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

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2131  Sat. Jan 15. 2022  شنبه   25 دي 1400   12 جمادي الثاني 1443  سال هشتم  شماره 2131  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
124030000

شاخص بورس
1334265

27 خودرويي كه ايربگش باز نشد، توليد داخل بودند! 

27 خودرو در حادثه بهبهان براي دو شركت خودروساز ايران خودرو و سايپا بودند

اولتيماتوم  استاندارد 
به خودروسازان

يادداشت-5يادداشت-1

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

آشتي با اقتصاد جهانياحياي برجام به نفع ملت

قيمت گذاري دستوري 
برنده اي ندارد

 توافق و واقعيت 
جهاني شدن

علت افزايش آمار سيل و 
خرابي آن در كشور

ط��ي روزه��اي اخي��ر اخبار 
خوش��ايندي در خص��وص 
چش��م انداز پيش روي برجام 
شنيده مي شود. البته زماني كه 
مي گويم، دورنماي اميدبخش، 
مبتني بر اخبار داخلي كش��ور 
نيست و ارزيابي هاي تحليلي، 
مطالبي ك��ه در رس��انه هاي 
امريكايي و اروپايي در اين زمينه منتش��ر مي ش��ود، يك 
چنين برداشتي را ايجاد مي كند. در آستانه احياي دوباره 
برجام، بد نيس��ت به مواردي اشاره شود كه ظرفيت هاي 
افزون تري را پيش روي كش��ور ق��رار مي دهد و زمينه اي 
ايجاد مي كند كه اندكي از فشارهاي عمومي بر مردم كاسته 
شود.شخصا اما اين روزها به اين نكته فكر مي كنم كه چگونه 
غلبه رويكردهاي جناحي در داخل، وضعيتي را شكل داد 
كه ايران نتواند، طي س��ال هاي 95ت��ا 97كه برجام امضا 
شده بود، دس��تاوردهاي اقتصادي و راهبردي افزون تري 
را از اين سند مهم بين المللي برداش��ت كند. در واقع اگر 
بع��د از امضاي برجام در س��ال هاي 94و 95، هماهنگي، 
هارموني و يك صدايي بيش��تري در داخل كشور وجود 
داشت، احتماال سرنوشت پيش روي برجام نيز متفاوت تر 
از امروز دنبال مي شد. اهميت بازخواني اين تجارب در آن 
است كه در صورت احياي احتمالي برجام، مي تواند چراغ راه 
تصميم سازان باشد. افراد و جريانات خاصي پس از امضاي 
برجام، احساس مي كردند كه اين توفيق به پاي يك جناح 
خاص نوشته شده و خود را از اين جهت مغبون مي ديدند. 
اين دسته از افراد تصور مي كردند امضاي اين توافق در زمان 
يك دولت ميان��ه رو، محبوبيت ويژه اي در اختيار آنها قرار 
مي دهد، بنابراين با همه امكان��ات خود تالش مي كردند 
تا اين توافق جمعي را بي اثر معرفي كنند. خوش��بختانه 
امروز ديگر يك چنين مش��كلي وجود ندارد، اصولگرايان 
و زيرمجموعه هاي مرتبط با آن امروز اركان اصلي مديريت 
در كشور را در دست گرفته اند و ساختار يكدستي را ايجاد 
كرده اند. جالب اينجاست همان جرياناتي كه پيش از اين در 
زمان دولت قبل، مذاكرات را عملي خيانت بار مي دانستند، 
امروز از ضرورت پيگي��ري گفت وگوها تا حصول نتيجه 
مبتني بر همان نقشه راه برجامي سخن مي گويند. البته اين 
از ويژگي هاي مسووليت هاي اجرايي است كه چشم افراد را 
به واقعيت هاي روابط بين الملل و سياست ورزي عاقالنه باز 
مي كند. دولت سيزدهم هم بايد بداند، اين رداي مسووليت 
به امانت بر دوش آنها افكنده شده تا اندكي از آالم و مشكالت 
اين مردم بكاهد و بخشي از رنج هاي آنان را مرهم نهد. به 
زودي، اين برهه تاريخي نيز پشت سر گذاشته خواهد شد و 
عملكرد اين دولت و ساير اركان تصميم ساز كشور به تاريخ 
مي پيوندد. واقع آن است كه ايران كشور ثروتمندي است و 
ايراني جماعت، شايسته بهترين ها. اين كشور با اين حجم 
از ظرفيت ها، ثروت ها، منابع انساني، ويژگي هاي اقليمي 
و... نبايد به شرايطي دچار ش��ود كه مردمش براي ابتياع 
حداقل هاي زندگي با نگراني و دغدغه و آشفتگي مواجه 
ادامه در صفحه 2 شوند.   

فعاالن اقتص��ادي ايراني در 
طول س��ال هاي گذش��ته، 
عملك��رد قابل قبول��ي را در 
ح��وزه توليد و ص��ادرات به 
ثب��ت رس��انده اند و با وجود 
محدوديت ه��اي داخل��ي و 
بين المللي ت��الش كرده اند 
ك��ه حضور خ��ود در ب��ازار 
كش��ورهاي ه��دف را ادامه دهند. هرچند در س��ال 
گذشته با ش��يوع كرونا، آمار صادرات ايران نيز مانند 
بس��ياري از كش��ورها كاهش يافت ام��ا در مجموع 
س��طحي از صادرات غيرنفتي حفظ شده و بخشي از 

نياز ارزي كشور را پاسخ داده است.
براي تغيير در اي��ن آمارها ما بايد در دو حوزه تكليف 
خود را روش��ن كنيم. نخس��ت آنكه هدف گذاري ما 
در اقتصاد و تجارت چيس��ت و دوم چگونه بناست از 
فعاليت هاي اقتصادي حمايت كنيم. در حوزه نخست 
بايد توجه كنيم كه ما در منطقه رقباي سرس��ختي 
داريم و براي آنكه بتوانيم با آنها وارد رقابت شويم بايد 

هدف گذاري هايي جدي داشته باشيم.
براي مثال كشوري مانند تركيه در سال حدود 230 
ميليارد دالر صادرات دارد. اگر بنا باش��د ما نيز به اين 
آمارها نزديك شويم بايد راهكارهايي در دستور كار 
قرار گيرد كه با شرايط امروز متفاوت است. اگر صرفا 
هدف گذاري حف��ظ آمارهاي موجود باش��د قطعا با 
هدف گذاري براي افزايش آمار توليد، رشد اقتصادي 

و صادرات متفاوت خواهد بود.
بهب��ود ش��رايط داخل��ي و كاه��ش مش��كالت در 
سياس��ت گذاري هاي توليدي ني��ز موضوع ديگري 
است كه بايد به آن پرداخت. جداي از بخش نامه هاي 
داخل��ي و مقرراتي كه بعض��ا به فع��االن اقتصادي 
شناسنامه دار فشار وارد مي كنند، روشن كردن تكليف 
اقتصاد ايران ب��ا برجام و اقتصاد جهان��ي نيز بايد در 
دستور كار قرار بگيرد. هرچند صادرات ما در طول اين 
سال ها متوقف نشده اما تحريم ها چه در توليد و چه 
در صادرات هزينه فعاالن اقتصادي را افزايش داده و 
فرآيندهايي مانند بازگشت ارز به كشور را دشوار كرده 
است. براي دس��ت يابي به اهداف كالن در اين حوزه 
بايد به سمت آشتي با اقتصاد جهاني حركت كنيم و 
با كنار گذاشتن تنش ها، فعاليتي عادي را در فضاي 

بين المللي پيگيري كنيم.
گزينه هايي مانند تهاتر كاال يا راه حل هاي گزينه محور 
تنها در س��طح محدود و در رابطه با برخي كش��ورها 
جواب مي دهد و در نگاه كالن، ارتباط عادي با جهان 
براي ما مشكل گش��ا خواهد بود. از اين رو با توجه به 
ظرفيت هايي كه در اقتصاد ايران وجود دارد مي توان 
به بهبود شرايط اميد داشت اما اين موضوع يك پيش 
نياز ج��دي دارد و آن فراهم كردن مقدمات داخلي و 
بين المللي براي رشد اقتصادي مثبت، افزايش توليد 

و صادرات است.

نمونه اي واضح در رابطه با اين 
موضوع كه بيشتر ما شاهد آن 
بوده ايم قيمت گذاري دستوري 
در صنعت خودرو اس��ت. اين 
قيمت گذاري ممكن اس��ت به 
ظاهر به نفع مردم باش��د ولي 
در حقيقت بيشترين منفعت را 
دالالن مي برند. با نگاه كردن به 
صورت هاي مالي دو خودروساز بزرگ ايران )ايران خودرو 
و سايپا( اولين چيزي كه توجه هر شخصي را به خود جلب 
مي كند، زيان انباشته  بس��يار زياد اين شركت هاست. با 
اينكه اين ش��ركت ها روي س��اخت هر خودرو مبلغي را 
زيان مي كنند اما اين زيان ب��ه نفع مردم و مصرف كننده 
واقعي نخواهد بود و مابه تفاوت آن نصيب دالالن مي شود 
يعني اختالف قيمت كارخانه و ب��ازار آزاد در جيب دالل 
اس��ت. اين قيمت گذاري دستوري منجر به خروج پول از 
توليد مي شود كه اين پول خارج شده تاثير منفي زيادي 
در اين صنعت و اقتصاد مي گذارد كه اين سيكل معيوب 
باعث مي شود روز به روز اوضاع وخيم تر شود و البته باعث 
مي شود كيفيت خودروها كاهش پيدا كند كه اين نيز به 
ضرر خودروسازها خواهد بود و كاهش تعداد فروش همراه با 
نارضايتي مشتريان را در پي خواهد داشت.  راهكار اصلي اين 
موضوع فقط آزادسازي قيمت گذاري هاست كه هم به نفع 
توليد كننده و هم به نفع مصرف كننده واقعي است و دست 
دالل در اينجا كوتاه شده و نمي تواند سود زيادي ببرد. البته 
هدف اصلي ما از آزادسازي قيمت بهبود اوضاع اقتصاد كشور 
و رفاه مردم اس��ت نه صرفا كوتاهي دست دالالن. تا وقتي 
بهاي تمام شده  هر خودرو از قيمت فروش آن بيشتر باشد 
نبايد انتظار افزايش كيفيت و توليد خودرو را داشته باشيم 
ادامه در صفحه 6 زيرا اگر... 

1( در روزهايي كه موضوع رفع 
تحريم ها جدي تر از هر زماني 
مطرح ش��ده، اين پرسش كه 
از چه طريقي مي توان به نظام 
زنجيره ارزش جهاني پيوست 
و در شمايل يك بازيگر توانمند 
در صحنه مراودات بين المللي 
ورود ك��رد بيش��تر از هر زمان 
ديگري مطرح ش��ده است. جهاني ش��دن چه ضرورتي 
تاريخي و خودجوش باشد و چه پروژه اي برنامه ريزي شده 
و تحميلي، واقعيت ملموسي است كه پيش روي جهانيان 
ق��رار دارد و فرصت بازيگري در اين مي��دان به روي همه 
جوامع باز است. در اين ميدان هم فرصت فراوان است هم 
تهديد، اينكه چقدر به صورت يك تهديد درآيد يا فرصت، 
تا اندازه زيادي به س��اختار و اوضاع فرهنگي، اجتماعي، 
برنامه  ريزي ها و حاكميت در يك جامعه بس��تگي دارد. 
بنابراين نه مي توانيم و نه شايسته است كه در مقابل حضور 
اين پديده، به حصاركشي بپردازيم. زيرا كه از يك طرف از 
مزاياي مثبت آن محروم شده و از طرف ديگر به طور قطع 
در بلندمدت منجر به بروز آنتروپي مثبت در آن خواهد شد. 
زيرا كه سيستم فرهنگي به دليل بازبودن ناگزير از تبادل 
اس��ت و بايد توجه داش��ت كه در حل تعارضات فرهنگي 
رفع صورت مساله آن هم به شكل صوري و مقطعي عملي 
بدون نتيجه اس��ت. درك موقعيت كنوني جهان يكي از 
ضرورت هاي اساسي است كه در صورت تحقق آن دستيابي 
به جايگاه مناسب در روابط و مناسبات جهاني دسترس پذير 
خواهد بود. با توجه به اهميت اطالعات و دانش در مناسبات 
اجتماعي و بين المللي و توسعه پايدار جوامع ارج نهادن به 
فرآيندها و عوامل دست اندركار موجب تضمين بهره مندي 

همگان از اين پديده حياتي خواهد شد.

2( تغيير و تحوالت سريع در عرصه علم و فناوري ضرورت 
روزآمد سازي و همگام بودن با پيشرفت ها را بيش از پيش 
ضروري ساخته اس��ت. با توجه به وضعيت تركيبي اين 
پديده كه داراي دستاوردهاي مثبت و تأثيرات منفي است. 
آسيب پذيري ها در اين فرآيند گسترده است ولي اين به 
معناي نفي منطق جهاني شدن نيست. بلكه به معناي يافتن 
راه حل براي معضالت جهاني با منطق و بينش جهاني است. 
لذا موثرترين راه، استفاده از فناوري هاي رو به توسعه جهان 
با كمترين هزينه است. ش��ناخت تجارب و رويكردهاي 
ديگران در قبال جهاني شدن براي ايجاد راهبردي جامع 
براي كشورها ضروري است. با مشاهده افزايش در زنجيره 
ارزش جهاني، برخي افراد در كش��ورهاي در حال توسعه 
معموال خواستار اين هستند كه كشورشان را بيشتر درگير 
فعاليت هاي مرتبط با زنجيره ارزش جهاني كرده و بيش از 
پيش به سمت فعاليت هايي با ارزش افزوده باالتر حركت 
كنند. تحقيقات مربوط به زنجيره ارزش جهاني مي تواند 
به شناسايي عوامل مرتبط با يكپارچگي با زنجيره ارزش 
جهاني كمك كند. براي درگير شدن كشورهاي در حال 
توسعه در زنجيره ارزش جهاني به وضوح نقش ژئوپليتيك 
بسيار مهم است و طبق آمار تجاري موجود به نظر مي رسد 
كه جهان به واسطه سه درگاه »هاب« با هدف توسعه تجارت 
با يكديگر پيوند خورده است. نخست، مركز اصلي اياالت 
متحده است. دوم، يكي ديگر كه در آسيا قرار دارد، يعني، 
»چين« و »كره جنوبي«؛ و سومين هاب نيز در اروپا قرار 

دارد »به ويژه آلمان«. 
3( يكي از مهم ترين موانع براي كشورهاي در حال توسعه و 
به ويژه ايران، هزينه هاي تجاري است، امروزه هزينه هاي غير 
تعرفه اي تجارت »حمل ونقل، بيمه، و ساير هزينه هاي بين 
مرزي«، بسيار بيشتر از هزينه ها و موانع تعرفه اي از فعاليت 
ادامه در صفحه 6 كشورها در... 

گسترش بي  رويه شهرنشيني، 
س��اخت و س��ازهاي بي رويه و 
غيراصول��ي بناه��ا، افزاي��ش 
ميزان دخل و تصرف در حريم 
رودخانه ه��ا، ب��اال رفتن حجم 
چراي بيش از حد مجاز مراتع 
از جمل��ه علل اصل��ي افزايش 
آمار وقوع سيل در استان هاي 
مختلف كش��ور است. بررس��ي اين مس��اله كه چرا طي 
سال هاي گذشته خسارات س��يل در كشور ما تا اين حد 
چش��مگير بوده به راحتي ما را به يك نتيجه باور نكردني 
مي رساند، مساله مهم ساخت و سازهاي بي رويه در حريم 
رودخانه هاست، اتفاقي كه نبايد رخ مي داده و البته بر عهده 
مسووالن شهري بوده تا مانع بروز آن شوند، اما بدون در نظر 
گرفتن ايمني الزم ساختمان ها اجازه ساخت و ساز در اين 
مناطق داده شده است. از سوي ديگر از بين رفتن جنگل ها 
خود دليل ديگري بر بروز سيل است. اين در حالي است كه 
در گذشته هاي نه چندان دور، مردم با شناخت بهتر طبيعت 
و جريان رودخانه ها، زمين هاي كشاورزي و سازه هاي خود 
را مي س��اختند و دريافته بودند كه رودها طي ساليان در 
مسير حركت خود تغييراتي مي كنند كه بايد بدان توجه 
داشت. هيچ رودي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد كه فقط 
در يك مسير ثابت جريان داشته باشد و با گذر زمان تغيير 
موقعيت داده است. رودها براس��اس شرايط با گذر زمان 
تغيير مسير مي دهند كه اين موضوع به پويايي و باروري 
خاك و زمين كمك مي كند ولي متاسفانه امروزه به اين 
نكته چندان توجهي نمي شود و سازندگان فقط به دنبال 
مهار جريان طبيعي رودخانه ها و مسيل ها هستند بنابراين 
سيل هايي كه در سال هاي اخير رخ داده تخريب هاي بسيار 
ادامه در صفحه 8 زيادي را همراه داشته است. 

فريدون مجلسي

مجيد دهقانيعلي عباسيان

علي شريعتي

حسين رفيع

رشد قيمت  بيت كوين بعد از انتشار نرخ تورم امريكا 
نگراني ها را از سقوط ناگهاني بازار رمزارزها كاهش داد سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور 

در سفر به استان هرمزگان: 
 تثبيت بيت كوين 

در محدوده ۴۲ هزار دالر
صفحه 6     صفحه 2    

نيروهاي مسلح پناه مردم هستند

»تعادل« رشد 
ارزش ريالي سرمايه گذاري 

در صنعت ساختمان 
طي سال هاي اخير 
را بررسي مي كند

مجيد اعزازي | بررسي داده هاي آماري مربوط به 
سرمايه گذاري در صنعت ساختمان نشان مي دهد، 
بخش خصوصي در سال گذش��ته 327 هزار و 150 
ميليارد تومان )بيش از 104 درصد رش��د نسبت به 
سال 98( در صنعت ساختمان كشور سرمايه گذاري 
كرده است. روند شتابان ارزش ريالي سرمايه گذاري در 
بهار و تابستان سال جاري نيز ادامه داشته به گونه اي 
كه طي دوره مورد اش��اره بيش از 213 هزار ميليارد 
تومان در صنعت س��اختمان پول تزريق شده است. 
از اين رو، انتظار مي رود، در پايان سال جاري نيز اين 
شاخص رش��دي در حدود 25 تا 30 درصد را تجربه 
كند. رشد ارزش ريالي سرمايه گذاري در ساختمان 
طي س��ال هاي اخير اگر چه در همه مناطق شهري 
كشور از جمله تهران مشاهده شده است اما در پايتخت 
ماجراي متفاوتي داشته است. آمارهاي رسمي حاكي 
از واگرايي »تعداد پروانه هاي ساختماني« از »ارزش 
ريالي سرمايه گذاري« در تهران است، به گونه اي كه 
طي 4 سال اخير، تعداد پروانه هاي ساختماني صادره 
در پايتخت كشور روندي نزولي را طي كرده است، اما 
صفحه 5 را بخوانيد همزمان با...  

سال طاليي 
ورود سرمايه 
به ساختمان

معادله پيچيده برجام، نفت، 
سرمايه گذاري و توليد

هرچند پيگيري ب��راي رفع تحريم ها دس��تور كار 
جدي دولت است اما در دولت سيزدهم تالش براي 
خنثي سازي تحريم ها موكول به مذاكرات نشده، به 
نحوي كه امروز و در همين ش��رايط تحريم، فروش 
نفت ما به قدري افزايش داشته كه ديگر نگراني نداريم و 
درآمد حاصل از آن نيز در حال بازگشت به كشور است.

اين خبري اس��ت كه رييس جمه��وري در صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي منتشر كرده، خبري كه 
نشان مي دهد دولت آينده اقتصادي كشور را با سناريو 
احياي برجام يا باقي مان��دن تحريم ها برنامه ريزي 
مي كند. اقتصاد ايران در دهه 90 سال هاي سخت و 
دشواري را پش��ت سر گذاشت، سال هايي كه بخش 
مهمي از آن در تحريم هاي جهاني و سپس تحريم هاي 
امريكا گذشت و همين موضوع كار را براي دولت ها در 
مديريت شاخص هاي كالن و بهبود شرايط اقتصادي 
دشوار كرد. در س��ال هاي پاياني دولت احمدي نژاد، 
برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل 
رفته بود و در نتيجه تحريم هاي بين المللي عليه اقتصاد 
ايران اعمال شد. اين تحريم ها به شكل مرحله اي ميزان 
صفحه 2 را بخوانيد درآمد كشور از...  

معماي 
بزرگ
 رشد 

اقتصادي 
تعادل | گروه صنعت |

براس��اس تازه ترين آماري كه مع��اون اجتماعي ناجا 
اعالم كرده، 27 خودرو در حادثه بهبان براي دو شركت 
خودروساز ايران خودرو و سايپا بودند و تنها يكي از آنها 
هيوندا بود، ايربگ در هيچ كدام از خودروهاي ايراني باز 
نشده است. در همين حال، رييس سازمان استاندارد 
با ببان اينكه در 8 سال اخير خودرو كيفي خوبي توليد 
 نشده، به خودروسازان اولتيماتوم داد. مهدي اسالم پناه،

 عنوان كرد كه سرپيچي هايي از استاندارد هاي 85 گانه 
ديده مي شود و 9 استاندارد در دولت قبل تعليق شده 
كه اين تعليق موجب آسيب به مردم شده است. او تاكيد 
كرده كه اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نكنند 
جلوي شماره گذاري خودرو ها به كمك پليس راهور 
گرفته خواهد ش��د و اين حرف آخر است. او اين را هم 
گفته كه از خودروسازان تعهد خواهيم گرفت كه نسبت 
به اجراي استاندارد هاي اجباري كه سرپيچي مي كنند، 
مكلف شوند. او در پاسخ به اينكه خودروسازان و وزارت 
صمت اعالم مي كنند كه 9 استاندارد از استانداردهاي 
85 گان��ه را به دليل تحري��م نمي توانيم انجام دهيم، 
اينطور گفته: »فرض بر نتوانس��تن مس��اله اي را حل 
نمي كند، چون اصل موضوع ايمني و كيفيت خودرو 
است كه بايد راهكارهايي را براي آن در نظر بگيرند و 
درصدد اين باشند كه بتوانند و بايد بتوانند، بانيان وضع 
موجود كه ترك فعل كردند همچنان بر ساز نتوانستن 

مي كوبند، ولي ما آمديم كه بتوانيم« 

  ايربگ ۲7 خودروي داخلي باز نشد!
20 دي ماه س��ال جاري در مح��ور بهبهان -رامهرمز 
50 خودرو به دليل رعايت نكردن س��رعت مطمئنه 
در جاده مه آلود با هم برخورد كردند اين حادثه چهار 
فوتي و 27 زخمي داشت. در اين حادثه به گفته رييس 
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ايربگ هيچ 
خودرويي باز نش��د. در همين حال، به تازگي معاون 
اجتماعي ناجا گفته اس��ت: خودروه��اي داخلي در 
تصادف بهبهان آسيب جدي ديدند و كيسه هواي هيچ 
كدام باز نشد. براساس آماري كه سرهنگ جهاني اعالم 
كرده، 28 خودرو در تصادف بهبهان آسيب جدي ديده 
بودند كه 27 تا از آنها ايران خودرو و سايپا و فقط يكي 
از آنها هيوندا بود و ايربگ در هيچ كدام از خودروهاي 

ايراني باز نشد. در همين حال، كميسيون حقوق بشر 
كانون وكالي دادگستري مركز به دنبال حادثه تصادف 
زنجيره اي خودروها در جاده بهبهان � اهواز از دادستان 
خواسته براي تعقيب خودروسازان داخلي و متوليان 

استاندارد اعالم جرم عمومي شود.

  سرپيچي از استانداردهاي 85 گانه
حال اين سواالت پيش مي آيد كه آيا مشكل از استاندارد 
خودروهاس��ت؟ آيا خودروس��ازان اس��تانداردهاي 
بين المللي را رعايت نمي كنند؟ رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران در پاسخ به چنين سواالتي با بيان اينكه 
در 8 س��ال اخير محصول كيفي خوبي كه در ارزيابي 
كيفيت خودرو بتواند نظر مردم را جلب كند توليد نشده 
است گفته است: 9 استاندارد در دولت قبل تعليق شده 

كه اين تعليق موجب آسيب به مردم شده است.
مهدي اسالم پناه در يك برنامه تلويزيوني در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا مسووليت استاندارد ايمني 
خودرو ها با شماست، اظهار كرده كه در قانون تقويت 
و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملي استاندارد ايران 
سازماني حاكميتي و مرجع نظارتي در جهت اطمينان 

بخشي به توليد كاال، واردات و صادرات مي باشد.

او درعين ح��ال تاكيد كرد كه موض��وع طرح تحول 
كيفيت و زنجيره تامين صنعت در حوزه خودرو ساز 
و قطعه ساز حوزه گسترده اي است كه ضمانت اجراي 
تعهدات را مديران عالي اين طرح هاي زنجيره اي دارند، 
اما متاس��فانه در تعارض منافع جدي هم قرار دارند و 
اين تعارض منافع تقريبًا موجب بهبود نيافتن كيفيت 

خودرو ها شده است.
به گفته اسالم پناه، خودرو ها در چند سال گذشته از 
لحاظ كيفي ريزش داشتند به خصوص در 8 سال اخير 
محصول كيفي خوبي ك��ه در ارزيابي كيفيت خودرو 

بتواند نظر مردم را جلب كند، توليد نشده است. 
وي در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه اكنون مسوول 
اس��تاندارد ايمني خودرو كدام نهاد است، افزود: اين 
موضوع يك زنجيره هزار نف��ري دارد، در حال حاضر 
پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملي استاندارد، 
سازمان محيط زيست و سازمان بهينه سازي سوخت 
به عنوان ناظر داريم و خودروس��ازان به عنوان عامل 
و بنگاه، اصلي ترين نق��ش را دارند كه بايد در ميدان؛ 
كار را جلو ببرند. رييس سازمان ملي استاندارد ايران 
ادام��ه داد: در انواع آزمون هايي كه تعريف مي كنيم و 
در رعايت اس��تاندارد هاي اجباري كه تدوين كرديم؛ 

سرپيچي هايي از استاندارد هاي 85 گانه ديده مي شود 
و 9 استاندارد در دولت قبل تعليق شده كه اين تعليق 
موجب آسيب به مردم شده است. رييس سازمان ملي 
استاندارد ايران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود 
را اجرا نكنند جلوي شماره گذاري خودرو ها را به كمك 

پليس راهور خواهيم گرفت و اين حرف آخر است.
 اسالم پناه در بخش ديگري از اظهارات خود عنوان كرد 
كه به خودرو سازان اعالم كرديم كه در تطابق توليد ها، 
تاييد نوع و مراقبت هاي زنجيره توليد، يك ساله از ما 
مجوز نمي گيريد بنابراي��ن اينها را اصالح مي كنيم و 
خودروساز ها اصالحات را اجرا خواهند كرد. همچنين 
بنابه گفته او، در نامه اي كه سازمان ملي استاندارد ايران 
به طور رسمي به وزارت صمت صادر كرده است صرفا به 
مدت يكماه به شركت هاي خودروساز فرصت داده شده 
كه گزارش كنترل تطابق توليد را از تاريخ يكم ديماه 

سال جاري انجام دهند و گفتيم قابل تمديد نيست.
وي افزود: اكنون در موضوع نظام هاي اداره حاكميت 
شركت ها و بنگاه ها با تناقض هاي جدي روبرو هستيم، 
آنجايي كه بح��ث انواع آزمون ها در طراحي و تصادف 
خودرو مي ش��ود، خودروسازان سرپيچي مي كنند و 
اعالم مي كنند كه ما بايد به س��هامداران سود بدهيم 
و مولفه هاي اقتص��ادي را وارد مي كنند، ولي مواقعي 
كه بايد در پش��ت دولت براي فرافكني پنهان شوند از 
اهرم هاي وزارتي، دولتي و حاكميتي استفاده مي كنند.

اسالم پناه در ادامه اين پرسش ها را مطرح كرد كه چرا 
امكان انجام 9 استاندارد خودرو را در كشور نداريم و به 
چه دليل 43 سال مي شود كه آزمون تصادف را ايجاد 
نكرديم، در س��قف قيمت كاالي تمام شده و بدون در 
نظر گرفتن ذائقه مصرف كننده پيش فروش مي كنيم، 
اما چرا نبايد آزمون تصادف داشته باشيم؟ البته به گفته 
رييس سازمان استاندارد، در حال حاضر ورق فوالدي 
ك��ه در خودرو هاي داخلي اس��تفاده مي كنند از نظر 
سازمان ملي استاندارد مشكل دارد و مشمول استاندارد 
اجباري نيست، جالب اين است كه شماره دنده خودرو 
مشمول استاندارد اجباري مي شود، ولي بدنه خودرو و 
ورق فوالدي آن مشمول استاندارد اجباري نمي شود. 
او گفت: سازمان ملي استاندارد در حال حاضر ورق بدنه 

خودرو را تاييد نمي كند.
ادامه در صفحه 7



هرچن��د پيگيري ب��راي رفع تحريم ها دس��تور كار 
جدي دولت اس��ت اما در دولت سيزدهم تالش براي 
خنثي سازي تحريم ها موكول به مذاكرات نشده، به 
نحوي كه امروز و در همين ش��رايط تحريم، فروش 
نف��ت ما به قدري افزايش داش��ته ك��ه ديگر نگراني 
نداريم و درآمد حاصل از آن نيز در حال بازگش��ت به 

كشور است.
اين خبري اس��ت ك��ه رييس جمه��وري در صفحه 
شخصي خود در فضاي مجازي منتشر كرده، خبري 
كه نش��ان مي دهد دولت آينده اقتصادي كش��ور را 
با س��ناريو احياي برجام ي��ا باقي مان��دن تحريم ها 
برنامه ريزي مي كند. اقتصاد ايران در دهه 90 سال هاي 
سخت و دشواري را پشت سر گذاشت، سال هايي كه 
بخ��ش مهمي از آن در تحريم هاي جهاني و س��پس 
تحريم هاي امريكا گذش��ت و همي��ن موضوع كار را 
براي دولت ها در مديريت شاخص هاي كالن و بهبود 
ش��رايط اقتصادي دشوار كرد. در س��ال هاي پاياني 
دولت احمدي نژاد، برنامه هس��ته اي ايران به شوراي 
امنيت سازمان ملل رفته بود و در نتيجه تحريم هاي 
بين المللي عليه اقتصاد ايران اعمال شد. اين تحريم ها 
به شكل مرحله اي ميزان درآمد كشور از فروش نفت 
را كاهش داده و در س��ال 92 به پايين ترين س��طح 
رساندند. بسياري از منتقدان كارنامه اقتصادي دولت 
احمدي نژاد معتقدند در سال هايي كه تحريمي عليه 
اقتصاد ايران وجود نداشت و درآمد حاصل از فروش 
نفت به باالترين س��طح خود رس��يده بود، دولت در 
زمينه س��رمايه گذاري در زيرساخت ها تمركز كافي 
نداش��ت و همين موضوع باعث ش��د ايران در دوره 

تحريم هاي ابتدايي با مشكالتي جدي مواجه شود.
محدوديت هاي اقتصادي حاصل از تحريم ها تا حدي 
بود كه ش��عار اصلي حسن روحاني در انتخابات سال 
92، آشتي جهان و پيگيري جدي مذاكرات هسته اي 
بود، شعاري كه در سال هاي بعد با به نتيجه رسيدن 
مذاكرات و امضاي برجام به ثمر نشست و تحريم هاي 
هسته اي عليه ايران برداشته ش��د. با اين وجود تنها 
دو س��ال بعد، رييس جمهوري امريكا رس��ما اعالم 
كرد كه كشورش از برجام خارج شده و تحريم هايي 
جديد را عليه ايران اجرايي خواهد كرد. انتقاد اصلي 
به تي��م اقتصادي روحاني نيز اي��ن بود كه تمام تخم 

مرغ هاي خود را در س��بد برجام قرار داده و در نتيجه 
وقتي تحريم ها بازگشتند، اقتصاد ايران امكان تنفس 
پيدا نكرد. نتيجه س��ال هاي طوالن��ي تحريم و البته 
مشكالت داخلي بر هم خوردن حركت مثبت اقتصاد 
ايران در دهه گذشته بود. ايران در اين سال ها جز در 
مدتي محدود تورمي دو رقمي را تجربه كرده و رشد 
اقتصادي كشور نيز در ميانگين تمام اين سال ها تقريبا 
صفر بوده است. اين در حالي است كه در سال اجرايي 
شدن برجام، رشد اقتصادي ايران حتي در مقطعي دو 
رقمي نيز شده بود و به اين ترتيب اگر اين دوره كنار 
گذاشته شود، احتماال ميانگين رشد اقتصادي ايران 

منفي بوده است.
جداي از آن وضعيت س��رمايه گذاري هاي جديد در 
اقتصاد ايران، نرخ بهره وري، نرخ توسعه زيرساخت ها 
و حتي آمارهاي صادرات غيرنفتي نيز چندان مثبت 

نبوده و در بسياري از اين سال ها منفي شده است.
در چنين ش��رايطي به نظر مي رسد دولت سيزدهم 
براي رسيدن به اهداف كالن رشد اقتصادي مشكالتي 
جدي پيش روي خواهد داش��ت. در برنامه هاي باال 
دستي با هدف تبديل ش��دن ايران به قدرت نخست 
اقتصادي منطقه، ميانگين رشد ساالنه هشت درصد 
در نظر گرفته ش��ده اما با توجه به عملكرد سال هاي 

گذش��ته، حتي در صورت ثبت ش��دن رش��د هشت 
درصدي نيز چند س��ال زمان نياز خواهد بود تا ايران 
بتواند خود را به وضعيت پيش از تحريم ها بازگرداند. 
اين در حالي است كه نرخ رشد فعلي نيز فاصله زيادي 
با هدف گذاري هاي كالن دارد. عملكرد سه ماهه دوم 
س��ال ۱۴00 حاكي از اين اس��ت كه توليد ناخالص 
داخلي در اين مدت ۱۷ هزار و ۵۷0 هزار ميليارد ريال 
و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص سه هزار و ۸9۶ هزار 
ميليارد ريال بوده است. شاخص هاي اقتصادي كه از 
سوي بانك مركزي اعالم شد، حكايت از رشد اقتصادي 

يك درصدي با نفت در سه ماهه دوم ۱۴00 دارد.
اين آمارها در حالي به دست آمده كه دولت در ماه هاي 
گذشته از بهبود نسبي وضعيت فروش نفت خبر داده 
است. خبر ارايه شده از سوي رييس جمهوري نشان 
مي دهد كه ايران فروش نفت خود را به دوره پيش از 
تحريم ها نزديك كرده و به اين ترتيب انتظار اين است 
كه الاقل در بخش نفتي رشد اقتصادي قابل توجه تري 
به دس��ت ايد و در نهايت با توجه به سهم باالي نفت 

در اقتصاد ايران، رشد كل اقتصاد ايران نيز باال رود.
صرف نظر از جزييات آمار فعل��ي فروش نفت ايران، 
به نظر مي رسد كه دولت سيزدهم بايد پاسخي براي 
يك پرسش مهم پيدا كند و آن سرنوشت برجام است. 

