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يادداشت- 1

 خطر انگاره هاي ذهني 
در مذاكرات

موضوع اخذ تضمين از س��وي 
امريكا و اروپ��ا براي عدم خروج 
از برج��ام يك��ي از م��واردي 
اس��ت كه اخي��را اعالم ش��ده 
مذاكره كنندگان ايراني به دنبال 
دريافت آن هس��تند. روزنامه 
گاردين در روزهاي پاياني هفته 
قبل، يك چنين خبري را منتشر 
كرده و در ادامه ذكر كرده كه ايران از اروپاييان خواسته كه 
تضمين بدهند كه در صورت خروج احتمالي امريكا از هر 
نوع توافقي، تجارت با ايران را تداوم خواهند بخشيد. واقع 
آن اس��ت كه در خواست هر نوع تضمين در سطح جهاني 
و در مراودات ارتباطي كش��ورها با يكديگر بايد در انطباق 
كامل با ش��رايط و اوضاع و احوال حاكم بر س��اختار نظام 
بين الملل باشد. نبايد فراموش كرد، اروپاييان بعد از خروج 
ترامپ از برجام تالش زيادي كردن��د تا يك كانال مالي با 
ايران راه اندازي كنند و با استناد به قانوني كه در خصوص 
تحريم هاي كوبا داشتند از اتباع اروپاييان حمايت كنند تا 
محاكم امريكا نتوانند اتباع و تجار اروپاييان را تحريم كنند. 
اما به رغم وجود اراده سياسي در اين خصوص ميان ايران و 
اروپا در زمان دولت قبل موفق به انجام يك چنين اقدامي 
ا دامه در صفحه 6 نشدند، چرا كه...  

يوسف مواليي

خطر از دست رفتن ارزهاي ديجيتال براي مردم ايران به دليل تحريم هاي امريكا وجود دارد

تركش هاي تحريم در بازار رمزارزها
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لزوم مولدسازي دارايي هاي 
دولت در بودجه سال آينده

 تفاوت بحران مسكن 
در چين و ايران

بورس تا پايان سال چگونه 
مي شود؟

 دولت دست 
به اصالحات بزند 

 تبعات عدم صبوري 
دولت

 مشاوره قبل از
 فرزندآوري

دولت ايران دارايي هايي دارد 
كه اگر فروخته و پول آن وارد 
خزانه ش��ود، مخ��ارج دولت 
پايي��ن مي آي��د و تاثير قابل 
توجهي در اقتصاد مي گذارد. 

صحبت از اصالحات ساختاري 
بودجه اصال عجيب و غريب و 
نشدني نيست. اصالح ساختار 
بايد در مخارج دولت و در منابع درآمدي دولت صورت 
گيرد و در اين مسير نمايندگان مجلس نيز به منافع ملي 
بينديشند نه منافع قومي و قبيله اي و منطقه اي خود.  
يك بودجه بايد متوازن باش��د به اين معنا كه بايد بين 
مخارج واقعي با درآمده��اي واقعي دولت توازن برقرار 
باشد كه در غيراين صورت باعث كسري بودجه خواهد 
شد.  نكته مهم ديگر اين است كه هزينه هاي غيرضرور 
دولت بايد كاهش يابد و از س��وي ديگر به بخش هايي 
مانن��د آموزش، بهداش��ت، محيط زيس��ت و ... توجه 
بيشتري نشان داده شود.  بسياري از موسسات پژوهشي 
و تحقيقاتي كه به دكان در اقتصاد ايران تبديل شده اند 
نيز بايد تجميع و ادغام شوند. مانند موسسه آينده نگري 
سازمان برنامه و بودجه كه بايد با موسسه عالي پژوهش 
در برنامه ريزي نياوران ادغام ش��ود. اساس��ا موسس��ه 
نياوران تاسيس شد تا اتاق فكر سازمان برنامه و بودجه 
باشد اما در دولت احمدي نژاد به نهاد رياست جمهوري 
منتقل شد كه البته خود نهاد رياست جمهوري نيز يك 
موسسه تحقيقات استراتژيك دارد.  اصالح ساختاري 
بودجه، كار نشدني و سختي نيست بلكه فقط به عزم و 
اراده جدي نياز دارد. دولت در اين مسير بايد به منافع 
ملي بينديشد و هزينه هاي غيرضرور را كاهش دهد.  در 
وزارتخانه ها و نهادهاي مختلف، موسسات تحقيقاتي 
بس��ياري وجود دارد ك��ه خروجي مطلوب��ي ندارند و 
اساسا نيازي به آنها هم نيست؛ بنابراين جزو هزينه هاي 
غيرضرور محسوب مي شود كه بايد حذف شوند.  عالوه 
بر اصالحات ساختاري در مخارج دولت، همين اتفاق 
بايد در بخش درآمدي دولت نيز رخ دهد. به عنوان نمونه 
اصالح ساختار مالياتي يكي از مهم ترين مسائلي است 
كه بايد در دستور كار قرار گيرد. مجلس بايد در همين 
قانون امسال همه معافيت هاي مالياتي را حذف كند چرا 
كه هرفردي كه درآمد دارد در اين مملكت بايد ماليات 
بپردازد.  بايد جلوي فرار مالياتي را با استفاده از مديريت 
توانمند و خصوصا تجربه كش��ورهاي توسعه يافته نيز 
بگيريم؛ ضمن اينكه با روش س��نتي نمي توان ماليات 
اخذ كرد.  دولت ايران دارايي هايي دارد كه اگر فروخته 
و پول آن وارد خزانه شود مخارج دولت پايين مي آيد و 
تاثير قابل توجه��ي در اقتصاد مي گذارد.موضوع ديگر 
اينكه كالن شهرها نياز به خانه هاي سازماني ندارند اما 
شاهد وجود اين خانه هستيم كه فقط رانت ايجاد كرده 
است. هيچ پروژه عمراني جديدي هم نبايد آغاز شود، 
ا دامه در صفحه 2 مگراينكه ضرورت و...  

برخ��ي ش��باهت ها در بحران 
مسكن چين و بحران مسكن 
ايران منج��ر به خطاي تحليل 
كارشناس��ان طرف��دار »اخذ 
ماليات س��االنه از مل��ك« در 
كشور شده اس��ت، به گونه اي 
كه همين نسخه مالياتي را در 
شرايط كنوني اقتصاد ايران براي 
سر و سامان گرفتن بازار مسكن داخلي توصيه مي كنند. اين 
در حالي است كه معضل مسكن در چين و ايران افزون بر 
برخي »شباهت«ها، به طور بنيادين »متفاوت« هستند و 
از همين رو، هر يك از اين دو بحران، راه حل هاي متناسب 

با خود را مي طلبد.
1- اگر چ��ه بحران مس��كن در چين از س��ال 2009 به 
رس��انه هاي بين المللي راه يافته و به ص��ورت دوره اي در 
آنها منعكس مي شود، اما طي يكي، دو ماه اخير با تشديد 
سويه تازه اي از آن، وخيم تر از هميشه گزارش شده است. 
ناتواني احتمالي دومين ش��ركت ساختماني چين، با نام 
تجاري »اورگرند« در بازپرداخت سررس��يد بدهي هاي 
خود در ماه سپتامبر )شهريور( سال جاري بار ديگر بحران 
مسكن چين را در صدر اخبار رسانه هاي بين المللي قرار 
داد و خالي ماندن حدود يك پنجم از كل امالك مسكوني 
چين )65 ميليون واحد مسكوني( را برجسته كرد و نشان 
داد كه تقاضاي س��كونت در »شهرهاي جديد« چين در 
حد صفر اس��ت و از همين رو، هيچ يك از سرمايه گذاران 
خرد و كالن در واحدهاي مسكوني واقع در اين شهرهاي 
جديد نمي توانند امالك خود را فروخته و پول خود را نقد 
كنند. رشد سرسام آور شهرنشيني در چين و همزمان رشد 
تقاضاي اتباع و س��رمايه گذاران خارجي براي حضور در 
صنايع و بازارهاي اين كشور، »تقاضاي موثر« براي اقامت 
در شهرهاي چين به ويژه در كالنشهرهاي دومين اقتصاد 
پرقدرت جهان از جمله شانگهاي، شنژن و بيجينگ را به  
شدت افزايش داده است. تحت تاثير اين »تقاضاي موثر« 
- نه جهش تورم عمومي- متوس��ط قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در شهرهاي ياد ش��ده به باالي »15 هزار 
دالر« - تقريبا 15 برابر ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن 
در تهران - رسيده است، مساله اي كه رشد قيمت در سطوح 
پايين تر را نيز در ش��هرهاي كم تقاضاتر به دنبال داشته 
است و شهروندان چيني براي عقب نماندن از رشد قيمت 
مسكن، به سرمايه گذاري در امالك شهرهاي كوچك تر 
روي آورده اند تا با فروش آپارتمان يا آپارتمان هاي متعدد 
خود در سال هاي بعد بتوانند در شهرهاي بزرگ خانه مورد 
نظر خود را خريداري كنند. در چنين ش��رايطي است كه 
دولت چين با وضع ماليات 1.2 درصدي ساالنه از امالك 
از رشد تقاضاي سرمايه اي در بازار مسكن در كنار ابزارهاي 
ديگري همچون »قرعه كشي« براي واگذاري خانه هاي 
نوساز جلوگيري كرده است. در اين حال، در كنار تقاضاي 
داخلي و خارجي براي مسكن، اقتصاد دولت هاي محلي 
چين نيز وابسته به تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي به 
مسكوني است و از همين رو است كه دولت هاي محلي بر 
حباب قيمت مسكن در شهرستان ها مي دمند تا بلكه از 
منابع حاصل از فروش زمين هاي كشاورزي، گذران امور 
كنند. به اين ترتيب، احداث شهرهاي جديد چين در مناطق 
دور از مراكز صنعتي و تجاري بدون مطالعه بوده و نتوانسته 
به رغم تقاضاي باال، جمعيت جذب كند. با اين حال، شايد 
توسعه قطارهاي پرسرعت چيني، در سال هاي آينده بتواند 

تا حدي اين خأل را جبران كند.
2- روزنامه »تعادل« در مطالب متعدد )در آخرين مورد، 
يك گزارش تحليلي با تيتر »س��ناريوي واقعي براي حل 
بحران مسكن« كه در تاريخ دوشنبه 17 آبان 1400 منتشر 
ا دامه در صفحه 3 شد( تالش كرده است... 

س��ال 1400 هم��واره با افت و 
خيزهايي در بازار سرمايه روبرو 
بود و تحت تاثير عوامل زيادي از 
جمله تغيير رياست جمهوري، 
وزي��ر اقتص��اد و ديگ��ر وزرا و 
معاونين، تغيير رياست سازمان 
ب��ورس و قيمت گذاري ه��اي 
دستوري و همچنين تغييراتي 
كه در دامنه نوسان بوده است. از منظر ديگر عواملي مثل 
آينده برجام، مذاكرات هس��ته اي، تصميمات اقتصادي 
دولت، كسري بودجه، نرخ تورم، كاهش نقدينگي، قيمت 
دالر و ترس س��هامداران نس��بت به بازار س��رمايه و عدم 
اطمينان و حركت به س��مت رمزارز ها  را مي توان داليلي 
براي افت بازار س��رمايه دانس��ت. با توجه به اهداف دولت 
سيزدهم كه در حوزه هاي سياست داخلي و خارجي، تورم، 
شفاف سازي، مسكن، روند واكسيناسيون، وضعيت سرعت 
اينترنت هست، بورس نيز ديروز در صحن مجلس مطرح 
شد، دغدغه نمايندگان مطرح و برنامه ريزي هاي خوبي براي 
بهبود وضعيت بورس بيان شد، مهم ترين برنامه حمايت از 
حقوق سهامداران براي بلندمدت است. اقاي عشقي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز از حقوقي ها گله مند بودند 
و اعالم داشتند مثبت شدن بازار هم به نفع حقوقي ها هست 
ا دامه در صفحه 4 ولي... 

اولين هدف دولت دوازدهم اين 
بود كه با عرض��ه ارز ترجيحي 
)4200 تومان��ي( ب��ازار آن 
كنترل شود، اما متاسفانه اين 
طرح به هدف اول خود نرسيد 
و ح��ال قيمت دالر ب��ه حدود 
30 هزار تومان رس��يده است. 
از سوي ديگر، با توجه به اينكه 
مصرف گروه هاي پردرآمد از كاالهاي تحت پوش��ش ارز 
ترجيحي نسبت به دهك هاي پايين جامعه بيشتر است؛ 
بنابراين اين سياست موجب بهره مندي بيشتر دهك هاي 
باالي درآم��دي از يارانه ارزي مذكور ش��د و هدف اصلي 
سياست گذار مبني بر حمايت از اقشار كم برخوردار جامعه 
از طريق تخصيص ارز ترجيحي، محقق نشد. به عبارتي 
ديگر، اين اقشار ثروتمند جامعه هستند كه بيشترين سود از 
يارانه ارزي را كسب مي كنند. حتي داده هاي آماري نيز نشان 
مي دهد كه دهك هاي درآمدي باالي جامعه بسيار بيشتر 
از دهك هاي درآمدي پايين جامعه از يارانه ارزي برخوردار 
شده اند به گونه اي كه دهك دهم حدود 4 برابر دهك اول 
از يارانه هاي ارزي استفاده مي كنند.  برآوردها همچنين 
حكايت از اين دارد كه تدوام رانت ناشي از ارزان سازي نرخ 
ارز، مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد 
ا دامه در صفحه 2 ايران وارد كند.  

به نظر من بعد از 3سال دخالت 
شوراي رقابت در قيمت گذاري 
خ��ودرو در دولت س��يزدهم 
قيمت گذاري دستوري ملغي 
اعالم ش��د؛ تصميم��ي كه با 
حمايت هاي دولت مواجه نشد و 
دچار تغيير و تحول شد. واقع آن 
است كه عبور از قيمت گذاري 
دس��توري بركات و اثرات فراواني در بازار خودرو و صنعت 
خودرو خواهد داشت. بايد توجه داشت به طور كلي قيمت 
خودرو در كف بازار و به وس��يله ش��اخص هاي اقتصادي 
تعيين مي شود. مقايسه تورم طي 3سال گذشته و افزايش 
نرخ خودرو در همين بازه زماني مشخص مي كند كه اين 
گزاره ها )نرخ تورم و افزايش قيمت خودرو( همواره ارتباط 
معقولي با يكديگر داشته اند. يعني هر اندازه نرخ تورم افزايش 
داشته، قيمت خودرو نيز به همان نسبت )حتي پايين تر( 
رشد پيدا كرده است.در اين ميان قيمت گذاري دستوري 
در خصوص نرخ فروش خودرو در كارخانه، تاثير كمتري در 
نرخ بازار داشته است، چرا كه قيمت گذاري دستوري باعث 
زيان ده شدن خودروسازان ايراني مي شود و توان نقدينگي 
اين شركت ها را براي افزايش توليد و افزايش عرضه خودرو 
كاهش مي دهد. 2عامل اصلي اثرگذار در تعيين نرخ خودرو، 
ا دامه در صفحه 4 يكي نرخ تورم عمومي كشور و... 

هر خان��واده اي اگر ب��دون در 
نظر گرفتن ش��رايط روحي و 
رواني خود اقدام به فرزند آوري 
كنند در واقع گام نخس��ت در 
آسيب رس��اندن به فرزند خود 
را برداشته اند. اگر مي خواهيم 
جامعه اي جوان و پويا داش��ته 
باشيم بايد تمامي ش��رايط را 
براي فرزند آوري در نظر بگيريم. اما توجه به شرايط روحي 
و رواني يكي از مشخصه هاي بارز تولد يك فرزند سالم و رشد 
او در فضاي سالم خانواده است. در شرايطي كه براي جواني 
جمعيت در كشور قانون وضع مي شود و شرايط جمعيتي 
كشور بحراني است قطعا تشويق به فرزند آوري مي تواند 
اولين راه گذار از پيري جمعيت باشد، اما يك مساله قرباني 
مساله اي ديگر شود. در واقع همانطور كه جواني جمعيت 
كشور بسيار مهم است، سالمت روان افراد نيز در باالترين 
درجه اهميت قرار دارد. در بسياري از موارد، زوجين اقدام به 
فرزندآوري مي كنند اما آمادگي روحي و رواني براي پرورش 
و تربيت فرزند را ندارند. بعضا درحالي كه زوجين نسبت به 
يكديگر به پذيرش نرسيده اند اقدام به فرزندآوري كرده و 
بدون صرف وقت براي توجه و همدلي با فرزند او را بزرگ 
مي كنند و اين امر به شدت بر روي روابط بين فردي فرزند 
ا دامه در صفحه 8 در آينده اثرگذار است.  

يادداشت روز

يارانه نقدي باري بر دوش دولت و بي نتيجه براي مردم 
ب��ار ديگ��ر، اش��تباه پرداخت 
يارانه نق��دي به 60 ميليون نفر 
گروه هاي كم درآمد جامعه، به 
بهانه حذف دالر 4200 توماني 
در دستور كار دولت قرار گرفته 
اس��ت كه از نظر پرداخت يارانه 
نقدي ب��ه م��ردم و خانوارها به 
آنچه در دولت احمدي نژاد، در 
زمان گران شدن قيمت بنزين و حامل هاي انرژي صورت 
گرفت، شباهت دارد. اما تفاوت آنچه در دولت رييسي انجام 
مي شود با دولت احمدي نژاد اين است كه در دولت رييسي 
حذف دالر 4200 تومان��ي براي واردات كاالهاي مختلف 
در دس��تور كار قرار گرفته و در دولت احمدي نژاد، افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي مطرح بود.  تفاوت ديگر اين است 
كه دولت احمدي نژاد با افزايش قيمت نفت و درآمد سرشار 
ارزي مواج��ه بود و دولت در آن زمان چون پول داش��ت، از 
طريق دالر ارزان، مانع از شوك رشد نقدينگي و قيمت ها و 
تورم شده بود. اما در دولت فعلي، نه تنها درآمد سرشار نفتي 
وجود ندارد و خزانه خالي است و كسري بودجه فراوان دارد، 
بلكه سال هاست كه به خاطر تحريم ها، رشد نقدينگي و تورم 
باال، قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته و تورم به 45 

درصد رس��يده و قيمت مواد غذايي بين 40 تا 100 درصد 
در يك سال اخير رشد كرده است.  براين اساس، وقتي بعد 
از سال ها هنوز يارانه نقدي همان رقم اندك 40 هزار تومان 
تعيين شده در دولت احمدي نژاد است و دولت روحاني براي 
پرداخت آن دچار زحمت شده بود، مشخص است كه دولت 
رييسي نيز بعد از مدتي براي پرداخت رقم يارانه 110 هزار 
توماني حذف دالر 4200 توماني، دچار مشكل خواهد شد 
و از حاال تا سال هاي بعد دايم بايد پول خلق كند و به مردم 
بپردازد و تورم بيشتر را شاهد باشد و در عين حال يارانه 110 
هزار توماني همين حاال نيز مشكلي را از مردم حل نخواهد 
كرد و در سال هاي بعد نيز به خاطر تورم از قدرت خريد آن 
به شدت كاسته خواهد ش��د. دولت مجبور خواهد شد كه 
ماهانه حدود 150 هزار تومان يا بيشتر از آن را به 60 ميليون 
نفر بپردازد و دچار كس��ري بودجه و رشد نقدينگي و تورم 
بيشتر شود و در عين حال مردم نيز از بابت رقم اندك 150 
هزار تومان يارانه نقدي رضايتي نخواهند داشت و مشكالت 
بيشتري بر روي دوش دولت و مردم سنگيني خواهد كرد.  
دليل اين وضعيت آن است كه وقتي قيمت حامل هاي انرژي 
امكان منطقي شدن و متناسب شدن با تورم را در شرايط 
فعلي ندارد و عمال هدفمندي يارانه هاي انرژي متوقف شده 
است در نتيجه دولت منابعي براي افزايش يارانه نقدي ندارد 

و تنها هزينه اي روي دست دولت مانده كه ظاهرا آن را بايد تا 
سال ها ادامه دهد و ماهانه 40 هزار تومان را به هر نفر ايراني 
بدهد. يعني دولت از يك طرف به خاطر پرداخت اين 40 هزار 
تومان به زحمت افتاده و كسري بودجه دارد و بايد قرض كند 
و نقدينگي و تورم بيشتر را به جامعه تحميل كند و از سوي 
ديگر، قيمت بنزين و حامل هاي انرژي نيز افزايش نيافته و 

هدفمندي يارانه ها در نيمه راه متوقف شده است. 
اين تجرب��ه مي تواند براي ح��ذف دالر 4200 توماني نيز 
تكرار شود. به عبارت ديگر، همان طور كه تجربه هدفمندي 
يارانه ها و افزايش قيمت حامل ه��اي انرژي بدون نتيجه 
بود و متوقف شد و يارانه ها با رقم حداقلي 40 هزار توماني 
پرداخت مي شود و باري بر دوش دولت است اما كمكي به 
مردم نمي كند، در شرايط امروز نيز افزايش قيمت دالر تنها 
هزينه هاي دولت، تورم، قيمت ها و مش��كالت را افزايش 
خواهد داد و ياران��ه 110 هزار توماني اگر براي 4 ماه آينده 
مناسب باشد براي س��ال بعد اثري نخواهد داشت و باري 
بيش��تر بر دوش دولت خواهد بود اما مشكل مردم را حل 
نخواهد كرد.  يعني همين حاال منابع حاصل از افزايش قيمت 
دالر آنقدر نيست كه بتواند تمام كس��ري بودجه دولت را 
حذف كند در نتيجه دولت نه تنها همچنان با كسري بودجه 
بيشتر مواجه است بلكه از سوي ديگر با هزينه هاي تورم باال 

و قيمت كاالها در جامعه مواجه خواهد شد و براي مقابله با آن 
نيز بايد برنامه هاي مختلفي را اجرا كند. همچنين بايد حدود 
27 هزار ميلي��ارد تومان يارانه بابت 110 هزار تومان يارانه 
به 60 ميليون نفر جمعيت در مدت 4 ماه باقي مانده سال 
1400 پرداخت نمايد.  اما مشكل يارانه 110 هزار توماني به 
اين رقم و تورم و رشد قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم در 
سال 1400 ختم نمي شود و ايجاد انتظار در مردم براي سال 
1401 نيز موجب خواهد شد كه در سال آينده حدود 110 
هزار ميليارد تومان بودجه براي يارانه 150 هزار توماني به 60 
ميليون نفر شامل 110 هزار تومان بابت حذف دالر 4200 
توماني و 40 هزار تومان براي هدفمندي يارانه ها پرداخت 
كند و همين موضوع نه تنها براي دولت مخارج سنگين به 
همراه دارد و براي س��ال ها بايد آن را ادامه دهد بلكه عمال 
باري از دوش مردم برنمي دارد و قدرت خريد مردم به شدت 
تضعيف شده و در شرايط رشد تورم و نقدينگي، اين يارانه 

150 هزار توماني هيچ دردي را دوا نخواهد كرد. 
براين اساس، مجلس محترم الزم است كه براي جلوگيري از 
رشد كسري بودجه، نقدينگي، تورم، و مشكالت آينده، بدون 
رودربايستي به مردم توضيح دهد كه تورم حاصل از يارانه 
150 هزار توماني عمال بسيار سنگين تر از اين رقم خواهد 
ا دامه در صفحه 4 بود و مردم بعد از...  

سهيال نقي پور مهدي پازوكي 

محسن شمشيري 

حسن كريمي سنجري افشين كالهي

مجيد اعزازي

امين صلحي

چرا افزايش قيمت محصوالت خودروسازان منتفي شد؟ 

 »تعادل« تاثير مخالفت رييس جمهور با افزايش قيمت خودرو 
روي بورس را  بررسي مي كند

صفحه 6    

دستور »رييسي« به خودروسازان 

امكان عبور كاميون هاي ايراني بدون 
پرداخت عوارض فراهم شد 

 ركورد باالترين قيمت سكه و طال
 در ۶ ماهه اخير شكست

در روزهاي پاياني هفته گذشته دو گشايش ترانزيتي 
در داخل و خ��ارج از مرزهاي اي��ران صورت گرفت. 
در گشايش نخس��ت، جمهوري ارمنستان توانست 
مسير آسفالته »تاتف- اغواني« را افتتاح كند تا عبور 
كاميون هاي ايران بدون عبور از مسير تحت حاكميت 
جمهوري آذربايجان و بدون پرداخت عوارض گمركي 
به آن كش��ور فراهم ش��ود. در تحولي ديگر، كريدور 
ترانزيتي زمين��ي امارات-تركيه از طري��ق ايران به 
صفحه 5 را بخوانيد بهره برداري رسيد و... 

يكي از اعضاي تيم رس��انه اي دولت در توييتي اعالم 
كرد كه كمتر از 100 روز پس از آغاز دولت سيزدهم، 
اخيرا بيش از سه و نيم ميليارد دالر از منابع مسدود 
ايران در يكي از كشورها در دسترس قرار گرفته است. 
علي نادري مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسالمي 
)ايرنا ( در حساب كاربري خود در صفحه توييتر آورده 
اس�ت: كمتر از 100 روز پس از آغاز دولت سيزدهم، 
اخيرا بيش از 3.5 ميليارد دالر از منابع مسدود ايران 
صفحه 3 را بخوانيد در يكي از كشورها در...  

گشايش 
مسير ترانزيتي 

جديد  
در ارمنستان

 3.5 ميليارد دالر 
 منابع مسدود ايران 

آزاد شد

وزير امور اقتصادي و دارايي: 

صفحه 3    

 دولت و مجلس 
بانك ها را قلك بي انتها 

تصور نكنند

ميدري مطرح كرد 

دولت بايد 
براي كليه لوايح 

پيوست عدالت ارايه كند
صفحه 2  



خيري��ه  مجتم��ع  در  خدم��ت  رييس جمه��ور 
كهري��زك را جل��وه زيب��اي مش��اركت هاي مردم��ي 
دانس��ت و گف��ت: اينگون��ه فعاليت ه��اي خيري��ه، 
 بس��ياري از آس��يب هاي اجتماعي را كنت��رل مي كند.

س��يدابراهيم رييس��ي صبح جمعه از آسايشگاه خيريه 
كهريزك بازديد و از نزديك با مددجويان، پزشكان ومديران 

اين مركز گفت وگو كرد.
رييس جمهور در جمع مددكاران كهريزك گفت: كاري كه 
شما امروز و در اين مركز انجام مي دهيد يكي از جلوه هاي 
زيباي مش��اركت مردمي در رفع آس��يب هاي اجتماعي 
است. رييسي با اش��اره به حمايت دولت از مشاركت هاي 
مردمي در ام��ور اجتماعي اظهار داش��ت: بايد اين گونه 
اقدامات مردمي را توسعه داد و كهريزك نمونه موفقي از 
مشاركت خيرين مردمي است. رييسي با اشاره به برنامه 
دولت براي كاهش آس��يب هاي اجتماعي گفت: ريش��ه 
برخي از آسيب هاي اجتماعي در مسائل اقتصادي است 
و دولت همزمان س��اماندهي وضع اقتص��ادي و كنترل 
آسيب هاي اجتماعي را در دستور كار دارد. رييس جمهور 
با اشاره به جلسه ديروز شوراي اجتماعي خاطرنشان كرد 
ما قانون كم نداريم اما با توجه به تعيين تكليف قوانين براي 
دستگاه هاي مختلف بايد بررسي شود كه كدام دستگاه ها 
به وظاي��ف خود عم��ل كرده اند و چه دس��تگاه هايي به 
 وظايف خودشان عمل نكرده اند و علت آن چه بوده است.

رييس جمهور با اش��اره به بازديدهاي صبح امروز خود از 
دو مركز درمان و كاهش آسيب هاي اجتماعي گفت: اين 
آسيب ديدگان جزيي از خانواده ما هستند و بايد سعي كنيم 
آنها را كمك كنيم. در جريان اين بازديد مدير، پزشكان و 
مددكاران مجتمع كهريزك توضيحات الزم درخصوص 
فعاليت ها و اقدامات درماني و حمايتي خود بيان كردند و 
مددجويان حاضر در آن نيز از نزديك مسائل و مشكالت 
خود را با رييس جمهور مط��رح كردند. رييس جمهور در 
جريان بازديد از مركز نگهداري، درمان و كاهش آس��يب 
س��روش بر اجتماعي كردن مددجويان مراكز بازپروري 
تاكيد كرد. سيدابراهيم رييسي صبح امروز جمعه ضمن 
بازديد از مرك��ز نگهداري، درمان و كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي سروش در حاشيه شهرستان ري با مددجويان و 
مديران اين مركز به گفت وگو نشست و از نزديك در جريان 
مشكالت آنان قرار گرفت. رييسي گفت: من قلبا ناراحت 
مي شوم كه شما جوانان را اينجا مي بينم. همت همه مديران 
و مربيان اينجا هم بازگشت شما به جمع خانواده است، شما 
هم تصميم بگيريد كه ديگر كاري انجام ندهيد كه مجددا به 
اين مراكز بياييد. رييس جمهور اظهار داشت: هدف همه اين 
است كه شما اعتياد را ترك كنيد و شما هم اراده كنيد ديگر 
سراغ مواد مخدر نرويد. رييسي با اشاره به نگراني خانواده ها و 
مسووالن از بازگشت دوباره افراد به دامن اعتياد گفت: تامين 
شغل براي مددجويان پس از بازگشت به جامعه ضروري 
است و اگر مددجويان همت كنند كه سراغ اعتياد نروند، 
جامعه آنها را به گرمي مي پذيرد. رييس جمهور با اشاره به 
اينكه زيبنده تهران و ري نيس��ت كه افراد شب ها در آنجا 
سرپناه نداشته باشند از استاندار تهران و مسووالن شهرري 

خواست نسبت به رفع اين مشكل اقدام كنند.
رييس��ي با اش��اره به اينكه اين عزيزان جزيي از خانواده و 
عائله كش��ور هس��تند، تاكيد كرد: بايد داليل فرهنگي، 
اجتماعي و خانوادگي گرايش به اعتياد بررس��ي ش��ود. 

