين 
نمايشگاه عالوه بر صد شركت فعال در حوزه تلكام، ۳۰ 
شركت استارت آپي و دانش بنيان با هدف ارايه ايده و 
خدمات نوآورانه در اين نمايشگاه حضور داشتند. وزارت 
ارتباطات به رغم سال هاي قبل در اين نمايشگاه حضور 
نيافت و تنها وزير ارتباطات و معاونانش طي بازديدي 
از نمايشگاه با آخرين دستاوردهاي صنعت ارتباطات 
كشور آشنا شدند. نمايشگاه از دوم تا پنجم دي ماه داير 
بود و عصر روز گذشته، كار خود پايان داد. تلكام ۱۴۰۰ 

بدون مراسم افتتاحيه و اختتاميه برگزار شد.

استارت آپ ها آينده اكوسيستم 
ديجيتال كشور را متحول مي كنند 
رييس هيات مديره ش��ركت مخاب��رات ايران گفت: 
شركت هاي دانش بنيان، استارت آپ ها و فناوري هاي 
ريس��ك پذير، آين��ده ب��ازار فناوري و اكوسيس��تم 
ديجيتال كش��ور را دگرگون خواهند ك��رد. ابراهيم 
محمودزاده با تشريح اهميت برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي صنعت مخابرات در هم افزايي بهتر زيست 
بوم و اكوسيستم ديجيتال كش��ور گفت: تجميع و 
يكپارچه سازي زيست بوم ديجيتال در نمايشگاه تلكام 
قابل مشاهده است. وي افزود: وجود صنايع دانش بنيان 
در اين نمايشگاه اين قوت قلب را به شركت مخابرات 
ايران مي دهد كه در صورت رفع مشكالت اقتصادي 
در بخش زنجيره تامين، جوانان خالق و استارتاپ هاي 
متخصص آماده فعاليت هس��تند. محم��ودزاده در 
توصيف چالش هاي حال حاضر ش��ركت مخابرات 
ايران گفت: مشكل اساسي، رفع نيازها به صورت ارز 
آزاد و تورمي و هزينه كرد در داخل به صورت ريالي 
اس��ت كه اگر تالش جهادي مخابرات نبود، تاكنون 
حوزه اي سي تي كشور بسيار تضعيف شده بود. وي 
افزود: سرويس ها و تعرفه آنها بايد به نحوي باشد كه 
اين مشكل ارزي حل شود، اگر الزم شد، مي بايست 

ارز دونرخي به مخابرات ايران اختصاص داده شود. 

5G تست سرعت اينترنت
همراه اول با سرعت يك گيگابيت 

در ثانيه در نمايشگاه تلكام
بيست و دومين نمايشگاه بين المللي مخابرات، فناوري 
اطالعات و راه حل هاي نوآورانه يا تلكام ۱۴۰۰ از تاريخ 2 
دي ماه ۱۴۰۰ در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران آغاز شده و تا پنجم دي ماه ادامه پيدا مي كند. اين 
نمايشگاه هر ساله ميزبان شركت هاي داخلي و خارجي 
تكنولوژي محور حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات بوده و 
به محلي براي ارايه معرفي فناوري هاي جديد اين صنعت 
تبديل شده است. همراه اول به عنوان اپراتور اول كشور 
همواره حضوري گسترده در نمايشگاه تلكام داشته و تنها 
اپراتوري است كه سايت 5G  خود را به نمايشگاه تلكام 
۱۴۰۰ آورده و استفاده عموم مردم از اين سايت 5G  آزاد 
است. به اين ترتيب همه افرادي كه تلفن همراه شيائومي و 
هواوي با پشتيباني از فناوري 5G تهيه كرده اند، مي توانند 
به نمايشگاه تلكام سربزنند و بر روي سيمكارت همراه اول 
خود، به اينترنت 5G همراه اول متصل شده و از سرعت 
شگفت انگيز يك گيگابيت در ثانيه استفاده كنند. سايت 
5G پرتابل همراه اول در ورودي س��الن ۸-۹ نمايشگاه 
تلكام قرار دارد و عموم مردم مي توانند در اين نقطه طعم 
اينترنت 5G همراه اول را تجربه كنند. بر اس��اس گفته 
اپراتور اين سايت، سايت حاضر در نمايشگاه تلكام سه 
سكتور دارد كه هر س��كتور داراي كرير ۱۰۰ مگاهرتز 
در باند فركانسي ۳۴۰۰ تا ۳5۰۰ مگاهرتزي است. البته 
همانطور كه گفته شد، تنها گوشي هاي 5G شيائومي 
و هواوي مي توانند به اين س��ايت متصل شوند و امكان 
 5G اتصال گوشي هاي سامسونگ و اپل به سايت پرتابل
همراه اول وجود ندارد. اما در تست  هاي ما از اتصال به اين 
سايت پرتابل 5G همراه اول، سرعت ۱۰25 مگابيت در 
ثانيه ثبت شد كه تصوير آن را در ادامه مشاهده مي كنيد. 
در واقع با اتصال به اين سايت با سيمكارت عادي خودتان 
مي توانيد با سرعت يك گيگابيت در ثانيه دانلود داشته 
باشيد. همچنين سرعت آپلود در اين سايت ۸۱ مگابيت بر 
ثانيه است و پينگ مقدار ۱۰ ميلي ثانيه را نشان مي دهد.

عرضه و نمايش نخستين
 MEC پلتفرم بومي

در نمايشگاه ايران تلكام 2021
نخس��تين پلتفرم بومي سازي ش��ده MEC بر بستر 
ش��بكه نس��ل پنجم همراه اول قرار گرفته تا با كاهش 
زمان دسترسي به سرويس ها، منجر به استفاده بهينه از 
بسترهاي انتقال فيزيكي تا Core شبكه شود. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول 
كه از سال ها قبل و در راستاي حركت به سمت 5G اقدام 
به توسعه دانش و زيرساخت هاي مورد نياز خود كرده بود، 
تمركز ويژه اي روي فناوري پردازش در لبه شبكه را داشته 
و در نمايشگاه هاي تلكام سال هاي قبل با ارايه دموهايي 
نظير خودروي خودران كه از طريق حسگرهاي مغزي 
ب��ه tested E2E Cloud native همراه اول متصل 
بود، سعي در به نمايش گذاشتن ابعاد اين فناوري كرد. 
در همين راس��تا و با توجه به تحريم هاي بين المللي، از 
سال هاي قبل تيم متخصص و فني همراه اول اقدام به 
طراحي معماري مبتني بر راهكار بومي كرد كه با حمايت 
شركت هاي دانش بنيان داخلي، اين محصول طراحي و 
ساخته شد و توانستند با ارايه يك دموي پردازش تصوير 
در لبه شبكه، ميزان اثر و بهبود اين فناوري را در نمايشگاه 
ايران تلكام سال 2۰2۱ به نمايش بگذارند. اين محصول 
كامال بومي بر بستر نسل پنجم ش��بكه همراه اول قرار 
گرفته و با كاهش زمان دسترسي به سرويس ها قادر است 
عالوه بر افزايش سرعت دسترسي، منجر به استفاده بهينه 
از بسترهاي انتقال فيزيكي تا Core شبكه شود؛ كاهش 
تاخير و افزايش سرعت و كيفيت پردازش تصوير از مزاياي 
 Multi-Access Edge اين فناوري اس��ت. فناوري
Computing در شبكه نسل ۴ هم قابل بهره برداري 
است و امكان ارايه انواع يوزكيس ها نظير واقعيت مجازي، 
واقعيت افزوده، پخش ويدئو پرسرعت و تعاملي، پخش 
بازي هاي آنالين، تعاملي و... را با پارامترهاي كيفي بسيار 

باالتر به مشتركان همراه اول فراهم مي سازد.

جاده هوشمند، طرحي با ماهيت 
IoT بر بستر شبكه همراه اول

همراه اول طرح جاده هوشمند را با بهره گيري از فناوري 
اينترنت اش��ياء و با هدف طراحي و پياده سازي سامانه 
تشخيص خطرات جاده اي و سيس��تم اعالم بالدرنگ 
هشدار به رانندگان و اهالي منطقه خطر ظرف يك سال 
اخير به مرحله بهره برداري رسانده است. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، طرح »جاده 
هوشمند« با نام iRoad كه اقدامي مسووالنه از سمت 
همراه اول در راستاي جلوگيري از حوادث جاده اي است، 
در نمايش��گاه ايران تلكام 2۰2۱ رونمايي شد.  به گفته 
مرتضي طاهري بخش، معاون فني و توسعه شبكه همراه 
اول پايلوت طرح ملي »جاده هوشمند« ضمن همكاري 
با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، در محور جاده 
هراز )گردنه امامزاده هاشم( به مرحله بهره برداري رسيده 
است.  همچنين در نظر است در آينده اي نه چندان دور، 
طرح هوشمندس��ازي در جاده هاي پرخطر كشور اجرا 
شده تا در صورت پيشامد حوادث احتمالي، بتوانيم بيش از 
پيش همراه هموطنان عزيز بوده و با ارايه فناوري هاي نوين 
ديجيتال آنان را به موقع از حوادث در كمين آگاه كرده تا 

از گزند و عواقب ناشي از آن در امان بمانند. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت، از منظ��ر معماري فن��ي جاده 
 Data Gathering، هوشمند مبتني بر چهار اليه
 Data transmission، Data processing
 & analytics )Data management
platform( و Applications اس��ت.  با توجه به 
اينكه يكي از مهم ترين عوامل تصادفات جاده اي، وجود 
شرايط آب و هوايي نامساعد در هنگام رانندگي است؛ 
عناصري مانند درجه حرارت، بارش برف و باران، رطوبت 
نسبي، مه، كوالك، يخبندان و... از عوامل تأثيرگذار در 
رانندگي و مهم در تصادفات جاده اي محسوب مي شوند. 

آيا جامعه جهاني، متاورس را مي پذيرد؟
گروه مطالعات بنيادين پژوهشگاه فضاي مجازي با تشريح 
بيم ها و اميدها در پذيرش »متاورس« توسط جامعه جهاني، 
اعالم كرد: براي مواجهه فعال و خردمندانه با اين پديده بايد 
برنامه ريزي ش��ود. به گزارش پژوهشگاه فضاي مجازي، 
»متاورس« نيز مانند هر پدي��ده فناورانه ديگر، علي رغم 
همه شايستگي هاي فني اش تنها در صورتي مجال بروز 
خواهد يافت كه جامعه كاربران بالقوه ، پذيراي آن باشد. به 
نظر مي رسد كه بيم و اميدها در اين باره، پذيرش اجتماعي 
متاورس را در هاله اي از ابهام قرار دهد؛ اميدهايي همچون 
»ارتقا زيس��ت مجازي در پساكرونا« و بيم هايي همچون 
»ترس از تبديل شدن انس��ان ها به ربات.« متاورس، واژه 
پربسامد اين روزهاي عرصه فناوري هاي فضاي مجازي، 
مساله اي است كه بيش از آنكه يك محصول تلقي شود، به 
يك ايده شباهت دارد؛ ايده اي كه البته شواهد و مقدماتي 
جدي در عرصه عمل براي آن محقق شده است. ليكن اين 
موضوع فناورانه، همچنان براي عموم و خصوص جوامع 
محل ابهام است؛ چه از منظر فني و چه از منظر اجتماعي. 
از منظر اجتماعي، يكي از پرس��ش هاي مهم اين اس��ت 
كه آيا جامعه جهاني متاورس را خواهد پذيرفت؟ پاس��خ 
به اين پرس��ش براي هر فناوري اي مهم است. اما اهميت 
اين پرسش براي متاورس از آن روي مضاعف خواهد بود 
كه جامعه هدف متاورس، تقريبًا تمام ملت ها و گروه هاي 
اجتماعي را ش��امل مي ش��ود. ايده مت��اورس كه به طور 
خاص توسط مارك زاكربرگ، صاحب سكوي اجتماعي 
فيس بوك و چند سكوي پرمخاطب ديگر، در حال پيگيري 
است، ايده اي است كه با بسط امكانات و مزاياي فني سكوها 
و فناوري هاي فعلي فضاي مجازي، قصد جذب حداكثري 
مخاطب از ميان آحاد جامعه بش��ري را دارد. با اين وصف، 
پرسش از »پذيرش اجتماعي متاورس«، پرسشي حياتي 
مي نماي��د. براي پاس��خ هرچه دقيق تر به اين پرس��ش، 
برشماري رويدادها و روندهاي مرتبط با اين پرسش و تحليل 
نقش آنها الزم است؛ اما آنچه در گنجايش اين نوشتار مطرح 
خواهد ش��د، پرداختي اجمالي به دو عامل براي پذيرش 
اجتماعي فراگير متاورس خواهد بود؛ يك عامِل پيشران و 
يك عامل بازدارنده كه نمونه هايي مهم از عوامل مرتبط با 

مقبوليت اجتماعي متاورس هستند.