ايران در طول اين سال ها باالترين آمار رشد اقتصادي 
خ��ود را در دوره برجام ثبت كرده و به نظر مي رس��د 
براي رسيدن به اهداف كالن، آش��تي با اقتصاد دنيا 
يكي از اصلي ترين گزينه هاي پيش رو خواهد بود. با 
حركت نفت، مي توان انتظار داشت كه سبد صادرات 
پتروشيمي و محصوالت نفتي ايران نيز بار ديگر رشد 
كند و با بهبود روابط با بانك هاي جهاني امكان انتقال 

ارز به كشور فراهم شود.
در آن سوي برجام، معضل سرمايه گذاري جديد نيز 
ديده مي شود. براوردها نشان مي دهد كه در سال هاي 
گذشته ميزان سرمايه گذاري خارجي جديد جذب 
شده در كشور بسيار پايين بوده و حتي سرمايه گذاران 
داخلي نيز ب��راي ورود به عرصه ه��اي جديد ترديد 
داش��ته اند. در صورت احياي برجام، بار ديگر شرايط 
براي ورود س��رمايه گذاران خارجي جديد به اقتصاد 
كش��ور باز خواهد ش��د و در كنار آن با روشن شدن 
افق هاي جديد، س��رمايه گذاران داخلي نيز با قدرت 

بيشتري به سرمايه گذاري رو مي آورند.
بهبود سطح درآمدهاي نفتي، به كاهش فشار مالياتي 
دول��ت نيز كمك خواه��د كرد. هرچند بس��ياري از 
كارشناسان معتقدند اتكاي بيش از حد به درآمدهاي 
نفتي يكي از اصلي ترين معض��الت اقتصاد ايران در 
دهه هاي گذش��ته بوده و حتي در صورت بازگش��ت 
درآمده��اي نفت��ي نيز بهتر اس��ت دولت ب��ا اتكا به 
درآمدهاي پايدار مانند ماليات به كار خود ادامه دهد 
اما كاهش اين درآمدها در سال هاي گذشته باعث شده 
كه دولت به افزايش جدي درآمدهاي مالياتي رو بياورد 
و با توجه به رقم باالي فرار مالياتي در ايران، اين طرح 
به افزايش فشار بر توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي 

شناسنامه دار منجر شده است. 
باال رفتن رش��د اقتصادي به افزايش سرمايه گذاري 
نياز دارد و براي جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي، 
بهبود روابط خارجي و كنار رفتن تحريم ها موضوعي 
حساس خواهد بود. در كنار آن حتي اگر دولت بخواهد 
مستقيما در پروژه ها سرمايه گذاري كند نياز به منابع 
درآمدي جديد دارد. با كن��ار هم قرار دادن تمام اين 
مقدمات به نظر مي رسد كه دولت در ماه هاي آينده در 
كنار پيگيري اولويت هاي داخلي خود، بايد سرنوشت 

مذاكرات و احياي برجام را نيز روشن كند.
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جلسه تيم مذاكره كننده ايران 
با سه كشور اروپايي

جلسه روساي هيات هاي مذاكره كننده ايران و سه كشور 
اروپايي با حضور انريكه مورا هماهنگ كننده گفت وگوها 
در وين برگزار شد . به گزارش ايسنا، پيش از اين ديدار نيز 
جلسه دوجانبه علي باقري، مذاكره كننده ارشد كشورمان 
و انريكه مورا هماهنگ كننده گفت وگوها در وين برگزار 
شد. مذاكرات وين روز جمعه با برگزاري جلسات مختلف 

در سطوح سياسي و كارشناسي همچنان ادامه دارد.
روز پنجش��نبه نيز مذاكرات وين در دو سطح روساي 
هيات ها و كارشناسان ادامه پيدا كرد. در همين چارچوب، 
علي باقري مذاكره كننده ارشد كشورمان در دو ديدار 
دوجانبه با انريك��ه مورا هماهنگ كننده گفت وگوها و 
ميخاييل اوليانوف رييس هيات مذاكره كننده روسيه 
بحث و رايزني كرد. همچنين دي��داري ميان باقري و 
مذاكره كنندگان ارشد سه كش��ور اروپايي برگزار شد.  
عالوه بر اين، جلساتي در سطح كارشناسي به صورت دو 
و چندجانبه براي بررسي موضوعات مختلف برگزار شد. 
همچنين نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع 
در وين، در حساب كاربري خود در توييتر، از گفت وگوي 
برجامي خود با همتايانش از س��ه كشور اروپايي خبر 
داد. ميخاييل اوليانوف روز پنجشنبه نوشت: با همتايان 
تروئيكاي اروپايي در مذاكرات وين بر سر برجام ديدار 
كردم. تروئيكاي اروپايي كمك هاي مفيدي به به روند 
مذاكرات مي كن��د. اين مرتبه در كنار ديگر مس��ائل، 
درخصوص ايده هاي اجراي توافق آتي از جمله ترتيب 
اقداماتي كه بايد در اين پروس��ه انجام شوند، صحبت 
كرديم. هشتمين دور گفت وگوهاي رفع تحريم در وين 
اوايل دي ماه با برگزاري نشس��ت كميسيون مشترك 
به رياس��ت علي باقري مذاكره كننده ارشد جمهوري 
اس��المي ايران و انريكه مورا معاون دبيركل سرويس 
اقدام خارجي اتحاديه اروپا آغاز ش��د. در اين نشس��ت 
كه با ش��ركت هيات هاي ايران، گ��روه ۱+۴ و اتحاديه 
اروپا در هتل كوبورگ برگزار شد، روند مذاكرات مورد 
ارزيابي قرار گرفته و در خصوص نحوه ادامه گفت وگوها 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت. لغو تحريم ها و موضوع 
راستي آزمايي و دريافت تضمين براي پايبندي طرف ها به 
تعهداتشان از مهم ترين و حساس ترين موضوعات مورد 
بحث ميان طرف ها در چند هفته اخير است. نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع در وين نسبت به 
فعال تر شدن برخي از مخالفان برجام همراه با پيشروي 
مذاكرات وين هشدار داد. ميخاييل اوليانوف، نماينده 
روسيه در سازمان هاي بين المللي واقع در وين روز جمعه 
در توييتي نوشت: با پيشرفت در مذاكرات وين، مخالفان 
برجام در فضاي عمومي فعال تر شده و بيشتر فتنه آميزي 
مي كنند. اين ناراحت كننده و تاسف آور است. اكثريت 
كشورها از جمله گروه ۵ هدف احياي توافق هسته اي و 
برداشته شدن تحريم ها را دنبال مي كنند. وي در پاسخ 
به كاربري كه درباره تفاوت ميان »برداشتن تحريم ها« و 
»لغو تحريم ها« مي پرسيد گفت: اين دو اصالح مترادف 
هس��تند. در مذاكرات وين ما اغلب از لفظ »برداشتن 
تحريم ها« استفاده مي كنيم. اين قاعده در سازمان ملل 

نيز به همين شكل است.

در جنگ ديپلماسي
 بايد غيرتمندانه ايستاد

خطيب جمعه تهران گفت: دشمن به توافق )هسته اي( 
بيشتر از ما نيازمند است از اين رو بايد حساب شده پيش 
برويم البته كه نبايد بگذاريم مذاكرات فرسايشي شود. 
محمد جواد علي اكبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران 
گفت: رهبر غيور و حكيم و شجاع ما به مناسبت ۱9 دي 
از نعمت غيرت ديني در جامعه ما گفتند و تحليل دقيق 
و فني داشتند و در اختيار جامعه قرار دادند . دي ما ه در 
تاريخ انقالب اسالمي ماه عجيبي است و دي ماه تجلي 
گاه غيرت ديني ايرانيان و مردم كشور است. از شهادت 
غيور مردان فداييان اسالم در ۱۳۳۴ كه آذرخش غيرت 
ديني بود و ۱9 دي ماه و خروش غيرت مندانه مردم قم 
تا 2۶ دي ماه كه شاهد فرار جرثومه تباهي و فساد شاه 
مخلوع بوديم و اين دس��ت الهي بود كه آس��تين ملت 
بيرون آمد و او را از كش��ور فراري داد. همچنين سالروز 
عمليات كربالي ۵ كه در دي ماه بود و در اين عمليات 
بزرگ و طوالني ش��اهد صحنه هاي زي��ادي از غيرت 
ديني رزمندگان بوديم و 9 دي در ۱۳۸۸ كه خورشيد 
ديني غيرت ايرانيان از پشت ابرهاي فتنه طلوع كرد. تا 
۱۳ دي و روزهاي پس از او كه شهادت سردار رشيد ما 
قاسم سليماني بود و قيامت و غوغايي كه در كشور به پا 
شد. وي ادامه داد: اين مسير، مسير آينده ما هم هست 
اين سرمايه غيرت ديني و نعمت بزرگ شكرگزاري دارد 
و ملت ما بايد شاكر آن باشد و هست. امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به س��الروز رحلت مادر غيرت، وفا و ادب 
حضرت ام البنين كه چهار فرزند خود را در راه امام زمان 
خودش فدا كرد گفت: گراميداش��ت اين روز بهانه اي 
است براي گراميداشت كساني كه پشتوانه غيرت ديني 
ما در تمام قرون و اعصار بودند يعني مادران ش��هيد ما. 
حاج علي اكبري تاكيد كرد: تا رسيدن به قله تمدن نوين 
اسالمي كه پيش روي ماس��ت، غيرت ايماني و ديني 
سرمايه ملت ايران است. به همين خاطر است كه دشمن 
در يك جنگ پيچيده تركيبي غيرت و ايمان ما را هدف 
قرار گرفته است. سعي دارد از جامعه ما قداست زدايي 
كند و ارزش هاي خانوادگي و ناموسي ما را هدف قرار داده 
است و حيا و عفت بانوان و مردان ما را هدف قرار گرفته 
است و ترويج بي بند و باري و تسامح و سهل گيري در برابر 
طراحي هاي دشمن خط خطرناكي است كه بايد مراقب 
باشيم و مردم و مسووالن بايد دست به دست هم دهند 
و از گوهر ديني مان حفاظت كنند. در تربيت نسل غيور 
و وفادار به آرمان ها، خانواده ها غيرت كنند و همچنين 
در قطع فساد پيش قدم ش��وند. در جنگ ديپلماسي 
عزيزان ما بايد غيرت مندانه بايستند و با تدبير و حكمت 
و عقالنيت طراحي هاي دشمن را زمين بزنند، به نحوي 
كه موفق شوند تحريم هاي ظالمانه را از سر راه ملت ما 
بردارند، البته دشمن به اين توافق بيشتر از ما نيازمند 
اس��ت و بايد ما حساب شده پيش برويم البته كه نبايد 

بگذاريم مذاكرات فرسايشي شود.

اقتصاد كشور به نوسازي 
بنيادين نياز دارد

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: اقتصاد 
كش��ور احتياج به نوس��ازي و تجديد ساختار بنيادين 
دارد. در سطح دنيا، ۷۵ درصد از سرمايه موجود شامل 
س��رمايه هاي ناملموس مي ش��ود كه متاس��فانه آمار 
سرمايه هاي ناملموس در ايران تنها 2۳ درصد است. اين 
مساله نشان دهنده نوع روابط در حوزه توليد است كه نياز 
به تغيير كردن دارد. ايران بايد در حوزه اقتصاد جهاني پا 
به عرصه بگذارد و از حيطه فعاليت هاي اقتصادي محلي 
فراتر برود. علي آقامحمدي، در نشست خبري ششمين 
اجالس ملي ميزباني ايراني اسالمي، اظهار كرد: عامل 
اصلي موفقيت در اقتصاد و حوزه برند كه معادل فارسي 
آن »ويژند« نام دارد، پايداري در انجام مراحل متعدد و 
گوناگون اقتصادي است. اقتصاد كشور احتياج به نوسازي 
و تجديد ساختار بنيادين دارد. در سطح دنيا، ۷۵ درصد 
از سرمايه موجود شامل سرمايه هاي ناملموس مي شود 
كه متاسفانه آمار سرمايه هاي ناملموس در ايران تنها 2۳ 
درصد است. اين مساله نشان دهنده نوع روابط در حوزه 
توليد است كه نياز به تغيير كردن دارد. وي افزود: براي 
رفع موانع موجود، بايد دست از گذشته نگري برداشته 
و به آينده اي روشن در عرصه اقتصادي اميدوار باشيم. 
اكثريت نس��ل جوان ايران تحصيلكرده و آماده ورود به 
بازار كار هس��تند كه اين مس��اله نويد روزهاي روشني 
براي شرايط اقتصادي خواهد داشت. ايران بايد در حوزه 
اقتصاد جهاني پا به عرصه بگذارد و از حيطه فعاليت هاي 
اقتصادي محلي فراتر برود. مشكل ما با اقتصاد كنوني 

كشور، نوع نگاه ماست كه اين نگاه مستلزم تغيير است.

روند بررسي جزييات 
بودجه1401

سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي روند 
بررس��ي جزييات اليحه بودجه ۱۴0۱ در صحن علني 
مجلس را تشريح كرد. سيد نظام الدين موسوي اظهار كرد: 
با توجه به اصالح آيين نامه داخلي مجلس، ابتدا كليات 
بودجه در كميسيون تلفيق بررسي و تصويب شد و سپس 
كليات به راي نمايندگان در جلسه علني گذاشته شد و 
نمايندگان آن را تصويب كردند، با تصويب كليات نوبت 
به ارايه پيشنهادهاي نمايندگان رسيد. وي توضيح داد: 
طبق آيين نامه قبلي نمايندگان حداكثر ۱0 روز فرصت 
ارايه پيش��نهاد به كميسيون هاي تخصصي را داشتند 
سپس كميسيون هاي تخصصي از زمان چاپ و توزيع 
اليحه، ۱0 روز فرصت بررسي پيشنهادها نمايندگان و 
ارايه آن به كميسيون تلفيق را داشتند. موسوي افزود: 
اكنون بيش از ۱0 هزار پيشنهاد از سوي نمايندگان ارايه 
شده و كميسيون هاي تخصصي هم آن را بررسي كردند 
اما به دليل تغيير آيين نامه، هيات رييسه دو روز فرصت 
در اختيار نمايندگان قرار داد و كميسيون هاي تخصصي 
هم باز يك هفته زمان بررس��ي پيشنهادها را داشتند 
كه فرصت نمايندگان براي ارايه پيشنهادها تمام شد و 
كميسيون هاي تخصصي تا روز گذشته براي ارايه گزارش 
به كميسيون تلفيق فرصت داشتند. سخنگوي هيات 
رييسه مجلس با بيان اينكه جلسات كميسيون تلفيق 
براي بررسي جزييات اليحه بودجه ۱۴0۱ از روز شنبه 
 2۵ دي آغاز مي شود، خاطرنشان كرد: طبق آيين نامه 
كميسيون تلفيق به مدت ۱۵ روز فرصت بررسي جزييات 
اليحه بودج��ه را دارد كه مي تواند اين فرصت را ۱۵ روز 
ديگر هم تمديد كند؛ اين فرصت در ش��رايطي تمديد 
مي شود كه به تصويب هيات رييسه مجلس برسد. بعد 
از اتمام اين فرصت، كميسيون تلفيق گزارش مصوبات 
خود درباره اليحه بودجه ۱۴0۱ را به هيات رييسه براي 
چاپ و توزيع بين نمايندگان مي دهد و بعد از آن جلسات 
علني مجلس براي بررسي اليحه بودجه در دو شيفت 

كاري آغاز خواهد شد.

قيمت دارو نبايد به شكل 
گسترده افزايش يابد

عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي گفت: 
قيمت دارو نبايد به شكل گسترده افزايش پيدا كند. يحيي 
ابراهيمي اظهار كرد: به شكل واقعي تا اين لحظه در بودجه 
۱۴0۱ يك ريال بابت تخصيص ارز ۴200 توماني وجود 
ندارد، مابه التفاوت آن حدود ۴0 هزار ميليارد تومان بوده كه 
قرار است سرجمع بيمه ها افزايش پيدا كند تا سقف بيمه ها 
باالتر برود و فشار روي مردم نيايد و بيمه ها جبران كنند. 
وي ادامه داد: هدف از اين كار اين است كه جلوي قاچاق 
را بگيريم، چون قيمت دارو در ايران نسبت به كشورهاي 
اطراف بسيار ارزان قيمت تر است. اين نماينده مجلس اضافه 
كرد: 9۷ درصد توليد داخلي دارو و س��ه درصد از خارج از 
كشور وارد مي شود كه مواد اوليه اين 9۷ درصد آن از خارج 
از كشور وارد مي شود، اما به دليل قيمت پايين تمام شده 
به شكل گس��ترده به خارج از كشور قاچاق مي شوند كه 
تنها راه مبارزه با آن آزاد شدن داروست، اما به چه قيمتي؟  
ابراهيمي با بيان اين سوال كه اگر ارز را از روي دارو برداريم 
آيا كااله��اي ديگر افزايش نمي ياب��د و دچار يك بحران 
اجتماعي نمي شويم؟ ادامه داد: نظر اكثر افراد كميسيون 
بهداشت اين نيست كه ارز ۴200 توماني دارو كامال برداشته 
شود، بلكه بايد منبعي ديده شود چراكه مردم توان اين را 
ندارند كه قيمت دارو به شكل گسترده افزايش پيدا كند. 
عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي، افزود: 
به عنوان مثال تهيه داروي استامينوفن و آسپرين با ارز آزاد 
خيلي فشار به مردم نمي آورد ولي داروي شيمي درماني، 
داروهاي بيمارستاني و آنتي بيوتيك ها و داروهايي كه به 
شكل گسترده استفاده مي شود اگر آزاد شوند مشكالت 
زيادي براي مردم ايجاد مي كن��د، چراكه خيلي از مردم 
ممكن است بيمه و دفترچه نداشته باشند. وي عنوان كرد: 
هنوز در بيمه زيرساخت ها به صورت كامل ايجاد نشده كه 
ما بگوييم دقيقاً در حوزه دارو مصرف مي شود، ممكن است 
مردم يارانه دريافتي را در حوزه هاي ديگر مصرف كنند. 
ابراهيمي بيان كرد: نگاه ما اين است كه دولت بايد تجديد 
نظر انجام داده و ارز ۴200 توماني را براي دارو در نظر بگيرد 
و اين فرهنگ را كه بتوانيم ارز آزاد دارو را داشته باشيم، را 

طي ساليان ايجاد كنيم .

معادله پيچيده برجام، نفت، سرمايه گذاري و توليد

رييس جمهور: 

معماي بزرگ  رشد اقتصادي ايران

نيروهاي مسلح پناه مردم هستند

احياي برجام به نفع ملت

رييس جمه��ور اظه��ار ك��رد: امروز حقيقت��ا بدون 
هيچ گونه ترديدي نيروهاي مس��لح عزي��ز ما نه در 
س��خن بلكه در عمل ملجأ و پناه مردم هستند و اين 
افتخار بزرگي اس��ت. س��يد ابراهيم رييسي با بيان 
اينكه اميدوارم رشادت ها، شهامت ها، ايستادگي ها و 
افتخارآفريني هاي مجموعه سپاه با قوت تداوم پيدا 
كند، گفت: در دوران دفاع مقدس پاسداران انقالب 
اسالمي در كنار ديگر نيروهاي مسلح و انقالبي كشور، 
در جبهه هاي جنوبي و غربي و نيز در مناطق دريايي 

حقيقتا خوش درخشيدند.
رييس جمهور افزود: پس از پايان دفاع مقدس نيز نيرو 
و توان س��پاه در جهت سازندگي كشور به كار گرفته 
شد. هر جا يك پروژه مهم و يك كار بزرگ در جهت 
رفع مش��كالت كش��ور مي بينيم، يك نيروگاه، يك 
پل، يك مجموعه عظيم صنعتي، راه ها و بزرگراه ها، 
مجموعه قرارگاه هاي سازندگي مرتبط با سپاه آنجا 
مشغول تالش و كار هستند. رييسي با گراميداشت 
ياد شهيد س��ليماني و اش��اره به حضور ميداني وي 
در رس��يدگي به مشكالت ناشي از س��يل سال 9۸ 
خوزستان، اظهار كرد: تالش ها و اقدامات نيروهاي 
مسلح و نيروهاي بس��يج در امدادرساني به مردمي 
كه گرفتار بالياي طبيعي ش��ده اند، بهترين كمك 

به دولت است.
وي تصري��ح كرد: خانواده افراد ش��اغل در نيروهاي 
مسلح، چه در دوران دفاع مقدس و چه در حال حاضر 
كه دوران سازندگي است، گاهي روزها همسر و پدر 
خ��ود را نمي بينند. اين صبر و بردباري ش��ما خيلي 
نزد خداوند متعال پاداش و اجر دارد. رهبري معظم 
انق��الب همواره به همه ما به عنوان س��ربازان نظام، 
اي��ن تأكيد را دارند كه در انج��ام خدمت به مردم به 
هيچ عنوان نبايد كوتاهي كرد. رييس جمهور ادامه 
داد: رهبر معظم انقالب در عين حال به همه توصيه 
مي كنند كه در كنار خدمتگ��زاري، از خانواده غافل 
نشوند. ايشان تاكيد دارند كه بايد كار و تالش كنيم 
اما خانواده ها هم داراي جايگاه و حقوقي هس��تند. 
خوشبختانه در نيروهاي مس��لح و به ويژه در سپاه، 

به تربيت و تحصيل و رش��د فرزن��دان توجه خوبي 
مي شود. رييسي در ادامه به افتخارآفريني نيروهاي 
س��پاه در منطقه دريايي هرمزگان خاطرنشان كرد: 
نيروهاي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي صيانت 
درخش��اني از مرزهاي آبي و هوايي كشور به ويژه در 
برابر امريكايي هايي كه به منطقه آمدند انجام دادند 
كه از جمله اين رشادت ها به اسارت گرفتن نيروهاي 
متج��اوز امريكايي ب��ود. رييس جمهور ب��ا تاكيد بر 
ضرورت حفظ هوشياري گفت: در حال حاضر جنگي 
در منطقه نداريم، اما اين بيداري و هوشياري، رصد 
كردن و زيرنظر داش��تن اوضاع از ضرورت هاي اين 
منطقه است. امروز بحمداهلل در منطقه آرامش داريم 
اما در عين حال بايد اوضاع را زيرنظر داش��ت و رصد 
كرد و همواره هوشيار بود. رييس��ي در پايان تاكيد 
كرد: امروز نيروهاي مس��لح ما و س��پاه پاسداران به 
صورت خاص، اين هوشياري و بصيرت را در مسائل 
مختلف دارن��د. رييس جمهور با اش��اره به موضوع 
فروش محصوالت كش��اورزي به همسايگان، اظهار 
كرد: موافق ايجاد بازار مش��ترك مرزي براي فروش 

محصوالت كشاورزي استان به كشورهاي همسايه 
هستيم. رييسي با اش��اره به تقديم شهداي غواص و 
نقش اين استان در جنگ تحميلي، گفت: نيروهاي 
مسلح در حفاظت از دريا و در مقابل نظاميان امريكايي 
و نيروهايي كه غاصبانه در منطق��ه حضور دارند، از 
حريم كش��ور صيانت كردند. رييس جمهور با طرح 
اين پرسش كه چرا در هرمزگان با اين ميزان صنايع 
و س��رمايه گذاري شاهد فقر هس��تيم، تصريح كرد: 
دولت و استاندار اين استان از پژوهشگراني كه روي 
اين موضوع كار كرده اند، استفاده كنند. وي با تأكيد بر 
اينكه استفاده از نيروهاي بومي بر نيروهاي غيربومي 
تقدم دارد، گفت: اين موضوع مس��اله مهمي اس��ت 
كه نيروهاي بومي در صنايع، كشاورزي و پيشرفت 
استان نقش ايفا كنند و بايد در جلسه شوراي اداري 
اس��تان نيز به اين موضوع توجه شود. رييس جمهور 
با اشاره به اهميت س��واحل مكران، گفت: در هيات 
دولت استفاده حداكثري از ظرفيت هاي اين سواحل 
را مطرح كرديم و ساز و كاري براي آن تصويب شد تا 
در سطح ملي و با همكاري وزارتخانه ها بتوانيم از اين 

س��رمايه به نحو كامل استفاده كنيم. رييسي با بيان 
اينكه صنايع ملي، سهم مهم و مسووليت اجرايي در 
آباداني و عم��ران هرمزگان دارند گفت: همه صنايع 
فعال استان بايد نقش خود را ايفا و درصدي از درآمد 
خود را در همين منطقه هزينه كنند. رييس جمهور 
يكي از نوآوري ه��اي بودجه ۱۴0۱ را ايجاد صندوق 
پيشرفت برشمرد و گفت: با تشكيل صندوق پيشرفت 
در استان ها از ابتداي سال آينده، دولت يك تنخواه 
به هم��ه صندوق ها پرداخت مي كن��د و درآمدهاي 
اس��تان همچون مازاد ماليات، حق مالكانه معادن و 
اموال مازاد دولت به اين صندوق واريز خواهد شد؛ به 
نحوي كه بتواند با اشتغالزايي پروژه هاي نيمه تمام 
را تكميل كند. رييسي با اشاره به فروش محصوالت 
كشاورزي به همسايگان، اظهار داشت: موافق ايجاد 
بازار مشترك مرزي براي فروش محصوالت كشاورزي 
استان به كشورهاي همسايه هستيم. رييس جمهور 
با رد خام فروشي خاطرنشان كرد: فعال كردن صنايع 
پايين دستي همچون پتروش��يمي مي تواند ارزش 
افزوده ايجاد كند و اس��تان هرمزگان ظرفيت ايجاد 
صنايع تبديلي براي جلوگيري از خام فروشي را دارد.

وي با اشاره به ضرورت مساله محوري در كشور گفت: 
رهبر معظم انقالب هم بر مساله محوري تاكيد دارند 
و و ارايه »نظام مس��ائل« و تحقق مشاركت مردمي 
و دولت مردمي مي تواند در برون رفت از مش��كالت 
بسيار موثر باشد. رييسي درباره كمبود پزشك، كادر 
درمان و مراكز درماني در هرمزگان گفت: اين موضوع 
در شوراي اداري اس��تان پيگيري مي شود و عدالت 
ايجاب مي كند پزشك در دسترس همه مردم ايران 
باشد زيرا اصاًل قابل قبول نيست كه يك بيمار به دليل 

نبود پزشك از بين برود.
رييس جمهور در پاسخ به درخواست يكي از سخنرانان 
مبني بر تأس��يس مهدكودك در ادارات، گفت: اين 
موضوع خواسته بحقي است و پيگيري خواهد شد و 
در قانون جمعيت هم تأسيس مهدكودك در ادارات 
و نهادها آمده است و از كارهايي است كه دولت بايد 

پيگيري كند.