رييس جمه��ور ضم��ن بازديد از ف��از جدي��د اين مركز 
بازپروري گفت: ان ش��اءاهلل با همت ش��ما و برنامه ريزي 
 متولي��ان، چهره ته��ران از معتادان متجاهر پاك ش��ود.

گفتني است روز گذشته اولين جلسه شوراي اجتماعي 
كشور در دولت سيزدهم به رياست دكتر رييسي برگزار شد.

  رييس جمه�ور: آس�يب هاي اجتماعي در 
سطح محدود هم زيبنده نظام اسالمي نيست

رييس جمهور پيش بيني، پيشگيري و درمان آسيب هاي 
اجتماعي را وظيفه همه بخش هاي حكومت عنوان و تصريح 
كرد: آسيب هاي اجتماعي با سرمايه اجتماعي رابطه متقابل 
دارند و هر چه آسيب هاي اجتماعي كاهش يابند سرمايه 
اجتماعي تقويت خواهد شد. رييسي عصر پنجشنبه در 
اولين نشست شوراي اجتماعي كشور در دولت سيزدهم 
گفت: ب��ه  طور طبيعي همه جوامع ك��م و بيش مبتال به 
آسيب هاي اجتماعي هس��تند، اما اين آسيب ها حتي در 

سطح محدود به هيچ  وجه زيبنده نظام اسالمي نيستند.
رييس جمهور آسيب ديدگان اجتماعي را بخشي از عائله 
و خان��واده مملكت دانس��ت و افزود: باي��د از مبتاليان به 
آسيب هاي اجتماعي حمايت و به فكر درمان آنها بود. بايد 
علل شيوع آس��يب هاي اجتماعي و گرفتار شدن افراد به 
اين آس��يب ها را با راهكارهاي علمي و آكادميك بررسي 

و رفع كرد.
رييسي اظهار داشت: نگاه تمامي دستگاه ها بايد معطوف به 
نجات آسيب ديدگان اجتماعي باشد و آسيب هاي اجتماعي 
را به مثابه ويروسي ببينيم كه اگر مانند ويروس كرونا با آن 
مقابله نشود، به ديگران سرايت كرده و مشكل ايجاد مي كند.

رييسي خاطرنشان كرد: در برابر آسيب هاي اجتماعي نياز 
به اقدام هماهنگ و هم افزا داريم و بايد مش��اركت مردم و 

سازمان هاي مردم  نهاد را نيز جذب كرد.
رييس جمهور گفت: همه نهادها باي��د گزارش عملكرد 
خود از اجراي تكاليف قانوني در مقابله و درمان آسيب هاي 
اجتماعي را ارايه كنند. آمار ارايه شده در گزارش عملكرد 
نهادهاي مختلف حاك��ي از موفقيت در عمل به تكاليف 
قانوني آنهاست، اما وقتي به وضعيت جامعه نگاه مي كنيم 

چيز ديگري مي بينيم و اين نگران كننده است.
 رييسي مقابله با آسيب هاي اجتماعي را وظيفه اخالقي، 
ديني و قانوني نظام حكمراني ديني برشمرد و اضافه كرد: 
دستگاه هاي مختلف مسوول در برابر آسيب هاي اجتماعي 
بايد با تمركز بر علل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بروز اين 

آسيب ها خدمات صيانتي و توان بخشي ارايه كنند.
رييس جمهور تأكيد كرد: عميقا به جذب مشاركت مردم 
اعتقاد دارم. اگر در مقابله با كرونا تدبير رهبري در به ميدان 
آوردن مردم نبود، امروز وضعيت مناس��بي در اين زمينه 
نداشتيم و لذا دولت بايد با ايفاي نقش حمايتي، هدايتي و 
نظارتي، ظرفيت  نهادهاي مختلف و مردم را در عرصه مقابله 

با آسيب هاي اجتماعي به شكل هم افزا به ميدان بياورد.
 رييس��ي در ادامه س��خنان خود با بي��ان اينكه عملكرد 
دستگاه هاي مختلف در زمينه اجراي تكاليف قانوني در 
برابر آس��يب هاي اجتماعي بايد رصد شود، اظهار داشت: 
اگر دس��تگاهي به تكاليف خود عمل نكرده بايد علت آن 
مشخص شود و شوراي اجتماعي كش��ور، موظف است 

عملكرد دستگاه ها را در اين زمينه ارزيابي كند.
رييس جمهور ادامه داد: ش��وراي اجتماعي كشور وظيفه 
دارد، پ��س از ارزيابي عملكرد دس��تگاه ها، براي جبران 
كم كاري ه��ا زمان تعيين كند تا همه دس��تگاه ها بدانند 
كه عمل به تكاليف قانوني در عرصه مقابله با آسيب هاي 

اجتماعي ضمانت اجرا دارد.

 رييسي تصريح كرد: انجام كار خوب از همه پسنديده است 
و از دولت، دستگاه هاي دولتي و كاركنان دولت و در كل هر 
دستگاه و نهادي كه به حكومت و نظام اسالمي مرتبط و 
متصل است، پسنديده تر؛ لذا عملكرد كاركنان اين بخش ها 
بايد در نگاه مردم بهترين  و پسنديده ترين باشد و كاركنان 
دستگاه هاي حاكميتي نبايد نسبت به بايدها و نبايدها چه 
 در عرصه شخصي و چه اداري بي توجه و بي تفاوت باشند.

رييس جمهور خاطرنش��ان ك��رد: مديران و مس��ووالن 
دستگاه ها و نهادهاي دولتي و حكومتي، بايد مراقب باشند 
و به كاركنان خود تذكر دهند كه عملكرد آنان در نظر مردم 
بد جلوه نكند؛ چرا كه دستگاه هاي حكومتي در زمينه عمل 

به بايدها و نبايدها در خط مقدم هستند.
 رييسي گفت: همه بخش هاي فرهنگ ساز كشور از نظام 
تعليم و تربيت، رسانه ها، بخش هاي رفاه و خدمات اجتماعي 
و انتظامي كشور بايد همراه، هماهنگ و هم افزا عمل كنند.

رييس جمهور اظهار كرد: در تدوين برنامه هفتم توسعه 
كشور بايد موضوع رفع آسيب هاي اجتماعي و صيانت از 
جامعه در برابر اين آسيب ها را به شكل جدي مدنظر قرار 
داد و يكي از محورهاي تنظيم اين برنامه بايد كاهش رفع 
اين آسيب ها باشد. رييسي اظهار اميدواري كرد تا با تقويت 
فرهنگ ديني و س��بك زندگي ايراني - اس��المي و رفع 
مسائل و مشكالت اقتصادي، شاهد كاهش هر چه بيشتر 

آسيب هاي اجتماعي باشيم.
در اين جلسه كه بيش از ۲ ساعت به طول انجاميد اعضاي 
شورا به بحث و بررسي درباره عملكرد دستگاه ها در زمينه 
مقابله با آس��يب هاي اجتماع��ي و راهكارهاي صيانت از 
جامعه پرداختند و برنامه هاي متعددي در زمينه مقابله با 
حاشيه نشيني، اعتياد و حمايت از خانواده و كاهش طالق 

به تصويب اعضا رسيد.

برجام

ادامه از صفحه اول
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تصويب قطعنامه تاريخي 
حزب كمونيست چين در 

تقويت جايگاه شي جين پينگ
حزب كمونيست چين قطعنامه اي تصويب كرد كه با 
آن، جايگاه شي  جين پينگ در تاريخ سياسي اين كشور 

را تثبيت كرده است.
به گزارش ايس��نا، طبق اين س��ند، شي جين پينگ، 
رييس جمهور چين جايگاهي برابر با مائو تسه تونگ، 

بنيانگذار چين كمونيست خواهد داشت.
اين س��ند خالصه اي از تاريخ صد ساله حزب است و 
به دستاوردهاي كليدي و جهت گيري هاي آينده آن 
مي پردازد. اين سومين سند از اين نوع از زمان تأسيس 
حزب است. اولين سند توسط مائوتسه تونگ در سال 
۱۹۴۵ و دومين مورد توسط دنگ شيائوپينگ در سال 

۱۹۸۱ تصويب شد.
سند مذكور روز پنجشنبه در ششمين اجالس عمومي 
حزب كه يكي از مهم ترين نشست هاي سياسي چين 

محسوب مي شود، تصويب شد.
شي جين پينگ، سومين رهبر جمهوري خلق چين كه 
موضوع چنين قطعنامه اي واقع مي شود است و هدف 
از تصويب آن معرفي شي جين پينگ به عنوان رهبري 
هم تراز با مائو، بنيانگذار حزب و دنگ، جانشين اوست.

به گزارش بي.بي.سي، برخي از ناظران اين قطعنامه 
را جديدترين اقدام ش��ي جين پينگ ب��راي به قهقرا 
كشاندن دهه ها تالش رهبري چين براي تمركززدايي 
مي دانند. روند تمركززدايي در دوران دنگ آغاز شد و 
در زمان زمامداري رهبران بعدي مانند جيانگ زمين 
ادامه يافت. چنين اقدامي نشانه اي از اين تلقي شده كه 
چين ممكن است بار ديگر به دوره به اصطالح »كيش 

شخصيت« بازگردد.
اجالس چهار روزه اخير حزب در پشت درهاي بسته 
برگزار ش��د و بيش از ۳۷۰ عضو اصل��ي و علي البدل 
نوزدهمين كميته مركزي حزب - رهبري عالي كشور 

- را گرد هم آورد.
اين آخرين نشست بزرگ كادر رهبري حزب پيش از 
برگزاري كنگره ملي حزب در سال آينده ميالدي است 
و انتظار مي رود در آن كنگره، شي جين پينگ به دنبال 
سومين دوره رياست جمهوري خود باشد؛ اين به منزله 
گسستن از سنت رهبران قبلي در محدود كردن دوره 

رياست جمهوري خود به دو دوره خواهد بود.
در س��ال ۲۰۱۸، چين محدودي��ت دو دوره اي براي 
رياست جمهوري را لغو كرد و عمال به شي جين پينگ 

اجازه داد تا مادام العمر در قدرت بماند.
كارشناسان به بي بي سي گفتند كه اين قطعنامه اساسا 

قدرت شي جين پينگ را تثبيت مي كند.
 China آدام ن��ي، س��ردبير نش��ريه چينا نيس��ان
Neican، كه يك خبرنامه در مورد امور جاري چين 
است، گفته است كه »او س��عي دارد خود را به عنوان 

قهرمان حماسه پيشرفت ملي چين معرفي كند.«
او گفت: ش��ي جين پينگ با به تصويب رساندن يك 
قطعنامه تاريخي كه او را در مركز روايت بزرگ حزب 
و چين مدرن قرار مي ده��د، قدرت خود را به نمايش 
مي گذارد اما اين س��ند ابزاري براي كمك به او براي 
حفظ اين قدرت هم محسوب مي شود.دكتر چونگ 
 جايا، استاد دانشگاه ملي س��نگاپور معتقد است كه 
اقدام اخير شي جين پينگ او را از رهبران قبلي چين 

متمايز مي كند.
چونگ گفت: »ه��و جينتائو و جيانگ زمين )رهبران 
سابق( هرگز به اندازه شي جين پينگ اقتدار همه جانبه 
نداشتند. با اين حال، مش��خص نيست كه آيا آنها در 
صورت داشتن فرصت هاي مشابه، تمايلي به انجام اين 

كار داشتند يا نه.«
او مي افزايد: مطمئنًا در حال حاضر تاكيد زيادي روي 
شي جين پينگ به عنوان يك ش��خص وجود دارد و 
ناظران اين روند را زيرنظر دارند كه چه اندازه نهادينه 

خواهد شد.
هم دنگ و هم مائو كه عامل تصويب قطعنامه هاي قبلي 
بودند، از آن به عنوان وسيله اي براي گسستن از گذشته 

و گام گذاشتن در مسيري جديد استفاده كردند.
اولين مصوبه از اين دست كه در نشست عمومي حزب 
در سال ۱۹۴۵ به تصويب رسيد، به مائو كمك كرد تا 
رهبري خود را تحكيم بخشد و زماني كه در سال ۱۹۴۹ 
ايجاد جمهوري خلق چين را اعالم كرد، از اختيارات 
كامل برخوردار بود. هنگامي كه دنگ در سال ۱۹۷۸ 
رهبري را به دست گرفت، مصوبه دوم را در سال ۱۹۸۱ 
به تصويب رس��اند كه در آن از »اش��تباهات« صورت 
گرفته در طول انقالب فرهنگي مائو بين س��ال هاي 
۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶ انتقاد ش��ده ب��ود. در جريان انقالب 
فرهنگي، ميليون ها نفر جان خود را از دس��ت دادند. 
دن��گ همچنين با اين مصوب��ه، چارچوب اصالحات 

اقتصادي چين را تعيين كرد.
ب��ه گفته ن��ي، برخ��الف قطعنامه هاي قبلي، ش��ي 
جين پين��گ با اين مصوب��ه در پي ادام��ه زمامداري 
خود اس��ت. به هر حال، سند مربوط به موقعيت شي 
جين پينگ در زماني منتشر مي شود كه چين به يك 
قدرت جهاني تبديل شده است - وضعيتي كه حتي 

چند دهه پيش هم قابل تصور نبود.
به گفته دكتر چونگ، »كش��ور چين در نقطه اي قرار 
گرفته كه اكنون مي تواند به رشد چشمگير در اقتصاد، 
ارتش و به رسميت شناختن موقعيت خود به عنوان 
يك قدرت بزرگ نگاه كند، در حالي كه موقعيت حزب 
كمونيست چين و تشكيالت رهبري ظاهرا با مخالفتي 

مواجه نيست.«
او مي افزايد: »از برخي جهات مي توان گفت كه حزب 
كمونيست همراه با شي جين پينگ در راس آن به اوج 

موفقيت براي حزب و چين دست يافته است.«
ب��ا اين حال، نباي��د اين واقعيت را نادي��ده گرفت كه 
تحوالت سياسي مي توانند »غافلگيركننده« باشند و 
علي رغم همه شواهد حاكي از استحكام رهبري شي 
جين پينگ در آينده قابل پيش بيني، هر اتفاقي ممكن 
است روي دهد. ني مي افزايد: »سياست نخبگان چين 
مبهم اس��ت، بنابراين چيزهاي فراواني در اين زمينه 

وجود دارد كه براي ما شناخته شده نيست.«

رييس جمهور در بازديد از آسايشگاه خيريه كهريزك مطرح كرد 

احمد ميدري استاد دانشگاه و نماينده مجلس ششم مطرح كرد

برنامه ريزي دولت براي كاهش آسيب هاي اجتماعي

دولت بايد براي كليه لوايح پيوست عدالت ارايه كند
يك استاد دانشگاه معتقد اس��ت: در حال حاضر مي توان 
به جز سياس��ت حذف ارز ترجيحي و ادام��ه آن، راه حل 
سومي را انتخاب كرد و آن اجراي فاكتور الكترونيكي است . 
در كش��ورهاي ديگر اين سياست تحت عنوان ماليات بر 
ارزش افزوده مطرح شده است و هيچ ارتباطي با نظام هاي 

كمونيستي ندارد.
به گزارش ايلنا، نشس��ت »ني��از به پيوس��ت عدالت در 
سياس��ت گذاري عمومي، ابع��اد و روش انجام« با حضور 
احمد ميدري استاد دانشگاه و نماينده مجلس ششم در 
موسس��ه دين و اقتصاد برگزار شد. در اين نشست احمد 
ميدري استاد دانشگاه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري 
در زمينه عدالت و عدالت خواهي گفت: مطابق با فرمايشات 
مقام معظم رهبري به دولت آقاي رييسي هر مصوبه؛ اليحه 
و بخش نامه جديد در دولت بايد يك پيوست عدالت داشته 
باشد. ميدري ادامه داد: دولت موظف به ارايه پيوست عدالت 
است تا جزييات كامال روشن شود. در مورد ارز ترجيحي 
آنچه ما مي دانيم؛ دولت براي تامين دارو و كاالهاي اساسي 
از اين ارز استفاده مي كند و اگر قرار است تغييري در نرخ 
ارز صورت بگيرد اين تغييرات روي اين دو دسته كاال خود 
را نش��ان مي دهد. اين كارشناس اقتصادي هزينه ساالنه 
تامين دارو در كش��ور را ۳ ميليارد دالر عنوان كرد و افزود: 
گروهي از كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در دولت هاي 
اول و دوم آق��اي روحاني بر اين باور بودند كه ارز ترجيحي 
را ب��راي واردات دارو حذف كنن��د و دارو با ارز نيمايي وارد 
كشور شود و بودجه اختصاص داده شده براي واردات دارو 
در اختيار وزارت بهداشت و سازمان هاي بيمه گر قرار داده 
شود تا اين سازمان ها بر اساس ميزان مصرف و واردات دارو 

تصميم گيري كنند.
وي تصريح كرد: اين سياست بر اين اساس توصيه مي شد 
كه نرخ ارز ترجيحي باعث قاچاق كاال به كشورهاي همسايه 
شده است و اگر ما قيمت ارز براي دارو را آزاد كنيم از آنجايي 
كه قيمت آن به نرخ بين المللي نزديك مي ش��ود امكان 
قاچاق دارو هم كاهش مي يابد. اين مهم ترين اس��تدالل 

طرفداران اين سياست بود.
ميدري با بيان اينكه اجراي عدالت نيازمند تكنيك و انضباط 
اداري اس��ت، گفت: ما در ايران به دنبال راه حل هاي آسان 

هس��تيم اما اين راه حل ها هزينه هاي سنگين اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي دارند. پس اينگونه استدالل ساده لوحانه 
اس��ت. در تمام كش��ورها با نظام هاي مختلف اقتصادي 
سياس��ت گذاري در زمينه دارو با دولت هاس��ت و مردم با 
قيمت سر وكار ندارند بلكه با يك سيستم منسجم و انضباط 
يافته دولتي روبه رو هستند. اين استاد دانشگاه با اشاره به 
تشديد بي عدالتي با واردات دارو با ارز آزاد، گفت: فرض كنيد 
به جاي تخصيص ۳ ميليارد دالر براي واردات دارو معادل 
ريالي را به سازمان هاي مرتبط مانند تامين اجتماعي بدهند. 
اين س��ازمان ها با ۲ گروه روبرو هستند؛ نخست بيماراني 
كه عموما غيرمتشكل هستند و صدايشان كمتر به گوش 
مسووالن مي رسد و دوم گروه متشكل يافته از كارمندان، 
پزشكان و پرستاران كه خواستار افزايش حقوق و مطالبات 

عقب مانده خود هستند.
اين اقتصاددان ادامه داد: بنابراين حاال اين بودجه در اختيار 
س��ازمان بيمه گر اس��ت؛ مديران بايد بين گروه بي صدا و 
گروهي كه خواهان حفظ حقوق خود در ش��رايط تورمي 
هستند دست به انتخاب بزنند. بر اساس منطق اقتصادي و 
مديريتي چيزي كه در عمل رخ مي دهد تصميم گيري به 

نفع گروه پرصدا و زيان گروه كم صدا خواهد بود. بنابراين 
پرداخ��ت از جيب بيم��اران و بار س��نگين زندگي براي 
نيازمندان بيشتر مي شود. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه 
۲ دسته بيمار در ايران وجود دارد، تصريح كرد: كساني كه 
بيمه تكميلي دارند و كساني كه از اين بيمه محروم هستند. 
بايد بگويم كه قشر معدوي از كارمندان دولت، گروه هاي 
مسلح، بازنشس��تگان مي توانند به صورت حداقلي از اين 
بيمه استفاده مي كنند. پس اگر دولت خواهان تغيير نرخ 
ارز براي بخش درمان است بايد بيشتر به اقشار آسيب پذير 
توجه كند. وي با اشاره به تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي 
اساس��ي و نهاده هاي دامي، گفت: كمتر از ۱۰ تاجر ايراني 
خ��وراك دام و طيور را وارد كش��ور و بين حداقل ۲۵ هزار 
مرغدار در كشور توزيع مي كنند و بعد از توليد مرغ، محصول 

از سوي توزيع كننده در كشور پخش مي شود.
ميدري با بيان اينكه شبه انحصار در واردات نهاده وجود دارد، 
ادامه داد: امكان كنترل در زمينه واردات وجود دارد اما در 
ميانه زنجير از آنجايي كه تعداد زيادي توليدكننده داريم، 
نظارت دش��وار مي ش��ود. بايد بگويم كه ما در كشور فاقد 
زيرساخت هاي الزم براي رصد كاال و پول هستيم و همين 

مساله امكان فساد در اين زنجيره را باال برده، خوراك دام 
و طيور را تبديل به كاالي سوداگري كرده است كه دولت 
نمي تواند اين زنجيره را مهار كند.  اين كارشناس اقتصادي 
افزود: در چند سال اخير و براساس داده هاي رسمي مصرف 
گوشت و لبنيات در كشور كاهش يافته كه با اين سياست 

حتما افزايش قيمت و كاهش مصرف را خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه مي خواهيم بين ۲ سياست غلط يكي را 
انتخاب كنيم، گفت: در حال حاضر مي توانيم به جز سياست 
حذف ارز ترجيحي و ادامه آن، راه حل سومي را انتخاب كنيم 
و آن اجراي فاكتور الكترونيكي است . در كشورهاي ديگر 
اين سياس��ت تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده مطرح 

شده است و هيچ ارتباطي با نظام هاي كمونيستي ندارد.
به گفته مي��دري، در ليبرال ترين نظام ه��اي اقتصادي 
ه��م دولت بر بخش دارو و درمان كنت��رل و نظارت دارد و 
مسووليت آن را به بازار آزاد نداده است. اين اقتصادها باور 
دارند كه دولت بايد كاال و پول را رصد كند. مثال واردات نهاده 
با هر نرخي وارد كشور شود بايد قابل رصد باشد تا ماليات بر 
ارزش افزوده آن گرفته شود. معاون سابق وزارت رفاه بابيان 
اينكه فاكتور الكترونيكي امكان رصد بر ميزان واردات دام 
و طيور را براي دولت ايجاد مي كند، تصريح كرد: دولت در 
حال حاضر امكان ايجاد فاكتور الكترونيكي را ندارد به همين 

دليل در پي اجراي راه حل هاي ساده مي رود.
وي با اشاره به تعارض در دستگاه هاي دولتي، گفت: براي 
اجراي فاكتور الكترونيكي دستگاه هاي مختلف اداري از 
جمله سازمان مالياتي، وزارت اطالعات و ارتباطات و ثبت 
احوال هم راستا در يك مسير حركت نمي كنند و هر نهادي 
بر اين باور است كه هويت الكترونيكي افراد به آنها تعلق دارد 
و اينگونه امر حياتي كه مي تواند عدالت در جامعه ايجاد كند 

روي زمين مانده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تحقق عدالت به حمايت 
بيرون از بدنه دولت نياز دارد، گفت: نظام اداري ما اس��تاد 
برهم زدن مناسبات و سياس��ت هاي درست است. نبايد 
گذاشت شود اليحه پيوست عدالت به سرنوشت پيوست 
محيط زيست تبديل شود. جامعه نخبگان بايد در اجراي 
صحيح اين اليحه به دولت كمك كنند و از دولت بخواهند 

پيوست عدالت را در كليه لوايح وارد كند.

حسين امير عبداللهيان وزير خارجه: 

عصر روز گذش��ته حس��ين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه در پستي در اينستاگرام نوشت: سالم 
هموطن��ان عزيز، با نهايي ش��دن زم��ان برگزاري 
گفت وگوها در وين، ض��روري بود كه يك بار ديگر 
مواض��ع و نظرات جمهوري اس��المي اي��ران را به 
ديگر طرف ه��اي برجام ابالغ كنم. به همين دليل، 
طي هفته گذشته در گفت وگوهاي تلفني مفصل 
و جداگان��ه با وزراي خارجه ۵ كش��ور عضو برجام 
)چين، روس��يه، انگليس، آلمان و فرانسه( بر چند 
نكته تأكيد ك��ردم، از جمله اينكه دولت جمهوري 
اسالمي ايران با رويكردي عملگرايانه و نتيجه محور 
وارد گفت وگوها مي ش��ود و مصمم به دستيابي به 
يك »توافق خوب« اس��ت، اما اين امر مستلزم لغو 
موثر و قابل راس��تي آزمايي تحريم ها و بازگش��ت 
طرف ه��اي مقابل به تعهدات كامل اس��ت. ضمنا 
يادآوري كردم كه اقدامات و قانون شكني هاي امريكا 
از جمله تحريم هاي تازه اين كشور ارايه تضمين هاي 
عيني از س��وي امريكا را به ي��ك ضرورت غيرقابل 
چشم پوشي تبديل كرده است. در اين راستا، معاونم 
دكتر باقري نيز در پايتخت هاي اروپايي ديدارهايي 

صريح، شفاف و مفيد را انجام داده است. 
جمهوري اسالمي ايران قصد ندارد در بن بست هاي 
باقي مانده از گفت وگوهاي پيش��ين، بماند. ضمن 
اينكه آن را در دس��ترس خ��ود دارد. معتقدم اگر 
طرف هاي مقابل با رويك��ردي جدي و مثبت وارد 
وين ش��وند، دس��تيابي به يك توافق خوب آن هم 
در كوتاه م��دت امكان پذير اس��ت. همان طور كه 
بارها تاكيد كرده ام، دولت جمهوري اسالمي ايران 
سياست توسعه روابط متوازن با كشورها بر اساس 
احترام متقابل و منافع مشترك را با جديت تداوم 
مي بخشد و مصمم اس��ت گسترش همكاري هاي 
اقتص��ادي دو و چندجانبه به موض��وع برجام گره 

زده نشود.

ايران قصد ندارد در 
بن بست هاي باقي مانده بماند

در جريان س��فر علي باقري، معاون سياسي وزير 
امور خارجه جمهوري اس��المي ايران به اسپانيا، 
عصر جمعه او و »انريك��ه مورا« با يكديگر ديدار و 

رايزني كردند.
در اي��ن دي��دار، انريك��ه م��ورا هماهنگ كننده 
كميسيون مش��ترك برجام با علي باقري، معاون 
سياس��ي وزير خارجه ايران كه در محل سفارت 
جمهوري اس��المي ايران در مادريد برگزار ش��د، 
طرفي��ن درباره چارچ��وب آغاز مذاك��رات ميان 
اي��ران و ۱+۴ ب��راي لغو تحريم ه��اي غيرقانوني 
گفت وگ��و كردند.باق��ري همچني��ن در جريان 
س��فر به اس��پانيا، با معاون وزير امور خارجه اين 
 كش��ور اروپايي نيز ديدار و گفت وگ��و كرده بود.
باقري در ادامه س��فر خود به كشورهاي فرانسه، 

آلمان و انگليس، به اسپانيا سفر كرده است

رايزني »مورا« و »باقري« 
در مادريد 

از س��وي ديگر، بس��ياري از پژوهش ها نيز نشان 
مي ده��د، در ط��ول دوره مورد بررس��ي، قيمت 
بسياري از كاالهاي اساسي بيش از شاخص قيمت 
مصرف كننده رشد داشته است، در حالي كه برخي 
از اين كاالها در تمامي اين مدت و يا بخشي از آن 
مش��مول دريافت ارز ترجيحي بوده اند. به طوري 
كه ميانگين شاخص تورم در سه سال اخير، يعني 
پس از ش��وك ارزي، بيش از ۱۲۰ درصد بود، در 
حالي كه در اقالم مهم سبد خانواده مانند گوشت 
گوسفند، ۱۸۶ درصد افزايش قيمت داشتيم كه 
نشان دهنده آن اس��ت كه چيزي از ارز ترجيحي 

عايد سفره مردم نشده است.
بنابراي��ن تخصيص اي��ن ارز، خس��ارات متعدد 
ديگري مانند هدر رفت منابع ارزش��مند ارزي به 
بي ثمرترين شكل و توزيع وسيع رانت شده است. 
باي��د در برخي از كاالها كه به واردات وابس��تگي 
ش��ديد دارد، ثمره ارز ترجيحي ب��ا نظارت دقيق 
به توليد كننده برسد و در كاالهايي كه وابستگي 
چنداني به واردات ندارد با اعطاي كارت اعتباري 

به مصرف كننده، موضوع را مديريت كرد.
بان��گاه به اين مس��ائل، ريش��ه بخ��ش مهمي از 
مش��كالت اقتص��ادي ام��روز كش��ور را بايد در 
سياس��ت هاي ايجادكننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ 
توماني دنبال كرد. اين درحالي اس��ت كه كشور 
با كسري بودجه گس��ترده مواجه است و از سوي 
ديگر تورم و رشد پايه پولي بسيار باالست. بنابراين 
دولت بايد تخصيص دالر ۴۲۰۰ را لغو و سياست 
تك نرخي ش��دن ارز را در دس��تور كار قرار دهد. 
درهمين حال، براي بهبود شرايط اقتصادي بايد با 
اجراي برخي اصالحات الزم و زيرساختي مشكالت 

موجود را به حداقل برساند.