    جهان پساكرونا، مطلوب متاورس
نخس��تين عامل، »ارتقاي زيست مجازي جامعه جهاني 
در پس��اكرونا« اس��ت. همه گيري كرونا، منجر به اتخاذ 
سياست ها و محدوديت هايي اجتماعي در اغلب كشورها 
ش��د. از آثار انكارناپذير اعمال محدوديت هاي كرونايي، 
اقبال عموم م��ردم به فناوري هاي ارتباطاتي براي جبران 
بخشي از نيازهاي ارتباطي خود تحت تأثير محدوديت هاي 
ارتباطات در جهان فيزيكي بود. اي��ن اقبال به ارتباطات 

مجازي، منجر به اين واقعيت ش��ده كه بس��ياري از آحاد 
جوامع كشورهاي مختلف، ميزان بيشتري از وقت خود را 
در سكوهاي اجتماعي بگذرانند. صرف اين ميزان از وقت 
روزانه در فضاي مجازي، طبيعتاً منجر به يك سبك زندگي 
متفاوت مي شود؛ سبك زندگي اي كه در آن، اُنس با فضاي 
مجازي و فناوري هاي آن بيشتر مي شود. اين تغيير سبك 
زندگي، زمينه ساز پذيرش فناوري هاي نوين فضاي مجازي 
نيز مي شود. در واقع، وقتي مزيت و تسهيل گري هاي فناوري 
براي يك كاربر محس��وس مي شود، اُنس با فناوري باعث 
مي شود جدايي از فناوري ها براي كاربر دشوار شود؛ وقتي 
مطلوبيت سكوهاي برگزاري جلسات مجازي در دوران 
پساكرونا توسط كاربران درك شده، طبيعي است كه 
اين سكوها را جز پذيرفته و جدايي ناپذير جهان پساكرونا 
بداني��م، هرچند محدوديت ه��اي اجتماعي كرونايي 
برداش��ته ش��ود. اين فناوري پذيري دوران پساكرونا، 
يك عامل پيش��ران براي پذيرش اجتماعي متاورس 
است. متاورس به عنوان يك سكوي كالن اجتماعي، از 
زمينه سازي و آمادگي ايجادشده توسط محدوديت هاي 
كرونايي مي تواند براي جذب راحت تر و بيشتر كاربران 

بهره بگيرد و گام بلندي رو به جلو بردارد.

    ترس از هويت مبهم انسان در متاورس
در كن��ار اميدآفريني دوران پس��اكرونا ب��راي مقبوليت 
اجتماعي متاورس، يك بيم محسوس نيز پيش روي اين 
مقبوليت اجتماعي جلوه مي نمايد: ابهام در هويت انسان 
در متاورس. براي فهم اين عامل بازدارنده فرهنگي، توجه 
به نظرات كاربران فضاي مجازي درب��اره پروژه متاورس 
زاكربرگ راهگشاس��ت. زاكربرگ همزمان با تغيير نام 
فيس بوك به متا )Meta( ويدئويي منتشر كرد كه شامل 
توضيحاتي قابل فهم عمومي و مجّسم درباره متاورس 
بود؛ از جمله ايده ها و پروژه هاي مورد اشاره زاكربرگ در 
اين ويدئو، ايده ايجاد يك »بدن انيميش��ني مجازي« 
براي آواتار كاربران و همچنين ايجاد جسم هولوگرافيك 
آنها در اين كالن سكوي مجازي است. آنچه كه در اين 
باره جالب توجه اس��ت، نظرات مشاهده كنندگان اين 
ويدئو است كه ابراز بيمناكي از تبديل شدن به موجودي 
متفاوت در فضاي متاورس مي كردند، چيزي شبيه به 
يك ربات. درباره اين دس��ت اظهارنظرها، ممكن است 
مواضعي اتخاذ ش��ود كه اين اظهارنظرها را كم اهميت 
جلوه دهد؛ مثاًل ممكن اس��ت اين نظرات را ناش��ي از 
فضاي شكل گرفته عليه فيس بوك و شخص زاكربرگ 
بدانند يا آنها را برآيند توهمات فناوري هراسانه بدانند؛ 
ام��ا نگاهي تحليلي به اين نظرات نه چندان كم تعداد و 
نيز نگراني هاي كارشناسان درباره ايده نارسيده و مبهم 

متاورس، تأمل در اين باره را شايان درنگ مي كند. 

آگهی مزايده عمومی محدوده های معدنی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

سازمان صنعت، معدن و تجارت اس�تان مرکزی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای 
تعدادی از محدوده های معدنی )اکتشافی، گواهی کشف و پروانه بهره برداری( در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir اق�دام نماید. متقاضیان می توانند ازس�اعت 8:30 صبح روز 
شنبه مورخ 1400/10/04 لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/10/18 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام 
نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز چهارشنبه مورخه 1400/10/22 راس ساعت 10 صبح در محل 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت 
به ثبت نام در س�امانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام 
و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر در خصوص این سامانه می توانند با شماره تماس41۹34-021 پشتیبانی سامانه ستاد 
تماس حاصل نموده و »صرفًا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده« از روز شنبه مورخ 1400/10/04 به آدرس 
الکترونیکی mkz.mimt.gov.ir س�ازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مراجعه نمایند. متقاضیان 
می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را  با  امضاء دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمنًا 
نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانی 

www.cadastre.mimt.gov.ir در قسمت نقشه قابل مشاهده می باشد. 
تذکر: کلیه فرایند برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد بوده و هیچگونه مدرک فیزیکی 

توسط سازمان اخذ نخواهد شد. 

جمهوري اسالمي اريان
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي

شناسه آگهي : 1245298

            روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

داده ه��اي تازه نش��ان مي دهد كه موج��ودي ماينرهاي 
بيت كوين به باالترين س��طح خود در ش��ش ماه گذشته 
رسيده است. آن طور كه پيداست ميزان برداشت بيت كوين 
از صرافي ه��اي ارز ديجيت��ال نيز در حال افزايش اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه موضوع مورد عالق��ه اين روزهاي 
سرمايه گذاران رمزارزها، قيمت بيت كوين در پايان سال 
2۰2۱ اس��ت و البته باتوجه به اينكه قيمت پاياني س��ال 
2۰2۰، 2۱ هزار دالر بود، تا همين االن رش��د يك س��اله 
بيت كوين حدود ۱۴۳ درصد بوده اس��ت. از زمان افزايش 
فش��ار فروش بيت كوين در اواسط س��ال جاري ميالدي، 
ذخاير ماينرهاي اين ارز ديجيتال به تدريج در حال افزايش 
بوده و در حال حاضر حجم كل دارايي هاي آنها به بيشترين 
حد خود در شش ماه گذش��ته رسيده است. عالوه بر اين، 
داده هاي درون زنجيره اي نشان مي دهد كه ميزان انباشت 
بيت كوين، به ركورد ماه سپتامبر )شهريور( رسيده است. اين 
اوج تاريخي درست قبل از ركوردشكني قيمت بيت كوين به 
ثبت رسيده بود. در ماه ژوئن )تير(، اكثر ماينرهاي بيت كوين 
بخش  قابل توجهي از دارايي هاي خ��ود را در مدت زماني 
نسبتاً كوتاه، به فروش رساندند. اين كار ماينرها تأثير بدي بر 
قيمت بيت كوين گذاشت. پيش از آن هم بيت كوين از اوج 
قيمتي خود در ماه آوريل )فروردين( عقب نشيني كرده بود، 
با اين حال روند نزولي ادامه پيدا كرد و قيمت در نهايت به 
زير ۳۰,۰۰۰ دالر رسيد. از آن زمان تاكنون، ماينرها موضع 
خود را تغيير داده اند و بيت كوين بيشتري انباشت مي كنند. 
انباشت مداوم ماينرها باعث شد موقعيت آنها در ابتداي ماه 
دسامبر )آذر( بهبود يابد، به طوري كه موجودي آنها در حال 
حاضر به بيشترين حد خود در ۶ ماه گذشته رسيده است. 
به گفته شركت تحليلي كريپتو كوانت ديدگاه آنها نسبت 
به بيت كوين همچنان »بسيار صعودي« است. اين ادعا را 
مي توان با توجه به اين واقعيت تأييد كرد كه موجودي 
فعلي ماينرها بيشتر از موجودي آنها در ماه اكتبر )اوايل 
آبان( است؛ زماني كه قيمت بيت كوين به ۶۹,۰۰۰ دالر 
رسيده بود. يكي از تحليلگران اين شركت گفته است: »با 
اينكه رقم خالص موجودي ماينرها گاهي تغيير مي كند، 

روند انباشت بيت كوين هرگز تغيير نكرده است.«

    سرمايه گذاران بزرگ، مقدار 
زيادي بيت كوين از صرافي ها برداشته اند

يكي ديگر از نشانه هاي صعودي اي كه اين شركت به آن 
اش��اره كرده، اين است كه س��رمايه گذاران بزرگ مقدار 
قابل توجهي بيت كوين از صرافي هاي متمركز برداش��ته 
كرده اند. اين شرايط بسيار شبيه به ماه سپتامبر )شهريور( 

است كه پس از آن قيمت بيت كوين در عرض چند هفته 
۷۰ درصد افزايش يافت. جدا از مساله انباشت بيت كوين ، 
ماينرهاي اين ارز ديجيتال در سال 2۰2۱ تغييرات زيادي 
را پشت  سر گذاشتند. در چند ماه اول سال همه چيز ايده آل 
بود و قيمت بيت كوين هم پيوسته افزايش  مي يافت؛ اما 
ش��رايط ماينرها زماني تغيير كرد كه چين مجدداً تمام 
فعاليت هاي مربوط به ارزهاي ديجيتال را ممنوع كرد و به 
سراغ مزارع استخراج رفت. پرجمعيت ترين كشور جهان، 
در حالي دست به چنين كاري زد كه ۶۰ درصد از هش ريت 
شبكه بيت كوين را در اختيار داشت. به همين خاطر، ماينرها 
مجبور شدند دستگاه هاي خود را خاموش كنند و به دنبال 
مكان جديدي ب��راي ادامه فعاليت هاي خود بگردند. اين 
اتفاق درس��ت در ماه ژوئن )خ��رداد( و هم زمان با افزايش 
فشار فروش در بازار بيت كوين رخ داد. پس از اينكه ماينرها 
به خانه ه��اي جديد خود در نيم ك��ره غربي مهاجرت 
كردند، هش ريت بيت كوين هم بهبود يافت. داده هاي 
تازه نشان مي دهد كه هم اكنون سهم چين از هش ريت 
شبكه بيت كوين ، تقريباً به صفر درصد رسيده است. در 
حال حاضر امريكا، روسيه و قزاقستان بيشترين سهم را 

از هش ريت شبكه بيت كوين در اختيار دارند.