شاخص هاي بيكاري، تورم، رشد نقدينگي، كاهش قدرت 
خريد و... بخشي از شاخص هاي اقتصادي است كه مدام در 
وضعيت نزولي قرار دارد. در تاريخ كشوري مانند شوروي 
وج��ود دارد كه علي رغ��م همه توانايي هاي هس��ته اي، 
ظرفيت هاي نظامي و قدرت مطلقه و... به دليل عدم توجه 
به مفهوم توسعه و ضرورت هاي اقتصادي دچار فروپاشي 
از درون ش��د. متاسفانه در ايران نيز برخي جريانات وجود 
دارند كه مخالف مفهوم توس��عه و رش��د اقتصادي پايدار 
هستند. اين دسته از جريانات تصور مي كنند در صورتي 
كه كشور در مسير توسعه پايدار قرار بگيرد، مردم اعتقادات 
ديني و معنوي خود را از دست مي دهند، در حالي كه تاريخ 

ثابت كرده ايرانيان همواره در درون خود، اخالق انساني و 
معنوي را ارج نهاده اند. ايرانيان همان گونه كه از رفتارهاي 
انساني، اخالقيات و امور معنوي را دنبال مي كنند به همان 
اندازه نيز خواستار رويكردهاي اعتدالي و پرهيز از تندروي 
و افراط هستند. تجربه زيست در جهان امروز ثابت كرده، 
تندروي و افراط نتيجه اي جز انزواي كشورها ندارد. ايران 
از گذشته هاي تاريخي تا به امروز همواره در تعامل سازنده 
با جهان پيراموني قرار داش��ته و تجار و بازرگانان ايراني از 
عهد باستان تا دوران معاصر همواره در تبادالت اقتصادي، 
تجاري، فرهنگي و... با كشورهاي مختلف فعال بوده اند. اين 
روند بايد تداوم داشته باشد، اما متاسفانه امروز اقتصاد ايران 

به قدري شكننده شده اس��ت كه يك سخنراني در فالن 
كش��ور، باعث افزايش افسارگسيخته نرخ دالر مي شود و 
سخنراني ديگري در سرزمين ديگري، باعث كاهش قيمت 
دالر مي شود. اين وضعيت نشان مي دهد كه در جهان امروز 
گزاره ه��اي مختلف در هم تنيده ان��د و هر حركتي باعث 
تكانه هاي مستمر در نقطه ديگري مي شود. راهكار قدرتمند 
كردن اقتصاد ايران به همان اندازه كه از درون و با تكيه به 
توانمندي هاي داخلي مي گذرد به همان ميزان نيز وابسته 
به توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني است. طبيعي 
است كه امريكا نقش ويژه اي در جهان امروز بازي مي كند، 
كشورهاي همس��ايه ايران، حتي اگر بخواهند مراودات 

نزديكي با ايران داش��ته باش��ند، به دليل توافق امريكا بر 
ساختارهاي جهاني، قادر به بهبود مناسبات با ايران نخواهند 
بود. احياي برجام و حل ساير مشكالت با كشورهاي ۱+۴ و 
امريكا اين فرصت را در اختيار ايران قرار مي دهد كه بتواند 
بهانه هاي بدخواهان را بي اثر كند. همه اركان كشور بايد 
از اين كودك نونهال ديپلماسي  حمايت كنند تا از طريق 
آن زمينه بهبود مناس��بات ارتباطي، اقتصادي، فرهنگي 
و... با جهان پيراموني براي ايران فراهم شود.خوشبختانه 
برخ��الف اصولگرايان، گروه ه��اي اصالح طلب و ميانه رو 
همواره از احياي برجام حمايت كرده اند و تالش كرده اند به 

دولت براي تحقق آن ياري رسانند.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري | روز پنجشنبه 
23 دي 1400 قيمت دالر در ب��ازار آزاد به 27 هزار و 850 
تومان، درهم 7630 تومان معامله شد. قيمت سكه نيز به 
دنبال اعالم هر اونس جهان��ي طال به قيمت 1824 دالر و 
قيمت دالر آزاد 27850 تومان، به 12 ميليون و 150 هزار 
تومان رسيد و حباب سكه و طال نيز كاهش يافته است. براين 
اساس فعاالن بازار معتقدند كه بسياري از افراد در حال حاضر 
فروشنده هستند و حباب سكه كاهش يافته است و عده اي 
نيز منتظر كاهش قيمت ها در هفته هاي آينده هستند تا 
پس از كاهش قيمت ها خريد سكه و ارز داشته باشند. روز 
جمعه نيز حدود 27750 تومان اعالم شده است. در حال 
حاضر قيمت دالر در صرافي و ب��ازار آزاد به 1000 تومان 

كاهش يافته است. 

  حباب قيمت سكه ۱۸۰ هزار تومان 
كاهش يافت

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از كاهش 180 هزار توماني 
حباب قيمت سكه در هفته اي كه گذشت خبر داد. رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره تحوالت بازار سكه و طال 
گفت: قيمت اونس جهاني طال در پايان هفته نسبت به ابتداي 
هفته 25 دالر افزايش داشت.  »محمد كشتي آراي« اظهار 
داش��ت: نرخ ارز در هفته گذشته كاهشي بود و موجب شد 
بهاي طال و سكه كاهش يابد اما دوباره در اواسط هفته سير 
صعودي را در پيش گرفت. در مجموع هفته گذشته به دليل 
كاهش قيمت ارز بهاي سكه و طال كاهش يافت و حباب سكه 
اول هفته 380 هزار تومان حباب داشت و در پايان هفته 250 
هزار تومان شد؛ يعني 180 هزار تومان كاهش داشت. كاهش 
قيمت ها تا اواسط هفته قابل توجه بود و سكه طرح جديد به 
كانال 11 ميليون تومان هم بازگشت، اما از روز چهارشنبه 
دوباره رش��د داشت.  نرخ ارز در هفته گذشته كاهشي بود و 
موجب شد بهاي طال و سكه كاهش يابد اما دوباره در اواسط 
هفته سير صعودي را در پيش گرفت. وي درخصوص رشد 
بهاي اونس جهاني طال، خاطرنشان كرد: سال نو ميالدي و 
تغييرات سياست هاي اقتصادي و شاخص هاي اقتصادي بر 
نرخ اونس جهاني تاثير مي گذارد و از سوي ديگر نرخ بيكاري 
در امريكا افزايش داشت و برخي از ارزش سهام در اين كشور 
تغييراتي داشت كه موجب رشد بهاي انس جهاني طال شده 
اس��ت.معامالت در بازار طال عادي است، البته داد و سندها 
به دليل اينكه ممكن است قيمت ها كاهش با افزايش يابد 
با احتياط انجام مي شود.  بررسي بازار سكه و طال در هفته 
سوم دي ماه حاكي است سكه طرح جديد روز ابتدايي هفته 
)ش��نبه، 18 دي ماه( را با روند نزولي شروع كرد و با نرخ 12 
ميليون و 500 هزار تومان معامله شد و روز بعد 133 هزار 
تومان افت قيمت داشت. بهاي س��كه روز دوشنبه پس از 
نزديك به پنج ماه به كانال 11 ميليون تومان بازگشت و با 
نرخ 11 ميليون و ۹00 هزار تومان داد و ستد شد. بهاي سكه 
طرح جديد روز بعد با 270 هزار تومان رشد دوباره به كانال 
12 ميليون تومان بازگشت.قيمت سكه روز چهارشنبه برابر 
12 ميليون و 226 هزار تومان بود و در آخرين روز هفته به 
12 ميليون و 150 هزار تومان رسيد. قيمت ها در بازار طالي 
خام در هفته گذشته نيز نزولي بود. به اين شكل كه روز شنبه 
يك گرم طالي 18 عيار يك ميليون و 235 هزار تومان و روز 

يكشنبه برابر يك ميليون و 1۹2 هزار تومان بود، يعني 43 
هزار تومان كاهش داشت.تغييرات قيمت در روز دوشنبه نيز 
ادامه داشت و هر گرم طالي 18 عيار يك ميليون و 186 هزار 
تومان معامله شد. در روز سه شنبه اين رقم برابر يك ميليون و 
214 هزار تومان بود.هر گرم طالي 18 عيار در روز چهارشنبه 
24 هزار تومان رشد قيمت داشت و در روز پنجشنبه نيز يك 
ميليون و 215 هزار تومان معامله شد. قيمت هر مثقال طال 
در هفته گذشته همچون هفته هاي گذشته در كانال پنج 
ميليون تومان نوسان داشت و در ابتداي هفته بر مدار نزولي 
قيمت ها در حركت بود. بر اين اساس بهاي هر مثقال طال 
روز شنبه برابر پنج ميليون و 350 هزار تومان، يكشنبه پنج 
ميليون و 166 هزار تومان و روز دوشنبه برابر پنج ميليون و 

140 هزار تومان بود.

  هفته پرنوسان قيمت طال و سكه
هفته س��وم دي ماه هر چند با روند كاهش��ي قيمت ها در 
بازار طال و سكه آغاز شد كه ناش��ي از افت نرخ دالر بود اما 
در روزه��اي پاياني هفته با توجه به باال رفتن قيمت اونس 
جهاني ش��اهد افزايش قيم اندك طال و سكه بوديم. اولين 
روز هفت��ه، 18 دي ماه با توجه ب��ه كاهش اونس جهاني و 
ثابت ماندن قيمت ارز شاهد ثبات قيمت در بازار طال و سكه 
بوديم به نحوي كه قيمت سكه طرح جديد 12 ميليون و 
720 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 12 ميليون و 450 
هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 700 هزار تومان و سكه هاي گرمي 2 ميليون و 
300 هزار تومان فروخته شد. همچنين هر مثقال طال در اين 
روز، 5 ميليون و 440 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 1 
ميليون و 256 هزار تومان به فروش رسيد ضمن اينكه انس 
جهاني 17۹8 دالر قيمت داشت. آخرين روز از هفته انس 
جهاني به 1827 دالر رسيد و قيمت سكه طرح جديد 12 
ميليون و 150 هزار تومان، سكه طرح قديم 11 ميليون و 
۹50 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 600 هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 650 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون 
و 250 هزار تومان فروخته شد.همچنين هر مثقال طال 5 
ميليون و 266 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 1 ميليون 

و 216 هزار تومان به فروش رسيد.

  تعادل در نرخ دالر طي هفته جاري
نرخ دالر طي هفته جاري متعادل باقي ماند و نوسان جدي 
نداشت. معامله دالر براس��اس سايت صرافي  ملي در ابتدا 
26455 تومان و آخرهفته جاري 26138 تومان بوده است 
كه نشان از متعادل شدن نرخ دالر و در پيش گرفتن روندي 
كاهنده دارد. سايت صرافي ملي، قيمت دالر را در روز 18 
دي ماه 1400 براي خريد 26455 تومان و فروش 26۹۹0 
تومان، همچنين قيمت يورو ب��راي خريد 2۹۹70 تومان 
وفروش 30575 تومان بوده اعالم كرد .قيمت دالردر 23 
دي ماه 1400 براي خريد 26138 تومان و فروش 26666 
تومان، همچنين قيمت يورو براي خريد 2۹401 تومان و 

فروش 2۹۹۹4 تومان بوده است.

  ريزش هاي سريالي دالر 
نرخ دالر طي دو هفت��ه اخير ريزش هاي��ي را تجربه كرد 

كه ناش��ي از سياست هاي بانك مركزي و همچنين اخبار 
مثبت مذاكرات وين اس��ت.  در چند ماه گذشته نرخ دالر 
مرز 31 هزار تومان را رد ك��رد اما طي دو هفته اخير چند 
كانال شكني با شيب نسبتا تند داشت به نحوي كه قيمت 
را ب��ه مدار 27 هزار توماني رس��اند. طي اي��ن مدت اخبار 
مثبت مذاكرات وين باعث كاهش س��طح انتظارات شد و 
معامله گران س��عي كردند از اقدام هيجاني در بازار دوري 
كنند و همين موضوع در كنار تقويت طرف عرضه از سوي 
بانك مركزي باعث كاهش س��ريالي نرخ دالر در بازار شد.  
در واقع اكثريت بازيگران بازار از انجام معامله در اين شرايط 
خودداري مي كنند و چون اين كاهش قيمت را نامطمئن 
مي دانند در انتظار رسيدن قيمت دالر به يك بازه قيمتي با 
ثبات، دست از معامالت كشيده اند. اين در حالي است كه 
بانك مركزي در يك هفته اخير با س��اماندهي فروش ارز 
مسافرتي و تعيين 3طبقه براي متقاضيان اين اسكناس 
امريكايي، معامالت را به سمت تقاضاي واقعي هدايت كرد 
كه به نوعي در تعادل بازار تاثيرگذار بود. برخي از تحليلگران 
ارز معتقدند انتشار اخبار مثبت از مذاكرات احياي برجام 
مي تواند ش��وك فروش ديگري به بازار القا كرده و قيمت 
را كاهش ده��د و بنابراين جو بازار را همچنان كاهش��ي 
مي دانند كه البته اين استراحت دالر در كانال حدود 27 تا 
28 هزار توماني مي تواند در راستاي كاهش پله اي نرخ ارز و 
همچنين جلوگيري از حركات هيجاني كاهشي يا افزايشي 
مفيد باشد.  در اين ميان سناريويي وجود دارد كه براساس 
آن برخي از كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به متزلزل 
بودن بازار و قيمت در فضاي كنوني، افزايش اندك نرخ دالر 
مي تواند موقتي باشد و بازگش��ت مجدد دالر به كانال 27 
هزار توماني را به دليل باال رفتن دوباره تعداد فروشندگان 
محتمل تر مي دانند.  از سوي ديگر، هرچند عمده خريداران 
بازار ارز تهران با بهره بردن از فضاي خلوت رسانه اي مذاكرات 
هسته اي فشار خريد خود را باال برده و توانستند قيمت ارز 
را به كانال 28 هزارتوماني برسانند اما شنيده ها حاكي از آن 
است كه حجم معامالت بازار ارز كاهش يافته و همين امر 
سبب شده خريدوفروش هاي اندك بازار نيز بتواند در تعيين 
قيمت اثرگذار باش��د. اين در حالي است كه حجم عظيم 
مبادالت در بازار متشكل ارز انجام مي شود و بانك مركزي 
نيز با توسعه اين بازار سياست خود در راستاي نرخ گذاري 
شفاف و واقعي مبتني بر عرضه و تقاضا در اين بازار را محقق 
كرده است. ضمن اينكه عمده تامين نياز اسكناس هم در اين 
بازار اتفاق مي افتد و در كنار آن حواله هاي ارزي واردات نيز به 
صور مستمر و روان، در سامانه نيما در اختيار واردكنندگان 
قرار مي گيرد. در نتيجه به نظر مي رسد با ادامه اين سياست ها 
شاهد نزديك شدن نرخ ها به يكديگر و تحقق يكسان سازي 
نرخ ارز باشيم.  از سوي ديگر احتماالت نوسانات دوباره نرخ 
هم وجود دارد به نحوي كه كانال شكني هاي سريالي قيمت 
دالر در روزهاي اخير بر اس��اس فض��اي خبري مذاكرات 
هس��ته اي بوده و باتوجه به اينكه اين روند هيجاني تلقي 
مي شود، به نظر مي رسد با افزايش قيمت و خروج از كانال 
27 هزار توماني روند كاهشي نرخ ارز متوقف شود. بنابراين 
سرمايه گذاري در اين بازار بيشتر از هميشه پرريسك است 
و قابليت پيش بيني را از بازيگ��ران اين بازار گرفته چرا كه 
نرخ ارز همواره دستخوش نوسانات داخلي و خارجي بوده 

است و نمي تواند بازار مطمئني براي سرمايه گذاري باشد. 
در چنين فضاي بي ثبات و نااطمينان، برخي از معامله گران 
ترجيح مي دهند مداخله خاصي در بازار نداشته باشند و در 
مقابل برخي ديگر تمايل دارند خريد و فروش هاي خود را بر 
اساس نقاط خاص قيمتي تنظيم كنند بنابراين نبايد انتظار 
سوددهي باال از اين بازار داشت و ريسك سرمايه گذاري در 

بازار را ناديده گرفت. 

  قيمت طالي جهاني 
قيمت هر اونس طال با 0.1۹ درصد افزايش به 1826 دالر و 
2 سنت رسيد.به گزارش رويترز، در حالي كه سرمايه گذاران 
در انتظار آمارهاي اقتصادي اي هستند كه مي تواند ابهامات 
موجود در خصوص سياست پولي آينده فدرال رزرو را بزدايد 
و در شرايطي كه تضعيف دالر و افت سوددهي اوراق خزانه 
داري امريكا موجب تقويت بازار طال ش��ده، قيمت فلز زرد 
شاهد افزايش بود و در مسير ثبت بهترين عملكرد هفتگي 
از ماه نوامبر تاكنون قرار گرفت. بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال با 0.1۹ درصد افزايش به 1826 دالر و 2 سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه 
فوريه هم با 0.25 درصد رش��د به 1825 دالر و ۹0 سنت 
رسيد. قيمت طال از ابتداي هفته تاكنون حدود 1.4 درصد 
رشد داشته است.روز پنجش��نبه و يك روز پس از انتشار 
آمارهايي كه نش��ان مي داد قيمت هاي مصرف كننده در 
امريكا طي ماه دسامبر باالتر رفته، ارزش دالر در برابر سبد 
ارزهاي معتبر جهاني كاهش داشت و به پايين ترين رقم دو 
ماه گذشته رسيد. س��وددهي اوراق قرضه ده سال دولت 
امريكا هم از باالترين رقم هاي 2 سال اخير كه اوايل هفته 
به ثبت رسيده بود فاصله گرفته است.طي روزهاي گذشته 
مقام هاي بانك مركزي امريكا اين سيگنال را به بازار ارسال 
كرده اند كه فدرال رزرو خود را براي آغاز افزايش نرخ بهره 
در ماه مارس آماده مي كند. در هنگام افزايش نرخ بهره بازار 
طال به محلي جذاب براي سرمايه گذاران تبديل مي شود، اما 
هرگونه افزايش نرخ بهره در امريكا با باال بردن هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازار فلز زرد مي تواند بر جذابيت اين بازار 
اثر بگذارد. س��رمايه گذاران اكنون منتظر انتشار آمارهاي 
دولت امريكا در مورد ميزان خرده فروشي و توليدات صنعتي 

هستند تا تحليل دقيق تري در مورد سياست هاي پولي آينده 
فدرال رزرو به دست بياورند.

  خطر سقوط بيت كوين براي السالوادور
دولت طرفدار ارز ديجيتال اولين ضرر خود را متحمل شد. 
سقوط اخير قيمت بزرگ ترين ارز ديجيتال يعني بيت كوين، 
نه تنها خرده فروشي ها و سرمايه گذاران نهادي جهان بلكه 
كش��ور كوچك الس��الوادور را كه دارايي هاي رمزارز را به 
عنوان راهي براي تقوي��ت اقتصاد فقير خود پذيرفته بود، 
تحت تأثير قرار داده است. سقوط اخير قيمت بزرگ ترين 
ارز ديجيتال يعني بيت كوين، نه تنها خرده فروش��ي ها و 
سرمايه گذاران نهادي جهان بلكه كشور كوچك السالوادور 
را كه دارايي هاي رمزارز را به عنوان راهي براي تقويت اقتصاد 
فقير خود پذيرفته بود، تحت تأثير قرار داده است. بر اساس 
گزارش بلومبرگ كه با توج��ه به توييت هاي نايب بوكله، 
رييس جمهور طرفدار بيت كوين الس��الوادور، دارايي هاي 
ارز ديجيتال اين كش��ور را تخمين زده اس��ت، السالوادور 
حداق��ل 13۹1 بيت كوين را با اس��تفاده از بودجه دولتي 
خريداري كرده است. اين رسانه محاسبه كرد كه بر اساس 
قيمت ميانگين 51056 دالر براي هر سكه بيت كوين، اين 
خريد حدود 71 ميليون دالر براي السالوادور هزينه داشته 
است.با فرض اينكه دولت سكه هاي ديجيتال را در اختيار 
دارد، اكنون ارزش آنها حدود 61 ميليون دالر است كه 14 
درصد زيان محسوب مي شود. بر اساس اين گزارش، قيمت 
بيت كوين از زمان رسيدن به باالترين حد خود در ماه نوامبر، 
حدود 40 درصد كاهش يافته است.هفته گذشته، بيت كوين 
براي مدت كوتاهي به زير 40000 دالر نيز سقوط كرد و به 
پايين ترين حد خود از ماه س��پتامبر رسيد، و اين كاهش 
به كل بازار ارزهاي ديجيتال س��رايت كرد. روز پنجشنبه، 
بيت كوين با قيمت 43765 دالر به ازاي هر توكن معامله 
شد.كنگره الس��الوادور پذيرش بيت كوين را به عنوان ارز 
قانوني در ژوئن 2021 تصويب كرد.در اواخر ماه سپتامبر، 
بوكله اعالم كرد كه دولت وي اولين 400 بيت كوين خود را 
خريداري كرده است. اين كشور قصد دارد از چندين منبع 
انرژي تجديدپذير براي تامين برق مورد نياز جهت استخراج 

رمزارز خود استفاده كند.
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پايلوت رمزپول بانك مركزي 
آماده شد

پ��س از ح��دود دو س��ال كار ب��ر روي پلتفرم و 
زيرساخت رمزپول بانك مركزي، نمونه پايلوت 

اين رمزپول آماده شد.
به گزارش ايسنا، سيد ابوطالب نجفي با اشاره به 
اينكه كش��ور چين در حدود هشت سال بررسي 
و تحقيق در خصوص رمزپول را در دس��تور كار 
قرار داد، افزود: مساله پروژه رمزپول فقط تبديل 
ريال ب��ه فرم ديجيتال نيس��ت بلك��ه بايد ابعاد 
اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و ريس��ك ها را نيز 
درنظر بگيريم كه اين مس��اله نيازمند مطالعات 

سنگين است.
وي با بيان اينكه 55 كش��ور روي مدل مفهومي 
)Proof of concept( و پايلوت رمزپول بانك 
مركزي كار مي كنند و اين موضوع هنوز آنچنان 
كه بايد توسعه نيافته است، خاطرنشان كرد: در 
بانك مركزي هم سندي در اين خصوص تدوين 
شده و ما پلتفرم آن را به وجود آورده ايم كه به نظر 

مي رسد اين پروژه سال آينده به بلوغ مي رسد.
مديرعامل ش��ركت خدمات انفورماتيك تاكيد 
كرد: عالوه بر اين شركت و بانك مركزي، بانك ها 
نيز باي��د در اين زمينه فعال ش��وند؛ چرا كه آنها 
اليه دوم اين فرآيند محس��وب مي شوند.انتشار 
رمزپول توس��ط بانك مركزي انجام مي شود اما 
بانك مركزي با جامعه و مش��تريان بانكي طرف 
نيست و بانك ها به عنوان اليه مياني بايد شروع به 
مشاركت كرده و با ايجاد كيف پول، به مشتريان 

سرويس دهند.
نجفي با اشاره به اينكه در ماه هاي پاياني سال با 
فشار تراكنش هاي صنعت بانكي مواجه هستيم 
و باي��د آن را مديري��ت كنيم، اف��زود: در دو ماه 
پاياني سال حدود 35 درصد به تعداد تراكنش ها 
افزوده مي شود و بايد سرويس ها را از نظر امنيت، 
پايداري و عمليات، مديريت كنيم. براين اساس 
اجراي پايل��وت رمزپول به س��ال آينده موكول 

خواهد شد.
او همچنين در خصوص لزوم نوآوري در صنعت 
بانكي كش��ور و نقش اين ش��ركت در حمايت از 
حركت هاي نوآورانه اظه��ار كرد: بانك ها بايد به 
ن��وآوري در صنعت بانكي توجه ويژه اي داش��ته 
باشند و آمار و ارقام نيز نشان مي دهد كه بازيگران 
بزرگي وارد حوزه مالي و بانكي ش��ده اند و قطعا 
اين بازيگران سهم زيادي از اين بازار را در اختيار 

خواهند گرفت.
وي با اشاره به ورود شركت هايي مانند گوگل، اپل 
و وي چت به ح��وزه پرداخت، افزود: پيش بيني 
اين است كه اين شركت ها در آينده خيلي نزديك 
به عنوان بازيگران بزرگ حوزه فين تك، س��هم 

بانك ها را به سمت خود سوق دهند.
طبق اعالم ش��ركت خدمات انفورماتيك، نجفي 
با بيان اينك��ه در ايران هم اين اتفاق در ش��رف 
وقوع اس��ت به مثال هايي در خص��وص فعاليت 
ش��ركت هاي فعال در حوزه پرداخت، اشاره كرد 
و گفت: هم اكنون ش��ركت هاي پرداختياري نيز 
وارد اين عرصه ش��ده اند و شواهد نشان مي دهد 
كه روندي كه در دنيا در حال وقوع است در ايران 

با سرعت كمتري رو به شكل گيري است.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه فض��اي بانكي با مفاهيمي 
از جمل��ه بانك��داري باز روبرو اس��ت، افزود: اين 
مساله س��بب ش��ده تا بانك ها مجبور شوند كه 
ارايه سرويس هاي خود را در اختيار شركت هاي 
نوپا قرار دهند و ش��ركت هاي نوپا هم با تركيب 
اين سرويس ها، خدمات جديدي به جامعه ارايه 
مي دهند؛ در نهايت ش��اهد يك ب��ازي برد- برد 
خواهيم بود. بانك ها بايد مراقب باش��ند كه اگر 
در اين راس��تا هم��كاري نك��رده و فضايي براي 
اس��تفاده از س��رويس هاي نوپ��ا ايج��اد نكنند، 
طبيعت��ا از بازار رقابت عقب افتاده و س��هم بازار 
را از دس��ت مي دهند. ما نيز در شركت خدمات 
انفورماتيك به اين نكته توجه ويژه اي داشته ايم 
كه ب��ه تنهايي نمي توانيم هم��ه فناوري ها را در 
دل خودمان داش��ته باش��يم و رهبر بازار شويم. 
بنابراين استراتژي مان مشاركت با شركت هاي 
نوآور يا پرورش آنها اس��ت. براي مثال اخيرا در 
حوزه هايي مانن��د رايانش ابري با يك ش��ركت 
فين تك مش��اركت داش��ته ايم. در حوزه احراز 
هويت غير حضوري مبتن��ي بر هوش مصنوعي 
نيز مشاركت كرده ايم. در كارخانه نوآوري آزادي 
نيز فضاي »آيفينك« را ايجاد كرده ايم و با چند 

استارتاپ ديگر وارد مذاكره شده ايم.
نجفي با اش��اره به حضور در رويداد » تراكنش« 
تاكيد ك��رد: در اين رويداد ب��ا اختصاص فضاي 
خ��اص براي فينتك ها و تقب��ل هزينه هاي آنها، 
در راستاي حمايت از نوآوري و جوانان اين مرز و 
بوم حركت كرده ايم. اين اقدامات جديد اس��ت و 
به صورت فازبندي جلو مي رود و زمان مي برد تا 
خروجي آنها مشخص است. ما بر اين باور هستيم 
كه طبيعتا در حوزه نوآوري، از ميان هزاران ايده، 
چند ايده انگشت شمار داراي خروجي خواهد بود 
و اين طور نيست كه تمامي ايده ها به سودآوري و 
جذب بازار برسد. او با اشاره به موانع و چالش هاي 
پيش روي حركت هاي نوآورانه در عرصه خدمات 
مالي و بانكي گفت: به هرحال هر كاري بلوغ خود 
را مي طلبد و ما در حوزه رگوليشن هنوز به بلوغ 
كافي نرس��يده ايم. در همين ح��ال در مجموعه 
گروه انفورماتيك نيز براي برخي مشاركت ها، با 
مراحل نسبتا پيچيده اي مواجه هستيم. در كنار 
اين موارد، برخي قوانين و مقررات كشور هم در 
اين عرصه چالش هايي را ايجاد كرده است. با اين 
وجود ما در حال مديريت اين مس��اله هستيم و 
تالش��مان اين است كه جوانان نخبه را در كشور 

نگه داريم.

حباب قيمت سكه ۱۸۰ هزار تومان كاهش يافت

مديرعامل فوالد مبارکه در آيين گراميداشت بيست و نهمين سالروز افتتاح اين شرکت:

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه صرفا يک کارخانه نيست و در گذر سال های گذشته  به منشا تحوالت بنيادين در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است

كاهش حباب و تقاضاي سكه و ارز به دنبال كاهش قيمت دالر 

جبران کمبود گاز صنايع با صرفه جويی ۵ تا ۱۰ درصدی مصارف خانگی
آيين گراميداشت بيست و نهمين سالروز افتتاح شرکت 
فوالد مبارکه، با حضور محمدياس��ر طيب نيا، مديرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، معاونين، جمعی از مديران، کارکنان و 
مديران عامل شرکت های زيرمجموعه فوالد مبارکه برگزار 
و همزمان نيز به ص��ورت آنالين در فضای مجازی پخش 
گرديد. محمدياسر طيب نيا مديرعامل فوالد مبارکه در اين 
آيين ضمن تبريک به مناسبت سالروز افتتاح اين شرکت 
اظهار کرد: امروز برای خانواده فوالد مبارکه روز مهمی است 
چراکه کلنگ اين مجموعه در دی ماه 1360 به زمين زده 
شد و نهايتا در 23 دی ماه سال 1371 به بهره برداری رسيد.

وی افزود: فوالد مبارکه با همت فوالدمردان، روحيه جهادی 
و اراده آهنين آنان شکل گرفت که ما امروز ميراث دار آن ها 
هس��تيم؛ اين مجموعه افتخارات زيادی داشته اما برای 
بقای اين افتخارات نيازمند يک حرکت جديد و يک اتفاق 
بزرگ هستيم. مديرعامل فوالد مبارکه با بيان اين که امروز 
فوالد مبارکه به الگوی ملی بنگاه داری تبديل شده است، 
خاطرنشان کرد: همچنان که فوالد مبارکه طی دهه های 
گذشته موجب اتفاقات خوب بوده است، امروز هم بايد منشأ 

اتفاق بزرگ ديگر شود.

  انسان های بزرگی در شکل گيری 
فوالد مبارکه نقش داشته اند

وی اذعان داشت: فوالد مبارکه صرفًا يک کارخانه نيست 
و در گذر س��ال های گذشته به منشأ تحوالت بنيادين در 
اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهيم فوالد 
مبارکه تا 50 سال آينده همچنان سرآمد باشد، بايد رمز 
موفقيت مان در 3 دهه گذشته را مرور و جايگاه و مسيرمان 
برای 50 سال آينده را ترسيم کنيم. طيب نيا اضافه کرد: 
داشتن چشم انداز توسعه کمی و حفظ سهم توليد فوالد 
کشور برای فوالد مبارکه کافی نيست و بايد برای افق های 
ديگری برنامه ريزی کنيم؛ ما بايد در ابعاد مختلف توسعه 
کشور را رقم بزنيم که در اين راستا سرمايه انسانی نخستين 
محور و رمز موفقيت فوالد مبارکه است. مديرعامل فوالد 
مبارکه ادامه داد: نيروی انس��انی کارآمد، نظام مشارکتی 
و بهبود مستمر، داشتن چشم انداز متعالی، برنامه محور 
بودن، حرکت دقيق بر اساس برنامه، بسيج همگانی نيروها 

در برنامه ريزی و نظام های تحولی مشارکت، همه اين ها 
در کنار روحيه جهادی، انقالبی و انگيزه  و نيت پاک الهی 
کارکنان باعث شده که فوالد مبارکه در اين نقطه قرار بگيرد.

طيب نيا با بيان اين که انسان های بزرگی در شکل گيری 
فوالد مبارکه نقش داشته اند، افزود: يکی از رموز موفقيت 
فوالد مبارکه اين اس��ت که در آن انسان ها و افکار بزرگی 
وجود داشته اس��ت. مديرعامل فوالد مبارکه با بيان اين 
که اين سرزمين از قرون گذشته تاکنون مهد صنعت  بوده 
است، ادامه داد: اگر بخواهيم اين راه را ادامه دهيم و حافظ 
بقای فوالد مبارکه باشيم، بايد اهداف بزرگی را دنبال کنيم؛ 
شرايط عمومی کشور از لحاظ صنعتی و اقتصادی به ويژه 
در صنعت فوالد، در شرايط مطلوبی قرار داشته و کارهای 
زيربنايی انجام شده است. وی تصريح کرد: بهره برداری از 
معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه ديرينه در صنعت 
فوالد از 50 سال گذشته تاکنون شرايطی را ايجاد کرده که 
اين صنعت به يکی از صنايع موفق کشور تبديل شود اما اگر 
امروز به درستی عمل نکنيم، همين موفقيت ها نيز نتيجه 

عکس خواهد داد.

  نقش مهم فوالد مبارکه 
در توليد ناخالص ملی 

محمد ياسر طيب نيا با بيان اين که برنامه توليد 55 ميليون 
تن توليد فوالد برای افق 1404 کشور در نظر گرفته شده 
است، گفت: فوالد مبارکه از توليد 2.5 ميليون تنی ابتدای 
راه اندازی به 10 ميليون تن فعلی رسيده است. مديرعامل 
فوالد مبارکه، ورود ش��رکت های معدن��ی به توليد فوالد 
را قابل توجه دانس��ت و گفت: تحريم ه��ای بين المللی و 
محدوديت های موجود به اهميت و جايگاه فوالد مبارکه 
برای رشد اقتصادی کشور افزوده است. وی با اشاره به سهم 
يک درصدی فوالد مبارکه در توليد ناخالص کشور بيان 
کرد: امروزه بيش��تر از نام کشورها نام صنعت ها و بنگاه ها 
شنيده و شناخته می شود و درآمد بعضی از اين بنگاه ها و 
شرکت ها به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و درآمد نفتی ما 
بيشتر است؛ ما با چنين دنيايی مواجهيم و اگر قرار باشد در 
کشور کسانی اين گام ها را بردارند، چه صنعتی بهتر از فوالد 
مبارکه است؟ مديرعامل فوالد مبارکه همچنين افزود: اگر 

کشور اسکله بزرگ نياز دارد و اگر شبکه ريلی توسعه بيشتر 
می خواهد فوالد مبارکه بايد برای اين موضوع فکر کرده و 
اقدام کند؛ صنايع بزرگ مانند فوالد مبارکه بايد اين کارها 
را انجام دهند و اين در حالی است که شرکت هايی بقا پيدا 

می کنند که در توسعه تکنولوژی فعال هستند.