دولت دست  به اصالحات بزند 

 توجيه اقتصادي داش��ته باش��د، اگر هيچ پروژه 
جديدي را ش��روع نكنيم حداقل ۲۵س��ال طول 
مي كشد كه پروژه هاي نيمه تمام فعلي به خصوص 
فرودگاه ها را به اتمام برس��انيم. متاس��فانه سال 
گذش��ته نمايندگان مجلس ۳ ف��رودگاه ديگر به 
دول��ت تحميل كردن��د و اين در حالي اس��ت كه 
۵۰درصد فرودگاه هاي ايران غيراقتصادي است 
و خيلي از فرودگاه ها مانند ش��هر اراك اصال پرواز 

ندارند.

لزوم مولدسازي دارايي هاي 
دولت در بودجه سال آينده



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
يك��ي از اعضاي تيم رس��انه اي دول��ت در توييتي 
اعالم كرد كه كمت��ر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت 
س��يزدهم، اخيرا بيش از س��ه و نيم ميليارد دالر از 
منابع مسدود ايران در يكي از كشورها در دسترس 
قرار گرفته است. علي نادري مديرعامل خبرگزاري 
جمهوري اس��المي ايرنا در حساب كاربري خود در 
صفحه توييتر آورده اس���ت: كمتر از ۱۰۰ روز پس 
از آغاز دولت س��يزدهم، اخيرا بيش از ۳.۵ ميليارد 
دالر از منابع مس��دود ايران در يكي از كشورها در 
دس��ترس قرار گرفته و بخش قاب��ل توجهي از اين 

منابع در حال ورود به چرخه تجاري كشور است.

    ركورد باالترين قيمت سكه و طال 
در ۶ ماهه اخير شكست

روز پنج شنبه 2۰ آبان ۱4۰۰، قيمت دالر 28 هزار و 
۳66 تومان، قيمت يورو ۳2 هزار و 7۰9 تومان، پوند 
انگليس ۳8 هزار و 4۱۰ تومان و درهم امارات 7 هزار 
و 724تومان اعالم ش��ده اس��ت. روز جمعه نيز دالر 
28۳4۰ تومان معامله شده است. براين اساس، قيمت 
دالر نسبت به ابتداي هفته قبل رشد قابل توجه داشته و 
در كانال 28 هزار تومان جا گرفته است. نرخ ارز در هفته 
گذشته با افزايش هفتگي 6۵۰ تومان براي هر دالر رشد 
قابل توجهي داشته است. قيمت اونس جهاني طال در 
هفته گذشته باالترين رشد هفتگي را در 6 ماه گذشته 
داشت و موجب شد بهاي سكه و طال نيز سير صعودي 
با شيب ماليم را ثبت كند.قيمت اونس جهاني طال در 
هفته گذشته در محدوده يك هزار و 8۱8 دالر تا يك 
هزار و 86۳ دالر نوسان داشت. بازار سكه و طال در هفته 
سوم آبان ماه روند صعودي داشت و قيمت ها تحت تاثير 
نرخ ارز و اونس جهاني طال افزايشي بود  و با شيب ماليم 

رشد قيمت انواع سكه و طال را در بازار شاهد بوديم. 
قيمت س��كه طرح جديد در روز ش��نبه رشد داشت 
و با ن��رخ ۱۱ و 88۰ هزار تومان معامله داش��ت و روز 
پنجشنبه بيشترين رشد قيمت را داشت و با قيمت ۱2 

ميليون و ۵2۰ هزار تومان معامله شد.
قيمت ه��ا در بازار طالي خام در هفته س��وم آبان ماه 
همچون دو هفته قبل در نوس��ان بود. به اين صورت 
كه يك گرم طالي ۱8 عيار در روز شنبه يك ميليون 
و ۱99 هزار تومان معامله  شد و روز پنجشنبه با بهاي 

يك ميليون و 26۳ هزار تومان بسته شد.
در روزه��اي پاياني هفته قيمت ه��ر مثقال طال روند 
كاهشي داشت و با نرخ پنج ميليون و ۳۱7 هزار تومان 

تا پنج ميليون و 474 هزار تومان داد و ستد مي شد.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره تحوالت 
بازار س��كه و طال در هفته اي كه گذش��ت، گفت: در 
هفته اي كه گذشته قيمت اونس جهاني با 44 دالر رشد 
باالترين افزايش قيمت را در 6 ماه اخير داش��ته است 
و هر اونس به يك هزار و 86۳ دالر در روز پنجش��نبه 
رسيد و در حالي كه تقاضا براي خريد سكه و طال كاهش 

داشته، شاهد افزايش بهاي سكه و طال در بازار بوديم.
حباب سكه در هفته گذشته با توجه به كاهش تقاضا 
با ۱4۰ هزار تومان كاهش هفتگي به ۱۵۰ هزار تومان 

تغيير قيمت داد.هفته گذشته هفته افزايشي براي بهاي 
سكه و طال بود و قيمت ها از ابتداي هفته با شيب ماليم 
سير صعودي داشت و باالترين رشد هفتگي را در 6 ماه 
گذشته داشت. با توجه به تحوالت سياسي و اقتصادي 
دنيا همچون نوسان هاي بازارهاي نفتي و شاخص هاي 
اقتصادي به نظر نمي رسد كه اونس جهاني طال، ميلي 
به كاهش داش��ته باشد و براين اساس بايد منتظر بود 
و دي��د بازارها هفته آينده چگونه خواهند بود.  قيمت 
س��كه در بازار تهران امروز )پنجش��نبه، 2۰ آبان ماه( 
با 4۰۰ هزار تومان افزايش نس��بت به روز گذشته به 
رقم ۱2 ميليون و ۵6۰ هزار تومان رسيد.س��كه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز ۱2 ميلي��ون و 4۵۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين امروز نيم سكه بهار آزادي 
6 ميليون و 4۵۰ هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
8۵۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي 2 ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 2۵8 هزار 
تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 

4۵2 هزار تومان شد.
همچنين اونس جهاني طال با ۳7 دالر افزايش قيمت 
نسبت به روز گذشته يك هزار و 862 دالر و 26 سنت 
ارزش گذاري شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت 
طال و س��كه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. 
امروز نرخ دالر در صرافي هاي بانكي رشد آرامي داشت 

و با قيمت 27 هزار و ۵84 تومان معامله شد.
اين در حالي است كه قيمت اونس جهاني طال نيز ۳7 
دالر افزايش داش��ت و رشد قيمت اونس جهاني طال 
موجب افزايش بهاي اين فلز زرد در داخل شد. بنابراين 
قيمت سكه طرح قديم و جديد نيز به تبع رشد نرخ ارز 

و اونس جهاني افزايش يافت.
در پي بيشترين رشد قيمت طال در بازارهاي جهاني 
طي ش��ش ماهه اخير و همچنين نوسانات افزايشي 
نرخ ارز در داخل، قيمت س��كه و طال نيز در اين هفته 
به بيشترين ميزان خود در ش��ش ماهه اخير رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه عامل تقاض��ا در اين افزايش 
قيمت ها تاثيري نداشت؛ چراكه ميزان تقاضا در بازار 

در پايين ترين حال��ت خود قرار دارد و بازار در ركود به 
سر مي برد و همين موضوع سبب كاهش حباب سكه 

در عين افزايش قيمت ها شده است.
در يك هفته اخير هر قطعه سكه تمام طرح جديد با 
8۰۰ هزار تومان افزايش ب��ه ۱2 ميليون و 6۰۰ هزار 
تومان و س��كه تمام قدي��م نيز با افزاي��ش 7۵۰ هزار 
توماني در پايان هفته به ۱2 ميليون و 4۵۰ هزار تومان 
رسيده است. نيم سكه نيز پس از افزايش قيمت ها به 
شش ميليون و 4۵۰ هزار تومان صعود قيمت داشته 
و بدين ترتيب نسبت به ابتداي هفته ۳۰۰ هزار تومان 
افزايش قيمت داشته است. ربع سكه با افزايش 2۰۰ 
هزار توماني به سه ميليون و 8۵۰ هزار تومان رسيده 
اس��ت و س��كه هاي يك گرمي نيز با افزايش 7۰ هزار 
توماني نس��بت به ابتداي هفت��ه، دو ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان قيمت دارد.نبود تقاضا س��بب شد حباب 
س��كه با ۱4۰ هزار كاهش روبرو شود. در حال حاضر 
حباب سكه در محدوده ۱۵۰ هزار تومان قرار دارد كه 
اين خود يك ركورد جديد به حس��اب مي آيد و نشان  
مي دهد معامالت س��وداگرانه در ب��ازار وجود ندارد؛ 
بلكه براساس شاخص هاي اقتصادي، قيمت ها دچار 

نوسان شده است.
نايب رييس اتحاديه طال و جواه��ر تهران براي هفته 
پيش رو ني��ز پيش بيني كرد كه به نظر مي رس��د كه 
قيمت اونس جهاني باتوجه به تحوالت اقتصادي )به 
ويژه شاخص هاي اقتصادي امريكا( و مسائل سياسي، 
دچار تغييراتي ش��ود اما احتماال با مديريت دولت و 
بانك مركزي، قيمت ارز كنترل شود و نرخ ارز در همين 

محدوده باقي بماند.

    وضعيت قمر در عقرب لير
ارزش لير بار ديگ��ر مقابل ارزهاي مهم كاهش يافت. 
به گ��زارش بلومبرگ، نگراني از وضعي��ت تورم، نرخ 
بهره، كسري بودجه و تنش هاي سياسي با كشورهاي 
غربي كماكان فشار فروش بااليي را روي لير رقم زده 
كه در نتيجه اين وضعيت لي��ر جذابيت خود را براي 
معامله گران نس��بت به ارزهاي خارجي از دست داده 

اس��ت. از ابتداي امس��ال تاكنون لير حدود يك سوم 
ارزش خود مقابل دالر را از دس��ت داده اس��ت و هنوز 
مشخص نيست اين روند تا كجا ادامه پيدا كند به ويژه 
اينكه تورم حدود 2۰ درصدي اين كشور كامال با آنچه 

هدفگذاري مقامات است فاصله دارد. 
تصمي��م بانك مرك��زي تركي��ه در كاهش مجدد 
نرخ بهره با واكنش ش��ديد بازار ارز در اين كش��ور 
مواجه شد. اين بانك در آخرين جلسه خود تصميم 
گرف��ت نرخ بهره را ب��ا كاهش دو درص��دي به ۱6 
درصد برساند. بس��ياري از اقتصاددانان و نهادهاي 
بين المللي از جمله صن��دوق بين المللي پول بارها 
و بارها نس��بت به تبع��ات تورمي س��نگين چنين 

تصميمي به مقامات ترك هشدار داده اند. 
نگراني از وضعيت روابط تركيه و امريكا، كماكان يكي 
از اصلي ترين نگراني هاي معامله گران بازارهاي ارز در 
اين كشور است. رجب طيب اردوغان- رييس جمهور 
تركيه- كه پيش��تر با اعالم مصمم بودن كشورش به 
تكميل خريد سامانه دفاع موشكي اس 4۰۰ از روسيه 
باعث ريزش ارزش لير شده بود يك بار ديگر گفته است 
در صورت تحويل نگرفتن جنگنده از امريكا از روسيه 
جنگنده خواهد خريد و اين مس��اله مي تواند با پاسخ 

تحريمي امريكا همراه شود. 
لير كه هفته پيش به پايين ترين سطح چند سال اخير 
خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرد 
و به پايين ترين ن��رخ برابري خود مقابل دالر در طول 
تاريخ معاصر خود رسيد؛ تا جايي كه نرخ برابري دالر 
در كانال 9.8 تثبيت ش��د. در آخرين دور از معامالت 
ارزي اس��تانبول، هر دالر ب��ا 4.22 درصد افزايش به 

9.8۵۱ لير رسيد.
 در برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 

۱۱.۳۰9 لير و هر پوند معادل ۱۳.2۰6 لير اعالم شد.

    دالر در بازار جهاني 
ارزش دالر براي دومين روز متوالي مقابل ارزهاي ديگر 
افزايش يافت.  شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
امروز با ۰.26 درصد افزايش نسبت به روز گذشته، در 
سطح 9۵.۱7۵ واحد بسته شد. شاخص دالر معموال 
در برابر شش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر جهاني بيان 
مي شود كه شاخص دالر در بردارنده تغييرات قيمتي 
دالر مقابل ارزهاي يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر 
اس��تراليا، دالر كانادا، دالر سنگاپور، فرانك سوييس، 

رينگيت مالزي، ين ژاپن و يوان چين است.
به گ��زارش رويترز، وضعيت كرونا در اروپا نس��بت به 
بيشتر كشورهاي جهان وخيم تر است و همين مساله 
نيز باعث افزايش فشار روي يورو مقابل دالر شده است.

طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، شمار مبتاليان 
روزانه در تمامي مناطق جهان به جز اروپا سير نزولي 
خود را حفظ كرده است. ميزان قربانيان كرونا به ويژه 
در بين اقتصادهاي بزرگ نظير انگليس مجددا رو به 
افزايش است. از سوي ديگر كميسيون اروپا اعالم كرد 
انتظار دارد متوسط رشد اقتصادي امسال كشورهاي 

عضو اتحاديه اروپا معادل پنج درصد باشد. 

خبر كوتاهيادداشت

ادامه از صفحه اول
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خبر

اليحه دولت درباره ارز ترجيحي 
و پرداخت يارانه  ۲۷ هزار ميلياردي

به دنبال اتمام هشت ميليارد دالر تعيين شده در بودجه 
براي تامين ارز واردات كاالهاي اساس��ي با نرخ 42۰۰ 
توماني، دولت درخواست افزايش سقف تامين ارز تا ۱2.6 
ميليارد دالر را ارايه كرده است و در كنار آن پيشنهادي 
مطرح ش��ده كه بر حذف ارز 42۰۰ توماني تاكيد دارد. 
ساالنه در قانون بودجه، ميزان تامين ارز كاالهاي اساسي 
با ارز ترجيحي تعيين مي شود كه در بودجه سال جاري 
هشت ميليارد دالر بود اما آنچه كه بانك مركزي گزارش 
داد، نشان داد كه تامين ارز صورت گرفته جهت واردات 
كاالهاي اساسي در نيمه اول سال جاري بيش از هفت 
ميليارد دالر بوده و در مجموع با واردات واكسن شرايط 
به نحوي پيش رفته كه تقريبا تمامي هشت ميليارد دالر 
پيش بيني شده براي كل سال در نيمه اول تمام شده 
است. بر اين اساس با توجه به ضرورت تامين ارز كاالهاي 
اساسي در فرصت باقي مانده تا پايان سال، دولت اليحه 
افزايش تامين منابع با ارز ترجيحي و افزايش سقف آن 
از هش��ت ميليارد دالر قانون بودج��ه به ۱2 ميليارد و 
6۰۰ ميليون دالر را به مجلس پيشنهاد كرده است. اين 
درخواست افزايش در حالي صورت گرفته كه از داليل 
آن افزايش قيمت جهاني نهاده هاي دامي و كشاورزي 
وارداتي و خشكسالي در سال جاري بوده كه نياز به تامين 
ارز با نرخ ترجيحي را افزايش داده است. در حال حاضر 
شش قلم كاالي اساسي شامل ذرت، جو، گندم، كنجاله 
سويا، دانه هاي روغني و روغن خام به همراه بخشي از دارو 
وتجهيزات پزشكي از طريق تامين ارز 42۰۰ توماني وارد 
ايران مي شود. بر اين اساس دولت پيش بيني الزم جهت 
حذف ارز 42۰۰ توماني و مابه التفاوت آن در راستاي 
پرداخت يارانه به افراد مشمول را نيز انجام داده است كه 
به تصويب مجلس برسد، اما اينكه آيا در نهايت حذف 
اين ارز را به زودي و قبل از پايان سال انجام خواهد داد 
يا خير، هنوز به صراحت مشخص نيست و در مجلس 
تكليف آن مشخص خواهد شد دولت براي برنامه حذف 
ارز ترجيحي 42۰۰ توماني كاالهاي اساسي و برنامه 
جبراني معيشت اقشار، اليحه 27 هزار ميليارد توماني 
به مجلس ارايه كرد. سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
در مكاتبه اي با قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي 
اليحه تامين مطمئن كاالهاي اساس��ي، نهاده هاي 
دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست جبراني براي 
حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير كه به پيشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه ۱4۰۰.۰8.۰۵ 
هيات وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده است، 

را براي انجام تشريفات قانوني تقديم كرد.

حذف ارز ترجيحي به مصوبه 
مجلس نياز ندارد

عضو كميس��يون برنامه وبودجه مجلس گفت: حذف ارز 
ترجيحي به مصوبه مجلس نياز ندارد و بر خالف آنچه از اليحه 
دولت به حذف ارز 42۰۰ نام برده مي ش��ود، اين اليحه ارز 
42۰۰ را به ميزان 4.6 ميليارد دالر افزايش مي دهد.  محسن 
زنگنه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه براي حذف ارز 
ترجيحي دولت نياز به مصوبه مجلس ندارد، تصريح كرد: 
بر اساس جزو ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱4۰۰ دولت 
مي تواند هر زمان بخواهد نسبت به ارز ترجيحي اقدام نمايد و 
اين نياز به مصوبه مجلس ندارد. بر خالف آنچه در رسانه ها از 
اين اليحه به حذف ارز 42۰۰ نام برده مي شود در حقيقت اين 
اليحه ارز 42۰۰ را به ميزان 4.6 ميليارد دالر افزايش مي دهد.

وي افزود: دولت مي تواند با افزايش س��قف ارز ترجيحي از 
8 به ۱2.6 ميليارد دالر همه 7 قلم كاال ش��امل دارو، گندم، 
روغن و نهاده هاي دامي را به همين شيوه فعلي ادامه دهد 
يا ارز 42۰۰ را براي برخي از آنها قطع نمايد. زنگنه ادامه داد: 
در اين اليحه دولت اجازه خواسته كه بتواند 27 هزار ميليارد 
تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالي ارز 42۰۰ را 
به خانوارها يارانه نقدي اعطا كند كه اين نيز بر اساس رديف 
شماره 7۱-۵۳۰۰۰ جدول شماره 9 از اختيارات دولت بوده 

و نهايت سقف آن ممكن است افزايش يايد.

ركورد باالترين قيمت سكه و طال در ۶ ماهه اخير شكست

وزير امور اقتصادي و دارايي: 

3.5 ميليارد دالر منابع مسدود ايران آزاد شد

دولت و مجلس بانك ها را قلك بي انتها تصور نكنند
وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: انتظ��ارات دولت و 
مجلس از نظام بانكي بايد منطبق بر واقعيات و توان بانك ها 
باشد و نبايد آنها را به صورت يك قلك بي انتها تصور كنند.

سيد احسان خاندوزي در نخس��تين جلسه شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي، از مديران عامل بانك هاي 
حاضر در جلسه خواست تا پيشنهادات خود در مورد 
نحوه اجرايي كردن مجموعه تكاليف مورد انتظار دولت 
و مجلس شوراي اسالمي را به معاونت امور بانك، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد ارايه دهند. البته 
انتظارات دولت و مجلس نيز از نظام بانكي بايد منطبق 
بر واقعيات و توان بانك ها باشد و نبايد آنها را به صورت 
يك قلك بي انتها تصور كنند؛  گر چه، بخشي از انتظارات 
هم كاماًل بجاست و بايد با اتخاذ سياست ها و روش هاي 
مناسب و محاسبات دقيِق سازگار با كسب و كار بانكي، 

آنها را برآورده ساخت. 
وزير اقتصاد با اشاره به فرصت حدوداً يك ماهه تا زمان 
تقديم اليحه بودجه س��ال آينده به مجلس ش��وراي 
اسالمي از شوراي هماهنگي بانك ها خواست برنامه 
عملياتي خود را براي تحقق اهداف ۱۳ گانه مورد اشاره 
در احكام انتصاب مديران عامل بانك هاي دولتي، هر 
چه سريعتر ارايه دهند. اگر ما بخواهيم ميزان پيشرفت 
عملكرد يك بانك در مورد يكي از اهداف مورد اشاره 

را بسنجيم، بايد از ابتدا مسير رصد آن شكل بگيرد .
وي با بيان اينكه، اعضاي شورا بايد به بررسي اين موضوع 
بپردازند، كه چطور مي توان ابزار هاي جديد را در زمينه 
تأمين مالي توليد به كار گرفت، افزود: بايد ارزيابي متقاضي 
تسهيالت را با توجه به گزارش هاي مربوط به سوابق وي 
 در زمين��ه پرداخت ماليات، به عن��وان ابزاري مهم براي 

اعتبار سنجي او مورد نظر قرار داد. 
خاندوزي در ادامه، اس��تفاده از س��هام ب��راي توثيق 
تسهيالت خرد و نيز اعتبارسنجي متقاضيان تسهيالت 
بر اساس سبد سهام وي در بازار سرمايه را به عنوان دو 
راهكار مناسب براي حمايت و تأمين مالي توليد دانست 
و با اعالم اينكه از اين پس، انحرافات احتمالي بانك ها 
از بودجه هاي مصوب، دقيق تر و با ريز بيني بيشتري 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت، گفت: مديران عامل 
بانك ها بايد بيشتر بر رعايت انضباط مالي و عدم انحراف 

از بودجه مصوب نظارت داش��ته باشند.  وزير اقتصاد 
در ادامه س��خنان خود به اهميت مديريت ريسك و 
دارايي ها در ترازنامه بانك ها اشاره كرد و گفت: در حال 
حاضر توقع نداريم راه نپيموده اي كه بايد در چند دهه 
گذشته طي مي شد را، به س��رعت و با فشار آوردن به 
ترازنامه بانك ها طي كنيم؛ اما هم در مورد بانك ها و هم 
در خصوص صندوق هاي فعال، بايد آرام و به تدريج اين 

جهت گيري و حركت را مد نظر داشته باشيم.

  ب�ه جاي اص�الح نظام ماليات�ي، نظام مالي 
كشور اصالح شود

يك كارش��ناس حوزه مالياتي معتقد است: ماليات بر 
عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد بايد با هم اجرا 
شود چرا كه تكميل كننده هم هستند و اجراي جزيره اي 
آنها نتيجه بخش نخواهد بود. احسان خاندوزي به تازگي 
در حاش��يه بازديد از اداره ماليات��ي مركز تهران اعالم 
كرد: طرحي از سال گذشته در مجلس براي ماليات بر 
سوداگري يا عايدي سرمايه وجود داشت كه بنا داريم 
در مدت يك ماه آينده با تعامل كميس��يون اقتصادي 
مجلس و سازمان امور مالياتي، نظرات وزارت اقتصاد در 
اين زمينه به كميسيون منتقل شود. در همين باره جعفر 
ابراهيم بيگي، كارشناس حوزه مالياتي در گفت وگو با 
ايِبنا اظهار كرد: برخي كشورها بيش از ۵۰ سال است 
كه قانون ماليات بر عايدي س��رمايه را اجرا كرده اند اما 
متاسفانه ما به تازگي به فكر تصويب اين قانون افتاده ايم. 
هرچند در حال حاضر نيز دير نيس��ت و مي توان از اين 
قانون بهره برد اما بايد به اين نكته هم توجه داشت كه 

زيرساخت هاي اجرايي نيز فراهم باشد. 
وي ادامه داد: اين طرح بيش��تر به جهت اين است كه 
سفته بازي و داللي را از بين ببرد و به نوعي ماليات بر 
دارايي است. مالياتي كه ما تاكنون در ايران نداشتيم. در 
واقع اين نوع ماليات جلوي سوداگري را مي گيرد به اين 
معنا كه در عمده كشورها در صورت خريد يك ملك 
حدود 4۰ درصد ماليات بايد بپردازيد و با اين قانون اگر 
ملكي را ظرف 4سال نگه داشتيد و بعد تصميم به فروش 

گرفتيد ماليات بيشتري به آن تعلق مي گيرد. 
به گفته بيگي، هدف اين طرح وصول ماليات نيس��ت و 

بيش��تر جنبه تنظيم گري دارد و به عنوان پايه مالياتي 
نمي شود به آن نگاه كرد. هرچند عنوان شده كه يكي از 
پايه هاي جديد مالياتي است اما مفهوم و مباني اين قانون 
به جهت اين اس��ت كه جلوي س��وداگري را بگيرد.  اين 
كارشناس حوزه مالياتي تصريح كرد: اين روش معموال 
يك مكمل است كه بايد با ديگر روش هاي ماليات ستاني 
اجرا شود يعني دركنار Personal Income Tax يا 
همان نظام ماليات بر درآمد افراد )PIT( و به طور كلي در 

يك نظام مالي و مبادالتي جامع. 
وي ب��ا تاكيد براينكه ماليات اش��خاص حقوقي بيش از 
اشخاص حقيقي است، افزود: يعني فردي در هركجايي 
ك��ه درآم��د دارد بايد مالي��ات بدهد. دول��ت معموال از 
ش��ركت ها جمع درآمد مي گيرد اما چون از اش��خاص 
حقيقي اطالعاتي نداريم جمع درآمدشان مشمول ماليات 
نمي شود. البته اگر نرخ ماليات ثابت باشد تفاوتي ندارد 
يعني اگر مثال نرخ 2۵ درصد باشد فرقي نمي كند كه هر 
درآمد جدا ضربدر 2۵ درصد بش��ود يا جمع آن. اگر نرخ 
مالياتي تصاعدي باشد ماليات بر جمع درآمد مبلغ خوبي 

مي ش��ود. ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع 
درآمد بايد با هم اجرا ش��ود چرا ك��ه تكميل كننده هم 
هستند و اجراي جزيره اي آنها نتيجه بخش نخواهد بود. 
ضمن اينكه بايد بر بستر نظام مالي و مبادالتي انجام شود. 
اين كارشناس حوزه مالياتي،افزود: ما عالوه بر قانون، 
بايد بس��ترهاي اجرايي را هم فراهم كنيم به اين معنا 
كه تمام خريد و فروش هايي كه مردم انجام مي دهند 
به نظام مالي يا مبادالتي متصل باشد. يعني به جاي 
اينكه نظام مالياتي را اصالح كنيم بايد نظام مبادالتي 
كشور اصالح شود. يعني هرجا خريدي انجام مي دهيم 
در سيستم مالياتي ثبت مي شود كه در نتيجه در زمان 
ارايه اظهارنامه نمي توان خالف واقعيت را اظهار كرد. 
در اين وضعيت كسي نمي تواند خالفي انجام دهد، به 
محض اينكه كارت كشيده مي شود در نظام مالياتي 
ثبت مي شود.  وي تاكيد كرد: اين نظام هوشمند است و 
همه موارد را مي توان در آن برنامه ريزي كرد اما ما هنوز 
بسترها را فراهم نكرديم و به دنبال تصويب قانون صرف 
هستيم كه در نهايت در اجرا به مشكل خواهيم خورد.

ساختار درآمدها و هزينه كرد 
دولت بايد تغيير كند

تغيير س��اختار بودجه نياز 
ب��ه آن دارد ت��ا گروهي كه 
ازبخ��ش هزين��ه بودج��ه 
برخوردار مي ش��وند، مورد 
توجه قرار گيرند و به درستي 
مش��خص ش��وند. كسري 
بودجه تفاض��ل درآمدها و 
هزينه هاي دولت محسوب 
مي شود.  هزينه هاي هرساله دولت تقريبا مشخص و قابل 
پيش بيني است زيرا اگر ميزان آن افزايش نيابد، كاهش 
پيدا نخواهد كرد. با توجه به رشد نرخ تورم و جمعيت، 
بهتر آن اس��ت تا مشخص ش��ود جامعه برخوردار چه 
گروهي را در برمي گيرد و عمده هزينه هاي آنها به كدام 
دسته از كاالها ارتباط پيدا مي كند تا از اين طريق قسمت 
هزينه اي بودجه قابل پيش بيني تر باشد. به اين معنا در 
صورتي كه درصدد باشيم، ساختار بودجه را تغييردهيم، 
كافي است تا گروهي كه ازبخش هزينه بودجه برخوردار 
مي شوند، مورد توجه قرار گيرند. شاهد هستيم برخي از 
بودجه بگيران كاري را كه بايد در قبال اين دريافت انجام 
دهند را به ثمر نمي رسانند و گروهي از شركت ها حتي 
شايد در فهرست دريافت هم قرار نداشته باشند، ولي به 
گونه اي خود را در آن قرار مي دهند كه معناي اجبار براي 
آن بهتر اس��ت، بنابراين اين قسمت قابليت شناسايي 
راحتي دارد كه با انجام آن بخشي از ميسر هموار مي     شود. 
ساختار درآمدهاي دولت نيز بايد تغيير كند تا كسري 
ورود پيدا نكند، البته بايد به اين نكته توجه داشت كه 
درآمدها مشكل پيش بيني دارند زيرا كشور در تحريم به 
سرمي برد، برهمين اساس نه مي تواند از فروش نفت كه 
مهم ترين بخش درآمدي به حساب مي آيد، مطمئن شود 
و نه ميزان فروش آن را پيش بيني كند. دريافت ماليات نيز 
مبحث ديگري است كه به جريان اقتصادي كشور ارتباط 
دارد. واقعيت اين اس��ت كه تامين ميزان آن به درصد 
مشخص نيست و در اين بخش مشكل وجود دارد. به اين 
معنا؛ درآمدهاي دولت طبق پيش بيني ها جلو نمي رود 
و در كنار اين مشكالت هيچ بودجه اي با كسري بسته 
نمي شود، همه با توازن است و اتفاقي كه روي مي دهد، 
اين است كه درآمدها محقق نمي شود، اما به دليل تورم 
در طول سال به دليل اتفاقات غيرقابل انتظار هزينه ها 
باال مي رود. كسري بودجه مشكلي نيست كه منشأ آن 
مغفول مانده باشد، امروز كه اعالم مي شود، بودجه بدون 
كسري بسته خواهد شد، توضيح دهند كه كدام قسمت 
را واقعي تر ديده اند وكجا را درس��ت كرده اند، چنانچه 
درآمدها را پايين تر ببينند و به همان اندازه هم هزينه ها 
را، بنابراين بودجه انقباضي خواهد شد كه خدمات را كم 
خواهد كرد. اگر بنا است كه درآمدها باالتر مورد توجه 
قرار گيرد، باز خطر عدم تحقق آن به وجود مي آيد و در 
صورت استتار كس��ري بودجه، پس از شش ماه خود را 
به نمايش مي گذارد.  بحث بهبود معافيت هاي مالياتي 
بايد مورد توجه قرار گيرد كه در اين صورت قدم بزرگي 
برداشته خواهد شد و تا زماني اين مبحث جدي گرفته 
نشود، از آن سوءاستفاده مي كنند. بعضا ديده شده است 
كه برخي ماليات را يكسال نگه مي دارند و در اين مدت 

فرصت پنهان كردن اسناد براي آنان به وجود مي آيد.