    هديه 50 هزار دالري بيت كوين
 در شب كريسمس

احسان عاش��وري، كارش��ناس حوزه ارزهاي ديجيتالي 
اظهار كرد: داده هاي آماري نشان مي دهد كه پس از آنكه 
بيت كوين در روز 2۴ دسامبر به باالترين قيمت اين چند 

وقت اخير، يعني س��طح قيمت 5۱٫5۰۰ دالر رسيد، در 
روزهاي آتي با سطح حمايتي 5۰ هزار دالر سر و كله بزند و 
در همين حدود بماند. به نظر مي رسد جفت ارز بيت كوين/

دالر در تعطيالت سال نوي ميالدي روزهاي آرامي را پشت 
س��ر بگذارد، اگرچه نقدينگي كوچكي كه وارد بازار شده، 
هنوز خودش را به صورت نوسانات قيمتي نشان نداده است. 
وي ادامه داد: البته پنتوشي، يكي از تريدرهاي مشهور دنياي 
رمزارزها، پشي بيني مي كند كه خرس هاي بازار سعي دارند 
قيمت بيت كوين را تا ۴۶ هزار دالر كاهش دهند، فقط براي 
اينكه دوباره در اين سطح خريد كنند. او معتقد است كه در 
حال حاضر خرس ها در حالت حمله هستند. آنها قصد دارند 
قيمت بيت كوين را تا ۴۶ هزار دالر پايين بياورند، اما در اين 
سطح سفارش خريد زيادي وجود دارد و از ريزش بيشتر 
قيمت جلوگيري مي كند. احتماال خرس ها در اين سطح 
دوباره اقدام به خريد مي كنند. اين كارشناس حوزه ارزهاي 
ديجيتال خاطرنشان كرد: با اين حال، موضوع مورد عالقه 
اين روزهاي س��رمايه گذاران رمزارزها، قيمت بيت كوين 
در پايان سال 2۰2۱ است. باتوجه به اينكه قيمت پاياني 
سال 2۰2۰، 2۱ هزار دالر بود، تا همين االن رشد يك ساله 
بيت كوين چيزي حدود ۱۴۳ درصد بوده است. عاشوري 
ادامه داد: در پايان سال ميالدي، اخبار مثبت و منفي، هر دو 
با هم به سراغ بيت كوين آمده اند. هفته گذشته كميسيون 
بورس و اوراق بهادار امريكا )SEC( درخواست شركت هاي 
والكري و كرايپتون را براي راه اندازي صندوق قابل معامله در 
بورس )ETF( بيت كوين را رد كرد. از طرفي سناتور سينتيا 
لوميس كه از طرفداران بيت كوين است، قصد دارد اليحه اي 
جامع درباره قانون گذاري رمزارزها و شيوه دريافت ماليات 
از رمزارزها را ارايه كند. به هر حال اگر ETF بيت كوين تاييد 
شود، خبري خوشايند براي بازار رمزارزها خواهد بود. وي 
گفت: اما امريكا تنها كشوري نيست كه به صورت جدي 
به دنبال قانون گذاري رمزارزها باشد. تركيه نيز درصدد است 
قانوني براي استفاده درست از رمزارزها ارايه كند. اردوغان 

رييس جمهور تركي��ه در كنفرانس مطبوعاتي گفته كه 
انتظار دارد كشورش با مدل جديد اقتصادي، جهشي رو به 
جلو داشته باشد و در اولين قدم، قانوني براي ترويج استفاده 
درس��ت از رمزارزها ارايه خواهد داد. در ايران نيز مقررات 
جديد تامين برق مراكز مجاز استخراج رمزارز با استفاده از 
منابع تجديدپذير منتشر شده است. اولين مرحله از فرآيند 
استخراج رمزارز با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير، اخذ 
موافقت ساتبا )سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي برق( اس��ت؛ به اين معني كه نيروگاه غيردولتي 
توليد انرژي الكتريكي از منابع انرژي تجديدپذير كه قصد 
دارد انرژي توليدي خود را به استخراج رمزارز اختصاص 

دهد، بايد داراي »قرارداد« با ساتبا باشد.

    ري داليو: قيمت بيت كوين
  به يك ميليون دالر نمي رسد

با وجود اي��ن، ري داليو، مديرعامل ش��ركت بريج واتر 
اسوش��يتس، با حضور خود در پادكس��ت اخير لكس 
فريدم��ن، درمورد ارزه��اي ديجيت��ال صحبت كرده 
اس��ت. او در اين پادكس��ت اش��اره كرد كه تالش ايالن 
ماسك، مديرعامل تس��ال براي فرستادن دوج كوين به 
ماه، »جذاب« اس��ت. وي بيت كوي��ن را به عنوان »پول 
جايگزين« مي بيند و پيش بين��ي مي كند كه به دليل 
چاپ بي رويه دالر، يك رقابت بر سر پول جايگزين بين 
بسياري از ارزها )نه فقط ارزهاي ديجيتال( ايجاد مي شود 
و بيت كوين بخشي از اين رقابت خواهد بود. به عقيده او، 
طال همچنان يك »انبار ثروت« ارجح است، زيرا هزاران 
س��ال اس��ت كه به طور جهاني به عنوان پول شناخته 
مي ش��ود و س��ومين دارايي بزرگ در ذخاير بانك هاي 
مركزي سراسر جهان است. وي همچنين اظهار مي كند 
كه بهاي بيت كوين به يك ميليون دالر نخواهد رسيد، 
زيرا فكر نمي كند ك��ه ارزش بيت كوين از طال فراتر رود. 
در مقابل، كاپو، استراتژيست بازار ارزهاي ديجيتال، هم 
نگاهي به بازار بيت كوين انداخته و ميزان تقاضاي موجود 
در صرافي اف تي ايكس را تحليل كرده است. با نگاه به نقشه 
حرارتي بيت كوين كه عمق نقدينگي در بازار را مشخص 
مي كند، كاپو مي گويد كاربران اف تي ايكس مشتاق ورود 
به بازار بيت كوين هس��تند. كاپو در اين خصوص گفته 
است: »معامله گران صرافي اف تي ايكس تقاضاي خود را 
بيشتر از قبل مي كنند. اين يك نشانه صعودي است و به 
اين معني نيست كه آن سفارش ها قباًل تكميل شده اند.« 
كاپو مي گويد در كوتاه م��دت انتظار دارد كه بيت كوين 
به 55,۰۰۰ دالر برس��د. او درباره فعالي��ت كلي بازار ارز 
ديجيتال نيز گفته است كه انتظار دارد چرخه صعودي 
حداقل تا ابتداي سه ماهه دوم سال 2۰22 ادامه پيدا كند. 
اين تحليل گر بازار ارز ديجيتال گفته است: »به عقيده من 
اين چرخه صع��ودي طوالني تر از چيزي خواهد بود كه 
بيشتر مردم انتظارش را دارند و روند بازار در سال 2۰22 

حداقل تا ماه آوريل )فروردين( صعودي خواهد بود.«

موجودي ماينرهاي بيت كوين به اوج شش ماهه خود رسيده است

ماينرها  فروشنده بيت كوين نيستند



تعادل  |
رييس كل بانك مركزي به پارلمان بخش خصوصي 
رفت تا از نزديك نظرات فعاالن اقتصادي را بش��نود. 
در اين نشست هم انديش��ي، رييس پارلمان بخش 
خصوص��ي، سياس��ت گذار پول��ي را در جريان چند 
موضوع مهم واولويت دار قرار داد. »انحراف تسهيالت 
بانكي از فعاليت هاي توليدي«، »تسريع در راه اندازي 
حس��اب ويژه توليد براي تأمين س��رمايه در گردش 
واحدهاي توليدي«، »اس��تقالل بان��ك مركزي«، 
»شفاف س��ازي آماري و اعالم به موقع آن« و»حفظ 
ثبات اقتصادي كش��ور از طريق ايجاد ثبات در بازار 
ارز« جزو خواس��ته هاي بخش خصوص��ي از متولي 
بانك مركزي ب��ود. رييس اتاق اي��ران، ثبات نرخ ارز 
را يك��ي از مهم ترين دغدغه هاي فع��االن اقتصادي 
عنوان ك��رد؛ چراكه به گفته او، با كوچك ترين تغيير 
در ن��رخ ارز، بخش هاي مختلف اقتص��اد از آن تاثير 
مي پذيرند و همين موض��وع كار را براي تصميمات 
آينده آنها دشوار مي كند. از سوي ديگر، اين موضوع 
در ش��كل گيري انتظارات تورمي نقش موثر داشته و 
به رونق فعاليت هاي سوداگرانه و داللي دامن خواهد 
زد. برهمين اساس، بخش خصوصي از بانك مركزي 
تقاضا كرد كه تمهيدات الزم براي افزايش عرضه ارز 
و ايجاد ثبات در بازار را در دس��توركار خود قرار دهد. 
رييس بانك مركزي هم در پاسخ به درخواست هاي 
بخش خصوصي، يكي از ريش��ه هاي تورم را س��لطه 
سياس��ت هاي مالي بر پولي دانس��ت و در اظهاراتي 
گف��ت: بودجه دولت ها هم��واره از محل نفت تأمين 
شده؛ در حالي كه در دنيا سياست هاي مالي مستقل 
از پولي است و ناظر پولي به فكر آرامش اقتصاد كالن 
و پيش بيني پذيركردن آن است و دولت از محل هاي 
ديگري بودجه خود را تأمين مي كند. به گفته او، وقتي 
درآمدها نفتي باش��د و بانك مركزي ارز نفتي بخرد 
موجب افزايش پايه پولي و در نهايت تورم مي ش��ود؛ 
بنابراين سعي مي كنيم اتكا به درآمدهاي نفتي را كم 
كنيم و بانك مركزي را به سمت استقالل بيشتر هدايت 
كنيم. او همچنين از تشكيل يك كارگروه مشترك 
ميان اتاق ايران، بانك مركزي و ساير نهادهاي ذيربط 
براي رسيدگي به مسائل مطرح شده در اين نشست 

خبر داد.

چندموضوعاولويتدار
در ابتداي نشس��ت غالمحسين شافعي، رييس اتاق 
ايران، حضور رييس كل بانك مركزي در پارلمان بخش 
خصوصي را حاوي پيام مثبتي براي فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي دانست و گفت: از نگاه بخش خصوصي 
بخش عمده اي از مسائل و گرفتاري هاي فعلي در نهاد 
بانك مركزي قابل حل است و حضور رييس كل اين نهاد 
در اتاق ايران يگ گام بزرگ براي حل و فصل مشكالت 

محسوب مي شود.
او با اش��اره به گزارش هاي پايش محيط كسب وكار 
بيان كرد: از نظر فعاالن اقتصادي س��ه مولفه شامل 
غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه، 
بي ثباتي سياست ها و رويه هاي ناظر بر كسب وكار و 
سوم دشواري تأمين مالي از بانك ها، از تابستان سال 
۹۷ تا تابس��تان امس��ال به طور ثابت در تمام فصول 
نامناسب ترين مولفه هاي كسب وكار در كشور ارزيابي 

شده اند.
شافعي با بيان اينكه بخش مهمي از رفع اين مشكالت 
در حيطه اختيارات بانك مركزي اس��ت و انتظارات 
بخش خصوصي در اين حوزه از بانك مركزي باالست، 
به برخي از محورهاي ناكارآمدي در حوزه نظام پولي 
و بانكي كشور پرداخت كه بيش��ترين اثر را بر توليد 
ملي و توسعه صادرات دارد و تصريح كرد: اولين مورد 
انحراف تسهيالت بانكي از فعاليت هاي توليدي است. 
طبق آمار بانك مركزي س��هم تس��هيالت بانكي به 
بخش هاي توليدي شامل صنعت، معدن و كشاورزي 
به طور س��رجمع ۴۰ درصد از كل تسهيالت بانكي را 
در سال ۹۹ تشكيل داده است. همچنين درحالي كه 
سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهيالت بانكي 
در سال ۸۵، ۳۰ درصد بوده اين ميزان در سال ۹۵ به 

۱۸ درصد رسيده است.
او ادامه داد: سهم بخش كشاورزي از مانده تسهيالت 
در س��ال ۷۸، ۲۸ درصد بوده درحالي كه در سال ۹۵ 
به ۹,۶ درصد رس��يده اس��ت. همچنين سهم بخش 
صادرات در سال ۷۸، ۵.۴ درصد بوده اما در سال ۹۵ 

به نيم درصد رسيده است.
شافعي تأكيد كرد: اين آمار نشان مي دهند بخش هاي 
توليدي و مولد س��هم بايسته اي از منابع و تسهيالت 
بانكي كشور دريافت نمي كنند. حاشيه سود باال، بازده 
كوتاه مدت و ريس��ك پايين فعاليت هاي غيرمولد و 
سفته بازي نه  تنها باعث انحراف سرمايه و سپرده هاي 
بانكي و ايجاد تنگناي مالي براي بنگاه هاي مولد شده 
است بلكه پيامدهاي منفي نيز بر بازار مسكن و طال 
و سكه و ارز داشته است. لذا اصالح اين رويه نيازمند 
نظارت هاي الزم از طرف نهاد پولي و مقيد بودن نظام 
بانكي به ابالغيه ها و مصوبه هاي اعالمي در خصوص 