  فوالد مبارکه پاک ترين صنعت کشور است
وی در ادامه بيان داش��ت: توسعه مداوم کمی، کيفی و 
متوازن، تکنولوژی، نوآوری و توس��عه پايدار، سرلوحه 
کار فوالد مبارکه است؛ توليد محصوالت جديد با همت 
متخصصان داخلی اين شرکت باعث افتخار ماست اما 
متاسفانه امروز همراستا با هدف گيری های دشمن، يک 
موج صنعت ستيزی در کشور راه افتاده و عليه صنعت 
ايجاد شده است، صنعتی که نجات بخش اقتصاد کشور 

است.
مديرعامل فوالد مبارکه ضمن بيان اينکه بسياری از صنايع 
الزامات توس��عه يافتگی را به موقع رعايت نکردند گفت: 
متأسفانه برخی، بحران های آلودگی و کم آبی را به گردن 
صنعت می اندازند؛ در حالی که اين موضوع خالف واقع بوده 

و اين در حالی اس��ت که در ابتدای دی ماه امسال و در اوج 
آلودگی ساير شهرها، هوای پاک شهر مبارکه نشان دهنده 
عدم آاليندگی ف��والد مبارکه بود. طيب نيا با بيان اين که 
فوالد مبارکه پاک ترين صنعت کشور است، تأکيد کرد: ما 
بايد در اين حوزه الگوی صنعت سبز در کشور باشيم و نشان 
دهيم که صنعت می تواند دوستدار محيط زيست باشد؛ بايد 
نشان دهيم که می توانيم مزايای صنعت را داشته باشيم و 
معايب آن را حذف کنيم، اکنون تمامی خروجی های فوالد 
مبارکه شبانه روزی در حال پايش لحظه ای است و نتايج 
نشان می دهد که برخی از اين مقادير که ثبت شده حتی از 
استانداردهای محيط زيست باالتر است. وی در خصوص 
در موضوع توسعه سرمايه انس��انی که يکی از مهمترين 
ارکان مجموعه فوالد مبارکه است نيز گفت: بايد بگوييم 
که نخستين محور توسعه، توسعه سرمايه انسانی است. اگر 
امروز به جايی رسيده ايم به خاطر سرمايه انسانی ماست. 
هرگاه از نظر فرهنگ سازمانی، روحيه کاری و جهادی به 
جايی رسيديم که در دنيا سرآمد باشيم آنگاه می توانيم با 
فوالدسازان و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت 

بپردازيم و بايد قبل از هر چيز اين اتفاق بيفتد.

با محدوديت بيش از ۶۰ درصدی 
مصرف گاز مواجه شده ايم

مديرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بيان اين که همه بايد 
متوجه ش��وند که کار درست چيست و در همان جهت با 
روش درست کار کنند، بيان داشت: بايد حواشی را از فوالد 
مبارکه دور کنيم؛ عالوه بر اين هم درست کار کنيم و هم 
نيت خود را درست کنيم. وی با اشاره به ضرورت الگو بودن 
فوالد مبارکه در همه جايگاه ها اظهار کرد: فوالد مبارکه در 
ح��وزه انرژی بايد به فکر مصرف بهينه، صرفه جويی و باال 
بردن ميزان توليد باشد؛ عالوه بر اين، هر يک از ما به عنوان 
يک شهروند، بايد الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود 
پياده س��ازی کنيم. طيب نيا با بيان اين که با محدوديت 
بي��ش از 60 درصدی مصرف گاز مواجه ش��ده ايم، گفت: 
مصرف روزانه گاز خانگی در استان اصفهان به 60 ميليون 
مترمکعب رسيده و اين در حالی است که اگر تنها 6 ميليون 
مترمکعب گاز به ميزان گاز اختصاص يافته به فوالد مبارکه 
اضافه می شد، اين صنعت می توانست ظرفيت توليد خود 
را کامل کند؛ خسارت ناشی از کمبود گاز مورد نياز در فوالد 

مبارکه بيش از 10 هزار ميليارد تومان است.

  جبران کمبود گاز صنايع با صرفه جويی
 ۵ تا ۱۰ درصدی مصارف خانگی

وی خاطرنش��ان کرد: وقتی از ضرورت فرهنگ س��ازی 
صحبت می کنيم، نتيجه اش اين اس��ت که به اين نکته 
توجه داشته باشيم که با صرفه جويی 5 تا 10 درصدی گاز 
در مصرف خانگی می ت��وان کمبود گاز صنايع را جبران 
کرد که ما به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه بايد مروج 
فرهنگ صرفه جويی در مصرف انرژی باشيم. مديرعامل 
فوالد مبارکه اف��زود: هريک از کارکنان ش��رکت فوالد 
مبارکه در هر جايگاهی بايد بهترين باشند تا بتوان تحول 
بزرگی را رقم زد؛ اين يعنی هر کسی سعی کند تغييری 
هرچند کوچ��ک را در خود ايجاد کند که اگر اين اصل را 
رويکرد خود قرار دهيم، ش��اهد ايجاد تحول بزرگی در 
کشور خواهيم بود؛ بايد ايمان داشته باشيم که رسيدن به 
قله های پيشرفت در توان ما وجود دارد و بايد با همت بلند 

و روحيه جهادی به آن ها برسيم.

ويژه



گروه بازارسرمايه|
پس از راه اندازي تاالر حراج باز بورس كاالي ايران در اواخر 
سال گذشته و استقبال ايميدرو و شركت هاي معدني از 
اين تصميم و عرضه هاي موفق س��نگ آهن دانه بندي و 
كلوخه در اين تاالر، ديروز شاهد انتشار خبري مبني بر 
پذيرش سنگ آهن چادرملو به عنوان يكي از بزرگ ترين 
توليدكنندگان سنگ آهن كش��ور در بازار اصلي بورس 
كاال بودي��م. البته پي��ش از اين نيز س��نگ آهن كلوخه 
مجتمع س��نگ آهن س��نگان در بازار فرعي بورس كاال 

پذيرش شده بود.
اين اتفاق همزمان با پذيرش محصول شركت هاي حوزه 
لول��ه و پروفيل و ن��ورد در بورس كاال و آغاز نام نويس��ي 
توليدكنندگان لول��ه و پروفيل و مقاط��ع طويل از اول 
ارديبهشت ماه در سامانه جامع تجارت نشان دهنده ورود 
كليه حلقه هاي زنجيره فوالد به بورس كاالست، كما اينكه 
در ماه هاي پاياني س��ال ۹۹ پذيرش شركت هاي نوردي 

زيادي در بورس كاال رقم خورد.

  ب�ورس كاال حلقه مفقوده انتقال محصول از 
درب كارخانه به دست مصرف كننده!

حسين مريدسادات، كارشناس بازارسرمايه درخصوص 
ورود زنجيره به بورس كاال مي گويد: كامل ش��دن ورود 
زنجيره كاالهاي پايه به ب��ورس كاال مي تواند يك نويد 
مثبت براي بهبود عملكرد صنايع و رضايتمندي حلقه 
نهايي چرخه انتقال محصول كه منتهي به مصرف كننده 

است را به همراه داشته باشد. 
در بازار هاي بسيار و در گروه هاي بسياري دربازار بورس 
شاهد اين موضوع هستيم كه هر كجا به نوعي اين زنجيره 
در خود بازار آزاد صورت مي پذيرد يعني از درب كارخانه به 
دست مصرف كننده صورت مي گيرد، قيمت هاي عجيب 
و غريبي را شاهد هستيم و رانت خواران و ويژه خواراني در 
اين ميان هستند كه از اين گپ قيمتي ميان درب كارخانه 
تا دست مصرف كننده بهره زيادي را مي برند كه مي تواند 
ورود كاالهاي جديد و تكميل شدن زنجيره ورود كاالهاي 
پايه به بازار كاال و قيمت گذاري منصفانه براي اين كاالها 
نويد بخش اين باشد كه بازار مي تواند عملكرد بهتري را 
داشته باشد. وي ادامه مي دهد: ما در حال حاضر در زمينه 
سيمان ديديم هنگامي كه به بورس كاال وارد شد و در آنجا 
عرضه ش��د به قيمت منصفانه اي رسيد و ديگر نه پاكت 
سيمان ۱۱۰ هزار توماني را داشتيم و نه قيمت هاي پايين 
و عجيب و غريب و در قيمت هاي منصفانه معامله مي شود 
و در زنجيره فوالد همين ويژگي مشخص است و زماني كه 
تصميم گيري مي شود وارد بورس كاال شود و قيمت گذاري 
دستوري حذف شود و به مرحله قيمت گذاري برسد اوضاع 

و شرايط رو به بهبودي مي رود. 
مريدسادات در نهايت مي گويد: در كل ورود هرگونه كاال به 
بورس كاال براي اينكه قيمت گذاري منصفانه صورت بگيرد 
و به منظور اينكه دست واسطه ها را حذف كند مي تواند 
نش��انه مثبت براي بازار باشد يعني سودآوري شركت ها 
در صورت هاي مالي كامال مش��هود خواهد شد، چون به 
قيمت هاي باالتر از درب كارخانه مي توانند محصوالت 
خود را به فروش برس��انند و از طرفي هم به نوعي دست 
سوداگران بازار را كوتاه خواهند كرد در نهايت اگر بخواهيم 
به يك جمع بندي درباره بورس كاال برس��يم بورس كاال 
مي تواند يك محل امن براي عرضه كاالي كارخانه و در 

واقع مجتمع هاي توليدي كه درگير معضل رانت خواري 
و ويژه خواري هستند باشد و هر چقدر ما بتوانيم عرضه 
را در بورس كاال داش��ته باشيم و قيمت گذاري منصفانه 
صورت پذيرد و حلقه هاي واسط بين خريدار و فروشنده 
را كوت��اه كنيم قطعًا محصول به قيمت و با رضايتمندي 
هر دو طرف يعني خريدار و فروشنده مبادله خواهد شد 
و به نوعي كمك خواهد كرد كه اقتصادي بهتر از گذشته 

داشته باشيم.

  قيمت گذاري دستوري و تبعات آن در اقتصاد
حميدرض��ا جيهان��ي، كارش��ناس بازارس��رمايه ب��ه 
قيمت گذاري دستوري و تبعات به كارگيري آن در اقتصاد 
كشور اشاره كرد و مي گويد: قيمت گذاري دستوري منجر 
به اختالل در سازوكارهاي ايجادشده در بازار و تعادل در 
معامالت مي شود، در حالي كه بهتر است در اين زمينه 
تعيين قيمت از طريق عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گيرد. 
در آينده به دليل كاهش مقدار توليد و س��رمايه گذاري، 
زمينه كاهش عرضه و افزايش قيمت فراهم مي شود و ضرر 

اصلي به مصرف كننده واقعي باز مي گردد.
وي با اشاره به تبعات به كارگيري قيمت گذاري دستوري 
در اقتصاد كشور توضيح مي دهد: مهم ترين تبعات منفي 
آن به هم ريختگي تعادل تقاضا و قيمت ها در بازار است، 
همچنين به لحاظ كمي و كيفي ضرر زيادي به توليد وارد 
مي ش��ود كه در ادامه چنين اتفاقي با برخي از تورم هاي 
كاذب كااليي مواجه مي شويم. ممكن است قيمت گذاري 
دستوري در كوتاه مدت به نفع مصرف كننده باشد اما در 
واقعيت و در بلندمدت نمي توان با اثر مثبت اين اقدام در 
اقتصاد كشور همراه شد.اين كارشناس بازارهاي مالي با 
اشاره به اينكه دولت سيزدهم و به خصوص وزير صنعت، 
معدن و تجارت از زمان آغ��از به كار خود تالش كرده اند 

تا همه تمركز و سياست اصلي فعاليت خود را در راستاي 
كاهش سياس��ت قيمت گذاري و رفع ايجاد محدوديت 
صنايع بگذارند، خاطرنشان مي كند: تاكنون مسووالن 
دولتي از طريق خروج سيمان از قيمت گذاري دستوري و 
ورود آن به بورس كاال به موفقيت هاي زيادي دست پيدا 
كرده اند. همچنين با توجه به اقدامات انجام شده از سوي 
وزير صنعت در زمينه كاهش دخالت ها در حوزه خودرو، 
شاهد سيگنال هاي مثبت به بازار سرمايه و مجموعه هاي 

توليدكننده بوده ايم.
جيهاني، نمونه موف��ق عملكرد دولت س��يزدهم براي 
حذف قيمت گذاري دستوري را خروج سيمان از اين نوع 
قيمت گذاري و عرضه كامل آن به بورس كاال عنوان كرده 
و مي گويد: اين اقدام در مردادماه س��ال جاري به مرحله 
اجرا رسيد كه در ابتدا با مخالفت و جوسازي هاي دالالن 
سيمان و ايجاد اختالل در قيمت گذاري سيمان به دليل 
قطعي هاي مكرر برق مواجه شد. اكنون تحت تأثير تدبير 
دولت و عرضه س��يمان در بورس كاال، با شرايط با ثابتي 
در بازار اين محصول مواجه هستيم كه عالوه بر رضايت 
مصرف كننده از دسترسي مناسب و شفافيت قيمت ها، 
منافع به دست آمده به جيب بخش واقعي اقتصاد كشور 

يعني توليدكننده و مصرف كننده وارد مي شود.
جيهاني تاكيد مي كند: در مردادم��اه، قيمت هر پاكت 
سيمان در كارخانه ۱۷ هزار تومان بود كه با قيمت بيش 
از ۳۰ هزار تومان در اختيار مصرف كننده قرار مي گرفت، 
اما پس از عرضه س��يمان در ب��ورس كاال و ايجاد ثبات 
در معامالت اين محصول، قيمت آن متعادل ش��د و در 
شرايطي معقول قرار گرفت.اين كارش��ناس ارشد بازار 
س��رمايه با تاكيد بر اينكه موضوع حذف قيمت گذاري 
دس��توري بايد بر اس��اس برخي از تدابير انجام ش��ود، 
مي گويد: بهتر است دخالت و تدبيرگري دولت به صورت 

تدريجي باش��د و نبايد تصميم گيري ها در بازار يك باره 
انجام ش��ود؛ چراكه اين اتفاق به طور حتم شرايط بازار را 
دچار نوسان مي كند و منجر به ايجاد برخي از نگراني ها 
در بازار خواهد ش��د. حذف قيمت گذاري دس��توري در 
بازار باعث از بين رفتن فعاليت هاي س��فته بازانه، حذف 
داللي ه��اي س��وداگرانه و واس��طه گري هاي غيرمفيد 
مي شود كه اين امر در كليت اقتصاد كشور شفافيت ها را 
ايجاد مي كند و منافع را به جيب صاحبان توليد مي رساند.

جيهاني توضيح مي دهد: از طرف ديگر بايد توجه داشت 
كه تقويت بنيادي توليدكنندگان و تضمين ادامه بقاي 
حيات اقتص��ادي آنان را از طريق س��ودآوري منطقي و 
نظارت دايمي ب��راي ارتقاي كيفي در نظ��ر بگيريم. در 
صورت ايجاد زيرساخت مالياتي مناسب براي مديريت 
بازار، دولت درآمدها را به واسطه اخذ ماليات واقعي شفاف 
مي كند و همچنين از اين طريق دست دالالن را كه تاكنون 
ماليات پرداخت نكرده اند قطع خواهد شد.وي بورس كاال 
را سازوكاري مناسب براي حذف قيمت گذاري دستوري 
دانسته و اظهار مي كند: اين بازار ضمن ايجاد شفافيت، 
باعث ايجاد نظام عرضه و تقاضاي واقعي مي شود اما اين 
اتفاق مشروط بر آن است كه طبق دستورالعمل ارايه شده، 
عرضه همه توليدات و محصوالت زنجيره سيمان و فوالد از 
طريق بورس كاال انجام شود. بورس كاال مهم ترين بازاري 
است كه در همه جهان به عنوان بستر رايج معامالتي تلقي 
مي شود و از طرف ديگر زمينه ايجاد تعادل معامالتي را 
در بين كاالها فراهم مي كند.اين كارش��ناس ارشد بازار 
سرمايه در پايان با تاكيد بر اينكه در بورس كاال مي توان با 
كمك ابزارهاي مشتقه اقدام به تأمين مالي توليدكنندگان 
كرد، خاطرنش��ان مي كند: اين امر ضم��ن به كارگيري 
س��رمايه هاي س��رگردان در بخش واقعي توليد، سبب 

تسهيل فرآيندهاي مالي توليدكنندگان مي شود.
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بهبود تراز عملياتي بودجه 
۱۴۰۱ نسبت به سال اخير

سنا| محمد خدابخشي، نايب رييس كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه تراز عملياتي 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بهبود پيدا 
كرده اس��ت گفت: در حال حاضر تراز عملياتي بودجه 
۱۴۰۱ منهاي ۳۰۰ هزار ميليارد تومان است در حالي 
كه در سال ۱۴۰۰، تراز عملياتي بودجه منهاي ۴۶۴ هزار 
ميليارد تومان بوده است.خدابخشي ادامه داد: در سال 
جاري تراز عملياتي بودج��ه ۱۴۰۱، منهاي ۱۶۴ هزار 
ميليارد تومان بهبود يافته است به طوري كه اتكاي آن 
به درآمدهاي غير پايدار كمتر شده و قرار است از منابع 
مربوط به نفت خام و ميعانات گازي، روزانه يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار بشكه به فروش برسد و سهم صندوق توسعه 
ملي كه ۴۰ درصد است، ۲۰ درصد آن را دولت استقراض 
كند.نماينده مردم اليگودرز در مجلس اظهار كرد: يكي از 
نقاط قوت اليحه بودجه ۱۴۰۱ اين است كه فروش اوراق 
توسط دولت نسبت به س��ال ۱۴۰۰ كاهش يافته و در 
مجموع، تركيب منابع با احتساب درآمدهاي اختصاصي 
كه در بودجه عمومي كشور مي آيد، يك ميليون و ۵۰۵ 
هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است و نزديك به 
۲۵۰ هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني گذاشته 
شده است كه نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي 
داشته است.نايب رييس كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به اينكه صندوق تثبيت بازار 
سرمايه براي حمايت از سهامداران نكته بسيار مثبت در 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است، افزود: با توجه به ضرر و 
زيان بسياري از سهامداران در سال گذشته، بهتر است 
وام قرض الحسنه اي بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان به 
سهامداران متضرر پرداخت شود و سهامي هم كه از قبل 
در بازار س��رمايه گذاري كرده بودند نيز به عنوان وثيقه 
نگهداري شود.خدابخشي ضمن انتقاد از سازمان برنامه 
و بودجه به دليل حذف طرح هاي عمراني سنوات قبل در 
بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور گفت: نمايندگان مجلس 
به دليل تخصصي بودن حوزه كاري كميسيون برنامه و 
بودجه در بحث بودجه سنواتي، طي اين مدت انتقادات 
و صحبت هاي خود را نس��بت به اين موضوع به ما ارايه 
كرده اند.وي ادامه داد: متاسفانه يكي از اقدامات انجام 
شده در اليحه بودجه س��ال آينده اين است كه برخي 
طرح هاي عمراني در مناطق مختلف كشور كه عمدتا 
طرح هاي زيرس��اختي در مناطق كمتر توسعه يافته 
هس��تند و در بودجه سنواتي چند سال قبل درج شده 
بودند، توسط سازمان برنامه و بودجه و در اليحه ۱۴۰۱ 
حذف شده اس��ت. نماينده مردم اليگودرز در مجلس 
تصريح كرد: بايد اين طرح هاي عمراني به ويژه در مناطق 
كمتر توسعه يافته حفظ شوند تا بعد از طي مسير صحيح 
خود در كميسيون ماده ۲۳ تعيين تكليف و اجرايي شوند.

نامه اعتراضي نمايندگان به رييسي
فارس| ه��ادي بيگي نژاد، عضو كميس��يون انرژي 
مجل��س گف��ت: اخي��را ۱۰۰ نماين��ده در نام��ه اي 
ازرييس جمه��ور خواس��ته اند ضمن بررس��ي روش 
واگذاري سهام شركت ملي پتروشيمي در هلدينگ 
خليج فارس مانع از تضييع حقوق مردم ايران ش��ود. 
صنعت پتروش��يمي محصوالت زيادي در كشورمان 
توليد مي كند و ارزش محصوالت آن معادل نفت خام 
است.وي اضافه كرد: به عنوان مثال اگر هر يك تن نفت 
خام را ۵۰۰ دالر بفروش��يم ارزش فروش محصوالت 
پتروشيمي تقريبا همين مقدار است؛ اين اقدام تقريبا 
نشان مي دهد كه ما در حال خام فروشي هستيم.اين 
نماينده مجلس افزود: بر همين اس��اس نيازمند آن 
هستيم كه يك راهبرد در عرصه پتروشيمي طراحي 
كنيم تا مشخص ش��ود در آينده به كجا مي خواهيم 
برويم و متوجه ش��ويم چه موادي را نياز داشته و چه 
موادي را بايس��تي توليد كني��م و جايگاه حاكميت 
جمهوري اسالمي و دولت در اين صنعت كجاست.وي 
افزود: مجموعه پتروشيمي هاي در سال هاي گذشته 
در اختيار دولت بوده كه خيلي از آنها واگذار شده و به 
بخش خصوصي داده  شده؛ تعدادي از آنها هم به عنوان 
بخش دولتي باقي مانده اند اما ما اين پتروشيمي ها را به 
خصوصي ها نفروخته ايم بلكه به يك دولت بي نظارت 
داده اي��م؛ يعني دول��ت نظارت پذير را ب��ه يك دولت 
بي نظارت تبديل كرده ايم و عمال سازمان پتروشيمي  
در طول سال هاي اخير تضعيف شده است.بيگي نژاد 
گفت: مجموعه هلدينگ خليج فارس كه هم اكنون 
حدود ۳۶ درصد صنعت پتروشيمي را در اختيار دارد 
به نحوي است كه ۱۸ درصد سهم اين هلدينگ از آن 
شركت ملي پتروش��يمي ايران است و دولت تصميم 
گرفته كه اين ۱۸ درصد را واگذار كند. نماينده مردم 
مالير در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: اولين 
ايرادي كه به اين اقدام گرفته مي شود اين است كه قرار 
است صنعت پتروشيمي در كشور چه باشد، در حالي 
كه هنوز سياست حاكميتي خاصي براي آن طراحي 
نكرده ايم و به نظر مي رسد در حال خلع يد دولت از حوزه 
پتروشيمي هستيم. وي افزود: بعد از مدتي حاكميت 
جمهوري اسالمي در پتروشيمي ها چه خواهد شد؛ ايراد 
بعدي آن است كه سهم دولت در هلدينگ خليج فارس 
را چرا به قيمت ارزاني مي خواهند واگذار كنند؛ چرا كه 
ممكن است بعد از مدتي شركت هاي حقوقي  بورسي كه 
هم اكنون براي خريد اين سهام نقشه هاي ويژه كشيده اند 
پتروشيمي را به جاي آنكه توسعه دهند وارد بورس بازي 
مي كنند و عمال توسعه اي در اين بخش صورت نخواهد 
گرفت و فقط وارد بازي هاي بيهوده خواهيم شد و عمال 
چشم اندازي شبيه هپكو و هفت تپه خواهيم داشت كه 
با برنامه خاصي شركت هاي دولتي توسط خصوصي ها 
بلعيده شدند و خصوصي ها هم ورشكسته شده و توليد از 
بين رفت. البته هم اكنون يكي يكي آنها را پس گرفته ايم و 
مجددا دولتي شده اند. بيگي نژاد گفت: نگراني ما در اين 
باره بسيار جدي است و بر همين اساس سوال از آقاي 
خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي مطرح شده و ۱۰۰ 
نفر از نمايندگان مجلس هم در اين باره به رييس جمهور 
نامه نوشته اند و از آيت اهلل رييسي خواسته اند كه جلوي 

اين واگذاري گرفته شود.

عرضه شركت هاي سيماني 
در بورس كاال

تاالر سيمان بورس كاالي ايران امروز شنبه ۲۵ دي ماه 
ميزبان عرضه يك ميلي��ون و ۱۹ هزار و ۲۳۴ تن انواع 
سيمان تيپ يك و دو از سوي ۶۴ شركت است. ۹۵۷ 
ه��زار و ۸۳۴ تن از اين عرضه ها از نوع تيپ ۲، ۲۸ هزار 
تن از نوع س��يمان تيپ۱-۳۲۵، ۳۲ هزار و ۴۰۰ تن از 
نوع سيمان تيپ ۱-۴۲۵ و هزار تن از نوع سيمان تيپ 
۱-۵۲۵ خواهد بود.ش��ركت هاي سيماني كه شنبه 
عرضه خواهند داشت به ترتيب باالترين حجم عرضه 
شامل شركت هاي س��يمان تهران، آبيك، هرمزگان، 
شرق، سپاهان، شاهرود، خزر، مازندران، ساوه، هگمتان، 
صنايع سيمان سامان غرب، ايالم، بجنورد، فارس نو، 
گروه صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز، داراب، 
نيزار ق��م، فيروزكوه، فراز فيروزكوه، پيوند گلس��تان، 
خوزستان، زاوه تربت، كارخانجات سيمان المرد، صنايع 
سيمان گيالن سبز، صنايع سيمان شهركرد، عمران 
انارك، اروميه، صوفيان، ش��مال، نايين، دشتستان و 
صنايع سيمان نهاوند هستند.همچنين شركت هاي 
سيمان آذر آبادگان خوي، قائن، غرب، باقران، دورود، 
كرمان، ممتازان كرمان، جوين، آرتا اردبيل، توس��عه 
گس��تر هالل خاورميانه )س��يمان مارگون(، زنجان، 
اردس��تان، س��اروج اصفهان، كوير كاش��ان، زابل، الر 
س��بزوار، خاش، فارس، خمس��ه، خاكستري ني ريز، 
كردستان، كياسر، بين المللي س��اروج بوشهر، كاوان 
بوكان، س��پهر قير و كارزين، توس��عه ماهان كرمان، 
مجتمع سيمان غرب آسيا، اصفهان، كارون، استهبان، 
ياس��وج و آباده نيز محصول خود را روي تابلو خواهند 
برد.از ابتداي عرضه مستمر سيمان در بورس كاال كه به 
تاريخ ۹ خرداد ماه بر مي گردد درمجموع ۳۱ ميليون 
و ۴۱۲ هزار تن سيمان در بورس عرضه و ۲۵ ميليون 
و ۴۷۰ ه��زار تن ب��ه ارزش بيش از ۱۲۱ ه��زار و ۲۵۶ 
ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفته است. به گواه آمار 
با عرضه هاي مستمر و پر حجم شركت هاي سيماني در 
بورس كاال، شاهد ثبات قيمت اين محصول در سراسر 
كشور هستيم.در همين زمينه سيد رضا فاطمي امين 
وزير صمت نيز اخيرا با اظهار اينكه شاهد ثبات و تعادل 
بازار سيمان هستيم، گفت: در يك ماه ابتدايي عرضه 
كل سيمان در بورس هر پاكت سيمان به ۲۵ هزار تومان 
كاهش يافت هرچند بهاي سيمان به دليل شايعه قطعي 
گاز طي يك تا دوهفته به بيش از ۲۶ هزار تومان افزايش 

پيدا كرد اما دوباره به قيمت ۲۵ هزار تومان بازگشت.

پذيرش محصوالت جديد
در بازار كااليي

مديريت پذي��رش و بازاريابي بورس كاالي ايران با 
صدور اطالعيه هاي جداگانه اي از پذيرش شمش 
فوالدي، كنسانتره س��نگ آهن، ناوداني و شمش 
روي ۵ ش��ركت در ب��ازار اصلي ب��ورس كاال خبر 
داد. براس��اس اين اطالعيه ها، پذيرش محصوالت 
مذكور پ��س از بررس��ي مدارك و مس��تندات در 
سيصد و بيست و پنجمين جلسه كميته عرضه در 
تاريخ ۲۱ دي ماه به تصويب رس��يد.به اين ترتيب 
شمش فوالدي شركت هاي توليدي فوالد كيمياي 
صبا و فوالد ريزان س��هند سراب، كنسانتره سنگ 
آهن ش��ركت س��پهر صنعت آرتا، ناوداني شركت 
فوالد الماس يزد و ۱۷۵۰ تن شمش روي شركت 
گس��ترش صنايع روي ايرانيان راه��ي بازار اصلي 
ب��ورس كاالي اي��ران مي ش��وند.دو عرضه كننده 
شمش روي شركت گسترش صنايع روي ايرانيان، 
ش��ركت هاي »صنعتي و معدني كيمياي زنجان 
گستران« و شركت »زرين معدن آسيا« هر يك به 

ميزان ۸۷۵ تن هستند.

سلف و كشف پريميوم، ۲ ابزار 
راهگشا

عباس��علي متوس��ليان، عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران و رييس انجمن لوله و اتصاالت پي وي س��ي در 
خصوص عرضه كامل محصوالت پتروشيمي در بورس 
كاال گفت: بخش خصوصي همواره موافق ش��فافيت 
در عملكرد ب��وده و آن را پلي ب��راي موفقيت صنايع 
پايين دست مي داند، از اين رو عرضه كليه محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاال بسيار راهگشا خواهد بود و 
در اين ميان بايد توجه كرد كه نهادهاي مربوطه بايد به 
درستي بر عرضه كامل محصوالت نظارت كرده و نقش 
رگوالت��وري خود به منظور تنظيم بهينه بازار را انجام 
دهند.متوسليان افزود: تجربه نشان داده براي اجراي 
صحيح اين مصوبات مهم، عالوه بر بورس كه نس��بت 
به صيانت از طرف عرضه كنن��ده، خريدار و قيمت ها 
حساس است، نظارت و حمايت ساير نهادها نيز ضروري 
است. اگر نگاه وزارت صمت، شركت ملي پتروشيمي 
و بورس كاال با مركزيت يكي از آنها به كليه فرآيندها، 
تبيين زنجيره ارزش و در نهايت صنايع تكميلي باشد، 
اين طرح قطعا موفق خواهد بود.وي موضوع رگوالتوري 
را در سه حوزه عرضه، قيمت و تقاضا عنوان كرد و ادامه 
داد: هر سه اين مكانيزم ها بايد با هم كار كنند و از انسجام 
مطلوبي برخوردار باشند تا به اهداف كامل مد نظر در 
عرضه كامل محصوالت در بورس دس��ت پيدا كنيم.

به گفته رييس انجمن لوله و اتصاالت پي وي س��ي، با 
رشد عرضه محصوالت در بورس كاال ديگر شائبه اي در 
خصوص مهندسي عرضه وجود نخواهد داشت و كل 
محصوالت پس از خريد صنايع پايين دست، وارد چرخه 
توليد مي ش��ود و اين موضوع به تس��هيل تامين مواد 
اوليه توليد كمك مي كند. وي تاكيد كرد: اگر سيستم 
رگوالتوري كل زنجيره ارزش را در بر بگيرد، قطعا هم 
براي صنايع باالدست هم پايين دست مثمرثمر واقع 
خواهد ش��د.وي با مثبت ارزيابي كردن اقدام وزارت 
صمت مبني بر الزام واحدها به تامين نياز داخل و سپس 
صادرات اظهار كرد: مكانيزم هاي اين موضوع بايد به 
درستي تببين شود تا فرصت كافي براي شركت هاي 
توليدكننده با نقدينگي محدود جهت خريد مواد اوليه 
فراهم شود نه اينكه مواد از طريق شركت هاي بازرگاني 

خريداري شود و دست توليدكنندگان كوتاه بماند.