آلبرت بغزيان

 تفاوت بحران مسكن 
در چين و ايران

 موتور اصلي جهش هاي قيمت مسكن در ايران را بهتر و 
بيشتر معرفي و بر انجام راه حل »صحيح و واقعي« از سوي 
مسووالن تاكيد كند. بر اين اساس، معضل مسكن ايران نه 
»تقاضاي موثر« بسيار زياد كه »جهش هاي تورمي« حاكم 
بر كليت فضاي اقتصاد كشور است، چه آنكه جهش هاي 
تورمي، توان مالي متقاضيان را به  ش��دت تضعيف كرده و 
»تقاضاي موثر« و معن��اداري در بازار وجود ندارد. در حال 
حاضر نرخ رشد نقدينگي در كشور حدود 4۰ درصد است، 
در حالي كه نرخ رشد اقتصاد در فصل اول سال جاري پس 
از چندين فصل رشد منفي، در حدود 6 درصد بوده است. 
متوس��ط نرخ تورم طي 4 دهه گذشته حدود 2۰ درصد و 
نرخ رش��د اقتصاد نيز حدود ۳ درصد بوده است. بنابراين، 
»تورم دو رقمي مزمن« اقتصاد ايران در حالي كه همواره 
بسيار بيشتر و باالتر از نرخ رشد اقتصاد بوده است، منجر به 
رشد جهش گونه و دس��ته جمعي انواع دارايي ها و به ويژه 
كاالهاي »غيرقابل تجارت« همچون مسكن شده است. در 
چنين شرايطي، تجويز »آسپرين مالياتي« براي »سرطان 
مسكن« اگر چه در ظاهر »خطرناك يا كم خطر« به نظر 
مي رسد - در واقع خطر فقير شدن طبقه متوسط را در پي 
خواهد داشت - اما به  طور قطع، راه حل معضل بازار مسكن 
نيس��ت و نمي تواند آن را ساماندهي كند. چه آنكه فاصله 
بس��يار زياد ميانگين نرخ تورم )2۰ درصد( و نرخ ماليات 
س��االنه از امالك )در حدود 2 تا ۳ درصد( انجام هر گونه 
سرمايه گذاري ملكي را توجيه پذير مي كند و مانع داللي و 
سفته بازي نمي شود. از سوي ديگر، دسته اي از واحدهاي 
خالي موجود، همچون آپارتمان هاي واقع در ش��هرهاي 
جديد چين، طي سال هاي اخير بدون مطالعه و برنامه ريزي 
شهري در كشور ساخته ش��ده اند و از همين رو، خالي از 
سكنه هس��تند. همچنين دس��ته اي از واحدهاي خالي 
موجود در زمره امالك لوكس واقع در مناطق مرفه نشين 
كالنشهرهايي همچون تهران و مشهد و... به شمار مي روند 
و مصرفي محس��وب نمي ش��وند. چنين تركيبي مانع از 
تخصيص واحدهاي خالي به افراد بدون خانه شده است. 
ضمن اينكه سهم واحدهاي خالي در اقتصاد ايران، در قياس 
با واحدهاي خالي در اقتصاد چين )2۰ درصد كل امالك( 

ناچيز است و حدود ۱۰ درصد از كل امالك كشور است.
۳- متوسط نرخ تورم چين در بازه زماني ۱986 تا 2۰2۱ 
معادل 4.9۵ درصد بوده است كه باالترين تورم ثبت شده 
مربوط به فوريه ۱989 با 28.4۰ درصد و كمترين تورم نيز 
مربوط به آوريل ۱999 با منفي 2.2 درصد بوده است. اين 
شاخص در شهريور سال جاري به حدود صفر درصد رسيده 
است. در اين حال، چين پرسرعت ترين اقتصاد بزرگ دنيا 
است به گونه اي كه طي ۳۰ سال گذشته به  طور ميانگين 
ساالنه حدود ۱۰ درصد رشد اقتصادي را تجربه كرده است، 
هر چند اين اواخر و به دليل ش��يوع ويروس كرونا به  طور 
موقت با چالش هايي مواجه ش��د و در سه ماهه سوم سال 
2۰2۱ به 4.9 درصد رسيده است. همان طور كه مشاهده 
مي ش��ود، طي ۳۰ سال گذشته، ميانگين نرخ تورم چين 
از ميانگين نرخ رش��د اقتصاد اين كشور، كمتر بوده است 
و از همين رو مي توان گفت كه عامل اصلي و اساس��ي در 
رشد قيمت امالك چين، نرخ تورم نبوده است. در چنين 
ش��رايطي بي گمان، اخذ ماليات ۱.2 درصدي س��االنه از 
امالك در كنترل سفته بازي و داللي ملكي همچون اغلب 
كشورهاي اروپايي و امريكايي »كارآمد و موثر« است. اما با 
توجه به شكاف بزرگ ميان نرخ رشد اقتصاد و تورم در ايران، 
استفاده از اين ابزار مالياتي براي سامان دادن به بازار مسكن 
راهگشا نخواهد بود و راه حل را بايد در مهار تورم و كنترل آن 
در نرخ هاي كمتر از ۵ درصد جست وجو كرد. پس از تحقق 
اين »آرزوي اقتصادي« مي توان به ابزار ماليات س��االنه از 

امالك هم فكر كرد.



گروه بازارسرمايه|
حذف قيمت گذاري دس��توري از روند كشف قيمت 
خودرو كه به تازگي مورد موافقت ش��وراي اقتصادي 
س��ران قوا قرار گرفته اس��ت به عنوان پيروزي بزرگ 
بازار سرمايه و سهامداران بر نظام واسطه گري و داللي 
ارزيابي مي شود. روساي پيشين و فعلي سازمان بورس 
طي مهرماه و آبان ماه سال جاري در دو نامه به وزراي 
اقتصاد و صنعت با برش��مردن معايب و آس��يب هاي 
قيمت گذاري دستوري خواستار حذف شوراي رقابت 
از گردونه قيمت گذاري و پايان دادن به اين ش��يوه از 
كنترل قيمت خودرو شده بودند. حال به نظر مي رسد 
اين تالش ها و ارايه آمارهاي دقيق از ميزان ضرر و زيان 
واردشده به صنعت خودروسازي كشور، سهامداران و 
مصرف كنندگان، ناكارآمدي قيمت گذاري دستوري 
و ش��وراي رقابت را براي س��ران قوا آشكار كرده است. 
انتش��ار اين خبر در آخري��ن روز معامالتي هفته موج 
خريداران را به س��مت نمادهاي خودرويي روانه كرد. 
اگرچه نمادهاي خودروسازان به دليل افزايش قيمت 
و لزوم افش��اي اطالعات روز گذشته متوقف بودند اما 
ديگر نمادهاي گ��روه خودرو و قطع��ات، مورد توجه 
معامله گران قرار گرفتند و رش��د كردند.اما ش��امگاه 
پنجشنبه، خبر ابالغيه وزارت صمت به خودروسازان با 
دستور سيد ابراهيم رييسي مبني بر ممنوعيت هرگونه 
افزايش قيمت، منتشر شد. كه اين موضوع را مي توان 
يك سينگال منفي براي بازار سرمايه به حساب آورد. 
به عقيده كارشناس��ان ادامه قيمت گذاري دستوري 
مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري را متوجه كشور كند و 
عالوه بر آن، كاهش قيمت خودرو نيز اتفاق نخواهد افتاد. 
نكته قابل توجه اينجاست كه پيش از اين مصوبه اصالح 
ساختار بازار خودرو در جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي با حضور سران س��ه قوا مطرح و به تصويب 
رسيده بود اما پس از اعالم خبر افزايش قيمت خودرو، 
به يك باره با مخالفت رييس جمهور مواجه شد. فعاالن 
بازار س��رمايه پيش بيني مي كنند كه اين تصميمات 
خلق الساعه مي تواند معامالت نمادهاي خودرويي و 
ساير گروه ها را تحت الشعاع قرار داده و جو منفي را براي 
بورس در پي داشته باش��د.  اما موضوع قيمت گذاري 
دستوري اينجا تمام نمي شود و به گفته حميد اسدي، 
حقوقدان بازارس��رمايه؛ طبق ماده 18 قانون توسعه 
بازارها، دولت مكلف است كاالي پذيرفته شده در بورس 
را از نظام قيمت گذاري خارج كند.اين موضوع مخالفت 
شبانه رييس جمهوري مي تواند وضعيت بورس را تغيير 

دهد، انتظار مي رود كه روز جاري بورس روندي اصالحي 
داشته باشد و سهامداران خرد با دقت بيشتري معامله 
كنند.اين خبر مي تواند تاثير بسزايي در روند معامالت 
داشته باشد چراكه؛ سهام خودرويي به نوعي ليدر بازار 
هستند وبا ريزش اين س��هام بقيه سهم ها نيز مثبت 
خواهد شد، به نوعي قدرت خريداران افزايش مي يابد. 
خبرهاي منفي براي گروه خودرويي مي تواندجو بازار را 
منفي كندبراساس سابقه بازار مي توان گفت كه اخبار 
خودرويي تاثير بسزايي در روند معامالت دارند . اين بدان 
معناس��ت كه اگر اخبار حول و محور سهام خودرويي 
مثبت ش��ود، البته عكس اين موضوع ري��زش بازار با 
اخبار منفي رخ مي دهد.عباس عبدي، فعال سياسي در 
واكنش به دستور رييس جمهور براي لغو گراني اخير 
خودرو در صفحه شخصي خود نوشت: تا هنگامي كه 
حواس حكومت به قيمت گذاري اين كاال و آن خدمات 
است، نمي تواند به توليد و اش��تغال و سرمايه گذاري 
بپردازد. راه حل كشيدن دندان فاسد قيمت گذاري از 

دهان دولت است.
قيمت گذاري دستوري در تمامي بخش هاي اقتصاد 
خصوصا ب��ورس تاثير دارد، قيمت گذاري دس��توري 
به قدري مهم اس��ت كه مي تواند طي چند روز توازان 
اقتصاد را برهم زند، حال همه به فكر پايان قيمت گذاري 
دستوري هس��تند اما؛ مخالفت ها با جريان اقتصادي 
كش��ور ادامه دارد.ب��ه عقيده كارشناس��ان اقتصادي 
قيمت گذاري دستوري به عنوان اصلي ترين مانع توسعه 
اقتصادي و آرامش بازارها اس��ت. بدين ترتيب با فشار 

بسياري از گروه ها دولتي ها تصميم گرفتند كه به تدريج 
به آزادسازي قيمت برخي صنايع از جمله فوالد و سيمان 
تن دهند و با تكيه بر بازار شفاف بورس كاال، در مقام ناظر 
قرار گرفتند. بر همين مبنا بود كه بسياري از بحران ها و 
نوسانات قيمتي از اين صنايع رخت بربسته اند. حاال اما 
دولت با آزادسازي قيمت محصوالت صنعتي موافقت 
كرده اس��ت كه تاكن��ون در تمامي اج��زاي آن اعم از 
قيمت گذاري، نحوه و ميزان فروش، شيوه  توزيع و حتي 
انتصاب مديران دخالت داشته است؛ اقدامي كه مي تواند 
نويددهنده تغيير رفتار و رويكرد تصميم گيران نسبت 

به اقتصاد باشد.

    خطر براي نمادهاي خودرويي
نيما نايينيان، كارش��ناس بازارسرمايه در گفت وگو با 
شهر بورس، درباره وضعيت بازار سرمايه، اظهار داشت: 
از روزي كه جلس��ه حمايتي دولت از بازار س��رمايه با 
حضور حقوقي ها برگزار ش��د، بورس روند بهتري به 
خود گرفت. البته بازار از لحاظ بنيادي و تكنيكالي بر 
روي نقطه مناسبي قرار داشت و به طور كلي، خبرها و 
اتفاقات مثبت در بازار كم نداش��تيم كه همه اتفاقات 
دست به دست هم دادند تا شرايط بهبود يابد.وي افزود: 
جلوگيري از انتشار اوراق دولتي و انتشار اخبار مربوط به 
آزادسازي قيمت خودرو ديگر عوامل تأثيرگذار بر روي 
بازار سرمايه بود. همچنين اخبار مربوط به عرضه اوليه 
يك شركت پااليشي، به معامالت اين گروه كمك كرد و 
جلسه بانك مركزي با سازمان بورس و انتشار خبر تذكر 

رييس جمهور به وزير اقتصاد هم بر روي معامالت تأثير 
گذاشت.اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: شاخص 
كل با محدوده يك ميليون و 580 هزار واحد كه قباًل 
به آن واكنش نشان داده، حدود 80 هزار واحد فاصله 
دارد و باي��د ديد كه آيا تا اين مح��دوده، حمايت ها از 
بورس ادامه خواهد داشت يا خير. بازار سرمايه از لحاظ 
بنيادي وضعيت خوبي دارد و قيمت هاي جهاني نيز 
افزايش يافته اند. پيش بيني مي شود تا شاخص كل تا 
پايان سال تا حوالي دو ميليون واحد رشد كند.نايينيان 
با بيان اينكه بازار سرمايه مي تواند تا پايان سال جاري 
پربازده ترين بازار مالي در كشور باشد، عنوان كرد: كشور 
ما با حجم زيادي از نقدينگي مواجه است و دولت نيز 
سياست هاي انقباضي را در پيش گرفته تا اين نقدينگي 
و تورم را كنترل كند. وي يادآور شد: افزايش نرخ بهره 
بين بانكي نش��ان مي دهد كه دولت ب��ه دنبال جذب 
نقدينگي و حبس پول اس��ت تا از طريق آن نسبت به 
كنترل تورم اقدام كند. با اين حال، بازار بين بانكي نيز 
نمي تواند حتي تا پايان سال با بورس رقابت كند. اين 
فعال بورسي به روند دالر نيز اشاره كرده و يادآور شد: با 
سياست هاي كنوني دولت، احتمال ادامه روند صعودي 
دالر حتي تا 29 هزار و 900 تومان نيز وجود دارد، اما 
بعيد است تا پايان سال به باالي 30 هزار تومان برسد.

نايينيان همچنين راجع به وضعيت بازار مسكن و طال 
نيز گفت: بررسي ها در بازار مسكن نشان مي دهد كه 
اين بازار به ش��دت وارد دوران ركورد شده و فروشنده 
بيشتر از خريدار است. در مورد وضعيت طال نيز با توجه 
به كاهش خطرات پاندمي كرونا، قيمت طالي جهاني 
نزولي بوده يا حداقل بيش��تر از اين رش��دي نخواهد 
داشت.وي با اشاره به احتمال آزادسازي قيمت خودرو، 
اظهار داشت: در صورتي كه واردات خودرو به صورت 
محدود آزاد ش��ود، بعيد است كه نرخ خودرو افزايش 
چشم گيري را تجربه كند. در اين راستا، بازار سرمايه 
مي تواند پربازده ترين بازار تا پايان سال در كشور باشد؛ 
همانطور كه در دو و نيم سال گذشته بيشترين سود 
را نصيب فعاالن خود كرده است.اين كارشناس بازار 
سرمايه در پايان گفت: به سهامداران توصيه مي كنم 
كه از تصميمات شتاب زده و هجوم به سمت نمادهاي 
خودرويي بپرهيزند. من به ش��خصه بعي��د مي دانم 
آزادسازي قيمت خودرو به آن شكلي كه گفته شده، 
اتفاق بيفتد. سهامداران با احتياط به سراغ خودرويي ها 
بروند، چون سهام دالري و صادرات محور مي تواند تا 

پايان سال بازدهي بهتري داشته باشند.
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صندوق توسعه
به داد بورس مي رسد؟ 

اقتصادآنالي�ن| ارس��الن فتحي پ��ور، رييس 
اس��بق كميس��يون اقتص��ادي مجل��س در 
گفت وگوبا»تعادل«تحليلي از چگونگي عملكرد 
خاندوزي در آينده ارايه داده و گفت: اگر خاندوزي 
بتواند با هم افزايي و با اس��تفاده از صندوق توسعه 
ملي، كمك دولت و همچنين با استفاده از صندوق 
تثبيت بازار، حمايتي س��رمايه اي از بازار داش��ته 
باشد، قطعا بورس حفظ مي شود و سرمايه مردم 
نيز احيا مي ش��ود.فتحي پور، با اشاره به سخنان 
وزير اقتصاد گفت: از گذشته شاخص ها با مشكل 
مواجه بود ولي شرايط كنوني حمايت همه جانبه 
را مي طلبد. به عبارت��ي اگر بانك مركزي و دولت 
از بازار حمايت كنند و درصدي از صندوق توسعه 
ملي به حفظ و سامان بازار سرمايه اختصاص يابد 
مي توان نس��بت به احياي بازار امي��دوار بود.وي 
ادام��ه داد: در اين صورت خاندوزي موفق خواهد 
ش��د ولي اگر ب��ازار در روند كنوني باق��ي بماند، 
تغييري در بازار حاصل نخواهد شد و قطعا مجلس 
از ابزارهاي خود اس��تفاده خواهد كرد تا از دولت 
طلب پاس��خگويي كند.رييس اسبق كميسيون 
اقتصادي مجلس افزود: همانطور كه گفته شد اگر 
آقاي خاندوزي بتواند اختالالت بازار را با حمايت 
س��رمايه اي از بورس مهار كند مي توان نسبت به 
آين��ده اين بازار اميد داش��ت و مردم نيز از چنين 
اقدامي رضايت خواهند داش��ت. ام��ا در غير اين 
صورت هيچ اتفاق خاصي رخ نمي دهد و شاخص 
نيز همچنان درج��ا خواهد زد.فتحي پور در پايان 
بيان كرد: بازار سرمايه عالوه بر حمايت حداكثري 
صندوق توس��عه ملي به نظ��ارت دقيق و كامل از 
حقوقي هاي بازار نيازمند اس��ت؛ چرا كه تخلفات 
و كم كاري هايي در اين زمينه وجود دارد و دولت 
بايد به آنها نيز رسيدگي كند. تنها در اين شرايط 

است كه مي توان بازار را به تعادل رساند.

۶۲   شركت سيماني
در راه بورس كاال

تاالر س��يمان بورس كاالي ايران روز ش��نبه 22 
آبان ماه ميزب��ان عرضه يك ميلي��ون و 91 هزار 
و 219 تن س��يمان تي��پ يك و دو از س��وي ۶2 
ش��ركت است. ش��ركت هاي س��يماني كه شنبه 
عرضه خواهند داش��ت به ترتيب باالترين حجم 
عرضه شامل ش��ركت هاي سيمان آبيك، تهران، 
س��پاهان، هرمزگان، ش��اهرود، صنايع س��يمان 
س��امان غرب، صوفيان، مازندران، ساوه، اروميه، 
بجنورد، هگمتان، خمسه، گروه صنعتي و معدني 
سيمان تجارت مهريز، فارس نو، ممتازان كرمان، 
ايالم، كارخانجات سيمان المرد، نيزار قم، شرق، 
عمران انارك، صنايع س��يمان گيالن سبز، خزر، 
پيوند گلستان، اردس��تان، داراب، شمال، توسعه 
 گس��تر ه��الل خاورميان��ه )س��يمان مارگون(،
 آذر آب��ادگان خوي، صنايع س��يمان ش��هركرد، 
مجتمع سيمان غرب آسيا، فيروزكوه، خوزستان، 
نايين، كرمان، قائن، غرب، منددش��تي هستند.

همچنين ش��ركت هاي س��يمان فراز فيروزكوه، 
زاوه تربت، الر س��بزوار، صنايع س��يمان نهاوند، 
اصفهان، باقران، آرتا اردبيل، كوير كاشان، جوين، 
توسعه ماهان كرمان، زنجان، دورود، دشتستان، 
خاش، كاوان بوكان، س��پهر قير و كارزين، زابل، 
كردس��تان، فارس، بين المللي س��اروج بوشهر، 
كياسر، استهبان، ياسوج، كارون و آباده نيز محصول 
خ��ود را روي تابلو خواهند ب��رد.از ابتداي عرضه 
 مستمر سيمان در بورس كاالي ايران در تاريخ 9 
خرداد ماه تا پايان معامالت اين هفته در مجموع 
20 ميليون و ۷0 هزار و 139 تن سيمان در بورس 
كاال عرضه شد كه در پايان 1۶ ميليون و 33 هزار و 
۶۶0 تن آن مورد معامله قرار گرفت و به گواه آمار با 
عرضه هاي مستمر و پرحجم شركت هاي سيماني 
در بورس كاال، شاهد ثبات قيمت اين محصول در 

سراسر كشور هستيم.

نياز اقتصاد كشور
به مديريت و برنامه ريزي

سنا| محمد حسين فرهنگي، عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجل��س درباره پيش بيني پذير 
شدن اقتصاد كشور گفت: اقتصاد مقوله اي است 
ك��ه يك ط��رف آن به اف��راد و اراده  آنه��ا كه كار 
سياست گذاري و تصميم گيري را انجام مي دهند 
و ط��رف ديگ��ر آن به مولفه ه��اي رايج ب��ازار بر 
مي گردد. بنابراين قيمت، تابعي از عرضه و تقاضا 
است و با توجه به ش��رايط هر جامعه اي مي تواند 
نوسان هم داشته باش��د.فرهنگي افزود: عالوه بر 
اين دو محور، عامل دخالت خارجي هم وجود دارد 
كه در عمل س��عي مي كند فشارهايي را از طريق 
مولفه هاي اقتصادي متوجه كشور و ملت كند.وي 
نبود برنامه ريزي علمي و پيش بيني آينده اقتصاد 
كشور را از ديگر مسائلي ارزيابي كرد كه بايد مورد 
توجه دولت جديد قرار گيرد و افزود: بس��ياري از 
بحران هاي اقتصادي كشور به لحاظ علمي قابل 
پيش بيني، تحليل و برنامه ريزي هستند.نماينده 
مردم تبريز، آذرش��هر و اسكو در مجلس شوراي 
اسالمي اظهار كرد: اگر اقتصاد قوي داشته باشيم 
مي توانيم اميدوار باشيم مشكالت اقتصادي كم 
شود و قدرت تاثيرگذاري كشور در منطقه و جهان 
افزايش پي��دا  كند.فرهنگي در ادامه با اش��اره به 
اينكه اقتصاد كشور نياز به مديريت درست و دقيق 
دارد، گفت: سياست هاي ناكارآمد مي تواند تأثير 
مستقيمي در مشكالت فعلي و در حوزه معيشت 
و اقتصاد كشور داشته باشد . بنابراين، در صورت 
مديريت دقيق مي توان شاهد آثار مفيد و مثبت در 

بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بود.

ركورد جديد براي بورسي ها
بورس ته��ران اين روزها ح��ال و روز خوبي ندارد 
و س��هامداران ش��اهد كاهش ارزش دارايي خود 
هستند و تنها شاخص كل روند مثبت داشته است. 
در هفته سوم آبان ماه، بورس روند صعودی داشت 
و بيشترين بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در 
3 ماه اخير ثبت ش��د اما؛ همچنان سهامداران در 
زيانند.بازگشت شاخص کل بورس به نيمه بااليی 
کانال 1.4 ميليون واحدی در هفته گذشته، باعث 
شده كه برخی کارشناسان بورس را مستعد يک 
رش��د متعادل در روزها و هفته هاي آينده بدانند. 
البته کاهش شديد ارزش معامالت در آخرين روز 
کاری هفته اخير يک نش��انه منف��ی برای بورس 
بازان بود. در اين ب��ازه زماني تقابل عرضه و تقاضا 
به گونه ای بود که در نهايت خريداران توانستند با 
توان بيش��تری در برابر عرضه ها بايستند و مسير 

روبه جلوی شاخص را حفط کنند.
ش��اخص کل بورس در هفته اخي��ر روند صعودی 
داشت و يک کانال باالتر از يك هفته اخير ايستاد. 
شاخص کل در روز  يکش��نبه نزول کرد و در 4 روز 
ديگر هفته صعود کرد. در اولين روز هفته شاخص 
کل بيش از 42 هزار واحد رش��د کرد و بيش��ترين 
صعود در 9 ماه اخير را ثبت کرد.بازار س��رمايه روز 
يکشنبه سقوط 9 هزار و ۶89 واحدی را پشت سر 
گذاش��ت، اما روز دو شنبه روند شاخص کل دوباره 
صعودی ش��د و 3 هزار و 500 واحد رشد کرد.سه 
 شنبه نيز شاخص افزايش 13 هزار و 298 واحدی 
را ثبت کرد. روز چهارشنبه نيز شاخص کل بورس 
با رش��د 8 هزار و 805 واحدی توانس��ت روزهای 
صعودی اين هفته را به عدد 4 برساند.شاخص کل 
بورس در پايان هفته سوم آبان ماه نسبت به آخرين 
روز کاری هفت��ه قبل 58 ه��زار و 112 واحد باال تر 
ايس��تاد و بازدهی 4.2 درصد را به ثبت رساند و در 
حال حاضر در محدوده يک ميلي��ون و 45۶ هزار 

واحدی قرار دارد.
طي هفت��ه اخير روند تغييرات ش��اخص کل هم وزن 
مشابه شاخص کل بود. روز شنبه صعود کرد و سپس 
روز يکشنبه افت کرد و سه روز بعدی را صعودی پشت 

سر گذاشت.
ش��اخص کل هموزن بورس، در پايان هفته نسبت به 
هفته پيش��ين 1۶ هزار و 943 واحد باال تر ايستاد و به 
رقم 391 هزار و 284 واحد رسيد و بازدهی مثبت 4.53 
درصدی را ثبت کرد که نس��بت به افت 0.5 درصدی 
هفته پيش��ين بهبود قابل توجهی داش��ته است.روز 
دوشنبه هفته اخير به علت رشد ارزش معامالت اوراق 
بدهی ارزش کل معامالت بازار س��هام تفاوت زيادی با 
روزهای ديگر داش��ت. روز دوشنبه معامالت کل بازار 
ارزش��ی معادل ۷2 هزار و 985 ميليارد تومان داشت 
که باالترين رقم هفته ب��ود. ميانگين ارزش معامالت 
کل هفته 23 هزار و ۶11 ميليارد تومان بود که نسبت 
به رقم 1۷ هزار و 889 ميلياردی هفته پيشين، رشد 31 
درصدی داش��ته است. ميانگين ارزش معامالت خرد 
بورس در هفته س��وم آبان ماه، 5 هزار و 1۶9 ميليارد 
تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و ۶۶1 ميلياردی هفته 
پيشين، رشد 41 درصدی داشته است.ميانگين ارزش 
صف  های فروش در هفته اخير 135 ميليارد تومان بود 
که از ميانگين هفته  پيشين 123 ميليارد تومان کمتر 
بود و افت 48 درصدی داشته است. باالترين رقم هفته 
281 ميليارد تومان بود که در روز دو شنبه ثبت شد و 
پايين ترين رقم به روز     شنبه برمی  گردد که 5۶ ميليارد 
تومان بود.ميانگين ارزش صف ه��ای خريد در هفته 
گذشته نيز، 401 ميليارد تومان بود که از ميانگين هفته 
گذشته 159 ميليارد تومان بيشتر بود. در اين هفته، 
ميانگين ارزش صف های خريد ۶۶ درصد افزايش يافته 
است.در هفته گذشته روند خروج نقدينگی حقيقی 
از بورس ادامه داش��ت؛ اما ميانگين آن نسبت به هفته 
پيش��ين کاهش يافت. روز شنبه 421 ميليارد تومان 
نقدينگی حقيقی وارد بورس ش��د که بيشترين رقم 
ورودی در 18 روز کاری گذشته از 25 مهرماه تاکنون 
بوده اس��ت. اما در روزهای يکش��نبه و دوشنبه ارزش 
تغيير مالکيت حقوقی به حقيقی بازار منفی ش��د.در 
مجموع در هفته سوم آبان ماه 1۶۷ ميليارد تومان پول 
از بورس خارج ش��ده است که نسبت به هفته پيش از 
آن کاهش 93 درصدی داشته است.نکته قابل توجه 
اينکه در هفته گذشته ش��اهد خروج پول حقيقی از 
صندوق های با درآمد ثابت نيز بوده ايم. در مجموع اين 
هفته 838 ميليارد تومان پول حقيقی از صندوق های 
سرمايه  گذاری قابل معامله در بورس خارج شده است. 
ميانگين خروج پول روزانه از اين صندوق ها 1۶۷ ميليارد 
تومان بوده است.با اين وجود به نظر مي رسد در هفته 
جاري يك روند معقول و آرام خواهد داشت؛ اما دامنه 
رشد با توجه به فشارهای طبيعی عرضه احتماال محدود 
خواهد بود. با تغييرات مثبت دالر و کااليی ها و از سويی 
ارسال برخی س��يگنال های مثبت در برخی گروه ها 
می توان اميدوار بود که بازار سرمايه يک حرکت متعادل 

صعودی داشته باشد.
احس��ان خاندوزی، وزير امور اقتص��ادی و دارايی روز 
سه شنبه در جلسه علنی مجلس گفت: بورس کاال که 
يکی از ارکان مهم معامالت اقتصادی و شفافيت مالی 
و کاهش رانت ها اس��ت، طی سال جاری شاهد معامله 
38 ميليون تن انواع محصوالت مختلف بود که نسبت 
به 12 ماه کل س��ال گذش��ته که 34 ميليون تن بوده 
است در همين ۷ ماه شاهد وضعيت بهتری بوده است. 
برنامه اصلی ما در اين حوزه افزايش نقش بازار سرمايه 
در تأمين مالی توليد و متنوع کردن ابزارها و محصوالت 
و سپردن موضوع قيمت گذاری به بخش رقابتی بورس 
کاال، تسهيل ورود شرکت ها به بازار سهام، کاهش هزينه 
انتشار اوراق و سهام و پايان انحصارها و فرآيندهايی است 
که متأس��فانه برای گروهی ايجاد انحصار کرده است.