سهم اعطاي تسهيالت به بخش هاي مختلف است.
رييس اتاق اي��ران دومين عامل موثر بر عدم رش��د 
توليد و توس��عه صادرات را عدم اجراي كامل قانون 
رف��ع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتق��اي نظام مالي 
كشور دانس��ته و بيان كرد: طبق ماده ۲۱ قانون رفع 
موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقا نظام مالي كش��ور، 
بان��ك مركزي موظف اس��ت براي تأمين س��رمايه 
در گردش پايدار ب��راي واحدهاي صنعتي، معدني، 
كشاورزي، حمل ونقل، صنوف، بنگاه هاي دانش بنيان 
و ش��ركت هاي صادراتي در حال كار حداكثر ظرف 

سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون دستورالعمل اجرايي 
افتتاح حس��اب وي��ژه تأمين س��رمايه در گردش را 
تقديم و به شبكه بانكي كشور ابالغ كند؛ اما متأسفانه 

اقدامات موثري در عمل هنوز صورت نگرفته است.
شافعي تصريح كرد: بخش خصوصي به استناد ماده 
۲۱، از مديريت جديد بان��ك مركزي تقاضا مي كند 
تس��ريع در راه اندازي حساب ويژه توليد براي تأمين 
س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي را در دستور 

كار قرار دهد.
او ادام��ه داد: موضوع س��وم حفظ ثب��ات اقتصادي 
كش��ور از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز است. نرخ ارز 
در اقتصاد كشور از جايگاه حساسي برخوردار است. 
كوچك ترين تغيير در نرخ ارز كل متغيرهاي اقتصادي 
را متأثر مي كن��د. لذا ثبات در بازار ارز به معناي ثبات 
در اقتصاد كالن كشور است. هرگونه بي ثباتي در اين 
حوزه مي تواند تبعات منفي براي همه دست اندركاران 
جامعه از دولت تا توليدكنندگان و صادركنندگان و 

عموم مردم را به همراه داشته باشد.
شافعي با بيان اينكه س��اختار توليدات كشور از نظر 
تأمين مواد اوليه و فناوري توليد وابس��تگي بااليي به 
خارج از كشور دارد افزود: با جهش هاي مكرر نرخ ارز، 
قيمت كاالهاي توليد داخل افزايش مي يابد كه اين امر 
به افزايش سطح عمومي قيمت ها و كاهش تقاضاي 
موثر در ب��ازار و افزايش هزينه هاي حقيقي دولت به 
عنوان بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد ايران منجر 

شده و درنهايت به كسري بودجه دامن خواهد زد.
رييس اتاق ايران با تأكيد بر اينكه در شرايط نوسانات 
ن��رخ ارز، غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه باعث سرگرداني فعاالن اقتصادي شده و از 
طرف ديگر اين موضوع در شكل گيري انتظارات تورمي 
نقش موثر داشته و به رونق فعاليت هاي سوداگرانه و 
داللي دام��ن خواهد زد بيان كرد: بخش خصوصي از 
بانك مركزي تقاضا دارد تمهيدات الزم براي افزايش 
عرضه ارز و ايجاد ثبات در بازار را در دس��تور كار خود 

قرار دهد.
شافعي در مورد مش��كالت بازگش��ت ارز صادراتي 
تحت تأثير تحريم هاي بين المللي و محدوديت هاي 
ناش��ي از فقدان ارتباطات بانكي و بين المللي گفت: 
بخش خصوصي معتقد است تمهيدات عقاليي براي 
افزايش عرضه ارز بايد به اين ش��كل باشد كه به جاي 
فشار بيش ازحد به فعاالن اقتصادي بخش خصوصي 
اقدامات تشويقي جهت افزايش عرضه ارز در دستور 
كار قرار بگيرد. اتاق ايران در راستاي افزايش كارايي 
اين سياست ها براي تأمين ارز موردنياز كشور و كاهش 
موانع صادركنندگان پيش��نهادهاي خود را تدوين 
كرده كه در همين جلسه آن را تقديم رييس كل بانك 

مركزي خواهيم كرد.
او با تأكيد ب��ر اينكه موضوع شفاف س��ازي آماري از 
اهميت بااليي برخوردار است افزود: متأسفانه مي بينيم 
كه در مواجهه با مشكالت اقتصادي كشور به جاي اتخاذ 
سياست هاي اصولي و رفع موانع موجود رويكردهاي 
مبتني بر ع��دم ش��فافيت آم��اري در گزارش هاي 
رس��مي در اولويت قرار گرفته اس��ت؛ يعني به جاي 
حل مس��اله به پاك كردن صورت مساله اقدام شده 
است. بديهي است اين راهبرد نه تنها به حل مشكالت 
منجر نخواهد ش��د بلكه در عمل به ضربه به اعتماد 
بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي خواهد انجاميد. 
همچنين اين روي��ه زمينه را براي آمارس��ازي هاي 
غيررس��مي و غيركارشناس��ي مهيا كرده است. لذا 
انتظار داريم بانك مركزي در دوره جديد نس��بت به 
انتش��ار آمارهاي اقتصادي به صورت مرتب و به موقع 
و به صورت ش��فاف اقدام كند ت��ا فضاي گفت وگوي 
كارشناسي و تصميم گيري علمي براي اساتيد دانشگاه 

و انديشمندان اقتصادي فراهم شود.
رييس اتاق ايران در پايان تأكيد كرد: تا زماني كه بانك 
مركزي زير سلطه دولت باشد همه تالش ها بي نتيجه 
خواهد ب��ود. اميدواريم روزي بان��ك مركزي بتواند 

استقالل خود را به دست آورده و آن را حفظ كند.

چندتوصيهوسوالازسياستگذارپولي
در ادامه نشست حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق 

ايران گفت: اخيراً نقشه راه رشد غير تورمي در ستاد 
اقتصادي دولت تصويب شده، كه بخش كنترل تورمي 
آن از ماموري��ت ذاتي بانك مركزي اس��ت. آيا بانك 
اين بس��ته را قبول دارد يا خير؟ هدف گذاري كنترل 
تورمي چقدر براي بانك مركزي مهم است، چگونه و 
از چه مسيري ممكن است؟ سالح ورزي افزود: چند 
وقت پيش وزير صمت در اتاق ايران گفتند كه در سال 
آينده موضوع پيمان سپاري ارزي نخواهيم داشت. نظر 
رييس كل بانك مركزي درباره پيمان س��پاري ارزي 

چيست و چه برنامه اي داريد؟
بعد از آن محس��ن حاجي بابا، رييس كميسيون بازار 
پول و س��رمايه اتاق ايران گفت: در خيل��ي از موارد 
سياست بانك ها عليه توليدكننده هاست. درخواست 
ما اين است كه مشكالت واحدهاي توليدي در حوزه 
تس��هيالت و بازپرداخ��ت آن حل ش��ود. حاجي بابا 
درباره ممنوع الخروجي مديران ش��ركت ها كه بانك 
مركزي راس��ا درب��اره آن اقدام مي كن��د، هم گفت: 
ممنوع الخروجي مديران شركت ها بايد در اختيار قوه 
قضاييه باشد تا فرد هم بتواند از خودش در دادگاه دفاع 

كند. بايد اين مساله در بانك مركزي حل شود.
محسن احتش��ام، رييس اتاق بيرجند هم با اشاره به 
مشكالت و محدوديت هاي صادركننده ها گفت: آيا در 
دوره جديد بار ديگر سياست هاي ارزي اشتباه گذشته 
تكرار خواهد شد يا تصميم ديگري گرفته خواهد شد 
تا ش��اهد افزايش صادرات و ارزي آوري بيشتر ارز به 
كشور باش��يم؟ ما معتقديم كه ارز حاصل از صادرات 
بايد به كش��ور بازگردد. اما روش هاي برگشت ارز به 
اقتضاي محصوالت به خصوص در حوزه كش��اورزي 
بايد تفاوت داشته باشد. اوگفت: عدم امكان بازگشت 
ارز و تعهدات ارزي سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مسائلي است 
كه انتظار داريم رييس كل بانك مركزي در اين حوزه 

مساعدت كنند.
بع��د از آن امير عابدي، رييس كميس��يون صادرات 
اتاق ايران گفت: از زمان تغيير نرخ ارز ش��وك ارزي 
در كش��ور حدود ۵,۵ برابر شده و همه اين در محيط 
تجارت كشور اثر گذاشته است. از طرفي بانك مركزي 
در تمام اين سال ها سعي در تزريق ارز به بازار داشت تا 
بتواند ارزش پول ملي را حفظ كند ولي در عمل قادر 
به اين كار نش��د. به نظر مي رسد در اين شرايط بانك 
مركزي بايد ب��ه وظيفه ذاتي خود يعني كنترل تورم 
عمل كن��د. او گفت: بانك مركزي اج��ازه دهد تجار 
خارجي بتوانند س��پرده ارزي داشته باشند و جلوي 
صدور بخش��نامه هاي خلق الس��اعه را بگيرد و سعي 
بر تك نرخي كردن ارز داش��ته باشد. همچنين براي 
بازگشت ارز حاصل از صادرات كميته اي با همراهي 
اتاق ايران تشكيل دهد تا مشكالت اين حوزه در آنجا 
حل وفصل شود و ذي نفع ها در اين كميته حضورداشته 
باش��ند. در ادامه عابدي با طرح يك پرس��ش گفت: 
بانك مركزي ب��ا توجه به عدم توازن ه��ا و ناترازي ها 
چه برنام��ه اي دارد و براي تك نرخي كردن ارزي چه 
رويه اي مي خواهد در پيش گيرد؟ همچنين در حوزه 
صادرات با كشورهاي همسايه چه سياستي در پيش 
دارد؟ محم��د الهوتي هم در اظهاراتي عنوان كرد: تا 
زماني كه نرخ ارز نيمايي و آزاد وجود دارد حداقل نيمي 
از صادركنندگان كشور براي رفع تعهد ارزي با مشكل 
مواجه خواهند بود و اگر مشكالت آنها برطرف نشود 
به كاهش صادرات وكاهش فعاليت صادراتي فعاالن 

اقتصادي منجر مي شود. 

سياستگذارپوليبهدنبالچيست؟
رييس كل بانك مركزي پس از شنيدن سخنان فعاالن 
اقتصادي، گفت: معتقدم ما جزيره ه��اي جدا از هم 
نيستيم و بايد در كنار هم مسائل كشور را پيش ببريم، 
بعضًا شايد نظرات متفاوتي وجود داشته باشد اما بايد 
نگاه ها را با گفت وگو به هم نزديك كنيم. لذا تشكيل 

اين كارگروه مي تواند گام موثري در اين مسير باشد.
علي صالح آبادي ادامه داد: اگر قرار است بخشنامه اي 
صادر شود بايد نظرات بخش خصوصي را بشنويم اين 
مساله مي تواند كمك بزرگي به حل مشكالت از طريق 
بخشنامه ها كند. همانطور كه يكي از اعضاي اتاق بيان 
كرد تحريم هاي خارجي را مي توان پشت سر گذاشت 

اما مشكالت داخلي جز با تعامل حل نمي شوند.
صالح آبادي با بيان اينكه به لحاظ عرضه ارز، سال آينده 
را بهتر از امسال مي بينم همانطور كه امسال از پارسال 
وضعيت بهتري داشتيم افزود: در حالي كه در ۱۲ ماه 
س��ال گذش��ته تنها ۳۶ ميليارد و ۴۸۲ ميليون دالر 
تأمين ارز به روش هاي مختلف داشتيم، امسال و فقط 
در ۹ ماهه نخست، ۳۹ ميليارد و ۸۹۵ ميليون دالر ارز 
به روش هاي مختلف از جمله ارز نيمايي، ترجيحي و 
ارز اشخاص تأمين شده است. بخشي از اين موضوع به 
بهبود بازگشت ارز صادراتي بخش خصوصي و عرضه 
مناسب ارز در سامانه نيما بازمي گردد. خوشبختانه 
پتروشيمي ها هم عدد بيشتري نسبت به توافق اوليه 
با بانك مركزي به سامانه نيما واريز كرده اند كه نشان 

مي دهد وضعيت صادرات آنها بهبود يافته است. 
او با بيان اينكه بازگشت ارز حاصل از صادرات چه ارز 
نفتي، چه فرآورده هاي نفتي و چه ارز غير نفتي حتي 
در صورت لغو تحريم ها جزو اولويت هاي كشور است، 
تأكيد كرد: اما نرخ ارز حاصل از صادرات بايد به گونه اي 