»تعادل« مزاياي ورود محصوالت را به بورس كاال بررسي مي كند

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار:

زنجيره توليد كاالهاي پايه در راه بورس كاال

عرضه مستمر و قيمت شفاف سيمان و فوالد در بورس كاال
در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي مختلفي 
در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين عناوين آنها 
تحقق طرح مسكن دولت سيزدهم به كمك بازار سرمايه، 
تداوم ثبات بازار فوالد و سيمان با عرضه هاي كامل در بورس، 
همه كاالهاي پايه در راه بورس كاال وكل توليد پتروشيمي ها 
در بورس كاال عرضه مي شود بود.رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار به طرح نهضت ملي مسكن كه در دستور كار 
دولت س��يزدهم قرار دارد، اش��اره كرد و گفت: با توجه به 
معامالت مستمر سيمان و فوالد در بورس كاال، پروژه هاي 
اين طرح به راحتي مي توانند همه نياز خود به محصوالت را 
در قالبي شفاف و از طريق بازار سرمايه تامين كنند.مجيد 
عش��قي اظهار داش��ت: در حال حاضر اين محصوالت در 
بورس كاال به صورت مستمر عرضه شده و قيمت آنها كاماًل 
شفاف است و همه فعاالن اين حوزه مي توانند محصوالت 

مورد نياز خود را از طريق اين بازار خريداري كنند.

  تداوم ثبات بازار فوالد و سيمان با عرضه هاي 
كامل در بورس

مديركل صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
تداوم ثبات قيمت ها در بازار فوالد با عرضه كامل محصوالت 
فوالدي در بورس كاال و همچين تعادل بازار سيمان خبر داد 
و گفت: براي مثال در آهن اسفنجي كه مهم ترين شاخص 
تعيين قيمت محصوالت فوالدي است، قيمت ها از زمان 
عرضه در بورس رو به كاهش بوده است.س��يف اهلل اميري 
با تاكيد بر ضرورت عرضه همه محصوالت فوالدي شامل 
كنس��انتره، گندله، ش��مش، ميلگرد و مقاطع در بورس 
كاال، تصريح كرد: عرضه اين محصوالت در خارج از بورس 
كاال ممنوع است و توليدكنندگان بايد در صورت كمبود 
محصول در داخل كشور ابتدا تا سه بار عرضه در بورس كاال 
اقدام كنند و پس از آن در صورت نبود تقاضاي داخلي به امر 

صادرات مبادرت ورزند.

  همه كاالهاي پايه در راه بورس كاال
نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران با اش��اره به ورود كل زنجيره توليد كاالهاي پايه به 

بورس كاال براساس سياس��ت هاي وزارت صمت، گفت: 
پس از سال ها وعده در خصوص توجه به نظام بازار و كشف 
قيمت كاالها در تقابل عرضه و تقاضا، سرانجام شاهد يك 
اقدام عملي و ورود كليه كاالهاي پايه و محصوالت مختلف 
به بورس كاال هس��تيم تا همه كاالها بدون قيمت گذاري 
دستوري و ايجاد رانت به دليل دو نرخي شدن بازارها، مورد 
معامله قرار گيرد.عباس آرگون با تاكيد بر اين موضوع كه 
بهترين ابزار و بستر معامالت كاالها براي به حداكثر رساندن 
منافع توليد كننده و مصرف كننده، عرضه كل محصوالت در 
بورس كاالست، گفت: بورس كاال به شفافيت معامالت و 
واقعي سازي قيمت كاالها به دور از رويكردهاي دستوري 
كمك مي كند كه اين رويه به رشد رقابت در توليد نيز منجر 
شده و عمال به خاموش شدن چراغ بازارهاي غيررسمي و 

واسطه گري هاي مخرب در اقتصاد منتهي مي شود.

  تناس�ب قيمت ها، نتيجه ورود كل زنجيره 
فوالد به بورس

دبي��ر اجراي��ي انجم��ن س��نگ آهن اي��ران گفت: 
قيمت گ��ذاري دولت��ي در بخش هاي باالدس��تي 
زنجيره فوالد باعث ايجاد يك ناترازي قيمت در سطح 
زنجيره شده و ازاين رو براي ايجاد تناسب قيمت در 
تمام حلقه هاي توليد، تصميم به عرضه س��نگ آهن 
در بورس كاال گرفته ش��د تا با يك سياس��ت به كل 
زنجيره نگاه شود.س��عيد عس��كرزاده افزود: يكي از 
موضوعاتي كه بايد به دنبال آن باشيم عرضه تمامي 
محص��والت زنجيره فوالد در بورس كاال اس��ت زيرا 
زماني كه فقط يك يا دو حلقه از زنجيره وارد بورس 
مي شود و بقيه حلقه ها در خارج از بورس محصوالت 
را عرضه مي كنند، ناترازي قيمتي ايجاد شده و تبديل 

به روزنه اي براي سوءاستفاده مي شود.

  كل تولي�د پتروش�يمي ها در ب�ورس كاال 
عرضه مي شود

مديركل دفتر صنايع معدن��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طي نامه اي به دفتر توسعه صنايع پايين دستي 

ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي ايران بندهاي ۶ و ۸ 
صورتجلس��ه اخير كارگروه مديريت بازار كاالهاي پايه 
را كه مرب��وط به عرضه كامل محصوالت پتروش��يمي 
در خصوص كاالهايي كه س��قف خريد بهين ياب آنها 
 برداشته شده و همچنين عرضه DOP از سوي خريداران 
دي اتيل��ن هگزانول در ب��ورس كاال اس��ت، ابالغ كرد.

همچنين ليست شركت ها براساس ميزان محصوالت 
معامله نش��ده در بورس كاال خواهد بود. ليست كاالها 
توسط معاونت معدن و فرآوري مواد وزارت صمت ابالغ 
خواهد ش��د. فرآيند اجرا در خص��وص نحوه صادرات از 
سوي معاونت معدن و فرآوري وزارت صمت، شركت ملي 

صنايع پتروشيمي و گمرك به كميته ارايه خواهد شد.

  فرمول بازار سيمان در پتروشيمي پياده شود
رييس هيات مديره انجمن مل��ي صنايع پليمر ايران 
گفت: علي رغم توليد حداقل ۸ ميليون تن محصوالت 
پليمري ها، سال گذش��ته ۴ ميليون تن مواد اوليه در 
بورس كاال عرضه  ش��د و اميدواريم با تداوم عرضه در 
بورس كاال تعادل برقرار شود.س��عيد تركمان اظهار 
كرد: درصورتي كه عرضه كامل كاالهاي پايه در بورس 
كاال اتفاق بيفتد، اميد خواهيم داش��ت شرايطي كه 
براي محصول س��يمان پيش آمد و تعادلي كه در اين 
بازار صورت گرفت در بازار پتروشيمي هم ايجاد و همه 

بازارها شفاف و متعادل شود.

  اس�تقبال بخش خصوص�ي از عرضه كامل 
پتروشيمي ها در بورس

عباسعلي متوس��ليان، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
و رييس انجمن لوله و اتصاالت پي وي س��ي در خصوص 
عرضه كامل محصوالت پتروشيمي در بورس كاال گفت: 
بخش خصوصي همواره موافق شفافيت در عملكرد بوده 
و آن را پلي براي موفقيت صنايع پايين دست مي داند، از 
اين رو عرضه كليه محصوالت پتروشيمي در بورس كاال 
بسيار راهگشا خواهد بود و در اين ميان بايد توجه كرد كه 
نهادهاي مربوطه بايد به درستي بر عرضه كامل محصوالت 

نظارت كرده و نقش رگوالت��وري خود به منظور تنظيم 
بهينه بازار را انجام دهند.وي افزود: اگر نگاه وزارت صمت، 
شركت ملي پتروشيمي و بورس كاال با مركزيت يكي از آنها 
به كليه فرآيندها، تبيين زنجيره ارزش و در نهايت صنايع 

تكميلي باشد، اين طرح قطعا موفق خواهد بود.

  پذي�رش محص�والت راه آه�ن و اي�ران 
خودرو در بورس كاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران 
با صدور اطالعيه هاي جداگانه از پذيرش ۲۰ هزار عدد 
بشكه خالي و ۱۵۰ تن ضايعات گندله شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران و ۲۵ هزار عدد ضايعات باطري 
شركت ايران خودرو در بازار فرعي اين بورس خبر داد.

براساس اين اطالعيه ها، پذيرش بشكه خالي و ضايعات 
گندله راه آهن پس از بررسي مدارك و مستندات در 
سيصد و بيس��ت و پنجمين جلسه كميته عرضه در 
تاريخ ۲۱ دي ماه مورد تصويب قرار گرفت. همچنين 
ضايعات باطري اي��ران خودرو نيز پس از بررس��ي و 
مدارك در اين جلسه مورد پذيرش قرار گرفت.شركت 
ايران خودرو پيش از اين در ۳۰ آذر ماه ضايعات كارتن 
و ب��راده آلومينيوم، در ۲۵ آبان م��اه روغن ضايعاتي، 
سپر ضايعاتي خودرو، بدنه ضايعاتي خودرو، الستيك 
ضايعاتي و چرخ خودرو ضايعاتي و در ۱۰ آبان ماه تخته 
پالت، ضايعات پالس��تيكي و بش��كه خالي خود را در 
بورس كاال پذيرش كرده بود.مدير مزايده گروه صنعتي 
ايران خودرو به تازگي اعالم كرده اس��ت كه از س��ال 
گذشته عالوه بر مزايده، اقالم غيرتوليدي ايران خودرو 
از طريق بورس كاال به فروش مي رسد. مجيد رضايي 
اظهار داشت: اين فرآيند موجب ايجاد شفافيت بيشتر 
و حذف تشريفات اداري زمان بر شده است. طبق اين 
گزارش، ايران خودرو در رويكردي جديد در تاريخ ۳۰ 
تير ماه ۱۳۹۹ اقدام به اخذ پذيرش مقدار ۲۰ هزار تن 
ضايعات ورق پرسي روغني در تابلوي فرعي بورس كاال 
كرد و از ۲۲ مهرماه ۹۹ نيز اقدام به عرضه هاي مستمر و 

متوالي هفتگي در بورس كاال كرده است.



مجيد اعزازي |
بررس��ي داده هاي آماري مربوط به سرمايه گذاري در 
صنعت ساختمان نشان مي دهد، بخش خصوصي در 
سال گذش��ته 327 هزار و 150 ميليارد تومان )بيش 
از 104 درصد رش��د نسبت به س��ال 98( در صنعت 
ساختمان كش��ور س��رمايه گذاري كرده است. روند 
شتابان ارزش ريالي سرمايه گذاري در بهار و تابستان 
سال جاري نيز ادامه داش��ته به گونه اي كه طي دوره 
مورد اشاره بيش از 213 هزار ميليارد تومان در صنعت 
س��اختمان پول تزريق شده اس��ت. از اين رو، انتظار 
مي رود، در پايان سال جاري نيز اين شاخص رشدي در 
حدود 25 تا 30 درصد را تجربه كند. رشد ارزش ريالي 
سرمايه گذاري در ساختمان طي سال هاي اخير اگر چه 
در همه مناطق شهري كشور از جمله تهران مشاهده 
شده است اما در پايتخت ماجراي متفاوتي داشته است. 
آمارهاي رسمي حاكي از واگرايي »تعداد پروانه هاي 
ساختماني« از »ارزش ريالي سرمايه گذاري« در تهران 
است، به گونه اي كه طي 4 سال اخير، تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادره در پايتخت كشور روندي نزولي را 
طي كرده اس��ت، اما همزمان با اين نزول، روند تزريق 
پول و سرمايه در اين صنعت دچار رشد چشمگير شده 
و در سال 1399 به اوج خود رسيده است.در واقع اين 
تناقض آماري نش��ان مي دهد، برخالف كاهش قابل 
توجه تعداد پروانه هاي ساختماني، هزينه هاي تامين 
نهاده هاي توليد ساختمان به قدري جهش يافته است 
كه منجر به جذب منابع بسيار زيادي در اين صنعت 
شده است، منابعي كه حتي نسبت به سال هاي گذشته 

رشد قابل توجهي را تجربه كرده اند.
به گزارش »تعادل« به نقل از گزارش مركز آمار ايران، 
رش��د تعداد پروانه هاي ساختماني در سال 1396 به 
19.2 درصد )10 هزار و 300 فقره( رسيده بوده است 
اما اين شاخص در سال 97 تنها 6.7 درصد رشد كرده 
و به 10 هزار و 900 فقره مي رس��د. در سال هاي 98 و 
99 نيز تعداد پروانه هاي ساختماني دچار افت شده و 
به ترتيب به 9 هزار و 300 فقره )منفي 14.6 درصد( و 
7 هزار و 200 فقره )منفي 22.9 درصد( مي رسد.اين 
شاخص در بهار و تابستان سال جاري نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل به ترتيب، افت منفي 14.8 و منفي 
16.2 درصدي را تجربه مي كند. اين در حالي است كه 
ارزش ريالي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 
ساختمان در پايتخت از سال 96 تاكنون روند مثبت 
و ش��تاباني داشته است، به گونه اي كه در سال 1396 

حدود 18 هزار و 330 ميلي��ارد تومان )35.1 درصد 
رشد مثبت نسبت به سال 95( در صنعت ساختمان 
تهران س��رمايه گذاري شده اس��ت. اين رقم در سال 
1397 ب��ه 23 هزار و 650 ميليارد تومان )رش��د 29 
درصد نسبت به سال قبل(، در سال 1398 به 34 هزار 
و 590 ميليارد تومان )رش��د 46.2 درصد(، و در سال 
1399 با جهش��ي 123.6 درصدي به 77 هزار و 360 

ميليارد تومان بالغ شده است.
اين گزارش همچنين حاكي اس��ت، روند رو به رشد 
ارزش ريالي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 
ساختمان طي دو فصل اول سال 1400 نيز ادامه داشته 
است به گونه اي كه در بهار سال جاري 17 هزار و 850 
ميليارد تومان )480 ميليارد تومان كمتر از كل سال 
96( و در تابستان سال جاري 22 هزار و 850 ميليارد 
تومان )800 ميليارد تومان كمتر از كل س��ال 97( به 

صنعت ساختمان شهر تهران تزريق شده است.

  روند صعودي ارزش ريالي
 سرمايه گذاري ها در كشور

بررسي هاي »تعادل« همچنين نش��ان مي دهد كه 
رون��د صع��ودي ارزش ريالي س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي در صنعت ساختمان طي سال هاي اخير در 
كل كشور نيز ساري و جاري بوده است، با اين تفاوت 
كه برخالف، سير نزولي تعداد پروانه هاي ساختماني 
در پايتخت، در شهرهاي بزرگ )به غير از سال 96( و 
ساير شهرها تكرار نشده و بلكه در مقاطعي صعودي نيز 
بوده است. اين مساله به خوبي نشان مي دهد كه هزينه 
تهيه نهاده هاي توليد )در راس آنها هزينه تامين زمين( 
در ساير شهرهاي كشور و به ويژه شهرهاي متوسط و 
كوچك بسيار ارزانتر از تهران بوده است. به اين ترتيب، 

صنعت ساختمان، طي سال 1396 در كل كشور 73 
هزار و 810 ميليارد تومان س��رمايه )15 درصد رشد 
نسبت به سال 95( جذب كرده است. اين رقم با رشد 
45.8 درصدي در س��ال 1397 به 107 هزار و 590 
ميليارد تومان رسيده است و در سال 1398 نيز با ثبت 
ركورد 48.9 درصدي به عدد 160 هزار و 190 ميليارد 
تومان بالغ ش��ده اس��ت. ارزش ريالي سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در صنعت س��اختمان در كل كشور 
در سال 1399 به موازات رشد شديد سرمايه گذاري 
در پايتخت، رش��د 104.2 درصدي را تجربه كرد و به 
327 هزار و 150 ميليارد تومان رس��يد. اين گزارش 
همچنين حاكي است كه رشد پرشتاب ارزش ريالي 
س��رمايه گذاري ها در صنعت س��اختمان طي بهار و 
تابستان سال 1400 در كل كشور ادامه داشته است 
به گونه اي كه طي فصل اول سال جاري، حدود 103 
هزار ميليارد تومان )كمي كمتر از كل سرمايه گذاري 
در سال 1397( و طي فصل دوم سال جاري، بيش از 
110 هزار ميليارد تومان )حدود 4 هزار ميليارد تومان 
بيشتر از كل س��رمايه گذاري ها طي سال 1397( در 
صنعت ساختمان كل كش��ور سرمايه گذاري صورت 

گرفته است.

  تورم مصالح ساختماني چقدر بود؟
بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد، طي سال هاي 
گذش��ته همواره ميزان رشد س��رمايه گذاري بخش 
خصوص��ي در صنع��ت س��اختمان بيش��تر از تورم 
مصرف كننده خدمات س��اختماني بوده اس��ت. اين 
اختالف در سال 1399 به بيشترين ميزان خود رسيده 
است، به گونه اي كه تورم مصرف كننده در كل كشور 
51.4 درصد بوده اس��ت اما س��رمايه گذاري 104.2 

درصد رش��د داشته اس��ت. البته در دو فصل نخست 
سال جاري اين روند، معكوس شده به گونه اي كه تورم 
مصرف كننده خدمات ساختماني در بهار و تابستان 
س��ال جاري به ترتيب حدود 80 و 70 درصد بوده اما 
ميزان رشد سرمايه گذاري حدود 57 و 39 درصد ثبت 

شده است. 
به گ��زارش »تعادل«، افت تمايل به توليد مس��كن و 
س��رمايه گذاري در صنعت ساختمان طي چندماهه 
اخير در شامخ كل ساختمان كه بازتاب دهنده نظرات 
مديران و فعاالن صنعت ساختماني است، نيز مشهود 
بوده است. به گونه اي كه از ابتداي سال جاري تاكنون، 
در 5 ماه فروردين، مرداد، شهريور، آبان و آذر رقم شامخ 
كل س��اختمان كمتر از 50 بوده كه به معني ركود در 
فعاليت هاي ساختماني اس��ت. درهمين حال، طي 
9 ماهه گذش��ته، ميزان بازده قيمت اس��مي مسكن 
حدود 10 درصد بوده اس��ت ك��ه در صورت تعديل با 
تورم، قيمت واقعي مسكن كمتر از اين رقم نيز خواهد 
بود. بي گمان، رشد قيمت در بازار معامالتي مسكن، 
در حكم س��يگنال مثبت به س��ازندگان مس��كن به 
شمار مي رود، اما از آنجا كه اين رشد در قياس با تورم 
نهاده هاي توليد مسكن بس��يار كمتر بوده، منجر به 

افزايش تمايل در ساخت و ساز نشده است. 
در عين حال، اگرچه در تابستان سال جاري، شاهد 
تغيير دولت و شكل گيري كابينه جديد بوديم و به 
همين واسطه افت فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي 
مشهود بود، اما از آنجا كه توليد ساختمان و مسكن 
فعاليتي 18 تا 24 ماهه اس��ت، مي توان تداوم افت 
تمايل به سرمايه گذاري در ساخت مسكن از سوي 
بخش خصوصي را به تحوالت بنيادين اقتصاد كشور 
نسبت داد. به مكانيسم تورم زايي كه در فرايندهاي 

آن، فعاليت ه��اي »غيرمولد« اصال��ت مي يابند و 
فعاليت هاي »مولد« به حاشيه رانده مي شوند. اين 
افت تمايل به س��رمايه گذاري البته در شرايطي رخ 
داده اس��ت كه در تابستان س��ال جاري، دو رخداد 
مهم در عرصه س��اخت مسكن از سوي قواي مقننه 
و مجريه به وقوع پيوس��ته اس��ت. نخست اينكه در 
تابستان سال جاري، سرانجام پس از كش و قوسي 
يك س��اله، قانون جهش توليد مسكن در مجلس و 
ش��وراي نگهبان نهايي شد. قانوني كه دولت جديد 
را ملزم به س��اخت 4 ميليون واحد مس��كوني در 4 
سال كرده اس��ت و از س��وي ديگر، شخص رييس 
دول��ت س��يزدهم در جريان مناظ��رات و مبارزات 
انتخاباتي، چنين وعده اي را - ساخت يك ميليون 
مسكن در هر س��ال از فعاليت دولت سيزدهم- به 
مردم داد. در عين ح��ال، از آنجا كه در بزرگ ترين 
پروژه انبوه سازي دولتي موسوم به مسكن مهر طي 
حدود 12 س��ال، صرفا ح��دود 2 ميليون آپارتمان 

س��اخته شده اس��ت، نمي توان دليل افت تمايل به 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسكن را به طرح 
جديد انبوه سازي دولت نس��بت داد. شايد در كنار 
بي ثباتي اقتصاد، رش��د مداوم نقدينگي و افزايش 
پايه پولي؛ رشد جهش وار قيمت مصالح ساختماني 
در تابستان سال جاري كه در پي تعطيلي اجباري 
كارخانجات توليد سيمان و فوالد به دليل ممانعت 
از خاموشي هاي مكرر برق صورت گرفت، مهم ترين 
مان��ع و عامل افت تمايل س��رمايه گذاري در توليد 
مسكن به شمار مي رود. اگرچه سازندگان در بررسي 
تحوالت كالن اقتصادي و سياسي، به واسطه نوع و 
ماهيت كارشان، چشم اندازي ميان مدت )دو ساله( 
را مدنظر ق��رار مي دهند، اما بي گم��ان، در صورت 
بازگش��ت ثبات به اقتصاد، و همچنين رشد و رونق 
بازار معامالت مسكن، سازندگان دوباره فعاليت هاي 
خود را از س��رخواهند گرفت و ت��الش مي كنند، بر 
تورم هاي آشكار و پنهان نهاده هاي توليد فايق آيند.
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»تعادل« رشد ارزش ريالي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان طي سال هاي اخير را بررسي مي كند

سال طاليي ورود سرمايه به ساختمان

 صورت مجلس افراز
 پالک 1047 فرعی از 93 اصلی

اداره امالک ش�هرداری طی تقاضای وارده به ش�ماره 5500 مورخ 1400/02/19 
خواهان افراز پالک 1047فرعی از 93 اصلی را شده و موضوع به جهت بررسی 
اوليه و تصدیق مالکيت و م�وارد مرتبط با مقوله افراز ب�ه نماینده ثبت ارجاع 
گردید که منجر به ارائه گزارش شماره 21730 مورخ1400/06/13 نماینده ثبت 

)ضمن اعالم گردش کار ثبتی مورد تقاضا که ذیال منعکس شده است گردید(:
 اسناد مالکيت شش�دانگ پالک 1047 فرعی از 17فرعی از 93 اصلی واقع در 
بخش یک حومه کرمانش�اه ذی�ل ثبت و صفحات 503 ال�ی 524 و 233 دفاتر 
55/1 دفتر 58/1 حومه به نام وراث  مهدی چقا ميرزایی ) شفيع و هادی و محمد 
 رفيع و خانم طوطی و فخری و وجيه شهرت همگی چقا ميرزایی و نسمی زمنی
 ) همسر متوفی ( ( عظيم و منت و عزیز و احمد چقاميرزایی و غيره صادر و تسليم 
شده است سپس بی واسطه یا با واسطه مقدار 47906 سهم معادل 5/8 دانگ 
سهم مشاع از ششدانگ از پالک مرقوم طی اسناد شماره های 61295 مورخه 
1385/04/21 دفتر 36 کرمانش�اه و 14747 مورخ�ه 1380/05/31 و 49728 
مورخه 1378/07/14 و 43173 مورخ 1377/12 و 46829مورخه 1377/11/01 
و 42659مورخه 1376/11/21 و 46354 مورخه 1377/09/16 و 43714 مورخه 
1377/02/28 و 43350مورخه 1377/01/23 تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 3 کرمانشاه به شهرداری کرمانشاه انتقال قطعی داده شده. با توجه به قرار 
گرفتن پالک اصلی )93 – اصلی( در بافت ش�هری کرمانشاه و تملک ادارات و 
نهادهای دولتی خصوصًا مسکن و شهرسازی و اعمال تفکيکهای متعدد اسناد 
قطعات تفکيکی متعددی صادر شده و همچنين در اجرای مقررات ماده  147 و 
148 اصالحی قانون ثبت و قانون تعيين تکليف اراضی و امالک فاقد سند، اسناد 
مالکيت متعددی صادر شده است و ليکن تاکنون تعيين حدود باقيمانده بعمل 
نيامده است. این گزارش براساس سابقه پرونده تهيه شده، و افراز ملک از نظر 
اینجانب پس از گواهی عدم وجود اوراق غيرضبطی و گواهی عدم بازداش�ت و 
بيع الشرط ملک و انطباق وضعيت اعالمی با دفتر امالک در این مرحله بالمانع 

می باشد،با بررسی پرونده ثبتی سابقه ای از سند معارض مشاهده نگردید.
 پ�س از این که تداوم عملي�ات افرازی به انيجانب بابک اخالقی ) نقش�ه بردار 

ثبت( احاله گردید.
و بدواً پس از بررس�ی در تاریخ1400/09/07 به متقاضيان از طریق اخطاراداری 
و همچنين نشر آگهی در روزنامه تعادل شماره 2096  مورخ 1400/09/13  ابالغ 
و تاریخ بازدید ملک مورخ 1400/09/20 س�اعت 11 تعيين گردید و پس از اعاده 
نسخ ابالغی وگواهی ش�ده ) جوابيه  شماره 2394 مورخ 1400/09/25 و 2396 
مورخ 1400/09/27 اداره پست ( تمامی اخطاریه ها به مخاطبين ابالغ یا در محل 
الصاق گردید.در تاریخ تعيين شده باتفاق نماینده اداره امالک شهرداری)مالک 
مشاع متقاضی افراز( به محل وقوع ملک عزیمت نموده و پس از معرفی ملک از 
طرف متقاضی و متراژ و تعيين مساحی: نقشه مورد تقاضا ترسيم گردید. قابل 

ذکر است د رتاریخ بازدید معترضی در محل حضور نداشت.
 نقش�ه افرازی تهيه ش�ده طی نام�ه ش�ماره 140085616001035802 مورخ 
1400/09/21 جهت اعالم نظر صریح و تجویز ) دستور مواد 101- اصالحی قانون 
ش�هرداریها – ماده 154-اصالحی قانون ثبت( به شهرداری ارسال گردیدکه 
منجر به جوابيه شماره شهرداری)) که شهرداری طی نامه 101/10/44939 مورخ 
1400/09/22 وارده به شماره 36220 مورخ 1400/09/23 (( گردید که ضمن اعالم 

بالمانع بودن افراز نقشه ترسيمی تائيد )مهر برجسته – امضاء( و اعاده گردید.
فروعات 21371 فرعی و 21372 فرعی توس�ط بایگانی بمنظور دو قطعه مورد 
تقاضا منظور شد.) که قطعه یک در سهم متقاضی و قطعه دو جهت مالک مشاعی 

در نظر گرفته شده است(
باتوجه به موارد مطروحه بشرح ذیل قطعات مفروزه تبيين و تشریح می گردد:

حدود قطعات افرازی
قطعه یک: ششدانگ یک قطعه زمين مساحت 28612.13 مترمربع ) باستثناء 
یک قطعه محاط درآن بمساحت 1000.11 مترمربع ( بشماره 21371 فرعی از 1047 

فرعی از 93-اصلی بخش یک حومه
حدود قطعات افرازی

قطعه یک: یک قطعه زمين ش�ماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و یک 
فرعی از نود و سه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یک هزار و چهل و هفت 
فرعی قطعه یک افرازی واقع در بخش یک حومه حوزه ثبتی کرمانشاه استان 
کرمانشاه به مس�احت )28612/13( بيست و هشت هزار و ششصد و دوازده 
متر و سيزده دسيمتر مربع که قطعه دوم به مساحت )1000/11( یکهزار متر و 
یازده دس�يمتر مربع در داخل آن محاط می باش�د و مساحت آن از مساحت 
قطعه یک کس�ر می گردد: شماال فاقد حد، شرقا در چهل قسمت که قسمت 
هفتم آن شمالی است. اول مرزیست بطول)90/67( نود متر و شصت و هفت 
سانتيمتر به شماره باقيمانده هفده فرعی دوم مرزیست بطول )6/46( شش 
متر و چهل و شش سانتيمتر به شماره باقيمانده هفده فرعی سوم مرزیست 
بطول )11/16( یازده متر و شانزده سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت 
فرعی چهارم مرزیست بطول بطول)9/12( نه متر و دوازده  سانتيمتر به شماره 
یک هزار و نود و هشت فرعی پنجم مرزیست بطول)10/31( ده متر و سی و یک 
سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی ششم مرزیست بطول )20/61( 
بيست متر و شصت و یک س�انتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی 
هفتم مرزیست بطول )0/46( چهل و شش سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و 
هشت فرعی هشتم مرزیست بطول)1/85( یک متر و هشتاد و پنج سانتيمتر 
به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی نهم مرزیست بطول )18/70( هجده متر 
و هفتاد سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی دهم مرزیست بطول 
)18/57( هجده مترو و پنجاه و هفت سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت 
فرعی یازدهم مرزیست بطول)4/70( چهار متر و هفتاد سانتيمتر به شماره 
یک هزار و نود و هشت فرعی دوازدهم مرزیست بطول)15/93( پانزده متر و 
نود و سه  سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی سيزدهم مرزیست 
بطول)20/60( بيست متر و شصت سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت 
فرعی چهاردهم مرزیست بطول)10/32( ده مترو سی و دو سانتيمتر به شماره 
یک هزار و نود و هشت فرعی پانزدهم مرزیست بطول )20/62(بيست متر و 
شصت و دو سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی شانزدهم مرزیست 
بطول)16/44( شانزده متر و چهل و چهار سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و 