محمدرضا پورابراهيمی رئيس کميسيون اقتصادی 
مجلس در جلس��ه علنی مجلس گفت: قيمت گذاری 
دستوری موجب ايجاد رانت و فساد در کشور شده است 
بخشی از سرريز اين رانت و فساد در بازار سرمايه خود 

را نشان می دهد. 

»تعادل« تاثير مخالفت رييس جمهور با افزايش قيمت خودرو را روي بورس بررسي مي كند

دوراهيمعامالتبرايتاالرشيشهاي

بورس تا پايان سال چگونه مي شود؟

تبعات عدم صبوري دولت

يارانه نقدي باري بر دوش دولت و بي نتيجه براي مردم 

 از آنج��ا كه فضاي بورس فضاي نوس��ان گيري هس��ت 
خواس��ت تا حقوقي هم از بازار س��رمايه حمايت كنند، 
همچني��ن عواملي مثل عدم ش��فافيت، ع��دم نظارت 
كافي، عدم بازارگردان و قيمت گذاري دستوري را باعث 
ريزش هاي بازار دانسته و با بيان اينكه بازار سرمايه هم در 
قوانين و مقررات نيز بايد ثبات داشته باشد، به طوري كه 
قوانين هر روز تغيير نكند و ريسك سرمايه گذاري در بازار 

سرمايه كاهش يابد.
از آنجا كه بازار س��رمايه با خروج پول و كاهش نقدينگي 
روبرو هس��ت و تحت تاثير دالر مي باشد، حدود دو سوم 
از وزن ارزش بازار شركت هاي بورسي مربوط به صنايعي 
است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از رشد نرخ ارز و 
قيمت هاي جهاني كاال منتفع مي شوند كه در سال جاري، 
قيمت س��هام بخش مهمي از شركت هاي پتروشيمي، 
معدني و فلزي، از سقف سال گذشته عبور كرده و بازدهي 

مناسبي را نصيب سرمايه گذاران ساخته است.
با توجه به اينكه سهم هاي بسياري در وضعيت P/E پايين 
هستند و از بس��ياري جهات جذاب هستند اما افزايش 
نرخ هاي بهره در بازارهاي پولي نيز باعث ديده نشدن اين 

سهام ها شده است.
بازار تا پايان سال روند صعودي دارد. سهم هاي بنيادي در 
حال حاضر وضعيت خوبي هستند و ارزش سرمايه گذاري 
و خريد را دارند. سهامداران خرد در وضعيت فعلي نبايد 

عجله اي براي فروش سهام خود داشته باشند.

به طور قطع بازار سرمايه تا پايان سال جاري، خود را همگام 
با تنظيم نرخ دالر و ميزان تورم در كشور جلو خواهد برد و 

به آرامي روند صعودي خود را ادامه خواهد داد.

  تحليل كوتاه مدت دالر
دالر )تايم فريم روزانه(؛ تحليل زماني و قيمتي

اواخر بهمن ماه مي توان انتظار يك م��اژور زماني و آغاز 
يك روند صعودي پرقدرت براي عبور از سقف قبلي و فتح 

تارگت هاي مشخص شده را داشت.

  نمودار شاخص كل در تايم فريم 3 ماهه
نمودار ش��اخص كل از سال 13۷1 تا به اكنون هست.

اما نكات بس��يار مهم اين نمودار كه مي ش��ود بر اين 
اس��اس چرخه هاي رون��ق و ركودي را ت��ا حدود زياد 

شناسايي كرد؛ 
1- بازار از س��ال 13۷1 تا به اكنون از 4 موج كامل يعني 

صعود و پس از آن اصالح تشكيل شده است.
2- موج شماره 1 در 10 كندل يعني )912 روز( با رشد 82 
درصدي فاز رونق و صعودي داشته پس از آن در ۷ كندل 

)۶38 روز( فاز ركودي و اصالحي داشته است.
3- موج شماره 2 در 24 كندل يعني )2129 روز( با رشد 
89 درصدي فاز رونق و صعودي داش��ته پ��س از آن در 

۷ كندل )۶38 روز( فاز ركودي و اصالحي داشته است. 
4- موج شماره 3 در 18 كندل يعني )1۶44 روز( با رشد 
91 درصدي فاز رونق و صعودي داش��ته پ��س از آن در 

۷ كندل )۶38 روز( فاز ركودي و اصالحي داشته است.
5- موج شماره 4 )موج آخر( در 18 كندل يعني )1۶43 
روز( با رشد 9۶ درصدي فاز رونق و صعودي داشته است و 

تا به اكنون 3 كندل )2۷4 روز( اصالح داشته است.

جمع بندي: 
1- دوره هاي اصالحي و بازگشتي در تمامي اين 4 موج ۷ 
كندل )يعني ۶38 روز( بوده است. اگر فرض چرخه هاي 
بازار را به رسميت بشناسيم مي بايست موج شماره 4 نيز از 

اين قاعده تبعيت نمايد كه تا به اكنون 3 كندل آن سپري 
شده و مي بايست تا 4 كندل ديگر يعني 12 ماه آتي انتظار 

بازار ركودي و اصالحي را داشت.
2- موج صعودي بعد حداقل زودتر از 4 كندل ديگر )12 
ماه آتي( آغاز نخواهد شد و هر رشدي مقطعي و كوتاه مدت 

خواهد بود.
3- موج فعلي از منظر زماني بسيار شبيه موج شماره 3 

)موج قبل مي باشد( .
4- بين دوره ركود و كاهش موج شماره 2 و آغاز دوره رونق 
موج ش��ماره 3، حدود 9 كندل )823 روز( دوره نوسان و 
رنج براي بازار بوده كه به خاطر طوالني شدن دوره رشد 
موج 2 )24 كندل كه در مقايسه با 18 كندل كه ۶ كندل 

مازاد دارد( بوده است.
5- دوره آغ��از بازار در 13۷1 نيز ب��ا ۷ كندل اصالحي و 
كاهشي آغاز شده بود. به نظر مي رسد دوره هاي اصالحي 
و ركودي ۷ كندل )۶38 روز( دوره قابل قبول و پرتكراري 
بوده است )4 مرتبه تا اكنون تكرار شده و محتمل هست 

مرتبه 5 كه در آن هستيم نيز تكرار شود(.
تحليل ش��اخص كل براي ۶ ماه پيش ب��ود. لذا 2 كندل 
اصالحي ديگر از آن سپري شده و طول دوره ركودي به 
5 كندل رسيده. به نظر مي رسد يك كندل 3 ماهه ديگر 
تا بهمن ماه دوره ركودي داشته باشيم و پس از آن با آغاز 
رشد دالر، شاهد اتمام ۷-۶ كندلي دوره ركود و آغاز دوره 

رونق در بازار باشيم.

 ديگري عدم تناس��ب در عرضه و تقاضاي خودرو در 
بازار است. ضمن اينكه اينكه قيمت گذاري دستوري، 
باعث به وجود آمدن محدوديت فروش ش��ده است. 
ماجراهايي مانند قرعه كشي و ثبت نام براي دريافت 
خودرو حاصل اين قيمت گذاري دستوري است. اغلب 
افراد، صرف نظر از اينكه نياز واقعي به خودرو داش��ته 
باش��ند يا نه متقاضي دريافت خودرو در اين فرايند 
بخت آزمايي مي شوند تا ش��انس خود را در اين روند 
محك بزنند. در واقع نظام قيمت گذاري دس��توري 
بيش��ترين خدمت را به داللي و سوداگري مي كند. 
فرض كني��د من پول��ي دارم، از طريق قرعه كش��ي 
خودروي��ي را دريافت مي كنم، خ��ودرو را به قيمت 

كارخانه مي خرم به قيمت بازار به فروش مي رس��انم 
و سودي را كس��ب مي كنم. اين سود كسب شده در 
قالب نقدينگي جديدي مي تواند وارد اقتصاد شود و 
در بازارهايي چون ارز، س��كه يا خودرو دوباره به كار 
انداخته مي ش��ود. اين در حالي اس��ت كه اگر قيمت 
كارخانه با قيمت بازار يكسان شود، تنها افرادي اقدام به 
خريد خودرو مي كنند كه نياز به خودرو داشته باشند 
و براي مصرف واقعي شان اين خريد را انجام مي دهند. 
اين روند نظ��ام داللي را مهار مي كند و به نظام توليد 
كمك مي كند. با توجه به وعده هاي دولت در خصوص 
عدم دخالت دستوري در اقتصادي، حمايت از توليد، 
عدم دخالت در تصدي گري و... بايد از هر نوع تصميم 

وزارت صمت در ملغي شدن قيمت گذاري دستوري 
حمايت كرد. به عبارتي بر اساس استدالل هاي سطور 
قبلي، دامن زدن به انگيزه خريد خودرو به نرخ كارخانه 
و فروش به قيمت كف بازار يك نوع فعاليت تورم زا و 
خسارت بار است كه منجر به افزايش نقدينگي و رشد 
تورم جديد خواهد شد. از اين منظر ملغي شدن اين 
روند از سوي دولت، آشفتگي هاي 3سال اخير در بازار 
خودرو را تدام مي بخشد. معتقدم  اي كاش دولت اجازه 
مي داد، واكنش اوليه و كوتاه مدت در خصوص عبور 
از قيمت گذاري دس��توري فروكش مي كرد تا بعد با 
افزايش عرضه مشخص مي شد چه اندازه اين تصميم 
مي توانست مشكالت بازار خودرو را كنترل كند. ضمن 

اينكه من يك نسخه مكمل براي اين موضوع دارم كه 
بر اس��اس آن معتقدم در كنار ح��ذف قيمت گذاري 
دستوري ضروري اس��ت، ممنوعيت واردات خودرو 
بر اس��اس طرح كميس��يون صنايع مجلس بايد در 
دستور كار قرار بگيرد. الزم است از يك طرف عرضه 
خودرو افزاي��ش پيدا كند و از س��وي ديگر تقاضاي 
موجود در بازاركنترل شود. اين دو مورد يعني حذف 
قيمت گذاري دس��توري و حذف ممنوعيت واردات 
)با هر پروتكلي( تاثير فراواني در بهبود شاخص هاي 
بازار داشت. اما دولت در اين خصوص صبوري الزم را 
نداشت و از وزارت سمت در ملغي شدن قيمت گذاري 

دستوري حمايت هاي الزم را صورت نداد.

 چند ماه با سطح باالتري از سطح نقدينگي و تورم و 
رشد قيمت ها مواجه خواهند شد و احساس خواهند 
كرد كه چند برابر ياران��ه 150 هزار توماني از قدرت 
خريد آنها كاسته شده است.  بايد يادآوري كنيم كه 
در گذش��ته وقتي كس��ري بودجه و نقدينگي رشد 
مي كرد با چند س��ال تاخير اثر خود را بر قيمت ها و 
تورم مي گذاشت و تزريق منابع و پول بيشتر، حداقل 

در كوتاه م��دت به مردم و دولت كم��ك مي كرد. اما 
امروز به خاطر مشكالت بسيار سال هاي اخير از جمله 
رشد منفي سرمايه گذاري و اقتصاد، تحريم ها، تورم 
و كاهش قدرت خريد مردم، ديگر انباشت و ذخيره و 
تواني در خانوارها باقي نمانده كه در كوتاه مدت تورم 
ايجاد ش��ده را تحمل كنند. در نتيجه تورم با فاصله 
بس��يار كمتري نسبت به رشد نقدينگي ظهور كرده 

و دولت و م��ردم را به زحمت خواهد انداخت.  دولت 
و مجلس بايد به ج��اي تكرار تجربه هاي تلخ و بدون 
نتيجه در رش��د ارقام بودجه، ياران��ه، قيمت ها، نرخ 
دالر و بنزي��ن، و... به احياي اقتصاد و فضاي كس��ب 
وكار و سياس��ت برگردد و با پيگيري مذاكرات و رفع 
تحريم ها، هزينه هاي مبادله را كاهش داده و به رشد 
درآمدها و بهبود كس��ب وكار مردم كمك كند و در 

هفته هاي آينده به سرعت در مسير احياي مذاكرات 
برجام گام بردارد و اجازه ندهد كه روند 10 سال اخير 
و تحريم هاي دوره احمدي نژاد، تحريم هاي امريكا و 
سازمان ملل و... تكرار شود. زيرا تبعات كسري بودجه 
دولت، افزايش قيمت دالر و بنزين و گاز و برق و آب 
و ساير خدمات، مي تواند ابعاد گسترده اي در عملكرد 

دولت و جامعه داشته باشد.

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي | 
در روزهاي پاياني هفته گذشته دو گشايش ترانزيتي در 
داخل و خارج از مرزهاي ايران صورت گرفت. در گشايش 
نخست، جمهوري ارمنستان توانست مسير آسفالته 
»تاتف- اغواني« را افتتاح كند تا عبور كاميون هاي ايران 
بدون عبور از مسير تحت حاكميت جمهوري آذربايجان 
و بدون پرداخت عوارض گمركي به آن كشور فراهم شود. 
در تحولي ديگر، كريدور ترانزيتي زميني امارات-تركيه 
از طري��ق ايران به بهره برداري رس��يد و به اين ترتيب، 
با كوتاه ش��دن فاصله ميان دو كشور شمالي و جنوبي 
اي��ران از 20 روز به 8 روز مزيت نس��بي ترانزيتي ايران 
تقويت و تثبيت شد. به گزارش »تعادل«، پنجم مهر ماه 
سال جاري الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان در 
سخناني عجيب و غريب و مداخله جويانه از آنچه ورود 
غيرقانوني كاميون هاي ايراني به منطقه قره باغ خوانده 
انتقاد كرده بود. او گفته بود كه اگر رانندگان ترانزيتي 
ايران مي خواهند از قره باغ عبور كنند بايد ماليات )130 
دالر( بدهند. اين در حالي اس��ت كه سفارت ايران در 
باكو عنوان كرده بود كه »فعاليت اين كاميون ها عمدتا 
به طور غيرقانوني بوده« و اگر قرار باش��د كاميون هاي 
ايراني در منطقه قره ب��اغ تردد كنند »بايد به تماميت 
ارضي آذربايجان احترام بگذارند.« اشاره الهام علي اف 
به جاده »گوريس قاپ��ان« بود. اين جاده مس��ير 21 
كيلومتري اصلي ترانزيت كاال از ايران به ارمنستان است 
و پس از جنگ آذربايجان و ارمنستان و تصرف قره باغ 
توسط نيروهاي آذربايجان، حاال جاده ترانزيتي نيز در 
اختيار باكو است در اين چهارچوب، نيكول پاشينيان، 
نخست وزير ارمنستان اعالم كرد، كاميون هاي ايراني 
مي توانند از جاده جديد در جنوب ارمنستان به عنوان 
مسير جايگزين جاده تحت كنترل جمهوري آذربايجان 
استفاده كنند. به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه اينترنتي 
آرمن پرس، كاميون هاي ايراني از يك جاده جديد در 
جنوب ارمنستان به عنوان مسير جايگزين جاده تحت 
كنترل جمهوري آذربايجان براي انتقال محموله هاي 

ايراني به اين كشور استفاده مي كنند.
در اين گزارش آمده اس��ت: جمه��وري آذربايجان به 
ارمنستان اعالم كرد شهروندان و خودرو هاي ارمني 
در بخشي از جاده گوريس-كاپان كه تحت كنترل اين 
كشور قرار دارد، بازرسي خواهند شد. نيكول پاشينيان 
نخست وزير ارمنستان در جلسه كابينه خود اعالم كرد: 
پس از دريافت اين اطالعيه، دولت ارمنستان تصميم 
گرفته اس��ت تا يك جاده جايگزين را به ش��هروندان 
و خودرو هاي حامل بار پيش��نهاد دهد تا آنها از جاده 
جايگزين اس��تفاده كنند. پاش��ينيان اين موضوع را 
يادآوري كرد ك��ه مقامات جمهوري آذربايجان از ماه 
اوت س��ال 2021 از كاميون هاي حامل بار ايراني در 
بخش هايي از »عيوضلي و چايزمي« كه از قلمرو اين 
كشور در جاده گوريس-كاپان عبور مي كنند، عوارض 
گمركي درياف��ت مي كنند. او همچني��ن گفت: روز 
گذشته يك اطالعيه غيررسمي از جمهوري آذربايجان 
در اين باره دريافت شد كه آنها قصد دارند از نيمه شب 
11 نوامبر )بام��داد جمعه( اقدام به كنترل گذرنامه و 
مسائل گمركي از ش��هروندان و وسايل نقليه ارمني 
نمايند. پس از دريافت اين اطالعيه، تصميم گرفتيم 

شهروندان خود را كه از آن قسمت عبور مي كنند، به 
سوي جاده كاپان-اغواني- تاتف- هاليدزور-شينوهير-

امدو سوق دهيم و ترافيك را در اين منطقه ساماندهي 
كنيم. وي افزود: بخش تاتو-اغواني كه عمال به مدت 
چندين دهه صعب العبور بوده اس��ت، هفته گذشته 
آسفالت شد و به بهره برداري رسيد. پنجشنبه گذشته 
من شخصا از آن جاده براي رفتن به كاپان و برگشت 
از كاپان اس��تفاده كردم.  نخس��ت وزير ارمنس��تان 
خاطرنش��ان كرد: از نيمه شب چهارشنبه حدود صد 
كاميون باري از اين جاده در بخش كاپان-تاتف براي 
تردد استفاده كرده اند. همچنين راه اندازي اين جاده 
جديد به معناي بر طرف ش��دن مشكالتي است كه 
مقامات جمهوري آذربايجان براي كاميون هاي ايراني 
كه به ارمنستان مي روند، ايجاد مي كردند. خودرو هاي 
ب��اري ايراني هم اكنون مي توانن��د از اين جاده جديد 
اس��تفاده كنند و ديگر نيازي نيست عوارض گمركي 
اضافي كه توسط مقامات جمهوري آذربايجان وضع 
شده است، پرداخت كنند. نخس��ت وزير ارمنستان 
همچنين گفت: پس از تصميم جمهوري آذربايجان، 
ش��رايط براي كاميون هاي باري ايراني )در قسمت 
گوريس-كاپان كه تحت كنترل جمهوري آذربايجان 
قرار دارد( تغيير نمي كند، ب��ا اين تفاوت كه آنها در 
حال حاضر مي توانند از طريق جاده آسفالته تاتف- 
اغواني ب��دون پرداخت عوارض گمركي تردد كنند. 
كيفيت باالي جاده همچنين مدت زمان س��فر بين 
ايروان و كاپان را كاهش مي دهد. پاشينيان تصريح 
كرد: يك س��ري اقدامات بزرگ ديگر براي احداث 
جاده هاي جايگزين در تاتف-لتس��ن، ش��ورنوخ-

وروتان و مكان هاي ديگر نيز ادامه دارد.

    كريدور زميني امارات-تركيه
از طريق ايران

در تحولي ديگر، كريدور ترانزيتي امارات-تركيه از طريق 
ايران با عبور اولين محموله افتتاح شد؛ طي اين مسير 
پيش از اين از بندر شارجه تا بندر مرسين تركيه 20 روز 
طول مي كشيد و به واسطه ايران به 8 روز كاهش يافت. 
موقعيت جغرافيايي ايران قابليت اتصال كشورها و مناطق 
مختلف جهان را داشته و مي تواند نقش ترانزيتي ويژه اي 
در تجارت بين المللي ايفا كند. در قرن هاي گذشته اين 
موقعيت و عبور كاالهاي تجاري كشورها از ايران موجب 
قدرت آفريني براي كشور بوده، اما در دهه هاي گذشته 
اين نقش روز به روز كمرنگ تر شد. در زمان حاضر مجدداً 
موقعيت براي احياي ترانزيت ايران فراهم شده و فرصت 
بازيابي اثرگذاري اقتصادي-راهبردي كشور در اقتصاد 
جهاني مهياس��ت. عبور كاالي تجاري ساير كشورها از 
ايران مي تواند عوايد اقتصادي و راهبردي متعددي به 
همراه داشته باشد. با وجود مشكالت متعدد در مسير 
ترانزيت از خاك ايران، هم اكنون نيز برخي كريدورها به 
صورت محدود فعاليت مي كنند. در اين بين افغانستان و 
عراق جزو كشورهاي اصلي طرف ترانزيت ايران هستند. 
ساير كشورها مانند تركيه، امارات، تركمنستان، ساير 
كشورهاي آسياي ميانه و...  نيز مشتريان ترانزيت ايران 
را تش��كيل مي دهند. در اين بين توسعه ترانزيت ايران 
و راه اندازي كريدورهاي جديد كار بزرگي اس��ت كه در 
ماه هاي اخير سرعت بيشتري نسبت به قبل گرفته است. 
در تابستان گذشته اولين محموله صادراتي كاغذ كه به 
صورت ريلي از فنالند راهي هند شده بود از ايران عبور 
كرد. همچنين ماه گذشته دو كاميون پاكستاني كاالي 
صادراتي پاكس��تان به تركيه را از طريق ايران ترانزيت 

كردند. اين كريدور كه موسوم به ITI است ظرفيت بااليي 
براي نقش آفريني در ترانزيت منطقه دارد. اين محموله 
كه حاوي الستيك دوچرخه و منسوجات بود مسير 
يك ماه��ه از طريق دريا را به واس��طه ايران در حدود 
10 روز طي كرد. با اين وجود رويه هاي دست و پاگير 
پايانه هاي مرزي ايران باعث به وجود آمدن مشكالتي 
براي اين دو كاميون ش��د كه با وس��اطت مس��تقيم 
مسووالن بلندپايه گمرك مرتفع گرديد. پس از افتتاح 
دو مسير ياد شده، در روزهاي گذشته مسير جاده اي 

امارات به تركيه نيز از مسير ايران افتتاح شد.

    عامل تمايل به عبور از ايران؟
محمدحسين رضاييان، كارشناس حوزه ترانزيت در 
گفت وگو با مهر درباره جزييات اين موضوع گفت: اين 
محموله از مبدا امارات وارد بندر شهيد رجايي شده و 
از مرز بازرگان به تركيه رسيد. زمان طي اين مسير كه 
پيش از اين از بندر شارجه امارات تا بندر مرسين تركيه 
طي مي شد به واسطه ايران به 8 روز كاهش يافته است. 
اين در حالي است كه مسير دريايي كه مستلزم عبور 
از تنگه باب المندب، درياي سرخ و كانال سوئز بود 20 
روز به ط��ول مي انجاميد. در موقعيت كنوني افزايش 
چشمگير نرخ جهاني ترانزيت دريايي و قيمت اجاره 
كانتينر فرصت جديدي را ب��راي ترانزيت زميني به 
وجود آورده است. اين موقعيت فرصتي كم نظير براي 
ارتقاي ترانزيت ايران است. در اين راستا الزم است تا 
نهادهاي ذيربط در داخل كشور اقدام به زدودن هرچه 
بيشتر فرآيندهاي دس��ت و پاگير داخلي ترانزيت و 
همچنين انعقاد تفاهم هاي دو و چندجانبه ترانزيتي 

با ساير كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي كنند.
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كاهش ازدحام خودروها
با تغيير ساعت طرح ترافيك

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: از 
زماني كه افزايش ساعت اجراي طرح ترافيك در تهران 
اجرايي شده 20 درصد از ازدحام خودروها در سطح شهر 
در محدوده طرح ترافيك و 10 درصد خارج از محدوده 
طرح ترافيك كاسته است. مجتبي شفيعي، معاون حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران در گفت وگو با فارس 
درباره افزايش ساعات طرح ترافيك در تهران گفت: از 
زماني كه ساعت اجراي طرح ترافيك در تهران اجرايي 
شده نتيجه خوبي به همراه داشته است و 20 درصد از 
ازدحام خودروها در سطح شهر در محدوده طرح ترافيك 
و 10 درصد خارج از محدوده طرح ترافيك كاسته است.  
معاون شهردار تهران گفت: پيش بيني ما كاهش هرچه 
بيشتر سفرهاي غير ضروري با اجراي افزايش ساعات 
طرح ترافيك بود كه خوشبختانه بر اساس برآوردهاي 
انجام گرفته س��فرهاي غيرض��روري 20 تا 18 درصد 
كاهش يافته است.  وي گفت: بس��ياري از شهروندان 
از ترافيك هاي طوالني در پايتخت همزمان با كاهش 
ساعات طرح ترافيك گاليه مند بودند و برخي هم اكنون 
منتقد هستند كه چرا طرح ترافيك ساعات آن بيشتر 
شده اس��ت ولي به طور كلي بر اساس آنچه نمايندگان 
حوزه سالمت نيز مطرح كرده اند كاهش ساعات طرح 

ترافيك چندان اثري بر كاهش كرونا نداشته است.

علت ريزش تونل مترو
در شهر ري اعالم شد

روابط عمومي شركت مترو درباره ريزش تونل مترو در 
شهر ري، توضيحاتي ارايه كرد.  به گزارش تسنيم، در 
پي وقوع حادثه ريزش برخي از تونل پروژه خط 6 مترو، 
روابط عمومي شركت مترو در توضيحاتي اعالم كرد: 
عصر روز چهارشنبه در محل حفاري سينه كار بخشي 
از تونل پروژه توسعه جنوبي خط 6 مترو، نيم متر از خاك 
ديواره ريزش پيدا مي كند كه بر اثر آن، يك نفر كارگر از 
باالي داربست سقوط كرده و پايش مي شكند. در ادامه 
اين اطالعيه آمده است: كارگر بالفاصله به بيمارستان 
منتقل شده و ترخيص مي ش��ود. محل ريزش خاك 
تحكيم و تثبيت سينه كار محقق ش��ده است. در اين 
رويداد نه زمين فرونشست داشته و نه ريزشي در سطح 
زمين رخ داده اس��ت؛ همه چيز داخل تونل بوده است. 
در عمق زير سطح معابر شهر تهران، عمدتا خاك هاي 
آبرفتي سس��ت وجود دارد كه اصطالحا خاك ريزشي 
خوانده مي شود؛  منتها  در عمليات حفاري فضاهاي زير 
زميني اين چنيني، با ِمش گذاري، لتيس گذاري، استفاده 
از بتن پاشيدني و در صورت نياز قالب گذاري، جبهه كار 

براي عمليات حفاري ايمن مي شود.

آماده باش پايتخت
براي استقبال از برف

ماشين آالت برف روبي در نقاط حساس پايتخت با توجه 
به برودت هوا و احتمال بارش برف به حالت آماده باش 
قرار گرفتند. به گزارش مهر، با توجه به احتمال بارش برف  
سنگين و زود هنگام در پايتخت كه موجب قفل شدن 
برخي از معابر به ويژه معابر و شريان هاي حساس شمال 
شهر شده و اين انسداد معابر موجب بروز مشكالت جدي 
براي شهروندان مي شد، مديريت شهري پايتخت از هفته 
گذشته با توجه به پيش بيني هاي هواشناسي سطح 
آمادگي خود براي برف روبي رو در باالترين سطح ممكن 
قرار داد. رضا سيفي دستيار رسانه اي شهردار تهران در 
صفحه شخصي خود در فضاي مجازي از آمادگي كامل 
مديريت ش��هري در مواجهه با بارش برف احتمالي در 
پايتخت خبر داد و نوشت: در آستانه زمستان و شروع 
بارش برف 300 ماشين تخصصي برف روبي )كاميون و 
كاميونت تيغه دار( در 22 منطقه تهران و مراكز حساس به 
صورت 2۴ ساعته در حالت آماده باش براي برف روبي 
خيابان ها، بزرگراه ها و اتوبان ها هستند. امسال ۴0 

دستگاه به اين ماشين ها اضافه شده است.