باشد كه صادركننده متضرر نشود.
صالح آبادي ادامه داد: در اين راستا كارگروه مشتركي 
بين بانك مركزي و وزارت صنعت تش��كيل شده كه 
تقريبًا هر هفته جلس��ات اين كارگروه برگزار خواهد 
شد؛ تسهيالتي را در اين كارگروه براي توليدكنندگان 
و صادركنندگان فراهم كرديم كه چارچوب هاي آن 
در حال نهايي شدن است و به زودي ابالغ خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي با اش��اره به ثبات اقتصادي و 
بازار ارز بيان كرد: در س��امانه نيما كه صادركنندگان 
غيرنفتي ارز خود را عرضه مي كنند ثبات خوبي داشتيم 
و نرخ ارز نوسانات زيادي نداشته است. وضعيت در بازار 
متشكل ارزي نيز به همين صورت بوده است. البته بايد 
توجه داشت كه تفاوت نرخ بازار متشكل با سامانه نيما 
طبيعي است. حتي نرخ س��يب زميني هم در خريد 

كيلويي يا خريد تني با هم متفاوت خواهد بود.
صالح آبادي تأكيد كرد: در س��امانه نيما به هيچ وجه 
نرخ ارز به صورت دستوري تعيين نمي شود و نرخ ارز 
مبتني بر عرضه و تقاضاست.او با بيان اينكه تالش بانك 
مركزي پيش بيني پذير كردن اقتصاد اس��ت گفت: 
ما تالش مي كنيم آماره��اي اقتصادي را در بازه هاي 

مشخص و منظم و به صورت شفاف منتشر كنيم.
صالح آبادي يكي از ريشه هاي تورم در ايران را سلطه 
سياست هاي مالي بر پولي دانسته و بيان كرد: از آنجا 
كه اقتصاد ما به نفت متكي بوده همواره سياست مالي بر 
پولي غلبه داشته است. در حالي كه در دنيا سياست هاي 
مالي مستقل از پولي است و ناظر پولي به فكر آرامش 
اقتصاد كالن و پيش بيني پذير كردن آن است و دولت 

از محل هاي ديگري بودجه خود را تأمين مي كند.
او افزود: وقتي درآمدها نفتي باشد و بانك مركزي ارز 
نفتي بخرد موجب افزايش پايه پولي و در نهايت تورم 
مي ش��ود؛ بنابراين سعي مي كنيم اتكا به درآمدهاي 
نفتي را كم كنيم و بانك مركزي را به سمت استقالل 

بيشتر هدايت كنيم.
صالح آبادي با بيان اينكه حل مشكل ناترازي بانك ها 
در دس��تور كار اس��ت گفت: در بحث ذي نفع واحد، 
حمايت از توليد، افزايش تسهيالت در بخش توليدي 
و دس��تورالعمل زنجيره تأمي��ن برنامه هايي داريم. 
دستورالعمل زنجيره تأمين به صورت آزمايشي قرار 
است اجرا شود و هنوز نهايي نشده، كه در اين رابطه با 
چند بانك، وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بحث هايي 
صورت گرفته تا به صورت پايلوت اجرا شود و پس از 
اخذ نظر بخش خصوصي به اجراي نهايي برسد. اين 
دستورالعمل بسيار مهم بوده زيرا در حال حاضر نياز 
به نقدينگي از سيستم بانكي باالست در حالي كه اگر 
اين زنجيره اجرايي ش��ود توليدكننده مواد اوليه را 
مي خرد و با ضمانت بانك اوراقي را صادر مي كند و آن 
را در اختيار حلقه هاي بعدي قرار مي دهد؛ اين موضوع 
نياز به نقدينگ��ي را در واحده��اي توليدي كاهش 
مي دهد. رييس كل بانك مركزي تأكيد كرد: استفاده 
از ابزاره��اي اعتباري به جاي پول در ش��اخص هاي 
كالن اقتصاد اثر مثبتي مي گذارد. بايد خلق نقدينگي 
قاعده مند شود لذا استفاده بيشتر از ابزارهاي اعتباري 
مثل LC داخلي مي تواند نياز به نقدينگي را كم كند.

خبردريچه

ويژه

7
 دوشنبه 6 دي 1400    22 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره   Mon. Dec 27. 2021  2116  صنعت،معدن و تجارت

ماجرايسيبزميني؟
روز گذشته رييس اتحاديه بارفروشان مشهد از برگشت 
خوردن س��يب زميني هاي ايران از تركمنستان خبر 
داد و گفت كه اين كش��ور واردات سيب زميني ايران 
را به دليل استفاده از س��م چيني ممنوع كرده است. 
خبري كه اظهارنظرهاي متفاوتي را به دنبال داش��ت 
ولي هنوز دقيقا مش��خص نيست كه آيا محموله هاي 
سيب زميني ايران از تركمنستان برگشت داده شده 
يا خير؟ به گزارش ايس��نا چندي پيش اخباري مبني 
بر بازگشت محموله هاي س��يب زميني از ازبكستان 
منتشر ش��د. پس از آن نيز روسيه به دليل استفاده از 
چندين سم واردات فلفل را از ايران به كشورش ممنوع 
كرد. بعد از آن نيز اخباري مبني بر برگش��ت خوردن 
محموله هاي كيوي اي��ران از هند به دليل باقي مانده 
سموم كشاورزي منتشر شد. اخيرا هم گفته مي شود 
كه تركمنس��تان هم واردات س��يب زمين��ي ايران را 
ممنوع كرده اس��ت. اخباري كه برخ��ي آن را تاييد و 
برخي تكذيب كرده ان��د و اين اظهارنظرهاي متفاوت 
سواالتي را در اذهان عمومي ايجاد كرده است كه چرا 
دستگاه هاي مربوطه شفاف و روشن براي مردم در اين 
زمينه روشنگري نمي كنند؟ چرا روسيه، ازبكستان، 
تركمنس��تان و هند به يك باره محصوالت كشاورزي 
ايران را برگش��ت زده ان��د؟ آيا نظارتي بر س��المت و 
كيفيت محصوالت كش��اورزي توليد شده در كشور و 
محصوالت صادراتي نيست ؟ آيا دستگاه هاي مربوطه 
بر سموم استفاده شده در محصوالت كشاورزي نظارت 
ندارند و آيا مردم در داخل كشور از محصوالت سالمي 
 استفاده مي كنند؟ البته انتشار خبر برگشت خوردن 
س��يب زميني هاي ايران از تركمنستان واكنش نايب 
رييس اول اتاق مشترك ايران و تركمنستان را به همراه 
داشت و اين مقام مسوول ضمن تكذيب اين خبر اعالم 
كرد كه سيب زميني صادراتي ما از كشور تركمنستان 
برگشت نخورده و چنين چيزي صحت ندارد. فقط بار 
سيب زميني يك كاميون از كشور ازبكستان برگشت 
خورد كه علت آن خاك زياد بود اما برخي رسانه ها آن 
را بزرگ نمايي كردند. در اين راس��تا و براساس اعالم 
اتاق بازرگاني ته��ران محمد رحي��م نيازي_رييس 
هيات مديره انجمن توليد كنندگان سيب زميني نيز با 
بيان اينكه چندي پيش ۳۵۰۰ تن سيب زميني ايراني 
از ازبكستان برگشت خورد و حاال گفته مي شود كه اخيرا 
س��يب زميني هاي ايراني از تركمنستان هم برگشت 
خ��ورده گفت كه هنوز جزييات اين ماجرا مش��خص 
نيست و معلوم نيست اين محصوالت بعد از قرنطينه 
به كشور بازگشته ش��ده اند يا قبل از آن و دليل آن چه 
بوده است. در روزهاي آينده، اطالعات دقيق تري از اين 
ماجرا به دستمان مي رسد. اما در اين مرحله مي توان 
سه فرضيه براي اين اتفاق در نظر گرفت. وي افزود: اول 
اينكه ممكن است سمي كه در ايران براي محصوالت 
كشاورزي و حاال درباره سيب زميني استفاده شده، مورد 
تاييد كشور مقصد نبوده باشد. اين اتفاق خيلي شايع 
است و دليل بر بي كيفيت بودن محصول نيست. در واقع 
كشورها تنها بر سر سم استفاده شده توافق ندارند، نه 
چيز بيشتر. به هرحال هر كشوري الگو و تعريف و قانوني 
براي سم استفاده شده در محصوالت كشاورزي دارد. 
رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان سيب زميني 
تصريح كرد: فرضيه دوم مي تواند مربوط به سمي باشد 
كه از چين وارد مي شود. اين احتمال وجود دارد كه چين 
در تحويل اين سم به ايران تقلب كرده باشد. يعني سمي 
كه تحويل داده، سمي نباشد كه در ابتدا معرفي كرده 
است. به اين شكل كه ابتدا نمونه سمي كه داده مي شود، 
يك چيز است و بعد ممكن است سمي با دوزي متفاوت 
تحويل ايران ش��ده باش��د. وي در ادامه گفت: فرضيه 
سوم بحث مافياي اقتصاد و صادركنندگان محصوالت 
كش��اورزي ديگر كش��ورها و رقباي ايران است. ايران 
ديپلماسي اقتصادي قوي اي ندارد و رقيبان ما مي توانند 
به راحتي در بازار صادراتي ما نفوذ كنند. االن بحث سر 
يك ميوه و دو ميوه يا صادرات سيب زميني نيست، بحث 
بر سر كل صادرات محصوالت كشاورزي ايران است. 
وقتي مشاهده مي كنيم كه طي چند وقت اخير مدام 
محصوالت كشاورزي ايران مانند كيوي، فلفل دلمه اي 
و ... به كشور بازگش��ت داده مي شوند، فرضيه مافياي 
تجارت قوي تر مي ش��ود. اين گروه مي توانند صادرات 
محصوالت كشاورزي ما را هدف قرار دهند تا صادرات 
غيرنفتي ايران هم با مشكل مواجه شود. نيازي تصريح 
كرد: كيفيت سيب زميني ايران در حد قابل قبول است، 
نه در همه جا اما اصوال در اكثر استان ها كيفيت باالست.

قيمتپرايدبايدزير
۱۰۰ميليونتومانتعيينميشد

نماينده مردم كليبر در مجلس ش��وراي اسالمي در 
مورد آنچه »تركش هاي بي امان ح��ذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني بر پيكر محرومان« خواند هشدار داد. حسين 
حاتمي در تذكري خطاب به وزير اقتصاد عنوان كرد: 
عناصر فاقد صالحيت و غيرمرتبط در ساختارهاي 
اقتصادي منصوب مي شوند، به نظر مي رسد وزارت 
اقتصاد برنامه مشخصي براي ساختار به هم ريخته 
سازمان بورس و افزايش بي رويه نرخ ارز ندارد، چرا بايد 
اشخاص دوتابعيتي كه مقيم كشور خبيث انگلستان 
هس��تند، كماكان به عنوان مديران عامل بانك هاي 
خصوصي در حال فعاليت باش��ند؟ آي��ا افراد لندن 
نشين صالحيت مديريت در جمهوري اسالمي ايران 
را دارند؟ اين تذكر به ساير وزارتخانه ها هم مربوط شده 
تا بدانند مجلس با وجود همسويي سياسي، مالحظه 
ناكارآمدي را نخواهد كرد. قيمت خودرو افزايش يافت، 
اصالح نشد، اگر اراده اي براي اصالح بود، قيمت پرايد 
هم اكنون زير ۱۰۰ ميليون تومان بايد تعيين مي شد، 
اين چه اصالح قيمتي است؟ اصالح قيمت تان به نفع 
طبقه رانتخوار تمام شد.عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي در تذكر ديگري به وزيرصمت 
بيان كرد: قيمت خودرو افزايش يافت، اصالح نشد، 
اگ��ر اراده اي براي اصالح بود، قيمت پرايد هم اكنون 
زير ۱۰۰ ميليون تومان بايد تعيين مي شد، اين چه 
اصالح قيمتي است؟ اصالح قيمت تان به نفع طبقه 

رانتخوار تمام شد.

اختالفنظردودستگاهدرباره
داروهايمتروكهوقاچاق!