هشت فرعی هفدهم مرزیست بطول )67/88( شصت و هفت متر و هشتاد 
و هشت سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی هجدهم مرزیست 
بطول)20/56( بيست متر و پنجاه و شش سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و 
هشت فرعی نوزدهم مرزیست بطول)20/91( بيست متر و نود و یک  سانتيمتر 
به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی بيستم مرزیست بطول )16/21( شانزده 
متر و بيست و یک سانتيمتر به شماره یک هزار و نود و هشت فرعی بيست و 
یکم مرزیست بطول )9/29( نه متر و بيست و نه سانتيمتر به شماره یک هزار و 
شصت و چهار فرعی بيست و دوم مرزیست بطول )21/23(بيست و یک متر و 
بيست و سه سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بيست و سوم 
مرزیست بطول )69/59( شصت و نه متر و پنجاه و نه سانتيمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی بيست وچهارم مرزیست بطول)10/96( ده متر و 
نود و شش سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بيست و پنجم 
مرزیست بطول )15/92(پانزده متر و نود و دو سانتيمتر به شماره یک هزار و 
شصت و چهار فرعی بيست و ششم مرزیست بطول)5/43( پنج متر و چهل و 
سه سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بيست و هفتم مرزیست 
بطول )21/34( بيست و یک متر و سی وچهار سانتيمتر به شماره یک هزار و 
ش�صت و چهار فرعی بيست و هشتم مرزیس�ت بطول)8/55( هشت متر و 
پنجاه و پنج سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی بيست و نهم 
مرزیست بطول)50/21( بيست و یک مترو پنجاه سانتيمتر به شماره یک هزار 
و شصت و چهار فرعی سيم مرزیست بطول )1/13( یک متر و سيزده سانتيمتر 
به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و یکم مرزیست بطول )20/15( 
بيس�ت متر و پانزده سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی 
و دوم مرزیس�ت بطول)8/80( هش�ت متر و هشتاد سانتيمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی سی و سوم مرزی است بطول)20/02( بيست متر 
و دو سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و چهارم)92/8( 
هشت متر و نود و دو سانتيمتر  به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و 
پنجم مرزیست بطول )11/36( یازده متر و سی و شش سانتيمتر به شماره یک 
هزار و شصت و چهار فرعی سی و ششم مرزیست بطول)8/54( هشت متر و 
پنجاه و چهار سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و هفتم 
مرزیس�ت بطول )9/04 (نه متر و چهار سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت 
و چهار فرعی سی و هشتم مرزیست بطول)10/70( ده متر و هفتاد سانتيمتر 
به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی سی و نهم مرزیست بطول )19/58(
نوزده متر و پنجاه و هشت سانتيمتر به شماره یک هزار و شصت و چهار فرعی 
چهلم مرزی است بطول)21/17( بيست و یک متر و هفده سانتيمتر به شماره 
یک هزار و شصت و چهار فرعی، جنوبا مرزیست بطول)47/12( چهل و هفت 
متر و دوازده س�انتيمتر به معبر، غربا در چهل و هفت قس�مت اول مرزیست 
بطول)11/89( یازده متر و هشتاد و نه سانتيمتر به معبر دوم مرزیست بطول 
)19/28( نوزده متر و بيست و هشت سانتيمتر به شماره شانزده فرعی سوم 
مرزیست بطول)9/41( نه متر و چهل و یک سانتيمتر به شماره شانزده فرعی 
چهارم مرزیست بطول)19/54( نوزده متر و پنجاه و چهار سانتيمتر به شماره 
شانزده فرعی پنجم مرزیست بطول)8/39( هشت متر و سی و نه سانتيمتربه 
شماره شانزده فرعی ششم مرزیست بطول)20/02( بيست متر و دو سانتيمتر 
به شماره شانزده فرعی هفتم مرزیست بطول)6/89( شش متر و هشتاد و نه 
سانتيمتر به ش�ماره شانزده فرعی هشتم مرزیست بطول )67/40( شصت و 
هفت متر و چهل سانتيمتر به شماره شانزده فرعی نهم مرزیست بطول)19/56( 
نوزده  متر و پنجاه و شش سانتيمتربه شماره شانزده فرعی دهم مرزیست بطول 
)21/08( بيست و یک متر و هشت سانتيمتربه شماره شانزده فرعی یازدهم 
مرزیست بطول)14/83( چهارده متر و هشتاد و سه سانتيمتر به شماره شانزده 
فرعی دوازدهم مرزیس�ت بطول)37/87( سی و هفت متر و هشتاد و هفت 
سانتيمتر به شماره شانزده فرعی سيزدهم مرزیست بطول )2/92( دو متر و 
نود و دو سانتيمتربه شماره شانزده فرعی چهاردهم مرزیست بطول)1/37( 
یک متر و سی و هفت  سانتيمتربه ش�ماره شانزده فرعی پانزدهم مرزیست 
بطول)8/56( هشت متر و پنجاه و شش س�انتيمتر به شماره شانزده فرعی 

شانزدهم مرزیست بطول ) 18/89( هجده متر و هشتاد و نه سانتيمتربه شماره 
شانزده فرعی هفدهم مرزیست بطول )2/23( دو متر و بيست و سه سانتيمتربه 
شماره شانزده فرعی هجدهم مرزیس�ت بطول)9/21( نه متر و بيست و یک 
سانتيمتربه شماره شانزده فرعی نوزدهم مرزیست بطول)11/91( یازده متر و 
نود و یک سانتيمتر به شماره شانزده فرعی بيستم مرزیست بطول )25/43( 
بيست و پنج متر و چهل و سه سانتيمتر به شماره شانزده فرعی بيست و یکم 
مرزیس�ت بطول)2/92( دو متر و نود و دو سانتيمتربه شماره شانزده فرعی 
بيس�ت و دوم مرزیست بطول)3/13( سه متر و س�يزده سانتيمتربه شماره 
شانزده فرعی بيست و سوم مرزیست بطول)33/42( سی وسه متر و چهل و 
دو سانتيمتربه شماره شانزده فرعی بيست و چهارم مرزیست بطول)2/53( 
دو متر و پنجاه و سه سانتيمتربه شماره شانزده فرعی  بيست و پنجم مرزیست 
بطول)12/20( دوازده متر و بيست سانتيمتر به شماره شانزده فرعی بيست 
و شش�م مرزیس�ت بطول)4/94( چهار متر و نود و چهار سانتيمتر به شماره 
شانزده فرعی  بيس�ت و هفتم مرزیست بطول)16/06( ش�انزده متر و شش  
سانتيمتر به شماره ش�انزده فرعی  بيست و هشتم مرزیست بطول )20/99( 
بيست متر و نود و نه سانتيمتر به شماره شانزده فرعی بيست و نهم مرزیست 
بطول)10/78( ده متر و هفتاد و هشت سانتيمتر به شماره شانزده فرعی سيم 
مرزیست بطول)19/31( نوزده متر و س�ی و یک سانتيمتر به شماره شانزده 
فرعی سی و یکم مرزیست بطول)1/68( یک متر و شصت و هشت سانتيمتر 
به شماره شانزده فرعی سی و دوم مرزیست )21/00( بيست و یک متر به شماره 
شانزده فرعی سی و سوم مرزیست بطول )10/06( ده متر و شش سانتيمتر به 
شماره شانزده فرعی سی وچهارم مرزیست بطول)19/49( نوزده متر و چهل 
و نه س�انتيمتر به شماره شانزده فرعی س�ی و پنجم مرزیست بطول )1/49( 
یک متر و چهل و نه سانتيمتر به شماره شانزده فرعی سی و ششم مرزیست 
بطول)13/09( سيزده متر و و نه سانتيمتر به شماره شانزده فرعی سی و هفتم 
مرزیست بطول )7/85( هفت متر و هشتاد و پنج  سانتيمتربه شماره شانزده 
فرعی سی و هشتم مرزیست بطول )19/35( نوزده متر و سی و پنج سانتيمتر 
به شماره شانزده فرعی سی و نهم مرزیست بطول)41/87( چهل و یک متر و 
هشتاد و هفت سانتيمتر به شماره شانزده فرعی چهلم مرزیست بطول)10/41( 
ده متر و چهل و یک سانتيمتر به شماره شانزده فرعی چهل و یکم مرزیست 
بطول)20/94( بيست متر و نود و چهار سانتيمتر به شماره شانزده فرعی چهل 
و دوم مرزیست بطول)3/17( سه متر و هفده سانتيمتر به شماره شانزده فرعی 
چهل و سوم مرزیست بطول )17/76( هفده متر و هفتاد و شش سانتيمتر به 
شماره شانزده فرعی چهل و چهارم مرزیست بطول)10/47( ده متر و چهل و 
هفت سانتيمتر به شماره شانزده فرعی چهل و پنجم مرزیست بطول)6/15( 
ش�ش متر وپانزده سانتيمتر به شماره شانزده فرعی چهل و ششم مرزیست 
بطول)14/79( چهارده متر و هفتاد و نه س�انتيمتر به ش�ماره شانزده فرعی 
چهل و هفتم مرزیست بطول)8/88( هشت متر و هشتاد و هشت سانتيمتر 

به شماره شانزده فرعی،
قطعه دو: یک قطعه زمين شماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و دو فرعی از 
نود فرعی از نود و سه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یک هزار و چهل و هفت 
فرعی قطعه دو تفکيکی واقع در بخش یک حومه حوزه ثبتی کرمانشاه استان 

کرمانشاه به مساحت)1000/11( یک هزار متر و یازده دسيمتر مربع. 
محاط در قطعه اول افرازی: ش�ماال مرزیس�ت بطول)7/36( هفت متر و سی و 
شش سانتيمتر به شماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و یک فرعی، شرقا 
در دو قس�مت اول مرزیست بطول)26/53( بيس�ت و شش متر و پنجاه و سه 
سانتيمتر به شماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و یک فرعی دوم مرزیست 
بطول)82/85( هشتاد و دو متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به شماره بيست و یک 
هزار و س�يصد و هفتاد و یک فرعی، جنوبا مرزیست بطول)6/22( شش متر و 
بيست و دو سانتيمتر به شماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و یک فرعی، 
غربا مرزیست بطول)108/84( یکصد و هشت متر و هشتاد و چهار سانتيمتر به 

شماره بيست و یک هزار و سيصد و هفتاد و یک فرعی.
نماینده ثبت: دکه ای نقشه بردار ثبت: اخالقی   

قوه قضایيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
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 )CPI( بعد از اعالم ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده
امريكا و افزايش ۷ درصدي آن كه كمتر از پيش بيني 
معامله گران بازار بود، قيمت بيت كوي��ن و اتريوم در 
طي چند ساعت، افزايش قابل توجهي داشت. اگرچه 
پس از آن، قيمت ها اصالح داش��ت و باز هم به مرز ۴۲ 
هزار دالر رسيد، اما افزايش قيمت ها در شرايطي كه 
تحليل گران انتظار داشتند افزايش نرخ تورم امريكا، 
س��قوط ارزهاي ديجيتال را رقم بزند، نش��ان داد كه 
اين موضوع آنقدر هم ترس��ناك نبود و اكنون به نظر 
مي رسد كه خريداران در محدوده ۴۰,۰۰۰ دالر يك 
حمايت دارند. بيت كوين كه هفته وحشتناكي را براي 
معامله گران خود رقم زده بود، با افزايش قيمت نسبي 
به باالترين قيمت خود در يك هفته گذش��ته رسيد. 
قيمت بزرگ تري��ن ارز ديجيتال ك��ه چندي پيش، 
براي اولين بار از س��پتامبر )ش��هريور( تاكنون به زير 
۴۰,۰۰۰ دالر س��قوط كرده بود، در روزهاي گذشته 
تا ۴۳,۷۰۰ دالر هم رس��يد و البته پس از آن از صعود 
بازماند و البته همچنان در نمودار قيمت آن افتي ۵.۲ 
درصدي نسبت به ابتداي سال جديد را شاهد هستيم. 
احتمااًل دليل اين رشد قيمتي، انتشار گزارش وزارت 
كار اياالت متحده در روز چهارش��نبه باشد كه نشان 
داد ش��اخص قيمت مصرف كننده )CPI( كه يكي از 
اصلي ترين ش��اخص هاي اندازه گيري تورم است، در 
ماه دس��امبر )آذر( به ۷ درصد افزايش يافته اس��ت. 
هر چند اين ش��اخص به باالترين مقدار خود از اوايل 
دهه ۱۹۸۰ تاكنون رسيده است، زمزمه هايي درباره 
افزايش آن، موجب افت ش��ديد قيمت  در هفته هاي 
گذشته شده بود. افزايش مقدار اين شاخص مي توانست 
موجب فشار بيشتر به فدرال رزرو براي ايجاد شرايط 
انقباض اقتصادي شود. تعداد زيادي از سرمايه گذاران از 
بيت كوين به عنوان سپري در برابر تورم سريع استفاده 
مي كنند و از زماني كه ف��درال رزرو چاپ پول را آغاز 
كرد )بيش از ۴ تريليون دالر تاكنون( و پس از شيوع 
ويروس كرونا در مارس ۲۰۲۰ )اسفند ۱۳۹۸(، قيمت 
اين ارز ديجيتال در مجموع صعودي بوده است. متي 
گرينسپن، بنيانگذار شركت تحليل ارزهاي ديجيتال 
و ارزهاي خارجي كوانتوم اكونوميكس، چهارش��نبه 
در خبرنامه خود نوش��ت: »ممكن است واكنش بازار 
ب��ه اخبار جديد كمي گيج كننده به نظر برس��د؛ زيرا 

مي بينيم كه ارزهاي ديجيتال رشدي صعودي دارند. 
به نظر مي رسد خيال س��رمايه گذاران از فدرال رزرو 
آسوده شده است.« همچنين به دليل كاهش نگراني 
از سياست هاي فدرال رزرو در مقابل تورم، بازار سهام 
اي��االت متحده نيز با افزايش قيمت بس��ته ش��د. در 
ب��ازار آلت كوين ها نيز، قيمت »ني��ر پروتكل« در روز 
چهارشنبه به باالترين حد خود رسيد؛ زيرا نشانه هايي 
مبني بر ارزش گذاري كمتر از ميزان واقعي بالك چين 
رو به رشد آن به چشم مي خورد. برخي از تحليلگران بر 
اساس چندين معيار درباره ارزش  نيز هشدار داده اند 
و آن را مبهم دانس��تند. همچنين توجه بيش از حد 
روي يك��ي ديگر از توكن هاي مع��روف بالك چيني 
يعني فانتوم، بازار معامالت آن را مشّوش كرده است. 
ارزش اتريوم نيز با ۴.۲ درصد افزايش طي ۲۴ ساعت 
گذشته به حدود ۳,۳۷۰ دالر رسيده است. با توجه به 
سيگنال »فروش بيش از حد« مي توان استنباط كرد 
كه خريداران در محدوده ۴۰,۰۰۰ دالر يك حمايت 
دارند. باالترين قيمت بيت كوين در ماه نوامبر )آبان( 
و در ح��دود ۶۹,۰۰۰ دالر ب��ود و پ��س از كاهش ۳۰ 
درصدي، بار ديگر قيمت رو به بهبودي اس��ت. مشابه 
آنچه در اواخر دس��امبر )آ ذر( رخ داد، شاخص قدرت 
نسبي )RSI( در نمودار چهار ساعته به سطوح بيش 
از حد خريد نزديك مي شود. هرچند اين شاخص در 
نمودار روزانه همچنان از س��طوح فروش بيش از حد 
فاصله مي گيرد كه يعني خريداران مي توانند هم چنان 
انتظار افت قيمت را داشته باشند. در مجموع با توجه 
به روند نزولي كوتاه مدت، به نظر مي رس��د صعود در 
منطقه ۴۵,۰۰۰ تا ۴۸,۰۰۰ دالر با مقاومت مواجه و 
محدود شود. نمودارهاي هفتگي و ماهانه، هم چنان از 
افت قيمت حكايت دارند؛ در نتيجه افزايش قيمت در 

حال حاضر محدود خواهد بود.

  بيت كوين و قيمت ۷۵,۰۰۰ دالري؛ به لطف 
سرمايه گذاران نهادي

با وجود اين، مديرعامل بانك س��با )SEBA( معتقد 
است كه سرمايه گذاران نهادي، قيمت بيت كوين را تا 
۷۵,۰۰۰ دالر افزايش مي دهند. مديرعامل موسسه 
مالي سبا، بانك مستقر در سوييس، پيش بيني هاي 
خود را براي بيت كوين در س��ال مي��الدي جديد به 

اشتراك گذاشت. گويدو بوهلر مي گويد: »ما معتقديم 
كه روند قيمت، صعودي خواهد بود. مدل هاي ارزيابي 
داخلي ما در ح��ال حاضر قيمت هر بيت كوين را بين 
۵۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ دالر پيش بيني مي كنند.« بوهلر 
در مصاحبه اي توضيح داد كه در س��با، اس��تخرهاي 
دارايي به دنبال زمان مناسب براي سرمايه گذاري اند. با 
اين حال، آنها نيازمند سرمايه پذيران مناسب و مقررات 
الزم براي استقرار سرمايه خود نيز هستند. در پاسخ اين 
پرسش كه بيت كوين امسال به باالترين حد قيمتي 
خود خواهد رس��يد يا خير، بوهلر مي گويد كه مساله 
اصلي، زمان رسيدن بيت  كوين به باالترين قيمت خود 
است و نه امكان وقوع آن. او خاطرنشان كرده است كه 
تس��لط ۴۰ درصدي بيت كوين براي سرمايه گذاران 
بسيار مهم اس��ت. اين مصاحبه در كنفرانس كريپتو 
فايننس در سنت موريتز سوييس و در حضور فعاالن 
بازار ارزهاي  ديجيتال ك��ه از اقصي نقاط جهان گرد 
هم آمده بودند، انجام شد. مديرعامل لجر با بوهلر در 
اين زمينه اندك اختالف نظري دارد. در همان جلسه 
پاسكال گوتيه، ضمن پذيرش رسيدن بيت كوين به 
باالتري��ن قيمت خود، س��رمايه گذاران ُخرد را عامل 
رشد قيمت مي داند. بانك سبا به عنوان يك موسسه 
مالي عالقه مند به ارزهاي ديجيتال شناخته مي شود. 
اين بانك چندي پيش يك دور »سرمايه گذاري سري 
C« به مبلغ ۱۱۰ ميليون فرانك س��وييس )معادل 
۱۱۹ ميليون دالر( با مشاركت صرافي FTX و شركت 
معامالتي آالمدا ريسرچ داشته است. در اكتبر )مهر( 
سال گذشته، اين بانك اعالم كرد كه مشتريان بزودي 
قادر خواهند بود از دارايي هاي ديجيتال انباشت شده 
خود، بهره دريافت كنند. به اعتقاد بوهلر كه خود يكي 
از طرفداران ارزهاي ديجيتال اس��ت، فناوري پشت 

بيت كوين تعريفي جديد از علم مالي ارايه مي دهد.

  اس�تقبال كس�ب وكارها از پرداخ�ت ب�ا 
ارزهاي ديجيتال

در سال گذشته دارندگان ارزهاي ديجيتال و سايرين، 
تقاضاي باالي��ي براي پرداخ��ت با ارزه��اي ديجيتال 
داشته اند، هرچند مطالعات نشان مي دهد كه حدود نيمي 
از افراد معتقدند تعداد كس��ب وكارهايي كه از پرداخت 
در قالب رمزارزها پشتيباني مي كنند كافي نيست. اين 

وضعيت ممكن اس��ت بزودي تغيير كند. نظرس��نجي 
ويزا نش��ان مي دهد ك��ه ۲۴ درصد از كس��ب وكارهاي 
متوس��ط و كوچك )SMB( آمادگي پذيرش پرداخت 
با ارزهاي ديجيتال را دارند. دارندگان ارزهاي ديجيتال 
مي خواهند از دارايي هاي خود براي خريد استفاده كنند 
و فروش��گاه هاي سراس��ر جهان از اين امر آگاه اند. از هر 
چهار كسب وكار متوس��ط يا كوچك كه در نظرسنجي 
ويزا شركت كرده اند، يكي از آنها در حال برنامه ريزي براي 
پذيرش پرداخت  با ارزهاي ديجيتالي مانند بيت  كوين 
اس��ت. در همين مطالعه، ۷۳ درصد از پاسخ دهندگان 
اظهار داش��تند كه پذيرش گزينه هاي جديد پرداخت 
ديجيتال، عامل كليدي براي رش��د كسب وكار در سال 
جديد خواهد بود. ۲۲۵۰ نفر از مديران كسب وكارهاي 
كوچك از كشورهايي چون امارات متحده عربي، هنگ 
كنگ، اياالت متح��ده و كانادا در اين مطالعه ش��ركت 
كرده اند. از ميان اين پاسخ دهندگان، ۸۲ درصد گفته اند 
كه در سال جديد، شكلي از گزينه هاي پرداخت با ارزهاي 
ديجيتال را براي مشتريان فراهم خواهند كرد. همچنين 
در اين نظرسنجي، ۱۵۰۰ مشتري بزرگ سال از ۹ كشور 
مختلف حضور داشتند. نيمي از اين افراد انتظار دارند طي 
۱۰ سال آينده استفاده از پول نقد را به صورت كامل كنار 
بگذارند. ۴۱ درصد از اين افراد هم تجربه منصرف شدن از 

خريد خود، پس از آگاهي از موجود نبودن گزينه پرداخت 
ديجيتال در فروشگاه هاي فيزيكي مختلف را داشته اند. 
تقاضا براي پرداخت با ارزهاي ديجيتال به مشاغل كوچك 
محدود نمي ش��ود. چندي پيش كاربران با ش��ركت در 
نظرسنجي توييتري برايان چس��كي، هم بنيان گذار و 
مديرعامل پلتفرم ايربي ان بي، اظهار داشتند كه قابليت 
پرداخت با ارزهاي ديجيتال اصلي ترين خواس��ته  آنان 
است. در حالي كه اكثر كسب وكارها هنوز در حال بررسي 
مزايا و معايب فراهم آوردن گزينه پرداخت با استفاده از 
ارزهاي ديجيتال هستند، رس��توران كريپتو استريت 
در ايالت فلوريدا، نه تنها پرداخت با اس��تفاده از ارزهاي 
ديجيت��ال اصلي را فراهم كرده اس��ت، بلكه پرداخت با 
دارايي هاي ديجيتالي از قبيل ميم كوين ها و شت كوين ها 
را نيز مي پذيرد. همچنين مارك كوبان، ميليارد معروف 
و مالك باشگاه داالس ماوريكس، با حضور در پادكستي 
به ميزباني جان اس��توارت، گفته است كه ۸۰ درصد از 
س��رمايه گذاري هاي جديدي كه انجام مي دهد بر روي 
ارزهاي ديجيتال و پروژه هاي مرتبط با آن است و كمتر 
بر روي كسب وكارهاي سنتي متمركز است. او همچنين 
صنعت كريپتو را با روزهاي اوليه اينترنت مقايسه كرده 
و گفته است كه اين صنعت هنوز در دوران كودكي خود 

به سر مي برد.
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توافق و واقعيت جهاني شدن
 عرصه جهاني جلو گيري مي كند. هزينه هاي تجاري 
در كشور ما در بخش هاي مختلف متفاوت است، عالوه 
بر ابعاد پولي، »در حمل و نقل، بيمه و ساير هزينه ها«، 
داراي ساير هزينه هاي غيرمحس��وس كه دربردارنده 
هزينه هاي اطالعاتي، موانع غير پولي »مقررات، صدور 
مجوز و...« قراردادهاي ناايمن و ضعيف اداري - جاري كه 
منجر به عدم اطمينان مي شود، هستند. اين موانع تجاري 
مي تواند بسيار بيشتر از موانع تعرفه اي مشكل ساز شود. 
در بخش هايي با زنجيره ارزش پيچيده مانند وس��ايل 
نقليه موتوري، رايانه، ماشين آالت، و... هزينه هاي تجاري 
»غيرتعرفه اي« بيش از ۴ برابر تعرفه ها است. در برخي 
كاالهاي تجاري مانند كشاورزي، مواد معدني و چوب 
اين هزينه هاي تجاري معموال كمتر است. اتخاذ سياست 
صنعتي كه درواقع هم��ه اقدامات مبتني بر چارچوب 
استراتژي توسعه صنعتي را شامل مي شود و به  معناي 
هدايت تخصيص منابع به  س��وي بخش هاي صنعتي 
با هدف بهبود عملك��رد رفاهي اقتصادي در بلندمدت 
اس��ت. يك برنامه راهبردي در راستاي جهاني شدن 
موفق براي كشور است. به تعبير ديگر سياست صنعتي 
با تحريك طرف عرضه فعاليت صنعتي، بر رشد اقتصادي 
موفقيت آميز متمركز مي شود. تقويت رقابت پذيري 
بين المللي، نوس��ازي س��اختار صنعتي، دستيابي به 
مزيت هاي نس��بي پويا از طريق كمك به رشد سريع 
صنايع بالقوه و تصحيح موارد شكست بازار از اهداف اين 

سياست به  شمار مي آيند. 
۴( الزم به ذكر اس��ت اتخاذ سياست صنعتي با اتخاذ 
سياس��ت در بخش صنعت متفاوت اس��ت. سياست 
صنعتي همه اقدامات دولت »اع��م از مقررات گذاري، 
كاه��ش تصدي گري، تس��هيالت مال��ي و...« را كه با 
جهت گيري تحول صنعتي رخ مي دهد دربرمي گيرد. 
البته، به رغم گستردگي استفاده از سياست هاي صنعتي 
در دنياي امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سياست ها 
مناقشه وجود دارد. با اين وجود يك وفاق كلي در ارتباط 
با ايجاد محيط مطلوب براي صنعتي ش��دن از طريق 
حاكميت قانون، ثبات اقتصاد كالن، آزادي اقتصادي، 
ايجاد رقابت سالم و شفاف، تحول در سيستم آموزش 
به  سوي مهارت پروري، تامين عمومي آموزش، حقوق 
مالكيت تضمين شده، توسعه شركت هاي دانش بنيان، 
شكستن و رفع هرگونه انحصار، جذب سرمايه گذاري 
خارجي، انتقال تكنولوژي، حذف موانع توليد و كسب و 
كار و اجراي قانوني قراردادها، الزمه حضور موثر كشورمان 

در نظام زنجيره ارزش جهاني است.

قيمت گذاري دستوري 
برنده اي ندارد

 ش��ركت درآمدي نداشته باشد و مدام زيان شناسايي 
كند توانايي اجراي طرح توسعه و بهبود اوضاع را ندارد 
و همچنان در يك سيكل معيوب قرار مي گيرد. اما اگر 
آزادسازي قيمت رخ بدهد، مي توانيم به واسطه  اجراي 
طرح هاي توسعه  خوب شاهد افزايش كيفيت خودروها 
و افزايش سرعت توليد را باشيم. همچنين نبايد فراموش 
كنيم كه اين افزايش كيفيت خودروها مس��لما باعث 
كاهش مرگ و مير ناش��ي از حوادث جاده اي و بهبود 
اوضاع زيست محيطي مي شود كه اين مورد ديگر قابل 
ارزش گذاري نيست. عالوه بر قيمت گذاري دستوري 
نكته مهم ديگري كه بايد به آن دقت ش��ود تاثير قابل 
توجه تحريم ها بر اين صنعت است كه توانايي افزايش 
معنادار كيفيت و توليد را كاهش مي دهد. اما اگر توافقي 
در مذاكرات رخ بدهد قطعا در اين صنعت با وارد شدن 
تكنولوژي هاي روز دنيا و ارتباط با خودروس��ازي هاي 
برتر جهان ش��اهد بهبود اوضاع در بلندمدت خواهيم 
بود. در نهايت اين قيمت گذاري دستوري در بلندمدت 
برنده اي ندارند و توليدكننده، سهامدار، مصرف كننده و 
حتي دالل همگي در وضعيت باخت اما با نسبت هاي 
مختلف قرار دارند و ممكن است دالل ها اين باخت كمتر 
نسبت به بقيه را برد تصور كنند كه توهمي بيش نيست.

رشد قيمت  بيت كوين بعد از انتشار نرخ تورم امريكا، نگراني ها را از سقوط ناگهاني بازار رمزارزها كاهش داد

تثبيت بيت كوين در محدوده ۴۲ هزار دالر

آخرين هدف گذاري براي توسعه فيبر نوري چيست؟
به گفته معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، تحقق 
۸۰ درصدي دسترس��ي پهن باند ثابت خانوارها تا پايان 
سال ۱۴۰۳ به عنوان يكي از پروژه هاي اولويت دار وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، در صورتي ممكن مي شود 
كه همه بازيگران و فعاالن حوزه ICT در آن نقش داشته 
باش��ند و تمامي كارها به صورت موازي پي��ش برود. به 
گزارش ايس��نا، براس��اس مصوبه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي تا س��ال ۱۴۰۴ بايد ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ 
درصد كسب وكارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابيت برثانيه 
به پهن باند ثابت دسترسي داشته باشند و دسترسي ۲۰ 
ميليون خانوار و ۵ ميليون كس��ب وكار تا سال ۱۴۰۴ به 
اينترنت پهن باند ثابت بايد بر بستر فيبر نوري شكل بگيرد. 
اين در حالي است كه طبق آمار سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي تا پايان س��ه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، 
مشتركان خانگي و تجاري ارتباطات پهن باند ثابت، ۱۰ 
ميليون و ۶۶۱ هزار و ۲۴۸ نفر را شامل  مي شود. از طرفي 
درواقع، ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت ثابت در حال 

حاضر دچار مشكالتي هس��تند كه موجب شده تمايل 
كاربران به استفاده از اينترنت موبايل بيشتر از اينترنت 
ثابت خانگي باشد و اين موضوع نه تنها موجب از دست 
رفتن مشتريان شركت هاي FCP مي شود، بلكه به اعتقاد 
مس��ووالن حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را 
كند مي كند. در حال حاضر مس��ووالن حوزه ارتباطات 
متفق القول معتقدند يكي از پايين ترين ش��اخصه هاي 
ارتباط��ي در حوزه اينترنت ثابت اس��ت كه اين موضوع 
بايد تغيير كند. از زمان شروع دولت سيزدهم هم عيسي 
زارع پور - وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - به موضوع 
توس��عه اينترنت ثابت تاكيد كرده و گفته بود: متاسفانه 
ريل گذاري ارتباطي در يك دهه اخير به سمتي پيش رفته 
كه كفه ترازوي توسعه شبكه همراه سنگين تر از شبكه 
ثابت بوده است. براي توسعه ارتباطات ثابت و دسترسي 
عموم مردم در سراسر كشور به شبكه امن، پايدار، پرسرعت 
و ارزان باي��د يك عزم و اراده ملي ش��كل بگيرد و نهضت 
فيبركشي در كشور راه بيفتد. برنامه ريزي و راهبري توسعه 

زيرساخت هاي ارتباطي پر سرعت و با كيفيت پهن باند 
ثابت با تاكيد بر بستر فيبر نوري )FTTX( نيازمند برنامه 
مدون با پيش بيني موانع و الزامات آن است و البته به نظر 
مي رسد اولويت اصلي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فيبر نوري و ارتقاي كيفيت 
شبكه سيار كشور است و توسعه هر دو حوزه كاماًل به هم 
مرتبط اس��ت و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه 
پيدا نكند، حوزه ارتباطات سيار نيز در آينده اي نزديك 

دچار بحران مي شود. 

  پيش نويس مصوبه توسعه فيبر نوري 
تدوين شد

در اين راستا به نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، صادق عباسي شاهكوه -رييس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي- در نشس��ت هم انديشي 
توسعه زيرساخت هاي ارتباطي پهن باند ثابت با تاكيد بر 
توسعه فيبر نوري )FTTx( عالم كرد: پيش نويس »اصول 
حاكم بر تقسيم كار و حمايت از توسعه شبكه دسترسي 
مبتني بر فيبر نوري« با مش��اركت دارن��دگان پروانه، 
فعاالن بازار و صاحبنظران حوزه ICT به عنوان يكي از 
پروژه هاي اولويت دار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
تدوين شده است. در اين پيش نويس سياست هاي كلي 
وزارت ارتباطات، اص��ول كلي احراز صالحيت و تعيين 
دارنده پروانه متعهد، مقررات حمايتي، سياس��ت هاي 
نرخ گذاري، شاخصهاي اندازه گيري ترسيم شده است. 
وي افزود: تحقق ۸۰ درصدي دسترسي پهن باند ثابت 

خانوارها تا پايان سال ۱۴۰۳ به عنوان يكي از پروژه هاي 
اولويت دار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات پيش بيني 
شده است و در اين نشست تمام فعاالن بازار و دارندگان 
پروانه كه از نظر قانوني مي توانند و مي خواهند در عملياتي 
شدن اين پروژه سهيم باشند، حضور دارند تا با مشاركت 
يكديگر بتوانيم نقشه راه تحقق اين هدف را به درستي 
و دقيق، تعري��ف و اجرا كنيم. مع��اون وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكيد كرد: ما به دنبال صدور پروانه يا 
مجوز جديدي براي توسعه فيبر نوري نيستيم و هدف 
ما استفاده از پتانسيل دارندگان پروانه فعلي است تا هم 
سرمايه گذاري موازي ش��كل نگيرد و هم با تقسيم كار 
بتوانيم به تحقق اين هدف در بازه زماني مشخص شده 
سرعت ببخشيم و در عين حال، رقابت در خدمات رساني 

را نيز ايجاد كنيم.