بررسي مجدد واگذاري
۸۰ ملك شهرداري تهران

محمد امين توكل��ي زاده، مع��اون فرهنگي اجتماعي 
شهرداري تهران از تشكيل كميسيون امالك براي بررسي 
مجدد واگذاري هاي امالك شهرداري پايتخت خبر داد. 
توكل��ي زاده در گفت وگو با ايس��نا، درخصوص فعاليت 
كميس��يون امالك بند 6 ماده ۵۵ قانون ش��هرداري ها 
كه وظيفه آن بررسي و س��اماندهي امالك واگذار شده 
ش��هرداري بود، گفت: در گذشته تالش��ي در معاونت 
اجتماعي براي س��اماندهي حوزه امالك واگذار ش��ده 
شهرداري تهران آغاز شد چراكه درخواست هاي مختلف، 
از نهادهاي مختلف با كارك��رد و ماموريت هاي متنوع 
به ش��هرداري تهران مي رسد كه خواهان دريافت ملك 
هستند و تش��خيص اينكه كدام نهاد در اولويت است و 
آيا وظايف شان با ماموريت هاي شهرداري تطبيق دارد 
يا خير، برعهده اين كميسيون گذاشته شد. وي با بيان 
اينكه شوراي شهر تهران با حساسيت به اين موضوع ورود 
كرد، افزود: از آنجايي كه امالكي كه در كميسيون مطرح 
و واگذار شده بود، حساسيت ايجاد كرده بود شوراي شهر 
از ما خواست نسبت به بررسي مجدد اين واگذاري ها اقدام 
كنيم. معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران ادامه 
داد: البته ما نمي گوييم كه اين واگذاري ها درست يا غلط 
بوده، اما در افكار عمومي اين واگذاري ها مطالباتي را ايجاد 
كرده بود كه بايد مجددا اين واگذاري ها بررسي شود؛ لذا 
شوراي شهر به درستي وارد موضوع شد و اين مساله در 
دستور كار قرار گرفت. توكلي زاده با بيان اينكه در اين راستا 
شهردار تهران نيز دستور داده است كه واگذاري هاي جديد 
تا تكميل بررسي ها متوقف شود، گفت: در حال حاضر 
درصدد تشكيل اين كميسيون امالك هستيم تا جلسات 
آن برگزار شود و در مورد بسته حدود 80 واگذاري ملك كه 
در شوراي شهر پنجم مصوب شد، بررسي مجدد داشته 
باشيم. وي افزود: ما اين اطمينان را مي دهيم كه هر كار 

خوبي كه از گذشته آغاز شده باشد را ادامه خواهيم داد.

تخصيص مسكن دولتي
به مردان مجرد باالي ۴۵ سال  

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه تهراني ها فقط مي توانند در ش��هرهاي 
جديد پرند، هشتگرد و ايوانكي در قالب نهضت ملي 
مسكن ثبت نام كنند، گفت: امكان ثبت نام مردان 

مجرد باالي۴۵ سال هم در اين طرح فراهم شد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايرنا درباره اينكه 
تهراني ها در كدام شهرها امكان ثبت نام دارند، گفت: 
امكان ثبت نام تهراني ها در شهرهاي جديد فراهم 
است كه البته پرديس در طرح نهضت ملي مسكن 
مشاركت داده نشده اس��ت. وي ادامه داد: در شهر 
جديد پرديس ظرفيت جدي��د وجود ندارد و فقط 
توانستيم در دوره اول ثبت نام مسكن ملي در اين 
شهر متقاضي بپذيريم. امكان ثبت نام اكنون فقط در 
شهرهاي جديد پرند، هشتگرد و ايوانكي فراهم است. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: خبر خوب اين است كه مبلغ تسهيالت ۴۵0 
ميليون توماني نهضت ملي مسكن را عالوه بر اينكه 
به متقاضيان در شهرهاي جديد تخصيص مي دهيم، 

به صورت خود مالك هم پرداخت مي كنيم.
وي توضيح داد: يعني اگر قصد خريد واحد مسكوني 
در تهران را داش��ته باشيد همين مقدار تسهيالت 
به پروژه هاي درحال س��اخت نيز واگذار مي شود و 

خريداران مي توانند از اين فرصت استفاده كنند.
به گفت��ه مع��اون وزي��ر راه، »خودمالك« يعني 
تسهيالت براي س��اخت به سازنده داده مي شود 
و به ن��ام خريدار فروش اقس��اطي مي ش��ود. بر 
اين اساس، عالوه بر انبوه س��ازان، سازندگان در 
بافت فرس��وده و س��اير بافت هاي شهري نيز اين 
تسهيالت را دريافت مي كنند. محمودزاده افزود: 
براي دريافت تسهيالت جديد مسكن الزم نيست 
كه حتما س��اخت و ساز در شهرهاي جديد باشد. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: با تدبيري كه 
انديشيده شده اس��ت بخش زيادي از متقاضيان 
مسكن در داخل بافت شهرها هم مي توانند از اين 
فرصت استفاده كنند و با اس��تفاده از تسهيالت 
۴۵0 ميليوني ش��روع به س��اخت و س��از كنند. 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
همچنين درباره امكان ثبت نام گروه هاي جديد 
مجرد در طرح نهضت ملي مسكن گفت: با موافقت 
هيات دولت م��ردان مجرد باالي ۴۵ س��ال هم 

مي توانند در سامانه»ثمن« ثبت نام كنند. 
وي توضيح داد: با اين حال ثبت نام براي ساير مجردها 
مشروط است، به اين شكل كه ساير مجردها اكنون 
مي توانند در طرح نهضت ملي ثبت نام كنند اما هنگام 
تحويل واحد مس��كوني حتما بايد متاهل باش��ند.  
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه وشهرسازي 
گفت: بر اين اساس اكنون پنج گروه شامل خانم هاي 
باالي 3۵ سال، افراد داراي معلوليت باالي 20 سال، 
نخبگان علمي، مردان مجرد باالي ۴۵ سال و بيماران 
خاص، بدون داشتن شرط تاهل مي توانند در طرح 

نهضت ملي مسكن ثبت نام كنند.

بارش باران و كاهش دما
از امروز در بيشتر مناطق كشور

سازمان هواشناسي كشور، از بارش باران و كاهش دما 
در بيشتر مناطق كشور، تا اوايل هفته جاري خبر داد.  
به گزارش ايرنا، بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناسي، شنبه و يكشنبه )22 و 23 آبان( 
در شمال آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي، برخي 
نقاط اردبيل و غرب گيالن، ارتفاعات البرز مركزي، 
استان هاي ساحلي درياي خزر، مركزي، قزوين، البرز، 
تهران، قم، سمنان و برخي مناطق اصفهان افزايش 
ابر، رگبار، بارش برف و وزش پراكنده باد رخ مي دهد. 
اين س��ازمان از روند كاهش��ي دماي هوا در بيشتر 
مناطق كشور از ابتداي هفته جاري خبر داد و اعالم 
كرد: در چهار روز آينده در برخي نقاط شمال شرق، 
ش��رق و جنوب شرق به  ويژه در زابل وزش باد شديد 
رخ مي دهد كه گاهي با خيزش گرد و خاك و كاهش 
كيفيت هوا همراه خواهد بود و در اين مدت، درياي 
عمان نيز مواج است. همچنين سازمان هواشناسي از 
بارش باران، برف، رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي 
در 16 استان و ورود سامانه بارشي طي سه شنبه آينده 
به كشور خبر داد.  به گزارش فارس، بر اساس آخرين 
اطالعات از وضعيت محورهاي مواصالتي كشور در 
روز جمعه در جاده هاي 18 استان بارش برف و باران 
گزارش ش��د. بر اين اس��اس، در برخي از محورهاي 
اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي،  آذربايجان غربي، 
اردبيل، زنجان، قزوين، قم، مازندران، مركزي، همدان 
و كردستان بارش برف و باران و در برخي از جاده هاي 
اس��تان هاي اصفهان، تهران، لرستان، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و گيالن بارش باران 
گزارش ش��د. بر اين اس��اس، منطقه يك و ۴ آزادراه 
تهران �  شمال و محور كندوان به دليل بروز سيالب 
مسدود اس��ت. در منطقه ۴ آزادراه تهران �  شمال به 
دليل ريزش سيالب از باالدست و نبود پوشش گياهي 
بابت جلوگيري از بروز س��يالب مسير مسدود شد. 
برداشت بس��يار زياد شن و ماسه از باالدست منطقه 
۴ آزادراه تهران �  شمال براي ويالسازي همچنين از 
دست رفتن پوش��ش هاي گياهي از عوامل بروز اين 
سيالب ها است كه موجب شده است در حال حاضر 
محور كندوان و آزادراه تهران � شمال مسدود شود. 
بر اين اساس، مركز مديريت راه هاي كشور از انسداد 
جاده چالوس و قطعات يك و ۴ آزادراه تهران � شمال 
تا اط��الع ثانوي خبر داد. مهرداد برقي كارش��ناس 
مركز مديري��ت راه ها اظهار كرد: ج��اده چالوس و 
قطعات يك و ۴ آزادراه تهران � ش��مال مسير رفت 
و برگشت تا اطالع بعدي مسدود است. وي با بيان 
اينكه تردد در محورهاي هراز، فيروزكوه و مسيرهاي 
رفت و برگش��ت آزادراه قزوين � رشت روان است، 
افزود: محورهاي شمالي داراي بارش برف و باران و 

همچنين مه گرفتگي در ارتفاعات هستند.

امكان عبور كاميون هاي ايراني بدون پرداخت عوارض فراهم شد 

وزير راه و شهرسازي: قيمت ساخت شركت هاي خارجي از سازندگان ايراني پايين تر است

گشايش مسير ترانزيتي جديد  در ارمنستان

مذاكره با چيني ها براي انتقال فناوري نوين به كشور
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه چهارشنبه هفته گذشته خبر توافق ايران و 
چين براي مشاركت چيني ها در ساخت و ساز مسكن 
دولت��ي در ازاي دريافت »نفت« از يك منبع مطلع به 
»تعادل« اعالم ش��د و همچني��ن، خبرگزاري فارس 
به نقل از يك منبع آگاه از توافقي مش��ابه ميان ايران 
و يك ش��ركت تركيه اي خبرداده بود، رستم قاسمي 
وزير راه و شهرس��ازي از ادامه مذاكره با شركت هاي 
چيني  ب��راي ورود فناوري هاي نوين ساخت وس��از 
مسكن به كشور خبر داد. اين در حالي است كه پيش 
از اين، اعالم سياست بهره مندي از توان ساخت و ساز 
كشورهاي خارجي در انبوه سازي دولتي با مخالفت و 
گاليه انبوه سازان داخلي و برخي از اعضاي كميسيون 
عم��ران مجلس رو به رو ش��ده اس��ت. مخالفان اين 
سياس��ت با اس��تناد به صحبت هاي پيشين مقامات 
دولتي و تاييد ظرفيت و توان داخلي توليد مس��كن و 
همچنين ارزيابي هاي آماري و تاريخي از توان توليدي 
و تكنولوژيكي داخلي بر اين باورند كه براي س��اخت 
مسكن دولتي نيازي به استفاده از توان خارجي نيست و 
مي توان با استفاده از توان داخلي زمينه افزايش اشتغال 
داخلي را فراهم آورد. مس��ووالن وزارت راه اما اظهار و 
تاكيد مي كنند كه جلب مشاركت شركت هاي چيني 
صرفا محدود به »انتقال تكنولوژي هاي برتر« روز دنيا 

خواهد بود. نوعي از فنآوري كه در ايران وجود ندارد.
 قاس��مي در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها، درباره 
مذاكره با شركت هاي خارجي براي ورود فناوري هاي 
نوين ساخت وس��از مسكن به كش��ور اظهار كرد: در 
راس��تاي ورود فناوري هاي نوين مذاكره با چيني ها 
ادامه دارد. وي افزود: نمايندگاني از شركت هاي چيني 
در كشور حضور دارند و در حال مذاكره با آنها هستيم. 
البته قرار نيست كه چيني ها كارگر به ايران بياورند، يا 
مهندس يا مصالح ساختماني وارد كشور كنند. وزير 
راه و شهرسازي تأكيد كرد: چيني ها فناوري هاي نوين 
ساخت وس��از را به ايران مي آورند. به گزارش تسنيم، 
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي هفته گذشته در 
همايش قير و آسفالت با بيان اينكه ساخت وساز مسكن 

در ايران در سطح 3 است، گفته بود: اين در حالي است 
كه ساخت وساز در دنيا در سطح 8 انجام مي شود.

    ماموريت ويژه به مركز تحقيقات
بر اس��اس اي��ن گ��زارش، در همين حال وزي��ر راه و 
شهرس��ازي در ماموريتي ويژه به مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي دستور داد نسبت به كيفي سازي، 
سرعت در س��اخت و همچنين مناسب سازي قيمت 
ساخت وس��از در كش��ور ب��ا همكاري ش��ركت هاي 
دانش بنيان و اس��تفاده از توانمندي ه��ا و دانش آنها، 
اقدام كند. وي با اشاره به اينكه صنعت ساختمان يك 
دانش است كه ضرورت دارد از نظر كيفيت، قيمت و 
سرعت در ساخت به روز و متحول شود، افزود: مذاكره 
ش��ركت هاي خارجي با وزارت راه و شهرس��ازي در 
خصوص ساخت واحدهاي مسكوني با قيمت كمتر از 
شركت هاي ايراني، نشان دهنده دانش فني آنهاست كه 
بايد تالش كنيم در همكاري با شركت هاي دانش بنيان 
توان خود را به آن سطح برسانيم. وي با بيان اينكه در 
بخش مسكن قيمت ها با روش ساخت سنتي مناسب 

نخواهد بود، تصريح كرد: شركت هاي خارجي پيشنهاد 
ساخت وساز با قيمت هاي پايين تر از داخلي ها مي دهند 
اما استفاده از توان داخلي در اولويت قرار دارد و اين نشان 
مي دهد كار علمي و فناوري در خصوص ساخت وساز 
مسكن انجام نشده است و اين يك ماموريت ويژه براي 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي است. قاسمي 
تأكيد كرد: مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
بايد با انتشار فراخوان از شركت هاي دانش بنيان دعوت 
كند تا طرح هاي مناس��ب خود را در مورد ساختمان 
ارايه بدهند. مركز تحقيقات ماموريت دارد به سرعت 
در حوزه ساخت وساز، تحول ايجاد كند و ايجاد تحول 
نيز از طريق شركت هاي دانش بنيان حاصل مي شود. 
وزير راه و شهرسازي شاخص هاي ارتقا را شامل كيفيت، 
سرعت و مناسب سازي قيمت برشمرد و گفت: سرعت 
ساخت در قيمت تمام شده تأثير فراواني دارد، بدين معنا 
كه ساختماني كه در يك سال احداث مي شود نسبت به 
ساختماني كه طي دو سال و بيشتر احداث خواهد شد، 
از نظر قيمتي متفاوت است، بنابراين با توجه به اينكه 
قيمت هاي تمام شده ساختمان در كشور بسيار گران تر 

از ساير كشورها انجام مي شود، بايد مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي در اين بخش اهتمام ويژه اي داشته 
باشد. قاسمي ادامه داد: در خصوص مسكن با توجه به 
وضعيت نه چندان مناسبي كه به دليل سنتي سازي 
وجود دارد، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
ماموريت پيدا مي كند تا نس��بت به انتشار فراخوان و 
دعوت از شركت هاي دانش بنيان براي بهره مندي از 
روش هاي نوين ساخت اقدام كند. در كشور توانمندي 
براي ساخت وساز به صرفه، كيفي و سريع وجود دارد و 
در بخش هاي ديگر اين موضوع به اثبات رسيده است 
كه بايد اين ش��يوه در ساخت و ساز و ساختمان سازي 
نيز نهادينه ش��ود. وي با يادآوري اينكه در وزارت راه 
و شهرسازي، در حوزه روش هاي نوين ساخت كاري 
انجام نش��ده اس��ت كه در اين دوره بايد جبران شود، 
اضافه كرد: به همين منظور، از شركت هاي دانش بنيان 
و جديد دعوت  كنيم تا در حوزه ساخت وساز، مصالح 
و تجهي��زات، روش ه��اي جديد را اراي��ه بدهند تا به 
كيفيت، سرعت و قدمت ساختمان ها و ديگر حوزه هاي 
حمل و نقل بيفزاييم. براي شركت هاي دانش بنياني 
ك��ه نمونه هاي مناس��بي ارايه بدهند ب��راي پايلوت 
حتمًا سرمايه گذاري مي كنيم و حمايت هاي الزم را 
از شركت هاي دانش بنيان خواهيم داشت. قاسمي بر 
تغيير در روش هاي تأمين مصالح نيز تأكيد كرد و افزود: 
انجام تحقيقات، روي مواد و مصالح در ساختمان سازي 
بسيار مهم است، بايد در روش هاي تأمين مصالح تغيير 
ايجاد شود، همچنين بايد از تجربيات كشورهاي موفق 
در زمينه ساخت وس��از استفاده كنيم تا هم در بخش 
مصرف انرژي كيفيت الزم را داشته باشد و هم مقاوم در 
برابر زلزله باشند. اين نگاه را در خصوص ارتقاي مصالح 
ساختماني و سبك  سازي مصالح نيز بايد داشته باشيم. 
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه ۴ ميليون واحد 
مسكوني بايد به سرعت و باكيفيت در دولت سيزدهم 
احداث شود، توضيح داد: در اجراي نهضت ملي مسكن، 
يكي از اهداف ما دستيابي به تحول ساخت در كشور 
است، همچنين روش هاي احداث زيرساخت هاي 

حمل ونقل نيز بايد به روز و متحول شود.



ارزهاي ديجيتال با به چالش كش��يدن هژموني دالر 
امريكا اثرگذاري تحريم ها را كاهش داده اند، بنابراين 
واشنگتن درصدد افزايش نظارت بر معامالت ارزهاي 
ديجيتال برآمده كه اين موضوع مي تواند باعث بلوكه 
ش��دن و توقيف دارايي هاي ارز ديجيتال شهروندان 
كشورهاي تحت تحريم از جمله ايران شود. دارايي هاي 
ارز ديجيتال به دو صورت مورد تهديد قرار مي گيرند، در 
برخي موارد، دارايي ارز تتر فريز شده و در ساير موارد، 
كيف پول هاي مش��كوك، برچسب گذاري مي شوند. 
درصورتي كه دارايي ارز ديجيتال، برچس��ب گذاري 
شود، امكان مبادله آن در صرافي ها و همچنين پرداخت 
به عنوان وجه وجود ن��دارد، زيرا با وجود انتقال كيف 
پول هاي مختلف قابل رصد است، به همين دليل برخي 
ايرانيان كه قصد نقد كردن بيت كوين خود در خارج از 
كشور را داشته اند، به دليل برچسب خوردن دارايي خود 

نتوانستند اقدام به فروش كنند.
تحريم هاي اقتصادي جزو ابزارهاي فش��اري اس��ت 
كه روس��اي جمهوري امريكا از آن به عنوان س��الح 
اقتصادي بهره گرفته اند. آنها از هر فرصتي كه مبادالت 
مالي و اقتصادي رقبا را محدود كند، استفاده مي كنند. 
سياس��ت امريكا در مقابل كش��ورهاي تحريم شده، 
استفاده از فشار اقتصادي اس��ت كه البته اين مساله 
به ضرر امريكا نيز بوده، چرا كه تحريم هاي چند ساله 
اين كش��ور باعث كاهش جايگاه دالر در جهان شده، 
به طوري كه بر اس��اس آمار س��وئيفت در اكتبر سال 
گذش��ته ميزان تراكنش هاي يورو از دالر بيشتر بوده 
است. در مقابل، كشورهاي تحريم شده به راهكارهاي 
مختلفي براي عبور از تحريم ها دس��ت پيدا كرده اند. 
مدتي قبل وزير خارجه روسيه براي كاهش خطرات 
تحريم ها خواستار كنار گذاشتن دالر و جايگزين كردن 

آن با پول هاي ملي شد. 
چين نيز اكنون با بين المللي سازي يوآن در كشورهاي 
شركت كننده در طرح كمربند و جاده به رهبري پكن، 
طرح تضعيف دالر را پيش مي ب��رد. اينگونه اقدامات 
تا جايي پيش رفت ك��ه اروپايي ها با عبرت گرفتن از 
تحريم هاي اعمال شده عليه س��اير كشورها از سوي 
امريكا، در حال تدوين طرحي هس��تند تا وابستگي 
اقتصاِد منطقِه خود به دالر را كاهش داده و موقعيت 

جهاني يورو را تقويت كنند.
همزمان با تقويت پول هاي ملي در مقابل دالر، جايگاه 
ارزهاي ديجيتال نيز به س��رعت در حال ارتقا اس��ت 
به طوري كه برخي كشورها اقدام به پذيرش ارزهاي 
ديجتال در نظام پرداخت خود كرده اند. در اين ميان، 
ميزان استقبال از ارزهاي ديجيتال در كشورهايي كه 
دچار تحريم هستند نيز رو به افزايش است. كشورهاي 
تحت تحريم، از دالر به عنوان اب��زاري براي مقابله با 
هژموني دالر استفاده مي كنند كه اين موضوع با نگراني 

امريكا مواجه شده است.
 در مواجهه با اين رويكرد جهاني، دولت امريكا تالش 
كرده است كه نظارت بر مبادالت ارزهاي ديجيتال 
را افزايش ده��د، امريكا ارزه��اي ديجيتال را يك 
چالش جدي در مقاب��ل كارايي تحريم ها مي داند و 
در اين راستا، مدتي قبل وزارت خزانه داري امريكا 

با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه جهت جلوگيري از 
سوءاستفاده افراد تحريم شده و ديگر استفاده هاي 
غيرقانوني از ارزه��اي ديجيتال، تمهيداتي در نظر 
گرفته است. بر اس��اس اين بيانيه، الزامات تابعيت 
از تحريم ها در صنعت ارزه��اي ديجيتالي - مانند 
موسسات مالي سنتي- اعمال مي شود و براي عدم 
رعايت آنها، مجازات هايي در نظر گرفته شده است.

در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا بر اين مساله تاكيد 
شده كه اين كشور بايد با تغييرات سيستم مالي جهاني 
همگام شود تا بتواند كارايي تحريم هاي خود را حفظ 
كند. برخي از دشمنان امريكا در حال كاهش استفاده از 
دالر در مبادالت برون مرزي خود هستند و اين موضوع 
مي تواند اثربخشي تحريم ها را كاهش دهد. فناوري هاي 
جديدي مانند ارزهاي ديجيتال، پلتفرم هاي پرداختي 
جايگزين و روش هاي جدي��د ديگري كه از آنها براي 
پنهان كردن پرداخت هاي برون مرزي استفاده مي شود، 
همگي مي توانند اثربخشي تحريم هاي امريكا را كاهش 
دهند. بيانيه امريكا نشان مي دهد نگراني اين كشور از 
كم اثر شدن تحريم ها به واسطه فناوري هاي جديد تا 
اندازه اي اس��ت كه ممكن است در مقابل دارايي هاي 
ديجيتال كشورهاي تحريم شده مانند ايران، تمهيدات 
تازه اي بينديشد. تمهيداتي كه ممكن است دارايي هاي 

ديجيتال افراد را به خطر بيندازد.

    رصد دارايي ارزهاي ديجيتال 
عباس آشتياني، مديرعامل انجمن بالك چين، درباره 
تهديدها و راهكارهاي تامين امنيت ارزهاي ديجيتال، 
گفت: بستر بالك چين توسط كليدهاي خصوصي و 
عمومي، نگهداري يا منتقل مي شود كه به آن، امضاي 
ديجيتال و آدرس كيف پ��ول مي گويند. از آن جايي 
كه ش��بكه بالك چين داراي ش��فافيت اس��ت، تمام 
جابه جايي  دارايي هاي ديجيتال در شبكه بالك چين 
براي تمام مردم، قابليت ديده شدن را دارد. به طور مثال 
يك رم��ز دارايي مانند بيت كوين پس از اينكه در يك 
بالك توليد يا ماين مي شود، از آدرس كيف پول مالك 
به كيف پول ديگر انتقال پي��دا مي كند، آن مقدار ارز 

ديجيتال منتقل شده و آدرس كيف پول مقصد كاماًل 
شفاف است. وي تصريح كرد: نكته مهم اين است كه 
مالكيت آدرس كيف پول ها براي كسي عيان نيست 
مگر اينكه بر اساس IP )كد يا آدرسي كه به دستگاه هاي 
متصل به اينترنت اختصاص داده مي شود( خصوصا 
در اس��تخرهاي ماينينگ يا انتقال به يك كيف پول 
شناخته شده، بتوانيم به آن دارايي ديجيتال برچسب 
بزنيم. آش��تياني افزود: اگر كسب وكاري، آدرس هاي 
خود را اعالم كند يا رصد شده باشد و دارايي ديجيتالي 
وارد كيف پول شود، هر زماني كه خارج شود براي همه 
قابل رويت اس��ت. اگر دولت متخاصمي در اين ميان 
باشد، مي تواند به كيف پولي كه عيان شده، برچسب 
بزند و ديگ��ران را از پذيرش آن در كس��ب وكارهاي 
خودش��ان منع كند. وي خاطرنش��ان كرد: از طرفي 
برخي از كوين ها مانند تتر كه يك استيبل كوين )يك 
نوع كريپتوكارنسي است كه براي حفظ ارزش دارايي 
ديجيتال از نوس��انات قيمت، طراحي شده  و معموال 
معادل يك واحد ارزي اس��ت( با ارزش يك دالر است 
مخاطرات ديگري را نيز درون خود دارند. آش��تياني 
افزود: اين بالك چين، عمومي نيس��ت بلكه قرارداد 
هوشمندي بر بستر بالك چين هاي ديگر مانند ترون 
و اتريوم است كه طبق متن قرارداد هوشمند، شركت 
صادركننده، ام��كان فريز و قفل ك��ردن دارايي هاي 
ديجيتال در كيف پول مقصد را براي خودش محفوظ 
نگه داشته است. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: 
در اين نوع از كوين ها بعد از برچسب زني و شناسايي 
دارايي ديجيت��ال از طريق تراكنش با كيف پول هاي 
معلوم يا بر اس��اس IP مي توان عالوه بر اينكه ديگران 
را از پذي��رش آن دارايي ديجيتال من��ع كرد، دارايي 
را در هم��ان كيف پول فريز ك��رد. مديرعامل انجمن 
بالك چين تصريح كرد: اسناد بسياري وجود دارد كه 
تمامي اين امور از جمله عدم پذيرش دارايي ديجيتال 
در يك كسب و كار بين المللي و همچنين فريز كردن 
دارايي در كيف پول مالك انجام شده اند و شركت هاي 
بزرگ��ي در زمينه جاسوس��ي بالك چي��ن، فعاليت 
خود براي برچس��ب زني دارايي هاي ديجيتال را آغاز 

كرده اند. به طور مثال شركت تتر تاكنون سابقه فريز 
كردن بيش از ۴۰۰ هزار دالر تتر در آدرس كيف پول 
مالكين خود را داشته است. وي تصريح كرد: شركت 
تجزيه و تحليل ارزهاي ديجيتال سايفرتريس كه در 
زمينه شناسايي و برچسب زدن دارايي هاي ديجيتال 
در سطح جهان كار مي كند، مدتي قبل اعالم كرد بيش 
از ۴.۵ ميليون بيت كوين از طريق ۷۲ هزار IP مستقل 
ايراني گردش شده است. اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه به دو صورت دارايي هاي ارز ديجيتال مورد 
تهديد قرار مي گيرند، گفت: در برخي موارد، دارايي ارز 
تتر فريز شده و در ساير موارد، كيف پول هاي مشكوك، 
برچسب گذاري مي شوند. آشتياني خاطرنشان كرد: در 
صورتي كه دارايي ارز ديجيتال، برچسب گذاري شود، 
امكان مبادله آن در صرافي ها و همچنين پرداخت به 
عنوان وجه وجود ندارد، زيرا با وجود انتقال در ولت هاي 
)كيف پول( مختلف قابل رصد اس��ت. وي يادآور شد: 
برخي ايرانيان كه قصد نقد كردن بيت كوين خود در 
خارج از كشور را داشته اند، به دليل برچسب خوردن 

دارايي خود نتوانستند اقدام به فروش كنند.