 جريان تعيين تكليف داروهاي موجود در سازمان 
اموال تمليكي با اختالف نظر بين اين س��ازمان و 
وزارت بهداشت مواجه است؛ به طوري كه سازمان 
تمليكي به استناد قانون تاكيد بر تحويل داروهاي 
متروك��ه و قاچاق ب��ه وزارت بهداش��ت و تعيين 
تكليف از س��وي اي��ن وزارتخان��ه دارد ولي وزارت 
بهداشت به اس��تناد قانوني ديگر معتقد است بايد 
داروهاي مكش��وفه و قاچاق بدون بررسي منهدم 
ش��ود و آن را تحويل نمي گيرد. به گزارش ايس��نا، 
طبق قانون تاسيس س��ازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليك��ي و اساس��نامه آن، از جمله وظايف 
اين سازمان، جمع آوري و نگهداري، اداره و فروش 
كااله��اي متروكه دولت��ي و غيردولتي، ضبطي و 
قاچاق قطعيت يافت��ه و كاالهاي قاچاق  بالصاحب 
و صاحب متواري، است. بر اين اساس ساالنه حجم 
قابل توجهي از اقالم مشمول در اختيار سازمان اموال 
تمليكي قرار مي گيرد كه از جمله آن داروست، اما 
ظاه��را درباره تعيين تكليف داروه��اي متروكه يا 
قاچاق تفاهمي بين سازمان اموال تمليكي و وزارت 
بهداشت نيست. اين در حالي است كه سازمان اموال 
تمليكي تاكيد دارد براساس ماده ۴۰ قانون تاسيس 
سازمان اموال تمليكي، بايد دارو را به وزارت بهداشت 
و درمان يا هالل احم��ر تحويل دهد و اگرچه در دو 
سال اخير حداقل چهار بار مكاتبه با سازمان غذا و 
دارو جهت اجراي اين قانون داشته  تا اقالم دارويي را 
تحويل بگيرد ولي هيچگاه اينگونه نشده و تنها پاسخ 
دريافتي اين بوده كه »منهدم كنيد.« در مدت اخير 
هم با ورود رييس جمهوري و قوه قضاييه براي تعيين 
وضعيت كاالهاي موجود در سازمان اموال تمليكي، 
بار ديگر اين سازمان درباره داروهاي در اختيار اعالم 
كرد كه با وجود مكاتبات متعدد صورت گرفته در دو 
سال گذشته، تاكنون اين وزارتخانه اقدامي در اين 
رابطه انجام نداده است؛ در اين شرايط سازمان اموال 
تمليكي با توجه به عدم تاييد اصالت و مصرف انساني 
از سوي سازمان غذا و دارو، تمامي داروها را منهدم 
خواهد كرد. اما اين بار وزارت بهداش��ت نسبت به 
اين اعالم واكنش نش��ان داده و به استناد قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفته كه براي داروهاي 

مذكور ورود خواهد كرد و بايد منهدم شود.

آمادگيبنيادبركتبرايايجاد
3۰۰هزارشغلدرسالآينده

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از اعالم 
آمادگي اين بنياد براي ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت ش��غلي 
در س��ال ۱۴۰۱ خب��ر داد.  محمد تركمانه در جلس��ه 
شوراي عالي اشتغال به رياست س��يدابراهيم رييسي، 
رييس جمهور از اعالم آمادگي بنياد بركت براي فعاليت 
در كنار دولت در جهت اش��تغال زايي و ايجاد ۳۰۰ هزار 
فرصت شغلي در سال ۱۴۰۱ خبر داد.  مديرعامل بنياد 
بركت تاكيد كرد: در صورت تامين منابع مورد نياز از محل 
تبصره هاي ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بنياد اين 
آمادگي را دارد كه در سال آينده ۳۰۰ هزار فرصت شغلي 
مستقيم را در مناطق روستايي و محروم كشور ايجاد كند. 
تركمانه خاطرنش��ان كرد: ايجاد اين ۳۰۰ هزار فرصت 
شغلي مستقيم با راه اندازي ۲۰۰ هزار طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور محقق خواهد شد. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، سهم اين بنياد براي اجراي هر طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور در سال آينده به ۷۰۰ ميليون ريال افزايش 
خواهد يافت. وي از فعاليت بنياد بركت در ۲۰ هزار روستا 
از س��ال آينده خبر داد و گفت: تعداد روس��تاهاي تحت 
پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد در سال ۱۴۰۱ به 
۲۰ هزار روستا معادل ۵۰ درصد روستاهاي داراي سكنه 
كشور خواهد رسيد. همچنين چتر اشتغال آفريني بركت 
بر سر تمامي ش��هرها و نيمي از شهرستان هاي كوچك 
داراي جمعيت زير ۳۰ هزار نفر نيز گس��ترده مي شود. 
تركمانه ادامه داد: در جلسه شوراي عالي اشتغال مقرر شد 
يك ميليون و ۸۵۰ هزار شغل تا پايان سال ۱۴۰۱ در كشور 
ايجاد ش��ود كه بنياد بركت براي ۳۰۰ هزار شغل از اين 
تعداد در صورت تامين منابع مورد نياز، اعالم آمادگي كرد.  
مشاغل بنياد بركت در قالب شناسايي و تعريف زنجيره 
ارزش اولويت دار در مناطق هدف ايجاد مي ش��ود تا هم 
توليد اتفاق بيفتد و هم بازار فروش محصوالت تامين شود. 

صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي به اتاق ايران رفت

رييس كل در محكمه اتاق

برگزاريپايگاهمشاورهروزايمني
ويژهمسافرانشهرزيرزميني

سرپرس��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حوم��ه از برپايي پايگاه 
مش��اوره در ايس��تگاه هاي منتخب متروي تهران به 
مناسبت روز ايمني خبر داد. سيد محمد نقيب گفت: 
همزمان با پنج دي ماه روز ايمني در برابر زلزله و كاهش 
بالياي طبيعي پايگاه مشاوره با هدف آگاهي بخشي 
بيشتر شهروندان و مس��افران در خصوص مواجهه با 
حوادث و سوانح برگزار مي شود.  وي افزود: در اين پايگاه 
مشاوره كارشناسان مديريت بحران در ايستگاه هاي 
امام خميني)ره(، نوبنياد، جوانمرد قصاب، دانش��گاه 
علم و صنعت و ارم سبز ضمن توزيع بروشورهاي حاوي 
مطالب آموزشي پاسخگوي پرس��ش هاي مسافران 
خواهند بود. وي تصريح كرد: كشور ما جزو كشورهايي 
است كه بيشترين حوادث طبيعي همچون سيل، زلزله و 
آتش سوزي در مناطق مختلف آن اتفاق مي افتد و تقريبا 
هر سال شاهد اين اتفاقات ناگوار و از دست دادن بسياري 
از عزيزان مان هستيم.  ظرفيت گذرگاه هاي فرهنگي 
متروي تهران بستر مناسبي براي ترويج آموزش هاي 
شهروندي در قالب هاي گوناگون است كه در مقاطع و 
مناسبت هاي مختلف، با مشاركت سازمان هاي مردم 

نهاد در اين فضاها پايگاه هاي مشاوره برگزار مي شود.
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خبرروز

شروط تعويق »سن بازنشستگي«؛ از بازنشستگي »پلكاني« تا شناور كردن آن
رييس دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور با اشاره به تعويق سن بازنشستگي مطرح شده در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ مي گويد: 
اگر اين موضوع به صورت انتخابي باشد؛ به طوري كه هم تمايل فرد به ادامه كار و هم نياز سازمان باتوجه به توانمندي هاي فرد در نظر 
گرفته شود، بهره وري بهتري ايجاد مي كند، اما شايد يك قانون كلي، شموليت مطلوبي ايجاد نكند. حسام الدين عالمه با اشاره به 
اينكه كشورهاي مواجه يافته با پديده سالمندي در جهان، هم درمورد شروع سن بازنشستگي و هم سن قراردادي شروع سالمندي 
در جامعه، به مسائل مختلفي از جمله ميزان اميد زندگي، ميزان بقا در دوره سالمندي و... توجه مي كنند، اظهار كرد: شناور كردن 

سن سالمندي و بازنشستگي يكي از سياست هايي است كه در جهان مواجهه يافته با سالمندي جمعيت، معمول شده  است.

ادامهازصفحهاول

 فرار مردان 
از خانه و خانواده

تغيير مسير  بازارسرمايه

 پديده هايي كه ام��روز براي خيل��ي از ما غريب به 
نظر مي رس��د، از جمله پناه ب��ردن خانواده هاي به 
خوابگاه هاي عمومي، فروش موي س��ر، دزد لوازم 
شهري و... همه و همه نشان مي دهد، كه فقر تا گوشت 
و پوست اين جامعه ريش��ه دوانده و هر روز شرايط 
ناگوارتر مي شود. اگر مسووالن هر چه زودتر نتوانند 
فكري به حال كنترل تورم كنند، اگر شرايط اقتصادي 
بهبود پيدا نكند، جامعه با افزايش بزه ها، آسيب ها و 
مشكالتي مواجه خواهد شد كه شايد حتي مواجهه 
با آنها هم ديگر در توان كسي نباشد. افزايش بزه هاي 
اجتماعي مي تواند شالوده جامعه را از هم بگسلد. هر 
چه افرادي كه زير خط فقر مي روند تعدادشان بيشتر 
شود، به مراتب آسيب هاي اجتماعي هم افزايش پيدا 
مي كند. امروز كه ما داعيه افزايش جمعيت را داريم، 
رشد منفي در كش��ور را رو به منفي شدن گذاشته، 
نبايد بگذاريم شرايط اقتصادي به گونه اي پيش برود 
كه مردان به دليل عدم توانايي از پرداخت هزينه هاي 
زندگي قيد خانواده ش��ان را بزنند و از خانه بگريزند. 
آنچه هدف گذاري ش��ده با آنچه در حال وقوع است 

بسيار فرق دارد.

 بازار پول و بازار سرمايه همسو با يكديگر حركت كنند 
و تصميمات اتخاذ شده در بازار پول با تاثير منفي در 

بازار سرمايه همراه نباشد.
اين موضوع بايد مدنظر باشد كه بسته در نظر گرفته 
ش��ده به تنهايي نمي تواند باعث ورود نقدينگي به 
بورس شود؛ چراكه ارزندگي بازار تا قبل از ارايه اين 
۱۰ ماده وجود داشت و تصميمات اتخاذ شده فقط 
باعث كاهش نگراني سهامداران و افزايش ارزندگي 
بازار س��رمايه ش��دند. زماني مي توانيم شاهد ورود 
سرمايه مردم به بورس باشيم كه بي اعتمادي هاي 
حاضر در درون بازار س��رمايه كاهش يابد، البته اين 
مساله نبايد فراموش شود كه بازگشت اعتماد در بازار 

زمان بر خواهد بود.
موارد مدنظر در كنار رفع مواردي كه باعث كاهش 
اعتم��اد ب��ه س��رمايه گذاري در بورس ش��ده بود، 

كمك كننده به تغيير مسير بازار سرمايه است.
حذف ارز ۴٢٠٠ توماني، ديگر موضوع در نظر گرفته 
شده در چند وقت اخير بود كه حذف آن قاعدتا براي 
اقتصاد كالن كشور مهم و حائز اهميت است و تاثيرات 
مثبتي را با خود به همراه دارد. حذف اين ارز در بازار 
سرمايه بر صنايعي كه بهاي تمام شده آن براساس نرخ 
دالر نيمايي يا آزاد است اما نرخ فروش محصوالت آنها 
را شوراي رقابت يا سازمان حمايت از مصرف كننده 
و توليدكننده مش��خص مي كند، تاثيرگذار است؛ 
بنابراين بهاي تمام ش��ده و نرخ فروش محصوالت 
با حذف ارز ۴٢٠٠ توماني واقعي مي ش��ود و مساله 
صورت هاي مالي آنها واقعي تر از گذشته خواهد شد.