  دسترسي ۲۰ ميليون خانوار به فيبر نوري
 در عرض سه سال

عباسي شاهكوه با بيان اينكه پوشش دسترسي ۲۰ ميليون 
خانوار به فيبر نوري در عرض سه سال كار بسيار سنگيني 
است، عنوان كرد: تحقق اين هدف در صورتي امكان پذير 
است كه همه بازيگران و فعاالن حوزه ICT در آن نقش 
داشته باشند و تمامي كارها و اقدامات به صورت موازي 
پيش برود. وي تصريح كرد: مقررات گذاري در اين حوزه 
نيز صرفًا با هدف اطمينان از اجرا و عمل به تعهدات انجام 
مي ش��ود به هيچ عنوان به دنبال محدود كردن فعاالن 
اين عرصه نيستيم و در صورتي كه بازيگران اين عرصه با 

تفاهم و تعامل بين خودشان براي توسعه ارتباطات ثابت 
تقسيم كار انجام دهند، ما نياز به مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات نداريم و مي توانيم با همان تقسيم كار 
دارندگان پروانه و صرفًا ارايه ضمانت اجرايي براي تحقق 
تعهداتش��ان، توس��عه اين بخش را پيش ببريم. در اين 
نشس��ت مديران عامل اپراتورهاي ثابت، سيار، شركت 
مخابرات ايران، ديدگاه ها و نظ��رات خود را درباره موارد 
پيش بيني ش��ده در پيش نويس مصوبه اصول حاكم بر 
تقسيم كار و حمايت از توسعه شبكه دسترسي مبتني بر 
فيبر نوري و موانع پيش روي آن مطرح كردند. معاونين 
رگوالتوري، مديران عامل اپراتورهاي ثابت و سيار، شركت 
مخابرات ايران در اين نشست حضور داشتند و ديدگاه ها و 
نظرات خود را درباره موارد پيش بيني شده در پيش نويس 
مصوبه اصول حاكم بر تقسيم كار و حمايت از توسعه شبكه 
دسترسي مبتني بر فيبر نوري و موانع پيش روي آن مطرح 
كردند. عدم ورود رگوالت��وري به تعرفه گذاري خدمات 
عمده فروشي، حذف موانع در مس��ير سرمايه گذاري و 
توسعه فيبر نوري، پيش بيني مشوق هاي سرمايه گذاري 
براي دارندگان پروانه، تالش براي اصالح فرهنگ مصرف 
عمومي پهن باند، ايجاد تعادل بين مصرف پهن باند ثابت 
و سيار با در نظر گرفتن مشوق در حوزه ارتباطات ثابت، 
رفع موانع تامين تجهيزات، بازنگري و اصالح در مصوبه 
همگرايي )CNSP(، عدم تدوين مقررات محدود كننده 
براي دارندگان پروانه و توجه به تجارب ساير كشورها در 
اجرا و توس��عه فيبر نوري از موضوعات درخواست هايي 

بود كه مطرح شد. 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
پااليشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای 
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980/000/000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار
تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران مي باشد.

19/600/000/000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه
10 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد 
آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.)رزومه( در سامانه ستاد

پس از ارزيابی کيفی مناقصه گران، مستندات دريافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 
زمانی از طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه سوم- آدرس مناقصه گزار
ساختمان اداری -امور كاال 

بديه�ی اس�ت کلي�ه فرآيند برگ�زاری مناقص�ه الکترونيک�ی از طري�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونيکی دولت )س�امانه س�تاد( به نش�انی: 
WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی 

نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمايند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 5037-07731315179 تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

»آگهي ارزيابي كيفي توليد كنندگان/ سازندگان  كاال«
RNP-9905213-MD : فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري تجديد مناقصه عمومي شماره

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( در نظر دارد فراخوان ارزيابی کيفی جهت برگزاری تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي CENTRIFUGAL PUMP WITH MOTOR به شماره:  RNP-9905213-MD و شماره 
فراخوان  2000092447000176  را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کيفی از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوت نامه جهت ساير مراحل 
مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 
گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/10/28 مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت نامه 
از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. الزم به ذكر است به استناد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني، چنانچه در مرحله ارزيابي كيفي مناقصه گران، شركت/

شركتهاي توليد كننده/ سازنده كاال شناسائي شوند، اين شركت از قبول اسناد و مدارك شركتهاي تامين كننده معذور مي باشد.

نوبت اول

شماره مجوز: 14۰۰-۷1۵4 شركت پااليش نفت 
امام خميني )ره( شازند 

»سهامي عام« 

مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:5 روز تا تاريخ 1400/11/05
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: 14 روز تا تاريخ1400/11/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، کيلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پااليش نفت امام خمينی )ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن:  33492840-086يا 086-33492909

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 
مرکز تماس : 021-41934 

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

شناسه آگهي : 1۲۵94۲1

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
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ادامه از صفحه اول|
اين مقام مسوول درباره تاييد كيسه هوايا ايربگ هاي 
خودرو توسط سازمان ملي استاندارد گفت: اينجا بحث 
كاماًل كارشناسي مي شود و فعال نظر كارشناسي پليس 
و نظر كارشناس��ي از حادثه تصادف در بهبهان منتشر 
نشده و در صورت انتشار در كميسيون ها و كارگروه هاي 
تخصصي بررس��ي خواهد ش��د، اما موضوع ايربگ در 
استاندارد اجباري آمده است، ولي خود موضوع ايربگ 
هم مباحثي از قبيل اينكه آيا روشن يا خاموش است؟ 
در چه فضايي و با چه قدرتي؟ شدت ضربه از جلو، پشت 
و بغل، مه آلود بودن و جاده دارد، اما مسووليت و سهم 
تقصير بايد روشن شود و اگر ترك فعل اتفاق افتاده است 

هم بايد برخورد شود. 
وي با بيان اينكه بايد تحولي در حوزه خودرو سازي اتفاق 
بيفتد، تصريح كرد:  در سازمان ملي استاندارد برنامه هاي 
كوتاه م��دت، ميان مدت و بلندمدت را در دس��تور كار 
داريم و پيش بيني مي كنم از اوايل سال آينده بتوانيم 

خودرويي با مولفه هاي جديد وارد بازار كنيم.

  ايمني خودرو ها همچنان پايين
ابوالفضل خلخ��ال عضو هيات علمي دانش��گاه علم و 
صنعت هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: موضوع 
اصلي پايين بودن ايمني خودروهاست و االن آزمون هاي 
تصادف در كش��ور انجام نمي ش��ود، عالوه بر اينكه ما 
تست هاي COP را كه به صورت ساالنه انجام مي شود، 
نمي توانيم بررسي كنيم در تست هاي تاييديه نو هم كه 
براي هر نمونه خودرو انجام مي شود، برخي از خودرو هاي 
داخل كه در حال حاضر توليد مي شوند، استاندارد هاي 
تص��ادف را ب��رآورده نمي كنن��د. به گفت��ه خلخالي، 
آزمون هايي كه در تست خودرو صورت مي پذيرد ساالنه 
انجام نمي ش��ود به عنوان نمونه يك خودرو از شركت 
خودروسازي براي آزمون هاي تصادف ارسال مي شود 
كه همان خودرو آزمون ها را برآورده كرده اس��ت البته 

خيلي از خودرو هاي داخل همان آزمون هاي اي سي آر 
94 و 95 را نگذرانده اند. او گفت: خودرويي را به خارج از 
كشور براي انجام تست مي فرستيم به عنوان نمونه يك 
عدد پژو پارس مي فرستيم كه ممكن است تقويت هاي 
الزم در خودرو انجام شود تا اين خودرو آزمون را بگذراند 
و فرآيند شماره گذاري انجام شود، عالوه بر آن در تست 
COP هم يك نمونه هايي داريم كه در داخل كش��ور 
انجام مي شود كه در آنجا هم خودروساز امكان اصالح 

يك نمونه خودرو را دارد. 

   شرط شماره گذاري خودرو ها
س��رهنگ عين اهلل جهاني، معاون اجتماعي و فرهنگ 
ترافيك پليس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشي مبني 
بر اينكه نگاه پليس راهور به ايمني و استاندارد خودرو 
چيست، گفت: تا زماني كه س��ازمان ملي استاندارد و 

س��ازمان محيط زيس��ت تاييديه هاي خودشان را در 
ارتباط با توليد خودرو و موتور سيكلت به وزارت صمت 
ندهن��د و وزارت صمت به پليس ارس��ال نكند پليس 
خودرو را پالك نخواهد كرد؛ بنابراين ما مكلف هستيم 
اگر اين دو سازمان تاييد كردند، پالك كنيم. او گفت: 
بايستي از اس��فند خودرو هايي را با يورو 5 اروپا توليد 
كنيم، ولي بر اساس خبر هايي كه داريم برخي رايزني 
مي كنند كه اين قانون اجرا نشود و به تعويق بيفتد البته 
اين قانون از سال 97 ابالغ شده است. سرهنگ جهاني 
تصريح كرد: اصال چرا نظام رتبه بندي كيفي در كشور 
براي خودرو ها انجام نمي ش��ود و تا چه زماني بايد اين 
شرايط را تحمل كنيم؟ واقعيت اين است كه خودرو هاي 
داخلي بي كيفيت هستند، ولي پليس مكلف است وقتي 
تاييد شد، شماره گذاري كند، اگر شرايط به همين شكل 
ادامه پيدا كند وضع ايمني و تصادفات بهتر نخواهد شد.

امير حسين قناتي معاون صنايع حمل و نقل سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع هم در ارتباط تلفني با اين 
برنامه در پاسخ به اين پرس��ش كه مسوول استاندارد 
ايمني خودرو كش��ور كيس��ت، گف��ت: در خصوص 
اس��تانداردها، متولي ص��دور و اعالم اس��تاندارد هاي 
اجباري در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است، ولي 
هر دستورالعملي يك ضابط اجرايي و يك اجرا كننده 
 ني��از دارد كه در اي��ن حوزه اجرا كننده ش��ركت هاي 
خودرو ساز هس��تند كه ملزم به اجراي استاندارد هاي 
مصوب شوراي عالي استاندارد هستند و چنانچه رعايت 
نكنند از شماره گذاري خودرو جلوگيري مي شود. وي 
گفت: از 85 اس��تاندارد كه بر اساس اس��تاندارد هاي 
اروپايي مصوب ش��ده است امكانات انجام 9 استاندارد 
را اصال نداريم يعني امكان تست آن وجود ندارد، چون 
اين استاندارد هاي روز اروپاست بنابراين شوراي عالي 
استاندارد تصميم گرفته است فعال اين استاندارد انجام 
نش��ود و خودرو س��از در اين خصوص تصميم گيرنده 

نيست.

  خودرو صفر نماينده 14 نقص فني داشت!
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي هم در ارتباط تصويري با اين برنامه گفت: اگر 
سازمان ملي استاندارد وظايف خود را به خوبي انجام دهد 
به هيچ وجه اين عدم كيفيت كه در بخش خودرو وجود 
دارد اتفاق نمي افتد. روح اهلل عباسپور تصريح كرد: 290 
خودرو تحويل مجلس شوراي اسالمي شده است و در 
اختيار ترابري مجلس قرار گرفت كه براي نمونه خودرو 
دنا پالس صفر در خيابان جمهوري جوش آورد و متوقف 
ش��د. او در ادامه گفت: خودروي پژو پارس TU5  را به 
قيمت 335 ميليون تومان خريداري كردم، اما بعد از يك 
هفته استفاده به مدت دو هفته در تعميرگاه شماره يك 
در خيايان آزادي قرار داشت كه بر اساس برگه تحويلي 

اين خودرو 14 نقص فني دارد.
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توسعه صنعت بانكرينگ در قشم 
مش��اور رييس جمهور و دبير ش��وراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي، جزيره قشم را الگويي بي نظير 
و شاخص از همزيستي ميان مذاهب دانست و گفت: 
ويالهاي منتسب به نهاد رياست جمهوري براي تامين 
هزينه پل خليج فارس و ساير زيرساخت هاي جزيره 
قشم به فروش گذاشته مي شود. سعيد محمد گفت: 
280 ميليون يورو اعتبار براي تكميل پل خليج فارس 
قشم استان هرمزگان مورد نياز است كه با برنامه ريزي 
صورت گرفته و از طريق تهاتر نفتي توسط پيمانكار 
ايراني ساخته مي شود. او تصريح كرد: همچنين براي 
تحقق روياي مردم جزيره در اس��تفاده از آب شرب، 
 از ظرفيت آب ش��يرين كن هاي موج��ود و پرداخت 
مابه التفاوت توسط دولت استفاده شده و اصالح خط 
لوله و اجراي طرح توزيع آب شيرين نيز توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم انجام مي شود. وي، از تقويت و توسعه 
صنعت بانكرينگ در قشم خبر داد و گفت: اين صنعت 
ارزآور و مهم در حوزه خليج فارس با محدوديت هايي 
مواجه است كه با قول مساعد رييس جمهور، مشكالت 
توسعه آن رفع مي شود. دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي ادامه داد: سهامداران طرح بانكرينگ 
در قش��م شرايط مناس��بي براي اقدام ندارند و براي 
توسعه اين صنعت، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري 
و هتلداري در منطقه س��لخ نياز است. سعيد محمد 
تصريح كرد: با انتقال بخش��ي از س��هام كشتيراني 
جمهوري اسالمي به مناطق آزاد و افزايش سهام اين 
منطقه به باالي 50 درصد، اين بخش ها تكميل شده و 
اين صنعت نيز رونق مي گيرد. وي تاكيد كرد: در اولين 
قدم 280 ش��ناور ايران كه در فجيره سوخت گيري 
مي كنند در ايران سوخت گيري مي شوند كه باعث 
توسعه همه جانبه غرب قشم به ويژه رونق اقتصادي، 
اشتغال و ارزآوري مي ش��ود. مشاور رييس جمهور، 
درخصوص نگراني ه��اي تردد خ��ودرو در كيش و 
قشم نيز گفت: به دليل ممنوعيت واردات خودرو به 
كشور، كمبودهايي احساس  شده كه با تزريق 2 هزار 
و 300 خودروي خارجي اين كمبود رفع مي ش��ود و 
باحمايت و تصميم دولت اي��ن خودروهاي وارداتي 
توقيفي به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در اين 
جزاير در دولت مطرح مي شود. سعيد محمد در ادامه 
خاطرنشان كرد: حذف ماليات بر ارزش افزوده، عايدي 
بر سرمايه و ماليات حقوق در مناطق آزاد در دستور كار 
دولت قرار گرفته و به دنبال حذف آن هستيم. وي ادامه 
داد: به قانوني كه درخصوص معافيت 20 ساله مالياتي 
در مناطق آزاد مصوب شده است بايد پايبند باشيم تا 

از فرار سرمايه جلوگيري شود. 

 شروع به كار 
معدن مس كرور عنبرآباد 

 معدن مس كرور با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، 
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد، نماينده مردم سيرجان 
و بردسير و سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي 
استانداري كرمان در خانه ملت و فرماندار و امام جمعه 
عنبرآباد شروع به كار كرد.  مسلم مروجي پيش از ظهر 
24 دي ماه در آيين شروع به كار معدن كرور گفت: معدن 
كرور يكي از بزرگ ترين معادن كشور است. وي مجتمع 
معدني تيتانيوم كهنوج و معدن مس كرور شهرستان 
عنبرآباد را سبب س��از توسعه و اشتعال جنوب استان 
دانست و بيان كرد: در حال حاضر 53 كارخانه صنايع و 
معدني در حوزه جنوب استان كرمان احداث شده است.  
رييس سازمان صمت جنوب استان كرمان اظهار كرد: 
در سال جاري هزار ميليارد طرح در جنوب استان تعريف 
شده كه اشتغال هزار جوان اين خطه در بر داشته است. 
وي ادامه داد: بيش از 2 هزار جواز صنعتي صادر شده كه 
پيشرفت 120 مورد آن باالي 40 درصد است همچنين 
2۶4 واحد صنعتي در جنوب داريم و 10 محصول ما جزو 
محصوالت استراتژيك هستند. مروجي بيان كرد: پايانه 
صادراتي در شهرس��تان جيرفت به فرآوري و صادرات 
محصوالت جنوب اس��تان كمك شاياني مي كند. وي 
تصريح كرد: طي يكس��ال اخير چهار كارخانه مس در 
جنوب اس��تان توس��ط بخش خصوصي احداث شده 
است.  به گزارش ايسنا، اين پروژه با سرمايه گذاري 5 هزار 
ميليارد ريال ساالنه 20 هزار تن كنسانتره مس توليد 
خواهد كرد و همچنين زمينه اش��تغال 300 نفر را نيز 
فراهم مي كند ذخيره قطعي معدن كرور 20 ميليون تن 
و ذخيره احتمالي آن 500 ميليون تن برآورد شده است.

ذوب آهن اصفهان قلب صنعت 
فوالد ايران، نگيني در دشت طبس

ذوب آهن اصفه��ان، قلب صنعت فوالد ايران، نگيني 
در دش��ت طبس و نامي كه حتي براي يك بار هم كه 
شده به گوش اكثر مردم ايران خورده است و از منظر 
بسياري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصاد و صنعت 
كشور، حركت ايران به سمت صنعتي شدن را پي ريزي 
كرد . اين مجتمع عظيم صنعتي نه تنها روياي ايرانيان 
براي دس��تيابي به صنعت فوالد را محقق س��اخت، 
بلكه زمينه ساز شكل گيري ساير واحدهاي فوالدي 
شد و در تولد و رشد ديگر صنايع نيز موثر بود. تربيت 
100 هزار مدير، مهندس و كارگر ماهر در اين دوران، 
چالش كمبود نيروي انساني ماهر در دهه 40 و 50 را 
پوشش داد تا صنايع پس از ذوب آهن به لحاظ منابع 
انساني با مشكل عمدهاي مواجه نباشند. تاثير ذوبآهن 
در راه اندازي معادن و توسعه زيرساخت هاي صنعت 
فوالد، كم اهميت تر از تربيت نيروي انساني نبود و عماًل 
امكان شكل گيري واحدهاي فوالدي جديد را فراهم 
آورد، كارخانه هايي كه در تاس��يس، توسعه و حتي 
مديريت امروز آنها شاهد حضور پر رنگ ذوب آهنيها 
هستيم. ذوب آهن اصفهان هم اكنون با شركت هاي 
زير مجموعه ميزبان حدود 17 هزار نفر پرسنل است 
و معيشت كارگران معادن زغال سنگ ايران نيز از اين 
كارخانه عظيم تأمين مي شود. كارخانه اي كه همچون 
مادري بخشنده هر آنچه در توان داشت براي طراحي، 
ساخت و توسعه صنايع مختلف مانند مجتمع فوالد 
مباركه، خوزستان، خراسان، قروه، يزد و... در سراسر 
اين مرز پر گهر به كار گرفت تا همه در كنار همديگر 
طعم شيرين رش��د و بالندگي را بچشند و معيشت 
ايران و ايراني را رونق بخشند. ذوب آهن اصفهان كه 
تالشگران آن در پيروزي انقالب اسالمي دوشادوش 
مردم عليه رژيم س��تم ش��اهي فعاليت نمودند، در 
س��ال هاي دفاع مقدس نيز با اعزام ني��رو به جبهه، 
پشتيباني از جنگ با س��اخت قطعات و تجهيزات و 
همچنين تقديم 287 شهيد، حضور جانانه اي در اين 
پيكار حق عليه باطل داشت و تا هميشه نماد ايثارگري 

در خانواده صنعت كشور شد.

پايان 14۰۲، اتمام گازرساني 
شهرها و روستاهاي مازندران

سرپرست شركت گاز مازندران خبر داد: تا پايان 1402، 
فعاليت گازرساني در همه شهرها و روستاهاي مازندران 
به اتمام مي رسد. »قاس��م مايلي رستمي« سرپرست 
شركت گاز مازندران در گفت وگوي ويژه خبري شبكه 
تبرس��تان، اظهار كرد: خوش��بختانه و به بركت نظام 
مقدس جمهوري اس��المي ايران 59 شهر از ۶1 شهر 
اس��تان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. قاسم 
مايلي رستمي افزود: از مجموع 3 هزار و ۶13 روستا، 2 
هزار و 4۶7 روستا گازدار شدند، گازرساني 175 روستا 
در دست اقدام است، فعاليت گازرساني 332 روستا نيز 
در سال آينده آغاز خواهد شد. وي با اعالم اينكه تا پايان 
1402، فعاليت گازرساني در همه شهرها و روستاهاي 
مازندران به اتمام مي رسد، مجموع هزينه هاي عمراني 
در س��ال جاري را را بالغ بر ۶00 ميليارد تومان اعالم و 
تصريح كرد: در سال 1401، هزار ميليارد تومان ديگر 
به بودجه اضافه و 99 درصد از روس��تاها و 100 درصد 
شهرهاي اس��تان از نعمت گاز بهره مند خواهند شد. 
مايلي رستمي با بيان اينكه خرسنديم كه تاكنون شاهد 
قطعي گاز نبوديم، نسبت به مصرف بهينه و صرفه جويي 
توسط مشتركين هشدار داد و تاكيد كرد: پايش عملكرد 
ادارات، محددوديت صنايع و اقدامات ديگر همواره در 
دستور كارمان قرار دارد . سرپرست شركت گاز مازندران 
با اشاره به اضافه شدن خط گاز تركمنستان به مازندران 
يادآور شد: از بابت اين اتفاق خرسنديم ولي انتظارمان 
از مشتركين خانگي كه 70 درصد و مشتركان صنايع 

كه حدود 30 درصد هستند رعايت صرفه جويي است.

27 خودرويي كه ايربگش باز نشد، توليد داخل بودند! 

كدام كشورها بيشترين محدوديت تجاري را دارند؟ ارز چند نرخي از اشتباهات مهلك دولت هاي گذشته بود

اولتيماتوم استاندارد به خودروسازان

اثر محدوديت هاي تجاري بر اقتصاد رانت و فساد نتيجه ارز چند نرخي

صمت براي تنظيم بازار عيد خودرو برنامه ريزي كند

اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين گزارش خود به 
بررسي محدوديت هاي تجاري كه از سوي دولت هاي 
مختلف اجرايي شده پرداخته و تاثير آن بر روند اقتصاد 
ملي را بررسي كرده است. به گزارش ايسنا، با وجود آنكه 
در سال هاي گذشته، توافقات بين المللي، چند جانبه 
و دو جانبه بخش مهمي از تج��ارت جهاني را به خود 
اختصاص داده و كش��ورها تالش مي كنند با استفاده 
از اي��ن توافق ها، تجارت خارجي خ��ود را با كمترين 
محدوديت به پيش ببرند اما همچنان بخش مهمي از 
سياست هاي اقتصادي ملي تاثير خود را بر روند تجارت 
جهاني نشان مي دهند. گزارش جديد اتاق بازرگاني 
تهران نشان مي دهد كه اقتصاد كشورها از محل اين 
محدوديت هاي تجاري آس��يب مي بيند، هرچند در 
مناطق مختلف و در ميان كش��ورهاي توسعه يافته و 
در حال توس��عه، نوع و ميزان محدوديت ها متفاوت 
است. بررسي ها نشان مي دهد كه حدفاصل سال هاي 
1949 تا 2019 بسياري از كشورها به سمت كاهش 
محدوديت هاي تجاري حركت كرده اند و به طور خاص 
از 2000 ب��ه بعد محدوديت هاي تجاري با س��رعت 
بيشتري كنار رفته اند. بر اساس براوردهاي انجام شده 
كشورهاي اروپايي در طول اين سال ها كمترين ميزان 

محدوديت هاي تجاري را به كار گرفته اند و در مقابل 
كشورهاي آفريقايي باالترين محدوديت را در مسير 
تجارت آزاد وضع كرده اند. در منطقه منا )خاورميانه و 
شرق آفريقا( نيز با وجود آنكه روند نزولي محدوديت ها 
ادامه داشته اما در سال 2018، پس از آفريقا، ساكنان 
اين منطقه بيشترين محدوديت هاي تجاري را تجربه 
كرده اند. مهم تري��ن محدوديت هاي تجاري در چند 
حوزه اصلي اعمال ش��ده اند. در حوزه اقدمات ارزي، 
محدوديت يا اجراي روش هاي متعدد ارزي و اقدامات 
ارزي به داليل امنيتي اصلي ترين عامل محدودكننده 
بوده است. در حوزه پرداخت ها، صدور الزامات ارزي، 
ترتيبات پرداخت، مديريت كنترل، معوقات پرداختي 
و كنترل صادرات و واردات اصلي ترين عوامل تاثيرگذار 
در كاهش عملكرد در اين حوزه بوده و در حوزه واردات 
نيز بودج��ه ارزي محدود، الزام��ات تامين مالي براي 
واردات و مدارك مورد نياز براي آزادسازي منابع ارزي 
براي واردات عوامل اصلي كاهش دهنده فعاليت هاي 

تجاري به شمار مي روند.
در حوزه صادرات نيز الزامات بازگشت به كشور، الزامات 
تامين مالي، پيچيدگي مدارك موردنياز و مجوزهاي 

صادراتي بيشترين نقش منفي را ايفا كرده اند.

عضو سابق اتاق بازرگاني ايران، رانت و فساد را نتيجه 
ارز چند نرخي مي داند و معتقد اس��ت كه حركت به 

سمت ارز تك نرخي به سود اقتصاد ايران خواهد بود.
جمش��يد عدالتيان ش��هرياري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: متاسفانه ما در س��ال ها و حتي دهه هاي 
گذشته بارها به غلط بودن برخي تصميم هاي اقتصادي 
خود رس��يده ايم و هرب��ار پس از چند س��ال اقدام به 
اصالح اشتباهات گذشته كرده ايم اما متاسفانه از اين 
اشتباهات درس نگرفته و مجددا مشكالتي براي اقتصاد 
كشور به وجود آورده ايم. نظام چند نرخي ارز نيز يكي 

از همين اشتباهات است.
وي با بيان اينكه خطر ايجاد رانت و فساد از اصلي ترين 
ويژگي هاي نظام چند نرخي ارز اس��ت، توضيح داد: 
ما پيش از اين نيز گرفتار چند نرخي ش��دن ارز شده  
بوديم و در سال هاي اخير نيز دوباره با در نظر گرفتن 
ارز دولتي مشكالتي در اين حوزه به وجود آمده است. 
قطعا اصالح اين روند و حركت به سمت ارز تك نرخي به 
سود اقتصاد ايران خواهد بود. عضو سابق اتاق بازرگاني 
ايران با اشاره به لزوم حمايت از اقشار كم درآمد مردم در 
حوزه كاالهاي اساسي، بيان كرد: با توجه به مشكالتي 
كه مردم در سال هاي اخير با آن مواجه بوده اند، در اين 

ترديدي وجود ندارد كه دولت بايد حمايت هاي الزم 
براي تامين مايحتاج مردم را در دس��تور كار قرار دهد 
اما اينكه اين حمايت ها به چه ش��كل انجام شود و چه 
شيوه اي به كار گرفته شود كه هزينه هايش از فايده اش 
بيشتر نشود سوال مهمي اس��ت كه بايد به آن پاسخ 

داده شود.
عدالتيان به موضوع حمايت نقدي از مردم اشاره كرد 
و گفت: در بس��ياري از كشورهاي دنيا نيز براي اقشار 
كم درآمد حمايت هاي اينچنيني انجام مي شود اما ما 
بايد با توجه به س��اختار اقتصاد خودمان برنامه ريزي 
كنيم. متاسفانه با توجه به باال بودن نرخ تورم، ارزش 
نهايي يارانه نقدي در مدتي كوتاه از بين مي رود و اين 
موضوع مي تواند به نارضايتي مردم منجر ش��ود. وي 
ادامه داد: براي مثال وقتي در سال 1389 يارانه نقدي 
45 هزار توماني آغاز به كار كرد، ارزش نهايي آن حدود 
45 دالر تخمين زده مي شد اما امروز اين يارانه ارزشي 
كمتر از دو دالر دارد و از اين رو در حل كردن مشكالت 
م��ردم، تاثيرگذاري كمت��ري دارد. از اي��ن رو دولت 
بايد تالش كند در صورت ح��ذف ارز 4200 توماني، 
سياست هايي در دس��تور كار قرار دهد كه بيشترين 

كارايي و كمترين نارضايتي را به همراه داشته باشند.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: با توجه 
به نزديكي بازار ش��ب عيد و افزاي��ش تقاضاي خريد 
خودرو، وزارت صمت بايد ب��راي تامين نياز مردم در 
پايان سال برنامه ريزي كند. حجت اهلل فيروزي افزود: 
خودرو يكي از داغ ترين بحث هاي جامعه اس��ت، زيرا 

بر نظام اقتصادي و قيمت س��اير كاالها اثرگذار بوده و 
يكي از كاالهاي موردنياز مردم در شرايط كنوني است 
يعني به هر ميزان كه بتوان بازار خودرو را ساماندهي 
كرد، به همان ميزان به جو رواني حاكم بر اقتصاد كمك 

خواهد شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 140060316001003752 مورخ 1400/9/22 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه پارسا 
مقدم فرزند سید جعفر   بشماره شناسنامه 393کدملی3731792753 صادره از سنندج  
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت152/76 متر مربع در محدوده اراضی پالک 522 
فرعی از 140 - اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس  کارمندان ،ایستگاه 9 کوی 
شهید قرایی پالک 37 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر یوسفی طاقوسانی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد و امالک

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه

 ناحیه یک

 نظر به اینكه هیات اختالف مستقر در ثبت گناوه مالكیت به تصرفات مفروزي و مالكانه آقاي عبدالحمید كیامرثي را نسبت به ششدانگ یك باب خانه 
به مساحت 250 متر مربع پالك 9505 /917 واقع در امام زاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر راي شماره0611 13976032400100 مورخ / /1400 تایید نموده و 
آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي ساختمان هاي فاقد سند رسمي و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا 
آگهي تحدید حدود اختصاصي آن به استناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي جهت قسمت مورد تصرف آقاي عبدالحمید كیامرثي منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقي مي رساند كه 
عملیات تحدیدي در صبح مورخ  1400/11/16در محل شروع به عمل خواهد آمد. لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت مي شود در وقت 
تعیین شده فوق در محل وقوع ملك حضور یابند. واخواهي نسبت به حدود ارتفاعي برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به 
مدت 30 روز پذیرفته مي شود. معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي مكلفند مطابق تبصره ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تكلیف پرونده معترضین ثبتي مصوب  73/03/25ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض كتبي به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضایي محل 
وقوع ملك تسلیم و تصدیق گواهي به جریان دعوي را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق آنان ساقط مي شود.