    راهكارهاي فرار از
 نظارت سيستم مالي امريكا

مديرعامل انجمن بالك چين درباره راه حل هايي كه با 
استفاده از آن مي توان از اين تهديدات جلوگيري كرد، 
گفت: مقاالتي در امريكا منتشر شده كه نشان مي دهد 
دارايي هاي ديجيتال و رمز دارايي ها مي توانند اثرپذيري 
تحريم ها را كمرنگ كنند. با كنار قراردادن هر سه نكته 
مطرح شده، اين مساله به ما گوشزد مي شود كه با استفاده 
از روش هاي فني و علمي مانند تغيير IP، اس��تفاده از 
كيف پول هاي HD و عدم تجميع دارايي ها در يك كيف 
پول، از دارايي هاي ديجيتال خود محافظت كنيم. ضمن 
اينكه دارايي هاي ديجيتالي كه قابليت فريز كردن دارند 
را نيز از س��بد دارايي خود ح��ذف و آن را با دارايي هاي 
غيرمتمركزتر تعويض كرده و به سبد استيبل كوين هاي 
خ��ود تنوع ببخش��يم. وي درباره راه حل ه��اي قانوني 
براي مقابله با اين مس��اله افزود: مدتي است در انجمن 
بالك چين، سندهاي امنيتي و استانداردهاي نگهداري 
اطالعات در فض��اي تبادل اطالعات را تدوين كرده ايم. 
بايد شرايطي فراهم شود تا با باال بردن امنيت نگهداري 
دارايي ديجيتال، چشم خود را روي اين ثروت نبنديم. 
تدوين س��ند مي تواند از س��مت بخ��ش خصوصي با 
مشاركت كسب وكارها انجام شود. آشتياني براي مقابله با 
مخاطراتي كه در اين عرصه وجود دارد نيز پيشنهادهايي 
ارايه ك��رد و افزود: ب��ا فاصله گرفتن كس��ب وكارها از 
رويكرد مجوزمحوري، برجسته كردن كسب وكارها در 
شرايط حساس و فضاي تحريم، نقش مستقل دادن به 
كسب وكارها و الزام آنها به رعايت »استانداردهاي امنيت 
نگهداري دارايي ديجيتال« باعث مي شود، ضمن حمايت 
و توسعه رمزارزها، مخاطرات آن را به حداقل برسانيم. وي 
خاطرنشان كرد: مشكل رصد دارايي ها در صرافي هاي 
متمركز بيشتر است، بنابراين توصيه مي شود كه افراد 
از صرافي هاي غيرمتمركز و استيبل كوين هاي باثبات 

ديگري به جز تتر استفاده كنند.
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عينك حريم خصوصي اپل و 
پنهان كردن محتواي نمايشگرها

اپل روي توس��عه عينك جديدي كار مي كند كه 
كاربران با استفاده از آن مي توانند محتواي نمايشگر 
آيفون را مشاهده كنند ولي محتواي مربوطه براي 
افراد فاقد عينك قابل رويت نيست. پتنت مربوط 
به اين عينك در اداره ثبت اختراع و عالئم تجاري 
اياالت متحده ثبت شده است و مستندات مربوط 
به آن نيز به اشتراك گذاشته شده كه نشان مي دهد 
اپل بيش از پيش به حفظ حريم خصوصي كاربران 
توجه نشان مي دهد. پتنت اپل براي سيستمي به 
ثبت رسيده كه محتواي نمايشگر را تنها براي كاربر 
دستگاه قابل رويت مي كند. يكي از ويژگي هايي كه 
در اين پتنت درباره آن توضيح داده شده، »عينك 
حريم خصوصي« اس��ت كه باعث مي ش��ود افراد 
اطراف ش��ما ديگر نتوانند محتواي مورد نمايش 
روي گوشي را ببيند، زيرا تنها را براي ديدن موارد 
قابل نمايش در روي نمايش��گر، اس��تفاده از اين 
عينك است. با توجه به اينكه اپل در حال كار روي 
هدست واقعيت تركيبي خود است، وجود چنين 
ويژگي مي تواند باعث فروش بسيار زياد آن شود. 
در توضيحات اين پتنت آمده اس��ت: يكي از ابعاد 
جديد و كليدي ك��ه در اين پتنت مورد بحث قرار 
گرفته »عينك حريم خصوصي« است. در برخي 
موارد، كاربر ممكن است با گرافيك كاليبراسيون 
تعامل داشته باشد تا خروجي گرافيكي ارايه شده 
را عم��دا محو كند. به همين منظ��ور اگر كاربري 
خواهان حفظ حريم خصوصي است يا نمي خواهد 
افراد نزديك به او موارد قابل مشاهده در نمايشگر او 
را مشاهده كنند، مي تواند با گرافيك كاليبراسيون 
تعامل داشته باشد تا خروجي گرافيكي ناخوانايي 
داشته باش��د. عالوه بر فناوري جديد حفظ حريم 
خصوصي، به نظر مي رسد كه اپل در حال كار روي 
پروفايل هاي Face ID است. پتنت كوپرتينويي ها 
همچنين سيس��تم ديگري را توصيف مي كند كه 
مي تواند جزييات منحصر به فرد صورت كاربر مانند 
مدل مو، ريش، سبيل، نوع عينك و موارد ديگري 
را تش��خيص دهد. در نهايت بايد توجه داشت كه 
اپل لزوما قرار نيست از پتنت ها خود در محصوالت 
واقعي اس��تفاده كند. با اين وج��ود، بايد ديد غول 
فناوري در حال كار روي چه فناوري هايي است تا 

ارزش اكوسيستم خود را افزايش دهد.

 خطر انگاره هاي ذهني 
در مذاكرات

 تحريم ه��اي ثان��وي امريكا و جراي��م برآمده از 
آن، بسيار قوي اس��ت و امكان يك چنين امري 
را مقدور نمي ساخت. اين ش��رايط اما برآمده از 
واقعيت هاي عيني اس��ت كه در نظام بين الملل 
حاكم اس��ت. در اين نظام، اي��االت متحده واجد 
ويژگي هاي ممتازي اس��ت كه مي تواند هژموني 
خود را بر س��اير كش��ورها )حتي شركاي خود( 
اعمال كند. ل��ذا اروپا، چنانچه ه��ر تعهدي هم 
ك��ه به ايران بدهد در مقابل با فش��ارهاي امريكا 
تاثيري نخواهد داشت. البته اين حق ايران است 
كه از طرف مقابل تضاميني را در برابر تعهداتش 
مطالبه كند تا چنانچه اين تعهدات زير پا گذاشته 
ش��دند، بتواند پيگيري آنها را مطالب��ه كند. اما 
ش��رايط نظام بين الملل به گونه اي است كه اخذ 
اين تضامين ممكن نيس��ت. عرصه ديپلماسي و 
مذاكرات بين المللي نيز عرصه واقعيت ها و امور 
عيني است و مواردي ذهني و انگاره هاي تصوري 
در اين گفت وگوها جايي ن��دارد. تنها راهبردي 
كه در يك چنين ش��رايطي مي توان متصور شد 
اين اس��ت كه ايران درخواس��ت كند تا در متن 
احتمالي توافق گزاره هايي براي جبران خسارات، 
پيش بيني شود تا در صورت عدم اجراي تعهدات 
طرف مقابل، خسارت هاي اقتصادي ايران جبران 
شود. ولي همان طور كه در خصوص ساختار نظام 
بين الملل مطرح ك��ردم و جايگاهي كه ايران در 
اين نظام از آن برخودار اس��ت، حتي در صورت 
يك چنين گزاره هاي��ي هم هيچ تضميني وجود 
نخواهد داش��ت كه اروپاييان خسارت هاي وارد 
ش��ده به ايران را جبران كنند. بايد بدانيم كه در 
شرايط فعلي، فش��اري روي اروپا و امريكا نيست 
و اين ايران اس��ت كه تحت فش��ارهاي ش��ديد 
اقتصادي قرار دارد. اروپا و امريكا در اين شرايط 
ضرورتي نمي بينند ك��ه تضاميني براي ايران در 
نظر بگيرند و به نفع ايران اقدامي صورت بدهند. 
از س��وي ديگر تحريم هاي ثانويه اياالت متحده 
و جرايم ش��ديدي كه بر س��اختارهاي متخلف 
اعمال مي كند، باعث شده تا هر گونه توافق بدون 
همراه��ي امريكا فاق��د اثرگذاري باش��د. ضمن 
اينكه به  طور كلي مس��ووالن ديپلماسي دولت 
جديد ب��ه  طور عين��ي مش��خص نمي كنند كه 
مصداق اين تضامين چه مواردي مي توان باشد و 
ايران چه درخواس��تي دارد. آيا اين تضامني بايد 
توس��ط پارلمان اروپا بايد تضمين شود يا اينكه 
هر كدام از سه كشور اروپايي عضو برجام بايد در 
پارلمان هاي خود اين تضامين را تصويب كنند؟ 
از سوي ديگر حتي در صورت پذيرش كشورهاي 
اروپاي��ي، ارايه اين تضامين ممكن اس��ت زمان 
زيادي را نياز داش��ته باش��ند و يك چنين اتالف 
زماني، ممكن اس��ت به ضرر ايران باش��د. ايران 
در ش��رايط اقتصادي خاصي است و نيازمند آن 
اس��ت كه به مجموعه مطالبات خود در كمترين 
زمان ممكن دس��ت پيدا كن��د. البته همان طور 
كه اش��اره كردم، يك چنين مواردي را مي توان 
در مت��ن توافق احتمال��ي وارد كرد، ام��ا اينكه 
طرف ه��اي مقابل به اين گزاره ها پايبند باش��ند 
و بازدارندگي الزم را داش��ته باشد، بعيد است. با 
توجه به خألهايي كه در نظ��ام بين الملل وجود 
دارد، هيچ تضامين عيني ب��راي پايبندي ابدي 
موضوعات وجود نخواهد داش��ت. امروز در نظام 
بين الملل اين قدرت كشورها است كه مشخص 
مي كند چه ش��رايطي را در سطح بين الملل بايد 
تجربه كنند. البته همان  طور كه اش��اره شد اين 
حق ايران اس��ت كه از طرف هاي مقابل بخواهد 
كه نس��بت به توافقي كه امضا مي كنند، تعهد و 
تضامين الزم را نيز ارايه كنند، اما يك چنين امري 
در نظام بين الملل امروز ممكن نيست. ايران بايد 
ت��الش كند، از طريق جلب توج��ه افكار عمومي 
بين المللي ش��رايطي را ايجاد كن��د كه خروج از 
توافق براي ط��رف مقابل ب��ا هزينه هاي زيادي 
همراه باش��د. گزاره اي كه در بسياري از بزنگاه ها 
مي تواند به نفع كشورمان عمل كند. همين گزاره 
بود كه رد زمان خروج ترامپ از برجام، امريكا را 
در موضع ضعف قرار داد و باعث انزواي بي سابقه 

اين كشور در نظام بين الملل شد.

 Reels اينستاگرام به توليدكنندگان
تا ۱۰ هزار دالر پاداش مي دهد

ريلز )Reels( پلتفرم ويديوهاي كوتاه اينستاگرام 
است كه با تيك تاك رقابت مي كند. شبكه اجتماعي 
متعلق به متا )فيسبوك سابق( به عنوان راهي براي 
جذب توليدكنندگان محتواي بيشتر قصد دارد تا 
۱۰ هزار دالر به كاربراني كه ويديوهاي ريلز خود را 
پست مي كنند، پاداش پرداخت كند. با وجوديكه 
تيك تاك به صورت قابل توجهي در حال رشد است 
و ركورد يك ميليارد كاربر فعال ماهانه را رد كرده 
است، اينستاگرام سعي دارد رقابت خود را به شيوه 
جدي تري دنبال كند. به همين منظور، سازندگان 
محتوا اين ش��انس را خواهند داشت كه با ارسال 
ويديوهاي كوت��اه ريلز خود، به عنوان بخش��ي از 
برنامه پاداش اينستاگرام تا ۱۰ هزار دالر دريافت 
كنند. البته قوانين برنامه پاداش اينستاگرام چندان 
شفاف نيست ولي در حال تكميل شدن است. براي 
مثال توليدكننده محتوا با بيش از ۵۰ هزار فالوور 
در يك ماه ۱۰۰۰ دالر درآمد مي تواند كسب كند، 
اما برخي ديگ��ر با تعداد فالوورهاي بيش��تر فقط 
۶۰۰ دالر پاداش دريافت مي كنند. همچنين گفته 
مي شود در صورتي كه ويديو ريلز طي يك ماه به ۱.۷ 
ميليون بازديد برسد، ۸۰۰ دالر دريافت مي كند. 
البته توليدكنندگان محتوا همچنين از اين پلتفرم 
رضايت ندارند و مي گويند اخيرا با قطعي هاي مكرر 
سرور مواجه بوده  اند. طبق گفته اينستاگرام، برنامه 
پاداش آنها اكنون با تعداد كمي از توليدكنندگان 
محتوا در حال آزمايش اس��ت. جزييات بيش��تر 
مربوط به برنامه پاداش ريلز اينستاگرام را مي توانيد 
در وب سايت رسمي اين شركت بررسي كنيد. در 
نهايت بايد به اين نكته اش��اره كرد كه اين برنامه 
هم اكنون فقط در اياالت متحده صورت مي پذيرد.

خطر از دست رفتن ارزهاي ديجيتال براي مردم ايران به دليل تحريم هاي امريكا وجود دارد

تركش هاي تحريم در بازار رمزارزها

ايالن ماسك حدود ۵ ميليارد سهام تسال را فروخت
اسناد منتشر ش��ده نش��ان مي دهد، ايالن ماسك، 
مديرعامل تس��ال، حدود ۵ ميليارد دالر س��هام اين 
شركت را فروخته است. او هنوز بيش از ۱۶۶ ميليون 

سهام اين شركت را در مالكيت خود دارد.
فروش سهام تسال به دنبال يك راي گيري توييتري 
انجام گرفت ك��ه در آن ماس��ك از دنبال كنندگان 
خواس��ته بود در مورد سرونوشت ۱۰ درصد از سهام 
او در تس��ال تصميم گيري  كنند. سهامي كه تا امروز 
فروخته شده حدود ۳ درصد از سهام ماسك در تسال 
است. به گزارش پيوست، مدير سرمايه ايالن ماسك 
حدود ۳.۵۵ ميليون سهام او را در يك سري معامالت 

به ارزش ۳.۸۸ ميليارد دالر به فروش رسانده است. 
اين تراكنش ها از پيش تعيين شده نيستند. اين در 
حالي است كه اسناد ديگري هم نشان مي دهد ايالن 

ماسك در حال فروش سهام ديگر نيز هست.
 اين فروش سهام پيشتر در ۱۴ سپتامبر برنامه ريزي 
شده اس��ت. اين دس��ته مربوط به فروش ۹۳۰ هزار 
سهام به ارزش ۱.۱ ميليارد دالر است. هدف از فروش 

اين سهام ها پرداخت ماليات است. 
ماسك پيش از علني شدن فروش سهام از ۶۲.۵ ميليون 
دنبال كننده خود خواست تا در يك راي گيري، آينده 
دارايي هاي او در تسال را مشخص كنند. پس از اتمام 

اين راي گيري كه نتيجه آن به نفع فروش سهام بود، 
سهام شركت تسال روز دوشنبه و سه شنبه ۱۵ درصد 
سقوط كرد. با اين حال سهام تسال چهارشنبه بار ديگر 

رشد كرد و ارزش آن ۴ درصد افزايش يافت. 
كن گريفين، مديرعامل صندوق س��رمايه سيتادل 
)Citadel(، روز چهارشنبه در يك مراسم آنالين 
گفت كه او ش��خصا با فروش س��هام توسط ماسك 
موافق نيس��ت. او گفت: »افرادي مثل ايالن ماسك 
و جف ب��زوس زندگي م��ردم را متح��ول كرده اند 
و م��ا مي خواهي��م ت��ا زماني ك��ه ان��رژي و انگيزه 
پيش��برد كس��ب و كار را دارند، خودش��ان كنترل 

شركت هايشان را در اختيار داشته باشند.« ماسك 
پيش��تر در كنفرانس كد كه ماه سپتامبر برگزارش 
شد از احتمال فروش »بخش عظيمي« از آپشن هاي 

)Options( خود در سه ماهه چهارم است. 
ماس��ك در اين كنفرانس گفت كه پس از انقضاي 
اين آپشن ها، حاشيه مالياتي او به بيش از ۵۰ درصد 
مي رسد. اعضاي فعلي و سابق هيات مديره تسال از 
جمله رابي��ن دنهالم، كيمبال ماس��ك برادر ايالن 
ماس��ك، آيرا اهرنپريس و انتونيو گارسياس از ۲۸ 
اكتبر كه ارزش بازار تسال از هزار ميليارد دالر فراتر 
رفت، صدها ميليون دالر سهام تسال را فروخته اند.

برگ سبز خودرو سواری س�ایپا تیپ SINAمدل 1399 به رنگ 
سفید روغنی با شماره موتور  M15/8988013با شماره شاسی 
NAS831100L5873425با شماره پالک 19     168   ن 72    به نام 
صمد شریف کاورلوانی  با شماره ملی 3256829376 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودی
آقای رسول توکلی برابر درخواست شماره 140062650788000315 مورخ 1400/8/18 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
ش�ماره 40 - گیالنغرب و سند مخدوش شده پالک 226- فرعی از _192 اصلی اعالم نموده که سند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 79/ 225مترمربع پالک 226 فرعی از 192 اصلی گیالنغرب بخش 6 
کرمانشاه به شماره سریال 303334 الف /97 به استناد رای شماره 6201 مورخ 97/12/18 قانون خاص مناطق جنگی 
به نام آقای رسول توکلی فرزند صفدر به شماره ملی 3329837853 ثبت و صادر گردیده به علت پارگی مخدوش 
گردیده است لذا مراتب قانون تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه شخصی مدعی انجام 
معامله و یا سند نزد خود باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم و ارسال نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه باطل و 

از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکيت

نقدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب

 » آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره : ۵243993۱ «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : بازسازي سنترپارت  گندله سازي

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 3 سال

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1400/09/03 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات 

و مدارک الزم خود را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1400/09/09 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ  500,000 
ریال )غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات 

/ عملیات / خرید اسناد تخصصی (
دریافت الکترونیک فایل اسناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی 

مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی (
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ 1400/09/20

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یکشنبه مورخ 1400/09/21
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,000,000,000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها
کارشناس: علی نیسی                              ایمیل : A.NEISI@KSC.IR                               تلفن:061-3213-6433    

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان



تعادل | فرشته فريادرس| 
با وجود وع��ده دولت ابراهيم رييس��ي براي كاهش 
قيمت خودرو، سه شنبه هفته گذشته، بنا به تصميم 
وزارت صم��ت و مجوز س��تاد تنظيم ب��ازار، قيمت 
خودرو دستخوش تغيير ش��د و خودروسازان قيمت 
كارخانه را افزايش دادن��د. هدف اين افزايش قيمت، 
حذف قيمت گذاري دستوري و خروج خودروسازها 
از زيان و كاهش قيمت بازار با تش��ديد عرضه از سوي 
خودروسازها اعالم شد. اما اين افزايش قيمت بازتاب 
وس��يعي داش��ت و انتقاداتي را برانگيخت. منتقدان 
اين اق��دام را خالف وعده رييس جمهور و وزير صمت 
دانس��تند. در مقابل اما برخي كارشناسان معتقدند 
وضعيت بازار خودرو ش��رايط را به سمتي مي برد كه 
خودروس��ازان ناچارند كه قيمت ها را افزايش دهند. 
كمي از اين اتفاق نگذش��ت كه پنجشنبه شب يعني 
بيس��تم آبان ماه به خودروسازان دس��تور داده شد به 
قيمت هاي قبلي بازگردند. اين دستور را رييس جمهور 
داد. دليل چنين دستوري اينگونه عنوان شد؛ »چون 
ستاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت خودرو مصوبه اي 
نداشته، وزارت صمت هم از خودروسازان خواسته تا 
قيمت محصوالت خود را كه طي روزهاي اخير مشمول 
افزايش قيمت شدند، به قيمت هاي قبل بازگردانند و 
براين اساس افزايش قيمت خودروهاي داخلي منتفي 
شد.« البته وزارت صمت درحالي افزايش قيمت خودرو 
را منتفي دانسته، كه پيش تر رييس جمهور تاكيد كرده 
بود كه اعتقادي به قيمتگذاري دستوري ندارد. به نظر 
مي ر س��د، از داليل ديگر اين تصميم رييس جمهور، 
پالس منفي افزايش قيمت ها به بازار باشد؛ چراكه به 
موازات افزايش قيمت كارخانه، شوك جديدي به بازار 

وارد و قيمت ها وارد فاز افزايشي شدند.

   تصميمي كه يك روزه منتفي شد!
سه شنبه هفته گذش��ته دو خودروساز بزرگ كشور 
)ايران خودرو و سايپا( بنا به تصويب شوراي هماهنگي 
س��ران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمي��م وزارت صمت به 
عنوان متولي جديد قيمت گذاري خ��ودرو، اقدام به 
افزايش قيمت برخي از محصوالت خود كردند. افزايش 
قيمت كارخانه اما به بازار يك شوك جديد وارد كرد. 
اين درحالي بود ك��ه وزارت صمت ب��ا وعده افزايش 
توليد، مجوز رش��د قيمتي محص��والت خودرويي را 
ص��ادر كرد. به دنبال اين وعده مدي��ران عامل اين دو 
ش��ركت خودروس��ازي خبر از فك رهن خودروهاي 
فروخته ش��ده دادند )پيش از اين خودروي فروخته 
ش��ده به مدت يك س��ال فك رهن نمي شد( و تاكيد 
كردند كه ب��ا توجه به اصالح قيم��ت، عرضه خودرو 
افزايش خواهد يافت و مردم منتظر تغييرات باشند. 
مديرعامل شركت ايران خودرو نيز سه شنبه گذشته 
از رشد تيراژ توليد روزانه اين شركت به بيش از ۲۵۰۰ 
دستگاه خبر داد كه نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ 
درصد افزايش تيراژ به حس��اب مي آيد. از سوي ديگر 
شركت سايپا نيز رشد تيراژ را كليد زد. برخي افزايش 
قيمت ها را آزادس��ازي قيمت گذاري دستوري تعبير 
كردند، اين درحالي است كه تنها مرجع قيمت گذاري 
تغيير و به وزارت صمت واگذار شده است. در اين ميان 
برخي هم پيش بيني كردند، كه با افزايش قيمت و به 
دنبال آن رش��د تيراژ، از داللي در بازار خودرو كاسته 
خواهد ش��د.  بااين حال، پ��س از اتمام دوره ش��ش 
ماهه از آخري��ن قيمت گذاري ش��وراي رقابت براي 
محصوالت خودروسازان، طي روزهاي، اخير قيمت 
جديد محصوالت ايران خودرو و سايپا مشمول افزايش 
قيمت و براين اساس قيمت هاي جديد براي نيمه دوم 

س��ال جاري اعالم شد. در پي افزايش قيمت ها، رصد 
بازار خودرو نش��ان از اين داشت كه تمام محصوالت 
رشد يك ميليوني قيمت وحتي بيشتر را تجربه كردند. 
رشدي كه كاهش عرضه خودرو در آن بسيار اثرگذر 
است، اما از ابتداي هفته گذشته و با رشد قيمت دالر 
بازار خودرو هم از مسير دالر عبور كرد و شكل افزايشي 
به خود گرفت.  البته شوراي رقابت چندان رضايتي از 
اين تصميم وزارت صمت مبني بر ارايه مجوز افزايش 
قيمت به خودروسازان نداشت و طي روزهاي گذشته، 
بيانيه هايي مبني براينكه ب��ازار همچنان انحصاري 
است و قيمت گذاري بايستي توسط اين شورا صورت 
گيرد، صادر كرد. عالوه براين، افزايش قيمت ها بازتاب 
وسيعي داش��ت و انتقادات زيادي را برانگيخت، كه 
به دنبال آن دس��تور لغو افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي توسط رييس جمهور صادر شد و وزارت صمت 
هم به خودروسازان ابالغ كرده كه قيمت محصوالت 
مشمول افزايش قيمت نشود و به حالت قبل بازگردند. 
اين درحالي است كه گروه صنعتي ايران خودرو فروش 
فوق العاده محصوالت خود با قيمت هاي جديد را به 
مرحله اجرا درآورد كه روز گذش��ته در اطالعيه يي 
اعالم كرد: براساس تصميمات اتخاذ شده، محصوالت 
گروه صنعتي ايران خودرو به نرخ فروش قبل از يكم 

آبان بازگشته و افزايشي در آن اعمال نمي شود.

    چند ابهام وپرسش ؟ 
اما در مورد اينكه چرا رييس جمهور دستور به لغو افزايش 
قيمت ها داد، گفته مي ش��ود كه حذف قيمت گذاري 
دستوري بنا به تصميم ش��وراي هماهنگي سران قوا 
با حض��ور رييس جمهوري، ريي��س مجلس و رييس 
قوه قضاييه، بوده اس��ت. از سوي ديگر، علت مخالفت 
رييس جمهوري ب��ا افزايش قيمت ها، عدم تصويب در 
ستاد تنظيم بازار است. اين در حالي است كه اطالعات 
منتشر شده از شركت س��ايپا در كدال نشان مي دهد، 
خودروسازان با مجوز مستقيم ستاد تنظيم بازار اقدام 
به افزايش قيمت كرده اند. اما موضوع ديگري كه در اين 
ميان مطرح مي شود اين است كه چگونه ستاد تنظيم 

بازار كه زيرمجموعه وزارت صمت است و و دبير اين ستاد 
معاون وزير است؛ بدون هماهنگي با وزير صمت اقدام 
به افزايش قيمت خودرو كرده اس��ت، و اين خود جاي 
سوال دارد. از سوي ديگر، وزارت صمت هم در شرايطي 
با دستور رييس جمهوري خواستار لغو اعمال افزايش 
قيمت محصوالت خودروس��ازان شده، كه چهارشنبه 
ش��ب گذشته س��هيل معمارباش��ي مديركل صنايع 
حمل ونقل وزارت صمت، عدم هماهنگي با شوراي رقابت 
را كوتاهي خود خواند و در رابطه با واكنش وزارت صمت 
به اين اظهارات شوراي رقابت، گفته بود كه هماهنگي ها 
و مجوزه��اي الزم در زمينه افزاي��ش قيمت خودروها 
اخذ ش��ده، اما اين عدم هماهنگي با شوراي رقابت به 
نوعي تقصير بنده بوده است و بايد هماهنگي با شوراي 
رقابت نيز انجام مي شد. موضوع تنظيم بازار خودرو به 
وزارت صمت واگذار شده است. از طرفي، فاطمي امين 
وزير صمت نيز درتازه ترين اظهارات خود كاهش وعده 
قيمت ها با عرضه بيش��تر خودرو به بازار را داده بود. به 
نظر مي رسد، دراين رفت و برگشت قيمتگذاري خودرو 
شاهد نوعي تناقض گفتاري و رفتاري در متوليان وزارت 
صمت هستيم.  در همين راستا، يك مقام آگاه در وزارت 
صمت با تأيي��د اينكه طبق اطالعي��ه وزارت صمت، 
افزايش قيمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ به 
خاطر اينكه در جلسه ستاد تنظيم بازار تصويب نشده 
بود، منتفي شده است، به »خبرگزاري فارس« گفته 
است: در جلسه عمومي كه در وزارت صمت برگزار شد، 
مقرر شده دو شركت بزرگ خودروسازي ايران خودرو 
و سايپا قيمت ها را به حالت قبل بازگردانند و افزايش 
قيمتي فعال اعمال نمي شود. به گفته او، خودروسازان 
به زودي اطالعيه مي دهند كه هم قيمت ها به حالت 
قبل بازمي گردد و نيز اگر تعدادي از مشتريان آنها در اين 
مدت اضافه پرداخت بابت پيش فروش خودرو داشتند، 
به آنها مسترد مي شود تا مشكلي براي مردم پيش نيايد.

    دو واكنش به لغو دستوري رييس جمهور
با ه��م اينه��ا، پنجش��نبه ش��ب بيس��تم آبان ماه، 
رييس جمهوري به موضوع افزايش قيمت خودروها 

ورود ك��رد و در همي��ن رابط��ه نيز وزي��ر صمت به 
خودروسازان دستور بازگشت به قيمت هاي قبلي را 
داد. برخي در واكنش به لغو افزايش قيمت خودروها، 
عنوان كردند: با توجه به فاصله قيمتي خودرو بين نرخ 
كارخانه و نرخ بازار زياد است، اين تفاوت قيمت معموال 
نصيب دالالن مي ش��ود و در اين ميان نه خودروساز و 
نه مصرف كننده از اين تفاوت قيمت سودي نمي برند، 
به هر ح��ال همان گونه كه تعيين دس��توري قيمت 
خودرو مناسب نيست، جلوگيري دستوري از افزايش 
نرخ خودرو هم مناس��ب محص��والت كارخانه هايي 
مانند ايران خودرو و سايپا كه در بورس حضور دارند، 
نخواهد بود. برخي هم در اين ميان معتقدند كه با پالس 
افزايش قيمتها، بازار خودرو هيجاني شده و قيمت ها 
دچار نوسان و افزايش شده و تجربه نشان داده هر گاه 
قيمت ها باال مي رود و در همانجا مي ماند و ديگر پايين 
نمي آيد. بنابراين يك��ي از داليل لغو تصميم افزايش 
قيمت خودروها از س��وي رييس جمه��ور، نگراني از 

جهش دوباره قيمت ها در بازار آزاد باشد. 
ام��ا آنچه در بازار خودرو، قابل مش��اهده اس��ت، ركود 
بي سابقه حاكم بر آن است. بازاري كه در آن كسي خريدار 
نيس��ت، اما قيمت ها لحظه اي رش��د مي كند. هرچند 
داليلي مختلفي براي اين وضعيت عنوان مي شود، اما 
بيشتر كارشناسان، افزايش چند ميليوني خودروها طي 
هفته هاي اخير را بيشتر آنكه ناشي از افزايش تقاضا بداند، 
به كاهش عرضه از سوي خودروسازان نسبت مي دهند. 
دو شركت خودروساز بزرگ كشور طي دو ماه گذشته 
تولي��د و عرضه خودرو را ب��ا توجه به بالتكليفي قيمت 
خودرو و همچنين رشد زيان در اين شركت ها، محدود 
كردند، به همي��ن دليل بازار با كمبود ش��ديد خودرو 
مواجه بود و همين امر رشد قيمت ها را كليد زد. بنابراين 
تحليلگران بازار خودرو، معتقدند كه با توجه به شرايط 
حاكم بر بازار خودرو، اگر عرضه خودرو افزايش نداشته 
باش��د و تورم در بازار كنترل نش��ود، افزايش قيمت  
خودرو ادامه دارد. برخي ديگرهم اعتقاد دارند با آزاد 
ش��دن واردات خودرو اگر عرضه خودروهاي داخلي 
افزايش نداشته باشد، ايجاد تورم نسبي به همراه دارد.