رويداد

دبير انجمن علمي بيماري هاي عفوني و گرمسيري از 
احتمال وقوع پيك ششم كرونا در بهمن ماه خبر داد. 
آميتيس رمضاني در ارتباط با خطر اميكرون به خبرنگار 
ايلنا گفت: به نظر مي رسد تا دو- سه هفته ديگر، رشد 
بس��يار بااليي در اين بيماري خواهيم داشت. احتماال 
تا بهمن ماه وارد پيك بعدي كرونا يعني پيك شش��م 
خواهيم شد. او افزود: اما اگر مردم خوب همكاري كنند، 
يعني دز بوس��تر را تزريق كنند و كس��اني كه يك دوز 
واكسن را گرفته اند، واكسيناسيونشان را تكميل كنند، 
انتظار داريم پيك به وجود آمده از اميكرون، چندان از 
نظر مرگ و مير باال نباشد. درست است كه اين بيماري 
از نظر شدت خفيف تر از دلتاست، به اين دليل كه ريه 
را كم تر درگير مي كند و اين يك نكته مثبت است، اما 
نكاتي منفي هم از اين نظر كه آنتي بادي ها قدرت شان 
دربرابر اين ويروس كم شده است، وجود دارد. رمضاني 
گفت: به اين دليل كه اين ويروس بسيار مسري است، 
تعداد زيادي از افراد ناگهان آلوده مي ش��وند و احتمال 
اينكه موارد بستري و  آي سي يو باال برود وجود دارد. اما 
به نظر مي رسد اگر قبل از اينكه وارد اين پيك شويم افراد 
واكسيناسيونشان را انجام دهند و در مكان هاي بسته 
حضور نداشته باشند، باعث مي شود اگر به پيك هم وارد 
شويم با ش��دت مرگ و مير بسيار كمتري از پيك دلتا 
مواجه شويم. البته نمي توان به صورت قطعي اظهارنظر 
كرد، زيرا كرونا هيچ وقت قابل پيش بيني نبوده است 
اما باتوجه به گزارش ها از وضعيت ديگر كشورها، تعداد 
مبتاليان هر دو يا س��ه روز دو برابر مي ش��ود اما ميزان 
بس��تري ها چهار تا پنج روز يك بار دو برابر مي ش��ود. 

بنابراين ميزان بستري ها باال مي رود. 
دبير انجمن بيماري هاي عفوني و گرمس��يري ايران 
اظهار داشت: افرادي كه واكس��ينه نشده اند قطعا به 

ميزان بااليي دچار بيماري مي شوند. به هرحال شانس 
بستري ش��دن افراد نسبت به دلتا كمتر است. اگرچه 
به اين دليل كه اين بيماري بس��يار مس��ري اس��ت و 
احتمال عفونت مجدد در آن زياد است، موارد بدحال 
بيش��تر خواهد بود، اما موارد قطعا كم تر از دلتا خواهد 
بود.  رمضاني گفت: به نظر نمي رسد ژنتيك و قوميت 
در تغيير رفتار اين ويروس تاثير داش��ته باشد، اينكه 
تظاهرات اين بيماري در آفريقا نسبت به انگلستان فرق 
دارد، بيشتر به اين برمي گردد كه گروهي كه واكسن 
زده اند در آفريقاي جنوبي با انگلستان متفاوت است. 
در آفريقاي جنوبي همه افراد مسن واكسينه  شده اند 
بنابراين بيش��تر موارد بيماري در اف��راد جوان ديده 
مي شود. اما در كشوري مانند انگليس كه همه گروه ها 
واكس��ن دريافت كرده اند، الگ��وي تظاهرات بيماري 
متفاوت از آفريقاي جنوبي است. او افزود: بيش از همه 
نگران گروه زير ۱۲ سال هستيم كه واكسينه نيستند، 
در كنار خانواده هايشان هستند و در نتيجه اگر مبتال 
شوند، انتقال خانگي اميكرون حداقل سه برابر بيشتر از 
دلتاست. بنابراين كودكاني كه در داخل خانه واكسينه 
نباشند، شانس ابتالي بقيه را باال مي برند. بهتر است 
مدارس��ي كه حضوري هستند، حداقل براي مدتي تا 
زماني كه به ثبات برسيم، بسته باشند كه اين شرايط 
باعث نشود كه كودكان زير ۱۲ سال به اين خاطر دچار 
مش��كل ش��وند، زيرا اين بيماري هم براي خودشان 
ريس��ك دارد و هم ابتالي مجدد ساير افراد خانواده را 
نيز افزايش مي دهند. به اين دليل كه تقريبا مي توان 
گفت همه جامعه ما واكسينه هستند و اينگونه نيست 
كه فقط باالي شصت سال يا پنجاه سال واكسينه شده 
باشند، بنابراين بيش��ترين گروهي كه وضعيت شان 
نگران كننده خواهد بود، افراد زير ۱۲ سال و از طرفي ۹ 

ميليون نفري هستند كه واكسن نزده اند. اين دو گروه نه 
فقط خودشان لطمه مي بينند بلكه بقيه افراد جامعه را 
نيز در معرض عفونت مجدد قرار مي دهند.  او در ارتباط 
با برخي اخبار مبني بر اثربخشي ضعيف سينوفارم در 
مقابل سويه اميكرون گفت: بدن انسان دو گونه سيستم 
ايمني دارد، يكي سيستم ايمني »هومورال« است كه 
شامل آنتي بادي ها مي شود و ديگري سيستم ايمني 
سلولي است و سيستم ايمني سلولي افراد هنوز در مقابل 
اميكرون فعال است و خوب جواب مي دهد. سينوفارم از 
جمله واكسن هايي است كه سيستم ايمني سلولي را 
به خوبي فعال مي كند. ممكن اس��ت آنتي بادي بسيار 
بااليي نداشته باشد، اما پاسخش روي سيستم ايمني 
سلولي خوب است و اين مي تواند اميكرون را خنثي كند. 
رمضاني در ارتباط با مهم ترين اقداماتي كه بايد از سوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا براي كنترل سويه اميكرون 
صورت بگيرد، گفت: مدارسي كه باز هستند بايد براي 
مدتي بسته و غيرحضوري شوند و از طرفي دوباره برخي از 
محدوديت ها بايد برگردد، زيرا باتوجه به واكسينه نشدن 
افراد زير ۱۲ سال نگران آنها هستيم. نمي گويم همه به 
دوركاري برگردند اما بايد جلوي مراسم ها و تجمعات 
بزرگ گرفته ش��ود. كار خوبي كه انجام شد اين بود كه 
افراد باالي ۱۸ سال گفته شد مي توانند بعد از سه ماه از 
دز دوم، دوز بوستر بزنند كه مي تواند بسيار موثر باشد. 
مدير گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران در ارتباط 
با كيت تش��خيص اميكرون كه از س��وي اين موسسه 
طراحي و توليد شده اس��ت، گفت: اين كيت براي اين 
است كه اگر فردي پي سي آر مثبت داشت، تشخيص داده 
شود كروناي او مربوط به اميكرون است يا خير. با كيت 
تشخيص انستيتو پاستور مي توان چيزي در حدود ۹۵ 
درصد تشخيص داد كه فرد به اميكرون مبتالست يا خير. 

۹  ميليون نفر هنوز واكسن نزده اند؛ پيك ششم در راه است
رويخطخبر

وضعيت دما و بارش تهران در زمستان
معاون اداره كل هواشناس��ي اس��تان 
تهران با اش��اره به كاهش ۴۰ درصدي 
ميانگي��ن ب��ارش در پايي��ز ۱۴۰۰ از 
بارش هاي زمس��تاني در تهران در حد 
نرمال و متوسط دما در فصل زمستان 
يك درجه كمتر از حد نرمال خبر داد. 
مازيار غالمي درباره پيش بيني هاي اداره 
كل هواشناسي تهران درباره متوسط 

ميزان بارش در فصل زمس��تان اظهاركرد: با توجه 
به جديدترين نقشه هاي پيش بيني فصلي انتظار 
داريم متوسط دما در فصل زمستان به ويژه ماه هاي 
دي و بهمن ۰.۵ تا ۱ درجه كمتر از مقدار متوسط 
بلندمدت )نرمال( باشد. انتظار مي رود كه متوسط 
بارش فصل زمس��تان به ويژه ماه هاي دي و بهمن 
در حد نرمال و در بعضي نواحي ش��مالي اس��تان 

بيش��تر از حد نرمال باشد. او با اشاره به 
كاهش ميزان بارش انباش��ته ش��ده از 
سال گذشته گفت: به نظر نمي رسد كه 
نرمال بودن بارش ها بتواند چالش هاي 
مربوط به كمب��ود آب را جبران كند و 
كماكان بايد برنامه هاي مديريت منابع 
آب و مديري��ت مصرف بهين��ه آب در 
بخش هاي مختلف ادامه داشته باشد. 
غالم��ي در ادامه با اش��اره به تاثيرگ��ذاري عوامل 
مختلف بر پيش بيني هاي فصلي افزود: از آنجا كه 
عوامل تاثيرگذار بر پيش بيني هاي فصلي بس��يار 
متنوع و متعدد است و عمال درنظر گرفتن تمامي 
عوامل ممكن نيست. بر اين اساس و بنابر مستندات 
علمي، احتمال وقوع پيش بيني هاي اقليمي براي 

سه ماهه آينده حدود ۶۵ تا۷۰ درصد خواهد بود.

امتحانات مقاطع متوسطه »حضوري« برگزار مي شود
 رييس مركز س��نجش و پايش كيفيت 
آم��وزش وزارت آموزش و پ��رورش از 
برگزاري امتحانات نهايي و غير نهايي به 
صورت حضوري خبر داد. خسرو ساكي 
با بيان اينكه امتحانات غيرنهايي نوبت 
اول براي پايه هفتم ت��ا دوازدهم نيز به 
صورت حضوري برگزار مي شود، گفت: 
در برخي رسانه ها مطالبي تحت عنوان 

غيرحضوري بودن امتحانات غيرنهايي مطرح شده 
كه تكذيب مي كنيم. امتحانات نهايي دانش آموزان 
پايه دوازدهمي كه در امتحانات خرداد و شهريور قبل 
نتوانس��ته بودند حدنصاب قبولي را در تمام دروس 
كسب كنند از دوم دي ماه آغاز شده است و تا ۲۷ ام 
ادامه دارد. او افزود: حوزه بندي در سطح كشور انجام 
شده و بيش از ۱۵۰ هزار دانش آموز در شاخه نظري 

مشغول ش��ركت در امتحانات هستند. 
رييس مركز س��نجش و پايش كيفيت 
آموزش وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه تمام حوزه هاي اجرا ملزم شده اند 
پروتكل هاي اجرايي را كه از سوي ستاد 
ملي مقابله با كرونا به آموزش و پرورش 
ابالغ شده اس��ت را رعايت كنند گفت: 
بازرساني هر روزه از حوزه هاي امتحاني 
بازديد مي كنند تا ك��م و كيف برگزاري امتحانات و 
رعايت پروتكل ها را چك كنند. ساكي افزود: درباره 
امتحانات غيرنهايي نوبت اول براي پايه هفتم تا پايه 
دوازدهم نيز امتحانات به ص��ورت حضوري برگزار 
مي شود. برنامه امتحانات توسط مدير مدرسه تنظيم 
و با كمك همكاران مدرسه اجرا مي شود. برگزاري اين 

امتحانات تا پايان دي ماه بايد انجام شود.

جلوگيري از افزايش قيمت دارو با حذف ارز دولتي
مدي��ركل دارو و مواد تح��ت كنترل 
سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه ارز 
ترجيحي باعث فساد مي شود، »پوشش 
بيمه« يا »يارانه سالمت« را دو پيشنهاد 
براي جلوگيري از افزايش قيمت دارو 
دانست. دكتر س��يد حيدر محمدي 
با اشاره به اينكه وظيفه سازمان غذا و 
دارو تامين دارو است و موضوع كنترل 

قيمت و تامي��ن ارز مباحث ثانوي��ه در تامين دارو 
هستند، گفت: در حال حاضر با توجه به مشكالتي 
كه در تامين ارز دولتي به وجود آمده است ترجيح 
مي دهي��م كه حذف ش��ود و ب��راي آن جايگزين 
در نظر بگيري��م. او افزود: براي اينك��ه با حذف ارز 
دولتي يكدفعه مصرف كنندگان را با افزايش قيمت 

مواج��ه نكنيم، راهكارهاي��ي از قبيل 
پوش��ش مابه التفاوت نرخ دارو توسط 
بيمه يا كارت هاي سالمت قابل شارژ 
پيشنهاد شده است. مديركل داروي 
س��ازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه 
موافق��ان و مخالف��ان ارز ترجيحي با 
استدالل منافع بيماران است، گفت: 
ما مي گوييم ارز ترجيحي باعث فساد 
مي ش��ود و آنها مي گويند حذف ارز دولتي باعث 
افزايش قيمت مي ش��ود، نگران مردم هستند، اما 
برخي از افرادي كه بدون س��ازوكار مخالف حذف 
ارز ترجيحي هس��تند، ناس��المند؛ موادي را وارد 
مي كنند كه مش��مول قيمت گذاري نيس��ت و با 

قيمت آزاد به فروش مي رسانند.