تاریخ انتشار: 10/25/ 1400
564 م الف

آگهي تحديد حدود اختصاصي

محمد چهابدار رییس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

توليد؛پشتيبانيها،مانعزداييها

1- برابر راي شماره 14006032400200196۸ مورخه  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 659 و شماره ملي 35206563۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  19413/79متر مربع قسمتي از پالك  7391 اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه اي به ایشان واگذار گردیده است.
2- برابر راي شماره 140060324002001969 مورخه  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي علیرضا 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 407 و شماره ملي 3559765404 صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  19413/79مترمربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه اي به ایشان واگذار گردیده است.
٣- برابر رأي ش�ماره 140060324002001967 مورخه 1400/09/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمدرضا خلیفه فرزند مصطفي به ش�ماره شناس�نامه ۸9۸ و ش�ماره ملي  3520657۸56 صادره از دشتستان 
در دو دانگ مشاع از شش�دانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت 19413/79مترمربع قسمتي از پالك 7391 
اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه اي به ایشان 

واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانوني دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:   1400/10/25تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/10

م الف ۸66

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حمیدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيدسردارسليمانيچهرهبينالملليمقاومتاست

1-  برابر رأي ش�ماره 140060324002001971 مورخه  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمد خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 659 و شماره ملي 35206563۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به آن به مساحت 10۸55 متر مربع قسمتي  از پالك 7391 اصلي واقع در 
بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
2- برابر راي ش�ماره 140060324002001970 مورخه1400/09/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
علیرضا خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 407 و شماره ملي 3559765404 صادره از دشتستان در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت 10۸55مترمربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
3- برابر رأي شماره 140060324002001972 مورخه1400/09/10 

هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمدرضا خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸9۸ و شماره ملي 
3520657۸56 صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت 1۸55 متر 
مربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي 

خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد، صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانوني )دادگاه( نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:      1400/10/25تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/10

م الف ۸70

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حمیدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيدسردارسليمانيچهرهبينالملليمقاومتاست

١- برابر رأي شماره 1400603240020019۸2 مورخه  1400/09/13هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و س�اختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 659 و شماره ملي 35306563۸۸ صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یك قطعه نخلستان و اراضي متصل به آن به مساحت  6۸573/32مترمربع قسمتى از پالك 7391 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
3- برابر راي شماره 140060324002001979 مورخه  1400/09/13هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي علیرضا 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 407 وشماره ملي 59765404 35 صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یك قطعه نخلستان واراضي متصل به آن به مساحت 6۸573/32 متر مربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است. 
3- برابر رأي شماره 1400603240020019۸1 مورخه  1400/09/13هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد رضا 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸9۸ و شماره ملي 3530657۸56 صادره ازدشتستان در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یك قطعه نخلستان واراضي متصل به آن به مساحت32 /6۸573 متر مربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكیت متقاضي اعتراضي داش�ته باشند مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم 
نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانوني دادگاه نیست.
تاریخانتشار نوبت اول:  10/25/ 1400    تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/10

 م الف ۸72

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حمیدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيدسردارسليمانيچهرهبينالملليمقاومتاست

1- برابر رأي شماره 140060324002001960 مورخ  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمد 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 659 و شماره ملي 206563۸۸ 35صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  ۸7957/22متر مربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
2- برابر رأي شماره 140060324002001961 مورخه  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي علیرضا 
خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه 407 وشماره ملي 3559765404 صادره از دشتستان در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت  ۸7957/22متر مربع قسمتي از پالك 7391 اصلي واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري شده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان واگذار گردیده است.
3- برابر رأي ش�ماره 140060324002001962 مورخه  1400/09/10هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
محمدرضا خلیفه فرزند مصطفي به شماره شناسنامه ۸9۸ و ش�ماره ملي 20657۸56 35صادره از دشتستان در 
دو دانگ مش�اع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مس�احت  ۸7957/22متر مربع قسمتي از پالك 7391 
اصلي واقع در بخش س�ه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي كلمه خریداري ش�ده از آقاي خدارحم خلیفه به ایشان 

واگذار گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي 
تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانوني )دادگاه( نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/10/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10

م الف ۸6۸

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حمیدرضا باقرپور -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

شهيدسردارسليمانيچهرهبينالملليمقاومتاست
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خبرروز

شناسايي ۲۵۳۹ بيمار جديد مبتال به كرونا
وزارت بهداشت از شناسايي ۲۵۳۹ بيمار جديد كرونا و فوت ۲۴ مبتال به كوويد ۱۹ خبرداد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۲۵۳۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۸۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۶ ميليون و ۲۱۷ هزار و ۳۲۰ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۲ هزار و ۲۶ نفر رس��يد. ۱۴۰۹ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۶۰ ميليون و ۲۶۹ هزار و ۸۹۶ نفر ُدز اول، 
۵۳ ميليون و ۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر ُدز دوم و ۱۱ ميليون و ۹۷۴ هزار نفر، ُدز سوم واكسن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 

تزريق شده در كشور به ۱۲۵ ميليون و ۲۶۲ هزار و ۲۲۱ ُدز رسيد.

ادامهازصفحهاول

علت افزايش آمار سيل و 
خرابي آن در كشور

 به عنوان مثال اگر به درستي به سيل چند سال پيش 
لرستان دقت كنيم، خواهيم ديد كه بخش قديمي 
روستاهاي س��يل زده، دچار تخريب بسيار كمتري 
نسبت به مناطق جديدتر ش��ده بودند. اين امر خود 
نشان دهنده  ش��ناخت بهتر گذشتگان از طبيعت و 
جريان هاي آن بوده است. اتفاقي كه طي سال هاي 
گذش��ته در كشور رخ داده اس��ت، نشان دهنده اين 
حقيقت تلخ اس��ت ك��ه برخي افراد ب��راي افزايش 
سودهاي شخصي اقداماتي همچون رعايت نكردن 
حريم رودخانه ها را انج��ام مي دهند كه االن به طور 
تقريبي مي توان گفت كه حريم بس��تر هيچ كدام از 
رودها، درياچه ها، درياها، جنگل ها و مراتع كشورمان 
رعايت نشده است. اين مش��كالت را عدم مديريت 
در سطح كالن، س��ودجويي شخصي بعضي از افراد 
و ناآگاهي به وجود آورده اس��ت و بايد در اين زمينه 
يك اقدام بنيادي انجام شود. تخريب به دليل سيل 
و آن هم در مناطقي كه در حريم رودخانه ساخت و 
ساز انجام شده به قدري زياد است كه نمي توان آمار 
دقيقي از آنها به دست آورد. تهديدها و چالش هايي 
كه اين نوع فعاليت ها ايجاد مي كنند، فقط مربوط به 
طبيعت نيست. در سيالب هايي كه سال هاي گذشته 
به وقوع پيوست بسياري از روستاها و شهرها از بين 
رفتند و دچار تخريب هاي جبران ناپذيري شدند. در 
بسياري از اين موارد انس��ان ها، دام و طيور بسياري 
تلف شدند و زمين هاي كشاورزي و باغات بسياري از 
بين رفتند. آثارتخريب ها بسيار وسيع و هزينه جبران 
خسارات بسيار زياد است. وقتي يك سيل بزرگ در 
مسير خود حركت مي كند، اجسام كوچك و بزرگي 
همچون سازه ها، ديوارها و درخت هايي كه درحاشيه 
قرار دارند را از جايگاهشان جدا و با خود همراه مي كند 
و هنگامي كه با يك تنگه در مسير خود مواجه مي شود 
اين اجس��ام روي هم تلنبار مي شوند و سد موقتي را 
درست مي كنند كه پس از مدتي فشار شديد حاصل 
از جريان سريع و بزرگ سيل، اين سد موقت را با شدت 
تخريب مي كند و با جرياني به مراتب پرانرژي تر، هر 
آن چه كه در مسير خود دارد را از بين مي برد. اگر به 
بحث ساخت و سازهاي نادرس��ت در حريم و بستر 
رودها و مسيل ها توجه نشود در آينده و در مواجهه با 
بارش هاي شديد و سيل هاي احتمالي، ممكن است 
با خساراتي به مراتب بيشتر و جبران ناپذيرتري روبرو 
شويم. دخل و تصرف فقط به ش��كل ساخت و ساز 
بي رويه نيست و حتي برداشت بي رويه شن و ماسه از 
بستر رودخانه هم معناي دخل و تصرف دارد. برداشت 
بي رويه ش��ن و ماسه از بستر رودخانه سبب تشديد 
جريان سيل مي شود و در ميزان مخاطرات حاصل از 
سيل تاثيرگذار است. در نهايت اگر اين الگوهاي غلط 
را از بين نبريم و به فكر بازسازي فرهنگي در اين زمينه 
نباشيم در آينده اي نه چندان دور با سيل ها مخرب تر 
و اتفاقات تلخ تري در فصل بارش ها مواجه خواهيم بود.

رويداد

در شرايطي كه س��ويه جديد كرونا اكثر كشورهاي 
دنيا را دربرگرفته و البته به ايران هم رسيده، باز هم 
خيلي از افراد ديگر رعايت پروتكل هاي بهداشتي را به 
فراموشي سپرده اند. حاال هم مهماني ها برقرار است و 
هم مجالس ترحيم در مساجد. سينماها باز شده اند، 

كنسرت ها برگزار مي شود و...
عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا، با تاكيد 
بر اينكه اُميكرون خفيف نيس��ت، گفت: باتوجه به 
سرايت پذيري بس��يار باالي ويروس اميكرون، در 
صورت عدم توجه به پروتكل هاي بهداشتي و ساير 
هش��دارها، اين وي��روس ۱۰۰ درص��د مي تواند به 
ويروس غالب در كشور بدل شود. دكتر پيام طبرسي 
درباره وضعيت ابتال به اُميكرون در كش��ور، گفت: 
بايد توجه كرد كه قطعا تعداد افراد مبتال به اُميكرون 
در كش��ور، از تعداد مبتالياني كه به صورت رسمي 
شناسايي و اعالم شدند، بيشتر است. او افزود: در عين 
حال باتوجه به سرايت پذيري بسيار باالي ويروس 
اميكرون، در ص��ورت عدم توجه ب��ه پروتكل هاي 
بهداشتي و ساير هشدارها، اين ويروس ۱۰۰ درصد 
مي تواند به ويروس غالب در كشور بدل شود. طبرسي 
ادامه داد: البته در حال حاضر وضعيت بيمارستان ها 
خوب اس��ت و افزاي��ش باالي تعداد بس��تري و... را 
نداريم، اما اين شرايط تا دو، سه هفته آينده شكننده 
اس��ت. يعني ۱۰۰ درصد افزايشي در ابتال خواهيم 
داشت، بر همين اساس اكنون بايد تالش كنيم تا با 
انجام اقدامات كنترلي، رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و تزريق و تكميل سريع واكسيناسيون، موج آن پيك 
را پايين آوريم. او تاكيد كرد: بر اين اس��اس توصيه 
مي كنم كس��اني كه موعد دز سوم واكسن شان فرا 
رسيده و هنوز دز سوم را تزريق نكرده اند، حتما آن را 
در اسرع وقت تزريق كنند. در عين حال يك جمعيتي 
در كشور داريم كه هنوز اصال واكسن تزريق نكرده اند 

كه ممكن است خطرناك باشد و بايد هرچه سريع تر 
واكسن تزريق كنند. طبرس��ي تاكيد كرد: در عين 
حال اُميكرون خفيف نيست. البته ممكن است عاليم 
آن در ابتدا كمتر باشد، اما در بسياري از كشورهايي 
كه موج اُميكرون شكل گرفته، تعداد بستري شان طي 
يك هفته گذشته به شدت باال رفته است. اين نشان 
مي دهد كه وقتي بيماري مي چرخد، متاسفانه قرباني 
هم مي گيرد. بنابراين اُميكرون هم مي تواند بيماري 
شديد دهد، هم مي تواند منجر به بستري فرد شده و 

در عين حال كشندگي هم دارد.

    لزوم مداخالت اقناعي و اجباري
 براي واكسيناسيون

از س��وي ديگر عضو كميته علمي كشوري مقابله با 
كرون��ا با تاكيد بر لزوم مداخ��الت اقناعي و اجباري 
براي واكسيناس��يون كرونا، گف��ت: از جمعيت ۶۷ 
ميليون نفري كه انتظار داشتيم واكسن تزريق كنند، 
حدود ۶۰ ميليون نفر براي دز اول واكس��ينه شدند، 
ولي سرعت موارد جديد تزريق بسيار كاهش يافته 
اس��ت؛ تا جايي كه تزريق نوبت اول به روزي حدود 
۵۰ هزار نفر رسيده است و اين موضوع نگران كننده 
است. دكتر مسعود يونسيان افزود: طي مدت اخير كه 
اميكرون وارد كشور ما شده است، همانطور كه انتظار 
مي رفت رو به افرايش اس��ت و بر اساس بررسي هاي 
صورت گرفته هنوز سويه غالب نش��ده است؛ اما به 
نظر مي رسد يك سوم يا يك چهارم موارد ابتال از اين 
سويه باشد. او تاكيد كرد: اينكه موارد اعالم شده بيش 
از موارد رسمي مبتاليان باشد، هميشه و در همه جاي 
دنيا چنين است؛ زيرا نه براي همه تست مخصوص 
انجام مي ش��ود و نه تست حساسيت ۱۰۰ درصدي 
دارد كه موارد را دقيقا مش��خص كند. بر اين اساس 
تعمدي در كمتر گزارش كردن تعداد موارد نيست، 

ولي هميشه همه جاي دنيا تعداد مبتاليان بيش از 
موارد گزارش شده است. يونسيان با تاكيد بر اينكه به 
هيچ عنوان نمي توان اميكرون را يك سرماخوردگي 
درنظر گرفت، تصريح كرد: ابتال به اين سويه شديدتر از 
سرماخوردگي است و مي تواند موارد بستري و منجر 
به مرگ هم داشته باشد؛ اگرچه شدت آن قدري كمتر 
از واريانت دلتا است، اما آنقدر شدت كمتر نيست كه 
بگوييم مانند سرماخوردگي است و نگران آن نباشيم. 
اين سويه مي تواند به شدت تعداد موارد را افزايش دهد 
كه با اين اتفاق همان درصد كمي هم كه نياز به بستري 
و ونتيالتور دارند مي تواند سيستم بهداشتي درماني 
را دچار مشكل كند. اين اپيدميولوژيست درباره آثار 
واكسن بر س��ويه اميكرون، تصريح كرد: مطالعات 
متعددي نشان داده است و دانشمندان معتقد هستند 
كه تفاوت اين سويه چون بيش از سويه هاي قبلي است 
و براي غلبه بر آن نياز به تزريق سه دز واكسن داريم و 
حتي مطالعاتي نشان مي دهد كه واكسن سينوفارم 
كه ادعا مي شود اثربخشي آن به طور نسبي كمتر از 
ساير واكسن ها است  اما، سه دز آن توانسته به خوبي 
اين ويروس را در شرايط آزمايشگاهي كنترل كند؛ 
بنابراين تاكيد به تكميل واكسيناسيون و تزريق دز 
سوم مي تواند اثربخشي بااليي داشته باشد. او با اشاره 
به اينكه هيچكدام از سويه هاي كرونا، در سنين جوان، 
شدت بااليي ندارد، بيان كرد: شدت درگيري بيماري 
در كهنسالي و ميانسالي باالتر است؛ اما معناي آن اين 
نيست كه در كودكان و نوجوانان مرگ و مير ندارد، 
ولي به شدت مرگ و مير كمتري دارد و اگر قرار است 
پيشگيري انجام شود، اولويت با سنين پايين تر است. 
اگر واكسني كه بي خطري آن در كودكان ثابت شود، 
در دسترس باشد توصيه اكيد شده است كه كودكان 
هم واكسينه ش��وند؛ زيرا مي توانند حامل آلودگي 

ويروسي به بزرگساالن باشند.

شرايط شكننده كرونا در كشور؛ موج ششم در راه است 
رويخطخبر

آتش سوزي مجتمع چرم سازي بويين زهرا با7كشته و زخمي
حادث��ه آتش س��وزي در ي��ك واحد 
توليدي در مجتمع صنعتي چرم سازي 
بويين زهرا تاكنون چهار مصدوم و سه 
مفقودي در پي داشته است. مديركل 
مديري��ت بحران اس��تانداري قزوين 
با بيان اين مطل��ب گفت: امدادگران 
در جس��ت وجوي افراد مفقود ش��ده 
هستند. قدرت اهلل مهديخاني با بيان 

اينكه هنوز علت اين حادثه مشخص نشده است، 
اظهار داشت: به احتمال زياد بي احتياطي حين 
كار، دلي��ل وقوع اين آتش س��وزي باش��د. اين 
مسوول همچنين گفت: آتش نشان هاي قزوين، 
الوند و بويين زهرا در محل حادثه حاضر هستند 
و در صورت نياز از آتش نش��اني هاي استان هاي 
همجوار مانند البرز و مركزي نيز كمك خواهيم 

گرف��ت. هن��وز از خس��ارات جاني و 
مادي اين حادثه اطالعي در دس��ت 
نيس��ت. براس��اس اعالم هالل احمر 
۹ تي��م امدادي در مح��ل اين حادثه 
اين حض��ور يافته اند. دكتر س��هيل 
سلطاني رييس مركز مديريت حوادث 
و اورژانس پيش بيمارس��تاني قزوين 
نيز در خص��وص اين حادث��ه گفت: 
يك��ي از مصدوم��ان اين حادثه از آتش نش��انان 
حاضر در محل بود. اين مسوول گفت: ۲ تن ديگر 
از مصدوم��ان نيز دچار س��وختگي و جراحت از 
ناحيه قفسه سينه و دست ش��دند و يك نفر نيز 
دچار تنگي نفس به دليل استنش��اق دود ش��ده 
كه اقدامات درماني بر بالين وي در محل حادثه 

انجام شد.

افزايش ارتفاع موج در شمال و جنوب كشور تا۳ متر
سازمان هواشناسي نسبت به افزايش 
ارتفاع م��وج در درياي خ��زر و خليج 
 فارس تا ۳متر از جمعه )۲۴دي ماه( تا 
س��ه ش��نبه )۲۸ دي ماه( و خطر غرق 
شدن قايق هاي سبك و نيمه سنگين 
هشدار داد. سازمان هواشناسي با صدور 
هش��دار نارنجي رنگ از افزايش ارتفاع 
موج بين ۲ تا ۲.۵ متر در فراساحل تا ۳ 

سه متر خبر داد.مخاطرات اين پديده افزايش ارتفاع 
موج بين ۲ تا ۲.۵ متر و در فراساحل تا ۳ متر همراه 
با رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد موقت است. 
منطقه اثر اين پديده جمعه )۲۴دي ماه( درياي خزر، 
استان هاي گيالن، مازندران، شمال خليج فارس و 
استان هاي خوزستان و بوشهر، شنبه )۲۵دي ماه( 
خليج فارس، تنگه هرمز و در استان هاي خوزستان، 
بوشهر و هرمزگان، يكش��نبه )۲۶دي ماه( خليج 

فارس و تنگ��ه هرمز، در اس��تان هاي 
بوشهر و هرمزگان، دوشنبه و سه شنبه 
)۲۷و۲۸ دي ماه( نواحي مركزي خليج 
فارس و تنگ��ه هرمز، در اس��تان هاي 
بوش��هر و هرمزگان خواهد ب��ود. اين 
پديده مخاطراتي همچون خسارت به 
تاسيسات دريايي و ساحلي، خطر غرق 
شدن قايق هاي سبك و نيمه سنگين 
و اختالل در تردد با ش��ناورهاي سنگين و آسيب 
به قفس ها و تورهاي صيادي را ب��ه همراه دارد. به 
توصيه سازمان هواشناسي بايد خودداري از انجام 
فعاليت ه��اي تفريح��ي درياي��ي و محدوديت در 
ساير فعاليت دريايي به ويژه در مناطق فراساحل، 
جمع آوري تورها و ل��وازم صيادي و در نظر گرفتن 
تمهيدات الزم جهت پيشگيري از هرگونه خسارت 

در دستور كار قرار گيرد.

كاهش پرونده هاي فرار از سربازي با افزايش حقوق سربازان
ريي��س س��ازمان قضاي��ي نيروهاي 
مس��لح كش��ور از كاهش پرونده هاي 
ف��رار از خدمت س��ربازان ب��ه دنبال 
 افزاي��ش حقوق س��ربازان خب��ر داد. 
حجت االسالم والمسلمين احمدرضا 
پور خاقان در حاش��يه دي��دار مردمي 
در مركز ارتباطات مردمي قوه قضاييه 
با اش��اره به كاهش پرونده هاي فرار از 

خدمت سربازي گفت: يكي از داليل كاهش فرار از 
سربازي ارتقا وضع معيشتي سربازان است. او افزود: 
چرا كه آنها حق��وق حداقلي دريافت مي كردند و با 
تالش ستاد كل نيروهاي مسلح و حمايت مجلس، 
حقوق آنها ۴ تا ۵ برابر افزايش يافت و اگرچه قبول 

داريم كه همچنان اين حقوق متناسب 
با تورم نيست اما افزايش قابل توجهي 
داشته اس��ت. رييس سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح با بيان اينكه در برخي 
جرايم سربازان نيز همه چيز دست ما 
نيست، افزود: ريشه برخي ناهنجاري ها 
به عوامل خانوادگ��ي و اجتماعي هم 
مربوط مي ش��ود؛ مث��اًل پرونده هاي 
مربوط به خودكش��ي در نيروهاي مس��لح بسيار 
كم است اما برخي موارد نادر هم كه اتفاق مي افتد 
بسياري از مواقع، ريش��ه آن به مسائل شخصي بر 
مي گردد. در اين پرونده ها دقت بسيار زيادي صورت 

مي گيرد تا حقي از افراد ضايع نشود.

گليماندگار|
طي يك هفته گذشته خبر دستگيري 
دو نف��ر در ته��ران از پ��ر بازديدترين 
خبرها در فضاي مجازي بود، پسر جواني كه اقدام 
به آتش زدن ماشين هاي مدل باال مي كرد و آخرين 
ماشيني كه طعمه خشم او ش��د نيز يك بنز بود و 
مردي كه از باالي پل هاي عابر پياده س��نگ هاي 
بزرگ را به س��مت ماش��ين هاي در حال حركت 
پرتاب مي كرد. حتما خيلي از شما مصاحبه اين دو 
فرد بعد از دستگيري را مشاهده كرده ايد. داليلي 
كه براي اين كار به آن اشاره مي كنند، تنها نشانه اي 
از خشم و نفرت نهفته در درون اين افراد نسبت به 
كساني اس��ت كه فكر مي كنند وضع مالي بهتري 

نسبت به آنها دارند.
پس��ر ج��وان در بازجويي ه��ا گفته به اي��ن دليل 
ماش��ين ها را آتش مي زده چ��ون از اينكه خودش 
توانايي داش��تن چنين ماش��ين هايي را نداش��ته 
عصباني بوده و مرد س��نگ پران هم گفته با كسي 
دشمني نداشتم، فقط مي خواس��تم به ماشين ها 
آس��يب برس��انم، اما در اين بين دو انسان بي گناه 
قرباني خش��م و نفرت اين مرد ش��دند و جانشان 
را از دست دادند. پس��ري ۳۰ ساله و زني ۴۷ ساله 
كه معل��م بود. اي��ن اتفاقات تا به ح��ال رخ نداده، 
نمي تواني��م بگوييم ش��ايد قبال هم ب��وده و حاال 
چون فضاي مجازي هس��ت اينقدر سر و صدا به پا 
كرده، اين حجم از خش��م و نفرت غير قابل باور و 

پذيرش است.
ش��ايد پيش از اين نفرت از آدم هاي پولدار به خط 
انداختن روي ماشين ش��ان ختم مي ش��د و البته 
همه چيز ه��م مربوط به نفرت نب��ود و گاهي تنها 
ش��يطنت هاي كودكانه باعث بروز چنين اتفاقاتي 
مي ش��د، اما اينكه ف��ردي عاقل و بالغ دس��ت به 
كاري بزن��د كه مي داند جرم اس��ت و البته دردي 
را ه��م از او دوا نمي كن��د و فقط ش��ايد براي چند 
س��اعت آتش خش��مي را كه در درونش شعله ور 
ش��ده خاموش كند، ديگ��ر نمي تواند ش��يطنت 
باش��د. اينها زنگ خطرهايي است كه در جامعه به 

صدا درآمده اند، اينها همان بحران هايي اس��ت كه 
جامعه شناس��ان مهم ترين عامل ب��روز آن را فقر 
در جامعه مي دانن��د. نمي توانيم به اي��ن رفتارها 
بي تفاوت باشيم، نمي توانيم به آمار باالي زورگيري 
 و سرقت در جامعه بي تفاوت باش��يم، نمي توانيم 
چشم هايمان را به روي حقايق ببنديم و همچنان 

به شعار دادن ادامه دهيم. 

    آتش نفرت با فقر شعله ور مي شود
احمد ميرزايي، اس��تاد جامعه شناسي در اين باره 
به »تع��ادل« مي گويد: فقر و نابراب��ري اقتصادي 
پديده اي اس��ت كه پيامدهاي اجتماعي مختلفي 
را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه طي سال هاي 
گذش��ته افزايش ش��مار افرادي كه زي��ر خط فقر 
س��قوط كرده اند، بسيار باال بوده و همين امر باعث 
ش��ده تا به موازات آن ن��رخ آس��يب ها و بزه هاي 
اجتماع��ي ني��ز افزايش پي��دا كند. ب��روز چنين 
ناهنجاري هاي در جامعه تنها به يك دليل اس��ت 
و آن هم مش��كالت معيش��تي كه باعث مي شود 
مردم هر روز خش��مگين تر نس��بت ب��ه روز قبل 
ب��راي گرفتن حق خود كه فك��ر مي كنند به دليل 
بي مس��ووليتي افراد ديگري از بي��ن رفته چنين 
رفتارهاي ناهنجاري را بروز بدهند. جواني كه اقدام 
به آتش زدن خودروهاي مدل باال مي كند، يك پيام 
تلخ و البته ترسناك را به ما مي دهد. او نااميد است 
و اين نااميدي باعث ش��ده تا خشم و نفرت خود را 
به بدترين شكل ممكن بروز دهد. فردي كه اقدام 
به س��نگ پراني بر روي ماشين هاي گذري اتوبان 
مي كند، نشان از اوج نفرتي دارد كه در درون او به 
دليل تمام محروميت هايي كه در زندگي متحمل 
شده نهادينه شده است. اين اتفاقات ترسناك تر از 
آن چيزي اس��ت كه به عنوان يك جرم ساده با آن 
برخورد ش��ود. چطور ممكن اس��ت فردي با انجام 
رفتارهاي مجرمانه مرتكب قتل ناخواس��ته شود 
و بع��د بگويد كه فقط قصد داش��ته به ماش��ين ها 

آسيب بزند. 
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي افزايد: اين 

افراد بايد روانكاوي شوند، ميزان خشم و نفرتي كه 
در درون اين افراد اس��ت و البته مي تواند در درون 
بسياري ديگر از افراد جامعه هم باشد اما هنوز بروز 
پيدا نكرده، بايد مورد بررس��ي ق��رار گيرد. چطور 
ممكن اس��ت تنها براي صدمه زدن به ماش��ين ها 
دس��ت به چنين كار خطرناكي زد، اصال چرا بايد 
به ماشين ها صدمه بزند، بررسي اين چراها خيلي 
مهم تر از اين اس��ت ك��ه به دنبال اين باش��يم كه 
ببينيم پليس يا دادگاه با اين مرد چه مي كند و در 
نهايت چه مجازاتي براي او در نظر گرفته مي شود.

ميرزايي در پاس��خ به اين س��وال كه چقدر از اين 
رفتارها و اين خشم ها مي تواند نتيجه آسيب هاي 
روحي و روان��ي و چه ميزان نتيج��ه فقر حاكم بر 
جامعه باش��د، مي گويد: آتش نفرت با فقر شعله ور 
مي شود. در واقع هميشه تعداد قابل توجهي از افراد 
محروم جامعه از آنهايي كه زندگي و رفاه نس��بي 
دارند، كينه ب��ه دل مي گيرند، ش��ايد محروميت 
آنها به دليل عدم تالش خودشان باشد، شايد اين 
محروميت به دليل اين باشد كه فرد به ميزان الزم 
از فرصت هاي به دست آمده در زندگي اش استفاده 
نكرده، اما وقتي ش��مار قابل توجه��ي از افراد يك 
جامعه به داليل متعدد دچار فقر مي ش��وند، وقتي 
طبقه به نام قش��ر متوس��ط به طور كلي از جامعه 
حذف ش��ده و همه چيز ب��ه فقير و غني تقس��يم 
مي شود، ديگر نمي توانيم بگوييم كه افراد محروم 
به دلي��ل ناتواني هاي خودش��ان دچار محروميت 
ش��ده اند. اينجاس��ت كه آن خش��م و نفرت و آن 
آتش كينه ش��عله ور شده و البته در اين بين دامن 

بيگناهان را مي گيرد و آنها را مي سوزاند. 
فق��ر و نابراب��ري اقتص��ادي، پديده اي اس��ت كه 
پيامدهاي اجتماعي مختلفي را بر جامعه انس��اني 
عارض مي گرداند. تكوين اين پديده به عللي راجع 
است كه هر يك از انديش��مندان علوم اجتماعي، 
سياس��ي و اقتص��ادي، مبتني بر مكت��ب فكري 
خويش، سويه هايي از آن را روشن ساخته و متعاقبًا 
راهكارهايي را براي حل آن برش��مرده اند. حال در 
زمانه كرونا كه منجر به ركود اقتصادي در تمام دنيا 

شده است، شاهد گسترش فقر در جوامع در حال 
توسعه هس��تيم. ايران به عنوان كشوري در حال 
توسعه به ناگهان با سه س��وار ترسناك روبرو شد. 
تحريم، كرونا و خشكس��الي، وجود هر يك از اين 
عوامل به تنهاي��ي مي تواند منجر به افزايش تورم، 

گراني و در نتيجه شكاف طبقاتي شود.

    افزايش شكاف اجتماعي
 با گسترش تورم و فقر

فروغ بذرپ��اش، جامعه ش��ناس ني��ز در اين باره 
به »تع��ادل« مي گويد: وقتي جامع��ه با يك تورم 
روبرو مي ش��ود، قدرت خريد كاهش پيدا مي كند 
وهرچقدر قدرت خريد منفي مي شود، تاثير منفي 
برطبقات پايين تر مي گ��ذارد. در اقتصادهايي كه 
دولتي هستند، دولت بخشي از نقدينگي را افزايش 
مي دهد به همين علت ش��روع ب��ه پرداخت پول 
بي پشتوانه مي كند. اما نه تنها باعث متوقف نشدن 
روند فقر مي شود. بلكه سبب حس سركوب بيشتر 
و عمق دادن به ش��كاف طبقاتي مي ش��ود. پيامد 
اجتماعي و فرهنگي اين وضعيت احساس نابرابري 
بيش��تر اس��ت. در اثر توم بخش زيادي از مردمي 

قدرت خريدش��ان پايين مي آيد و نمي توانند خود 
را با جامعه و اقتصاد هماهنگ كنند. در نتيجه اين 
حس در آنها ايجاد مي شود كه از زندگي به هنجار 
دور ش��ده اند. حتي نمي توانند حداقل معيشتي را 
كه يك زندگ��ي نرمال نياز دارد، براي خودش��ان 
تهي��ه كنند. تاثيري كه اقتصاده��اي دولت محور 
بر فقر دارد. ايجاد حس نابرابري اجتماعي اس��ت 
و ش��كاف طبقاتي را عمق مي بخشد. البته در اين 
ميان عده قليلي هم از اين تورم استفاده مي كنند 
وبه ثروت هاي افس��انه اي دس��ت پي��دا مي كنند. 
متاس��فانه اين ش��كافي كه ايجاد مي شود، سبب 
ب��روز چالش جدي در جامعه مي ش��ود و به توليد 
نف��رت و ناهنجاري هاي اجتماع��ي عديده دامن 
مي زن��د كه ديگر حتي دولت ها هم قادر به حل آن 

نخواهند بود.
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: مساله 
مهم اين است كه متاسفانه طبقه متوسط از جامعه 
ما حذف شده است. اين تورم بي رويه و اين وضعيت 
اقتص��ادي، آينده خوبي را براي ما رقم نخواهد زد. 
تورم، فقر با آسيب هاي اجتماعي و رشد انواع بزه ها 
در جامعه رابطه مس��تقيم دارند، به همين خاطر 

اس��ت كه جامعه شناسان هميش��ه براي بررسي 
وضعي��ت يك جامعه بيش از هر چيز به اقتصاد آن 
توجه مي كنند. مساله اينجاست كه فقر نه تنها به 
خشونت در جامعه دامن مي زند، بلكه خشونت در 
خان��واده را نيز افزايش مي ده��د، در همين مدت 
همه گيري كرونا بارها و بارها اعالم ش��ده كه آمار 
خش��ونت هاي خانگي نه تنها در ايران كه در اكثر 
كش��ورهاي دنيا افزايش چشمگيري داشته است. 
حاال ش��ما به اين ش��رايط و وضعيت فقر، از دست 
دادن شغل، نداشتن درآمد الزم براي امرار معاش و 
هزاران فشار ديگري را كه افراد در اين مدت تحمل 
كرده اند اضافه كنيد. پسري كه ماشين هاي مدل 
باال را در خيابان به آتش مي كش��د، قطعا در خانه 
هم رفتارهاي خشونت بار از خودش بروز مي دهد. 
اما فقر وقتي عميق مي شود، وقتي افراد در برابر آن 
ناتوان مي شوند، خشم آنها به سطح جامعه كشيده 
مي شود، حاال مي خواهند تمام نفرت و خشم خود 
را در سطحي وس��يع تر بروز بدهند، ديگر محيط 
بس��ته خانواده نمي تواند نياز آنها به بروز خشم را 
ارضا كند. اين زنگ خطري است كه مي تواند نشان 
از اتفاق هاي به مراتب بدتري در جامعه داشته باشد.

گزارش

بررسي آسيب هاي اجتماعي از زبان كارشناسان جامعه شناسي در گفت وگو با »تعادل«

عقدههاييكهتبديلبهخشمونفرتميشوند
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