گليماندگار|
 از پله هاي آرايش��گاه كه ب��اال مي روم، 
نفسم مي گيرد. س��ه روزي از زدن دوز 
سوم واكسن مي گذرد اما عوارضش هنوز باقي است. 
باالخره به سالن بزرگ و ش��يك آرايشگاه مي رسم. 
س��يما، مدير آرايش��گاه كه قبال تلفني با او صحبت 
كرده ام به اس��تقبالم مي آيد. س��الن خيلي ش��لوغ 
نيس��ت. اينجا همه چيز رنگ و بوي ديگ��ري دارد، 
انگار وارد دنيايي پر از زرق و برق ش��ده اي. گوشه اي 
از سالن چشمم به موهاي دسته شده مي افتد، كاله 
گيس هاي رنگارن��گ. باور اينكه تمام اينها با موهاي 
طبيعي ساخته شده كمي س��خت است. قيمت ها 
نجومي است. حتي پرسيدن قيمت هم اشتباه بود. 
اما مساله اين است كه موها از كجا تهيه مي شوند؟ چه 
كساني موهايش��ان را براي اين كار كوتاه مي كنند؟ 
اصال آرايش��گاه ها اين دس��ته هاي موي مرتب و اين 
كاله گيس ها را از كجا تهيه مي كنند. هيچ وقت به اين 
مساله فكر نكرده بودم. در فيلم ها و سريال هاي خارجي 
ديده بودم زن ها موهايشان را مي فروشند، اما اينجا...

يادم مي آيد مادربزرگم مي گفت در زمان هاي قديم اگر 
دختري از پدرش سرپيچي مي كرد يا كار خطايي انجام 
مي داد موهايش را قيچي مي كردند. »گيس بريده« ناسزا 
محسوب مي شد. به همين خاطر دخترها به موهاي بلند 
و پر پيچ و تابشان مي باليدند و كسي اصال به فكر كوتاه 
كردن موهايش نمي افتاد. اينكه حاال مد شده هر كسي 
هر مدلي كه دلش مي خواهد موهايش رادرس��ت كند 
زماني كار ناشايس��تي به ش��مار مي رفت. تمام زيبايي 
دختران در موهايشان خالصه مي شد. مادرها با حوصله 
موهاي دخترانش��ان را مي شستند، ش��انه مي زدند و 
مي بافتند. به همين خاطر اغلب دختران موهايشان پر 

پيچ و تاب بود، چون هميشه موهايشان بافته بود. 

    حاال وضعيت فرق كرده 
با صداي سيما رش��ته خاطراتم پاره مي شود. برايم آب 
آورده تا نفس��م جا بياي��د. در مورد موها مي پرس��م. او 

مي گويد: فروختن مو كار تازه اي نيس��ت. سال هاست 
كه اين كار باب شده اما مس��اله االن فرق مي كند. قبال 
خيل��ي از دختران جوان كه مي خواس��تند تغييري در 
ظاهرشان ايجاد كنند و تصميم به كوتاهي موي سرشان 
مي گرفتند، به پيشنهاد آرايشگر يا اطرافيانشان موهاي 
خ��ود را مي فروختند. هم ف��ال بود و هم تماش��ا، هم 
ظاهرشان را تغيير مي دادند و هم پولي نصيبشان مي شد. 
اما حاال وضعيت فرق كرده، ه��ر روز يا زنگ مي زنند يا 
حضوري مراجعه مي كنند و قيمت مي گيرند. اگر سري 
به »ديوار« بزني پر شده از آگهي فروش موي سر.  از سيما 
مي پرسم مگر اين بازار چقدر رونق دارد؟ او مي گويد: 
از زماني كه »اكستنشن« مد شد بازار فروش موي سر 
هم رونق گرفت. البته همه اين موها طبيعي نيستند، 
اما افراد زيادي هس��تند كه فقط مي خواهند از موي 
طبيعي استفاده كنند. كاله گيس هم همينطور آنهايي 
 كه با موي مصنوعي س��اخته مي شوند، قيمت شان 
با كاله گيس هاي موي طبيعي خيلي متفاوت است. 
خالصه كه اين بازار هميشه پر رونق بوده و هر روز هم 
رونق بيشتري پيدا مي كند. به همين خاطر است كه 
اين روزها بسياري از زنان و دختران جوان براي امرار 

معاش خود به فروش موهايشان روي آورده اند.
او در ادامه مي گويد: موي كودكان طرفداران بيشتري 
دارد و البته قيمت بااليي هم دارد. اين روزها خيلي از 
 مادران براي فروش موهاي دختران ۶ تا ۱۰ ساله شان

 مراجع��ه مي كنند. خيل��ي از بچه ه��ا از كوتاه كردن 
موهايشان خوشحال مي شوند، چون موقع شانه زدن و 
شستن اذيت مي شوند ولي هستند بچه هايي هم كه با 
گريه موهايشان را كوتاه مي كنند. همين ديروز خانمي 
دختر ۸ س��اله اش را براي كوتاه كردن موهايش آورد. 
دخترك مثل ابر به��ار گريه مي كرد و مادرش با وعده 
اينكه برايش يك كيف مدرس��ه نو مي خرد باالخره او 
را ساكت كرد. اما بعد فهميدم كه براي پرداخت اجاره 
خانه موهاي دخترش را كوتاه كرده تا بفروشد. بيشتر 
از مبلغي كه توافق كرده بوديم به او پرداخت كردم اما 

مساله اينجاست كه ماه ديگر قرار است چه كار كند؟

     فقر همه چيز را دگرگون مي كند
ن��ورا بهرامي، جامعه ش��ناس در اين باره ب��ه »تعادل« 
مي گويد: چهره فقر حاال به مدد ش��بكه هاي اجتماعي 
بيشتر از پيش خودش را نشان مي دهد، اينكه خانواده ها 
براي امرار معاش مجبور به فروش موهاي دخترانشان 
شوند، اتفاق تازه اي نيست، البته گستردگي اين اتفاق 
را مي توان زاييده وضعيت اقتصادي اين روزها دانست، 

يادمان باشد كه فقر همه چيز را دگرگون مي كند.
وقتي خانواده اي براي تامين معاش خود، براي پرداخت 
اجاره بها منزل، براي تامين هزينه هاي دارو و درمان، با 
مشكالت عديده دست و پنجه نرم كند، فروش موي سر 
منطقي ترين كاري است كه مي تواند انجام دهد. وقتي در 
خيابان هاي شهر راه مي رويم، چقدر آگهي فروش اعضاي 
بدن مي بينيم؟ چند وقت پيش مدير يكي از اپليكيشن ها 
به دليل درج آگهي زنان تن فروش محكوم به زندان شد؟ 
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: فقر ريشه هاي 
اخالق اجتماعي را از درون مي پوس��اند. آس��يب هاي 
اجتماعي در نگاه جامعه شناس��ي منشأ اصلي اش فقر 
است. اقتصادي كه رو به نابودي است، مردمي كه تورم را 
روزانه تجربه مي كنند، اينها تمام و كمال نماد جامعه اي 
هستند كه بحران زده است. وقتي آمار سرقت اولي ها به 
گفته پليس افزايش روز افزون داشته، وقتي مردم حتي 
ديگر به ميله هاي پل هوايي و دريچه هاي فاضالب هم 
رحم نمي كنند و آنها را مي دزدند، چطور فروش موي سر 

بايد اينقدر براي ما غير منتظره و عجيب باشد؟

    براي ما عجيب و براي مسووالن
 معمولي است

فريد صداقتي، اس��تاد جامعه شناسي نيز درباره بروز 
چنين پديده هايي در جامعه از جمله فروش اعضاي 
بدن، موي س��ر، تن فروشي و... به »تعادل« مي گويد: 
مس��اله اينجاس��ت كه وقتي چنين اخباري منتشر 
مي ش��ود، اين مردم هستند كه ش��وكه مي شوند و 
برايشان عجيب اس��ت، اما انگار براي مسووالن تمام 
اي��ن اتفاقات كامال عادي اس��ت، چ��ون بازخوردي 

كه جامعه از خود نش��ان مي دهد ب��ا بازخوردي كه 
مسووالن نشان مي دهند، كامال متفاوت است. مردم 
ناراحت مي شوند، مطالبه مي كنند، فرياد مي كشند، 
اما مس��ووالن به سادگي از كنار اين اخبار مي گذرند، 
در مجلس نمايندگان به دنبال ممنوعيت ورود آالت 
موس��يقي و عينك دودي اند، در حال��ي كه مادري 
موهاي دخترش را براي هزينه تحصيل همان دختر 
مي فروشد. در حالي كه طبق قانون اساسي تحصيل 
براي همه بايد رايگان باشد. در مجلس نمايندگان به 
دنبال طرح صيانت از مردم در برابر سگ و گربه هستند 
و تنگ كردن عرصه بر كساني كه حيوان خانگي دارند، 
در حالي كه كسي قرار نيس��ت از جان مردم در برابر 
سوء تغذيه، بيماري و آلودگي هوا صيانت كند. طرح 
افزايش جمعيت در مجلس تصويب مي شود، دولت آن 
را ابالغ مي كند و اولين كاري كه مي كنند، جمع آوري 
وسايل پيشگيري از بارداري است در حالي كه هزاران 
مادر باردار به دليل عدم تغذيه مناس��ب يا جنينشان 
را از دس��ت مي دهند يا خودشان هنگام زايمان جان 
مي بازند.  در اين ش��رايط واقعا چرا فروش موي س��ر 
در جامعه ما بايد به مساله اي بحراني تبديل شود، در 

حالي كه اقتصاد ما وضعيت بحراني دارد و شرايط به 
گونه اي است كه مردم ديگر زير بار فشارهاي اقتصادي 

و معيشتي در حال جان باختن هستند. 

     همه چيز مهم است جز اقتصاد
او در ادامه به »تعادل« مي گويد: قيمت يك دسته 
موي سر چقدر اس��ت، يك ميليون، دو ميليون، 
ده ميليون؟ اين كار يك بار و فقط براي چند روز 
ممكن است خانواده اي را از گرسنگي، بي سرپناه 
ش��دن و ... نجات دهد. اين مسووالن هستند كه 
بايد با خواندن اين خبرها آه از نهادشان بلند شود 
و به فكر راه حل باش��ند. با وااسفا گفتن من و شما 
مشكلي از جامعه حل نمي شود. ما بازوي اجرايي 
نيس��تيم، ما اختيارات اجرايي نداريم. اما در اين 
ش��رايط براي آنها كه توانايي قانونگذاري دارند، 
همه چيز مهم اس��ت ج��ز اقتصاد، ج��ز وضعيت 
معيشتي مردم، جز كنترل تورمي كه ديگر روزانه 
افزاي��ش پيدا مي كن��د. در اين ش��رايط افزايش 
آس��يب هاي اجتماعي، قانون گريزي، بزهكاري و 

... نبايد خيلي هم براي ما عجيب باشد.

    زيبايي ات را چند مي فروشي
موهايش ۱۰۰ س��انتي متر ط��ول دارد، قيمتي 
ك��ه مي خواهد آنها را بفروش��د، 3 ميليون تومان 
است، اما هر كسي براي خريد زنگ مي زند، زير ۲ 
ميليون تومان مي خواهد بپردازد. اين پول را براي 
افزايش پول پيش اتاقي ك��ه اجاره كرده و در آن 
زندگي مي كند، مي خواهد. ۷ ميليون هم از محل 
كارش وام گرفته، كه بايد ماهي ۷۰۰ هزار تومان 
پرداخت كند، ماه��ي 3 ميليون حقوق مي گيرد 
و براي اي��ن اتاق كه حمام و دستش��ويي اش هم 
مشترك است، ماهي ۸۰۰ تومان اجاره مي دهد، 
۲۰ ميليون هم پيش داده و حاال صاحبخانه براي 
تمدي��د ق��رارداد ۱۰ ميليون ديگ��ر طلب كرده، 
س��ال ها براي موهايش زحمت كشيده، اما حاال 
حت��ي براي پرداخت پول ش��امپو هم با مش��كل 
مواجه اس��ت. هانيه مي گويد: اگ��ر ۲ ميليون هم 
مي خريدند خ��وب بود، اما... دختر ۲۸ س��اله اي 
كه اين روزها براي تامين پول پيش خانه اش بايد 
موهايش را بفروش��د، بعدها قرار اس��ت قيد چه 

چيزي در زندگي اش را بزند تا روزگار بگذراند؟ 

گزارش

اقتصاد بحران زده اين روزها و چوب حراج بر آنچه فروشي است

فروش موي سر پديده اي تازه در شرايط سخت معيشتي
خبرهايي كه به جاي مسووالن مردم را تكان مي دهد
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