خبراخبار
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تجارت ايران و اوراسيا
 آزاد مي شود

ايس�نا | براس��اس جديدترين اطالعات ارايه شده از 
سوي سازمان توسعه تجارت ظرف دو سال آينده امكان 
ايجاد تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
وجود خواهد داش��ت. از آب��ان ۱۳۹۸ عضويت موقت 
ايران در اتحاديه اقتصادي اوراس��يا آغاز شد و براساس 
توافق دو طرف بنا شد بعد از سه سال با بررسي عملكرد 
امكان عضويت دائم و آزادس��ازي كامل روابط تجاري 
وجود داشته باشد. در طول اين سال ها ايران توانسته با 
استفاده از تعرفه هاي ترجيحي، صادرات خود به برخي 
از كشورهاي اوراسيا را افزايش دهد و همچنين واردات 
برخي مواد اوليه و كاالهاي اساس��ي نيز از كشورهاي 
اوراسيا ادامه داشته است. در اين مدت تراز تجاري ايران 
در رابطه با كشورهاي اوراسيا مثبت بوده و تنها ميزان 
واردات از روسيه بيش��تر از صادرات به اين كشور بوده 
اس��ت. سازمان توس��عه تجارت اعالم كرده كه از چند 
ماه قبل بررسي ها براي رس��يدن به يك موافقت نامه 
تجارت آزاد ميان ايران و اوراسيا آغاز شده و در اين حوزه 
پيشرفت هاي قابل توجهي نيز به دست آمده است. در 
نشست در اخير اتاق بازرگاني ايران و قزاقستان نماينده 
سازمان توسعه تجارت با اشاره به پيشرفت قابل قبول 
در متن توافق نامه اعالم كرده كه تاكنون ۸۰ درصد از 
متن نهايي شده و ۲۰ درصد باقي مانده نيز در نشست 
آتي تكميل خواهد ش��د. براس��اس پيش بيني ها، در 
صورتي كه پارلمان كشورهاي عضو اوراسيا با اين توافق 
مخالفتي نداشته باشند ظرف دو سال آينده مقدمات 
تجارت آزاد ميان دو طرف فراهم خواهد شد. در اين متن 
از سويي اقدامات غيرتعرفه اي و از سوي ديگر فهرست 
كاالها بررسي مي شود تا موانع براي تجارت آزاد به صفر 
برسد. از طرف ايران تعهدات تعرفه اي شامل ۳۹۰ قلم 
كاال است كه ۱۵۰ قلم آن بدون تخفيف خواهد بود. به 
گزارش ايسنا، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ميزان 
كل تجارت ايران با اوراس��يا ۲.۴ ميليارد دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي ۳۹ درصدي 
را نشان مي دهد. ميزان صادرات ايران در اين بازه زماني 
۵۱۴ ميليون دالر بوده كه افزايش ۳۵ درصدي را نشان 
مي دهد و همچني��ن ايران ۱.۹ ميلي��ارد دالر واردات 
داشته كه در اين حوزه نيز افزايشي ۴۰ درصدي به ثبت 
رسيده است. در حوزه كاالهاي ترجيحي نيز افزايشي 
۲۶ درصدي در تجارت مشترك ميان دو طرف به ثبت 
رسيده است. پسته، فلفل، سيب و كشمش اصلي ترين 
محصوالت صادراتي ايران به اوراسيا محسوب مي شود 
و روغ��ن خام، جو، ذرت دام��ي و چوب نيز اصلي ترين 

محصوالتي وارداتي ايران از حوزه اوراسيا بوده است.

الزام پتروشيمي ها به ثبت 
اطالعات در سامانه جامع تجاري

معاون وزير صمت گفت: همه تعاوني ها مكلف شدند 
اطالعات توزي��ع اعضاي زيرمجموعه خود را از اول 
مهر در سامانه جامع تجارت ثبت كنند. به گزارش 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
عباس تابش در نهمين نشست سامانه جامع تجارت 
و انبارها كه با حضور روساي انجمن هاي كاالهاي 
هدف برگزار شد، ضمن تأكيد بر ضرورت ثبت شفاف 
از مرحله س��فارش تا توزي��ع كاال در مراكز فروش 
در س��امانه جامع تجارت افزود: همه مجتمع هاي 
توليدكننده محصوالت پتروش��يمي داراي مجوز 
خوراك از سوي شركت ملي صنايع پتروشيمي يا 
فاقد مجوز مذكور، بايداطالعات توليد، موجودي، 
مص��رف، توزيع داخلي و ف��روش صادراتي كاالي 
خود را براساس شناسه هاي اختصاصي در سامانه 
جامع تجارت ثبت ك��رده و در مقاب��ل خريداران 
محصوالت مذكور نيز مكلف به ثبت عملكرد خود 
در اين س��امانه هس��تند. وي اضافه كرد: چنانچه 
واحدهاي تامين كنن��ده و مصرف كننده زنجيره 
صنعت پتروشيمي، از تكليف فوق امتناع يا خالف 
واقع اظهار كند، اين امر به منزله تخلف تلقي شده 
و برابر قانون با واحد متخلف يا فرد خاطي برخورد 
مي شود. تابش همچنين گفت: در اين نشست مقرر 
ش��د؛ پيرامون مسائل و مش��كالت به وجود آمده 
براي عاملين و نمايندگي هاي فروش شركت هاي 
توليدكننده روغن موتور در انتق��ال به واحدهاي 
خرده فروشي و مراكز تعويض روغن در سطح كشور 
به دليل نداشتن كد نقش در سامانه جامع تجارت، 
تمهيدات الزم و موثر انديشيده شود. معاون وزير 
صمت، ف��روش كاال به فعالين فاق��د كد نقش را 
ممنوع و عرض��ه آن را مش��مول عرضه خارج از 
شبكه اعالم و تاكيد كرد: در صورت عدم انجام اين 
تكليف قانوني، عالوه بر عدم امكان عرضه كاال، با 
متخلفين براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه 
خارج از ش��بكه و احت��كار، در چارچوب قوانين 
تعزيرات حكومتي، نظ��ام صنفي و قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز برخورد قانوني انجام مي شود. 

هرگونه افزايش قيمت نان 
غيرقانوني است

س��ازمان حمايت در اطالعيه اي اعالم كرد كه هرگونه 
افزايش قيمت نان در كشور غيرقانوني است. سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اطالعيه اي 
اعالم كرد: هرگونه افزايش قيمت نان در كشور غيرقانوني 
است در اين اطالعيه آمده است: با توجه به اعالم قيمت 
۲۵ قلم كاالي اساس��ي توسط وزارت جهاد كشاورزي 
از جمله انواع نان، س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در اطالعيه اي اعالم كرد بر اس��اس 
دستورالعمل ها و ضوابط تدوين شده قبل، هرگونه تغيير 
در قيمت نان پيش از اين به كارگروه هاي استاني گندم 
آرد و نان با رياست اس��تانداران محترم سراسر كشور 
واگذار شده و قيمت هاي اعالمي اخير توسط وزارت جهاد 
كشاورزي صرفًا مربوط به شهر تهران است كه پيش از 
اين در كارگروه استاني مصوب گرديده و ارتباطي به ساير 

استان ها و شهرستان هاي سراسر كشور ندارد.

قاچاق پارچه كم شد
ريي��س هيات مدي��ره اتحادي��ه صنف بنك��داران و 
طاقه فروش��ان پارچه تهران با انتقاد از طوالني بودن 
روند ثبت س��فارش و تخصيص ارز، از كاهش قاچاق 
پارچه در پ��ي افزايش هزينه واردات خبر داد. محمد 
ولدخاني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كاهش تقاضا 
در حوزه هاي مختلف مثل پارچه رومبلي، پرده، لباس 
و غيره در پي كاهش مراس��م ها و جابه جايي خانه ها، 
اظهار كرد: ب��ا توجه به اينكه پارچه ي��ك ماده اوليه 
است، ش��يوع ويروس كرونا و در نتيجه آن تعطيلي 
مغازه ها و كاه��ش فروش به اين صنف آس��يب زد، 
چراكه توليدكنندگان چون از فروش كاالهاي خود 
مطمئن نيستند، كمتر پارچه سفارش مي دهند. وي 
افزود: از طرف ديگر طوالني بودن زمان ثبت سفارش 
و تخصيص ارز كه به سه تا چهار ماه مي رسد هم براي 
طاقه فروشان دردسرساز شده است، چراكه پارچه در 
حالت طبيعي هم بايد يك فصل زودتر تامين شود. به 
گفته ولدخاني، اين طوالني شدن روند ثبت سفارش 
و تخصي��ص ارز باعث مي ش��ود پارچه در فصل خود 
به دست فروش��نده يا توليد كننده نرسد و در نتيجه 
صاحب كاال مجبور اس��ت اين پارچه ها را س��ال بعد 
نصف قيمت بفروشد. در مواردي هم پارچه مي پوسد. 
بنابراين همين رون��د طوالني تا حدودي باعث ركود 
در حوزه نساجي و پارچه شده است. ولدخاني با بيان 
اينكه يكي از داليل قاچاق طوالني بودن فرآيند واردات 
است، تصريح كرد: عموما افراد صنفي اقدام به قاچاق 
نمي كنند و ممكن است، شركت هاي ترخيص كاال پول 
واردات قانوني را از صاحب كاال بگيرند، اما به صورت 
قاچاق وارد  كنند. وي با تأكيد ب��ر اينكه بايد از مبدأ 
يعني مرزها و گمركات با قاچاق مبارزه شود، تصريح 
كرد: مقابله با كاالي قاچاق در سطح عرضه كار درستي 
نيست و در موارد شاهد هستيم به اشتباه كاالي افرادي 
كه به صورت قانوني وارد كردند براي بررس��ي ضبط 
مي شود. ولدخاني با اشاره به ۳۵۰۰ صنف پروانه دار و 
خدود ۵۰۰ صنف بدون مجوز فعال در بخش بنكداران 
پارچه، اظهار كرد: در حال حاضر ۹۵ درصد پارچه هاي 
موجود در بازار به صورت قانوني وارد شده و ممكن است 
حدود پنج درصد قاچاق باشد، چراكه چند سال پيش 
هزينه واردات يك كانتينر پارچه ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون 
تومان بود، اما در حال حاضر با هفت برابر ش��دن نرخ 
ارز اين رقم به دو تا سه ميليارد تومان رسيده و بنابراين 
صاحبان كاال ريس��ك نمي كنند كه كاالي خود را به 
دست قاچاقچيان بسپارند، چراكه ممكن است كاال در 
راه آسيب ببيند يا از سوي دولت توقيف شود كه امكان 

پيگيري آن وجود ندارد.

 توضيحات شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه در خصوص ورود 
غيرمجاز يك فرد به حريم ريلي

در خط پنج متروي تهران و حومه
مديريت ارتباطات و اموربين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه به اطالع مي رساند با توجه به اينكه 
در طي روز تيم هاي تعمير و نگهداري در حريم ريلي 
حضور دارند، فيلم منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي 
متعلق به پرس��نل فني خط ۵ مترو است و اگر فردي 
بدون مجوز وارد حريم ريلي شود، بالفاصله توسط مركز 
فرمان اطالع رساني شده و فرد را از حريم ريلي خارج 
مي كنند. الزم به توضيح است اگر فردي غير از كاركنان 
انتظامات، تكنسين فني خط و پيمانكاران وارد حريم 
ريلي شده باشد؛ از طريق دوربين هاي ايستگاه يا راهبر 
قطار سريعا به مركز فرمان اطالع رساني شده و با فرد 
مورد نظر كه واردحريم ريلي شده، برابر مقررات اقدام 
خواهد شد. گفتني است به شركت پيمانكار مربوطه 
به علت عدم پوشيدن لباس ايمني و كاور شبرنگ 

توسط پرسنل اين شركت اخطار داده شد.

چرا افزايش قيمت محصوالت خودروسازان منتفي شد؟ 

معاون سازمان حمايت خبر داد 

رييس اتاق ايران و تركمنستان: 

دستور »رييسي« به خودروسازان 

بازنگري در قيمت گذاري كاالهاي اساسي

با دست خود تجار را از بازار تركمنستان دور كرديم

معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
گفت: پيش از اين برخي كاالها مانند برنج وارداتي و شكر و... 
بر اساس سياست هاي دولت از قيمت گذاري تثبيتي خارج 
شده بودند كه بر اساس تصميمات جديد ستاد تنظيم بازار 
و امكان نظارت بهينه، مقرر شده در اين خصوص بازنگري 
شود. به گزارش ايسنا، سيد داوود موسوي در يك برنامه 
تلويزيوني، درباره قيمت گذاري تثبيتي كاالهاي اساسي 
گفت: بر اس��اس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مكلف است 
قيمت گ��ذاري را محدود ب��ه برخي كاالهاي اساس��ي 
حس��اس و ضروري كند. پيش از اين برخي كاالها مانند 
برنج وارداتي و ش��كر و... بر اساس سياست هاي دولت، از 
جمله بحث رقابت و تغيير نرخ ارز و ديگر ش��رايط حاكم 
بر كشور از قيمت گذاري تثبيتي خارج شده بودند كه بر 
اساس تصميمات جلسه ستاد تنظيم بازار و امكان نظارت 
بهينه مقرر شده در اين خصوص بازنگري شود. وي با اشاره 

به اينكه قيمت گذاري عالوه بر محصوالت نهايي، برخي 
نهاده هاي توليد از قبيل جو ذرت و كنجاله را نيز ش��امل 
مي شود، تصريح كرد: اين قيمت گذاري و اطالع رساني، 
ع��الوه بر كاال، در مورد نهاده هاي تولي��د كه با ارز ۴۲۰۰ 
توماني وارد مي شوند نيز اعمال مي شود. موسوي با اشاره 
به تفاوت قيمت گذاري كاالهاي كش��اورزي با كاالهاي 
صنعتي، گفت: در صورت دريافت پيشنهاد و آناليز از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حمايت اين آمادگي را دارد 
كه در مدت زمان مشخص شده، نظر كارشناسي خود را 
در خصوص قيمت هاي مورد نظر اعالم كند. روز گذشته 
قيمت مصوب و تعيين ش��ده كليه كاالهاي كشاورزي و 
اساسي به جز چند قلم باقيمانده به وزارت جهاد كشاورزي 
منعكس ش��ده اس��ت و قيمت اين اقالم عموما از طريق 
سامانه ۱۲۴ س��ازمان حمايت براي عموم اطالع رساني 
مي شود. همچنين با توجه به مصوبات ستاد تنظيم بازار، 

وزارت جهاد كشاورزي بايد نسبت به اطالع رساني اقالم 
كش��اورزي اقدام كند. به گفته اين مقام مسوول در حال 
حاضر س��امانه ۱۲۴ س��ازمان حمايت، قيمت كاالهاي 
اساسي را اطالع رساني مي كند، اما سامانه نياز به بازنگري 
دارد. موسوي همچنين با اشاره به ضوابط قيمت گذاري 
براي انواع كاالهاي توليدي و وارداتي، گفت: اين ضابطه ها 
صرفًا توسط س��ازمان حمايت مشخص نشده اند بلكه با 
حضور نمايندگان وزارتخانه هاي اقتصادي، سازمان برنامه و 
بودجه، بانك مركزي و بخش خصوصي و ... تنظيم و مصوب 
ش��ده است. وي با اش��اره به تاثير موارد مختلف و در نظر 
گرفتن هزينه هاي توليد در تعيين قيمت ها، تصريح كرد: 
براي مثال در مورد كاالهايي مانند گوشت قرمز و مرغ، ارقام 
و هزينه هاي اعالم شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي و 
تشكل هاي توليدي ذيربط، در نظر گرفته شده و قيمت 
نهايي بر اساس ضريب مصرف اقالم و خوراك دام و قيمت 

تمام شده خريد نهاده براي توليد كننده، تعيين مي شود. 
همچنين در صورت ضرورت به قيمت گذاري كاالهايي 
مانند برنج وارداتي يا برنج توليد داخل كه داراي تنوع كاال 
و كيفيت هستند، تعيين قيمت بايد به صورت حداكثر 
قيمت قابل انتظار صورت گيرد تا ساير برندهاي تجاري 

زير سقف قيمت، رقابت و تعيين قيمت كنند.
وي درباره موضوع جايگزين شدن قيمت درب كارخانه به 
جاي قيمت مصرف كننده بر روي كاالها نيز گفت: با توجه 
به مش��كالتي كه با ارايه تخفيفات غيرمتعارف و باالتر از 
۲۵ درصد ايجاد شده، پيشنهاد شد قيمت درب كارخانه 
به جاي قيمت مصرف كننده درج شود كه در حال حاضر 
در ستاد تنظيم بازار مطرح شده است. بحث تعيين قيمت 
مصوب مصرف كننده نيز مربوط به اقالم و كاالهاي اساسي 
كشاورزي و مجزا از بحث درج قيمت درب كارخانه است 
كه در دستور كار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دارد.

رييس ات��اق مش��ترك بازرگاني ايران و تركمنس��تان 
اظهار داشت: متاسفانه ش��ركت ملي گاز ايران و وزارت 
نف��ت، بخش��ي از س��رمايه گذاري هاي تج��ار ايراني را 
ضمان��ت كرده اند و مي گويند كه اگر تج��ار قراردادي را 
در تركمنستان بس��ته و اين قرارداد نيز به ثبت رسيده 
باش��د و مجوز پرداخت آن از طريق تركمنس��تان صادر 
ش��ود، اين وجوه را پرداخت مي كنيم. مجيد محمدنژاد 
در گفت وگو با ايلنا در مورد تاثير س��فر وزير امور خارجه 

تركمنستان به ايران بر روند تجاري دو كشور اظهار كرد: 
ما در بخش خصوصي به اين اميد هستيم كه حاكميت 
به نوعي شرايط را مهيا كند تا بتوانيم كسب و كار را پيش 
ببريم و صادرات و واردات را به كشور تركمنستان انجام 
دهيم. وي افزود: كميسيون هاي مشترك بين كشورها و 
از جمله بين ايران و تركمنستان براي تجارت دو كشور 
اتفاقات خوبي را رقم خواهد زد و روزنه اميدي مي ش��ود 
براي اينكه با برنامه بهتري فعاليت اقتصادي انجام دهيم. 

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركمنستان افزود: 
ايران و تركمنستان دو كشور همسايه با مرزهاي طوالني 
هستند. خواه ناخواه مبادالت تجاري بين تجار دو كشور 
انجام مي شود. ايراني ها و تركمن ها قرابت خاصي با يكديگر 
دارند و قطعا تجار دو كشور عالقه مند به همكاري با يكديگر 
هس��تند .  وي در ادامه با اشاره به مشكل برخي از تجار و 
سرمايه گذاران با وزارت نفت گفت: متاسفانه شركت ملي 
گاز ايران و وزارت نفت، بخشي از سرمايه گذاري هاي تجار 

ايراني را ضمانت كرده اند و مي گويند كه اگر تجار قراردادي 
را در تركمنستان بسته و اين قرارداد نيز به ثبت رسيده 
باشد و مجوز پرداخت آن از طريق تركمنستان صادر شود، 
اين وجوه را پرداخت مي كنيم. محمدنژاد افزود: مدت 
طوالني است كه اين وجه از طرف وزارت نفت پرداخته 
نشده است. يعني با دس��ت خود تجار كشور را از بازار 
تركمنستان دور كرديم. همين موضوع باعث كاهش 

صادرات ما به اين كشور شده است.

مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات 
آبفاي استان اصفهان اعالم كرد 

 با استقرار نظام آراستگي در ۱۵ منطقه از ۳۸ منطقه 
خودگردان آبفاي استان اصفهان در حدود ۲۰ درصد 
بهبود بهره وري در محيط كار حاصل ش��ده اس��ت.  
مدير دفتر توسعه مديريت و تحقيقات شركت آب و 
فاضالب استان افزود: در چند سال اخير اقداماتي در 
قالب طرح استقرار نظام آراستگي محيط كار موسوم 
به ۵s به منظور مرتب س��ازي، پاكيزه سازي و سامان 
دادن محيط كار به اجرا درآمده كه زمينه بهبود بهره 
وري بين كاركنان را مهيا كرده است.   سعيد ابوطالبيان 
اقدامات انجام شده در زمينه پياده سازي نظام آراستگي 
را شامل دو محور س��خت افزاري و نرم افزاري عنوان 
و افزود: هدف ازاجراي اين نظ��ام، حفظ، نگهداري و 
استانداردسازي محيط كار در قالب پاكسازي، نظم و 
ترتيب، نظافت، استاندارد سازي و انضباط است . وي با 
بيان اينكه رعايت اين نكات در نهايت باعث پيشگيري 
از اتالف هزينه و سرمايه مي شود اظهار داشت: كاهش 
چشمگير خطاها و اشتباهات، افزايش عالقه كاركنان 
به محيط، باال رفتن سطح خالقيت افراد، بهبود وضع 
ظاهري محيط، ارتقاء روحيه كاري و رضايت مندي 
شغلي از جمله دس��تاوردهاي مهم اسقرار اين نظام 
است. مدير دفتر توس��عه مديريت و تحقيقات آبفاي 
استان اصفهان گفت: هم اكنون با نصب عالئم حسي در 
راه پله ها و ايجاد رمپ استاندارد، فضاي مناسبي براي 
سهولت دسترسي جانبازان و معلولين به خدمات آبفا 
صورت گرفته است.  ابوطالبيان گفت: نظام آراستگي 
محيط كار سيستم بسيار ساده اي است كه اساس آن 
را نظم و انضباط تشكيل مي دهد و در نهايت افزايش 

رضايت مندي متقاضيان را به همراه دارد.

بهبود بهره وري با استقرار
نظام آراستگي در محيط كار
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خبرروز

۱۰۹ فوتي و ۷۳۲۲  نفر بيمار جديد كرونايي
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در طول شبانه روز گذشته، ۱۰۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند. بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۷ هزار و ۳۲۲ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۱۵۸ نفر از آنها بستري شدند. همچنين 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۲۷ هزار و ۲۶۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۷ هزار و ۹۱۸ نفر 
رسيد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛ ۳۵۴۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۶ ميليون و ۸۲۹ هزار و ۱۳۳ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر 

۳۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۹۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۲۰ شهر در وضعيت زرد و ۱۰۰ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

مشاوره قبل از  فرزندآوري
در چنين شرايطي، كودك از نظر رواني، فيزيكي 
و ش��خصيتي از جانب والدين و سپس از سوي 
محيط اجتماعي و مدرسه تاييد نمي شود چراكه 
در آغوش پر لطافت والدين قرار نداش��ته و اين 
مساله بسيار خطرناك اس��ت كه متاسفانه در 
جامعه ما نيز درگيري با اين موضوع بس��يار باال 
اس��ت، به طوري كه بعضا زوجين فرزندان خود 
را به ش��كل پر آس��يبي بزرگ كرده  و از اين رو 
فرزندان دچار خأل عاطفي و عدم پذيرش هستند 
كه اين مس��ائل مي تواند منجر به دل بستگي نا 
ايمن در آنها شود. وقتي دل بستگي هاي ناايمن 
براي افراد ايجاد ش��ود، تله هاي رواني، ذهني و 
شخصيتي در ذهن آنها شكل گرفته و به نوعي 
ن��ا هنجاري روان��ي در قالب ه��اي مختلف و با 
ميزان متفاوت برايشان ايجاد مي شود. در ادامه 
نيز مش��كالت فرد جدي تر شده و فرد دچار تله 
»رهاش��دگي« يا »وابس��تگي« يا »محروميت 
هيجاني« و... مي شود و براي پر كردم اين خالء ها 
به دنبال افراد ديگر مي رود. در واقع افراد داراي 
خالء ه��اي عاطفي، دچ��ار آس��يب رواني اند و 
نمي توانند جايگاه شايسته و درست خود را پيدا 
كنند و از اين رو به ديگران پناه مي برند، اين پناه 
بردن به ديگران نيز به شكل وابستگي شديد يا 
دگر آزاري نمايان مي شود. بعضا اين موضوعات 
را حتي مي توان در ازدواج افراد نيز مشاهده كرد، 
به طوري كه افراد به دليل دلبس��تگي ناايمني 
ك��ه در كودكي با والدين و ب��ه ويژه با مادر خود 
داشته اند به افراد نامناس��بي براي ازدواج روي 
مي آورند. در اين شرايط اغلب دختران به ايجاد 
روابط ناايمن روي آورده و دچار بحران بي ثباتي و 
لغزش هاي رفتاري به شكل اعتماد بيش از اندازه 
يا بي اعتمادي ش��ديد به طرف مقابل مي شوند 
و پس��رها نيز معموال دچار وابستگي شديد به 
جنس مخالف يا بروز رفتارهاي انزجاري شده و 
البته اين موارد هيچ كدام مطلق نيست. در واقع 
پر كردن خالءهاي عاطفي فرزندان، احترام به 
آنها و ايجاد همدلي و پذيرش فرزندان بس��يار 
مهم است. والدين بايد با مطالعه و افزايش دانش 
خود نحوه تعامل با فرزن��دان را بياموزند، رفتار 
متعادلي در برخورد با فرزندان داش��ته باشند. 
كودك بايد متوجه ش��ود كه از تمام لحاظ به 
ويژه از نظر رواني و عاطفي داراي امنيت كافي 
در خانواده اس��ت و خانواده بايد به عنوان يك 
سيس��تم، كامال در تعادل، همراهي، همدلي و 
احترام متقاب��ل پيش رود. افزايش جمعيت به 
هر قيمتي نه تنها به نفع جامعه نيس��ت كه در 
بسياري از موارد مي تواند بسيار آسيب زا باشد. 
تا جايي ك��ه امكان دارد زوج ه��اي جوان بايد 
قبل از اقدام به فرزندآوري تحت مشاوره افراد 
متخصص ق��رار بگيرند تا بتوانند از نظر روحي 

و رواني خود را در شرايط مطلوبي قرار دهند.

رويخطخبر

اجراي محدوديت هاي هوشمند كرونايي از ابتداي آذرماه 
عضو كميته علمي كشوري كرونا با بيان اينكه در حال 
حاضر پايه تحليل داده ها در س��امانه محدوديت هاي 
هوشمند بر اساس واكسيناسيون است، گفت: بر اين 
اساس محدوديت هايي براي افرادي كه واكسن تزريق 
نكرده اند، اعمال مي شود. دكتر مصطفي قانعي  درباره 
آخرين خبرها از اجراي طرح محدوديت هاي هوشمند 
كرونايي كه اعالم شده از ابتداي آذر ماه در حوزه سفرها 
و تردد اجرا مي ش��ود، گفت: اعالم شد كه سامانه اميد 
اجرايي مي شود و قبال هم اين موضوع در ستاد ملي كرونا 
تصويب شده است. البته كار در اين سامانه روزبه روز كه 
پيش مي رود، تقويت هم مي ش��ود. اين سامانه در سه 
استان قزوين، كردستان و آذربايجان غربي پايلوت شد 
و بجاي اينكه در زمينه محدوديت هاي كرونايي، كل 
مردم شامل محدوديت ش��وند، تنها گروه هاي هدف 
شامل مي ش��وند. او افزود: فرآيند كار در اين سامانه و 
در طرح محدوديت هاي هوش��مند، بر اساس تحليل 
و پايش اطالعات جمعي از تمام دس��تگاه هاي كشور 
است. يعني همه اطالعات از همه دستگاه هاي موجود 

است و بر اساس رصد هوشمند در همان جايي كه بايد 
براي اعمال محدوديت ورود كنند، كار را پيش مي برند. 
در حال حاضر پايه تحليل داده ها در اين سامانه بر 
اساس واكسيناسيون است؛ به طوري كه براي افرادي 
كه واكسن تزريق نكرده اند،  محدوديت هايي اعمال 
مي شود. او افزود: در عين حال در زمينه تشخيص 
افراد كرونا مثبت هنوز بخش خصوصي را براي انجام 
تست در استان ها فراخوان نكرده اند كه بايد منتظر 
باشيم كه مسووالن استان ها و روساي دانشگاه ها 

تثبيت شوند و اين كار هم انجام شود.

رويداد

با پايين آمدن دماي هوا و ورود س��امانه بارش��ي به 
كشور، بسياري از شهرها و اس��تان ها درگير بارش 
برف و باران ش��ده اند. بيش��تر اين بارش ها در نيمه 
شمالي و غربي كشور و استان هاي مازندران و گيالن 
و راه هاي ارتباطي اين اس��تان ها با شهرهاي اطراف 
است. رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راه��ور ناجا از از ب��ارش برف و ب��اران در محورهاي 
۱۸ استان و انسداد شش محور مواصالتي خبرداد. 
سرهنگ ش��يراني درباره وضعيت جوي و ترافيكي 
جاده هاي كشور گفت: گزارش ها حاكي از تردد روان 
در تمامي محورهاي اصلي كش��ور اس��ت و مشكل 
ترافيكي وجود ندارد. او درباره آخرين وضعيت جوي 
نيز گفت: بارش ب��رف و باران در برخي از محورهاي 
اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
اردبيل، البرز، زنجان، قزوين، قم، مازندران، مركزي، 
همدان و كردستان گزارش شده است. شيراني ادامه 
داد: همچني��ن بارش ب��اران در برخي از محورهاي 
استان هاي اصفهان، تهران، لرستان، چهارمحال و 
بختياري، مركزي، كهگيلويه و بويراحمد و گيالن 
گزارش شده و الزم اس��ت رانندگان حتما مقررات 

مربوط به رانندگي در شرايط باراني را رعايت كنند.

    اسامي محورهاي مسدود
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور 
ناجا همچنين با اشاره به محورهاي مسدود نيز گفت: 
برابر آخرين گزارش ها محور زنجان-طارم به علت 
بارش برف و كوالك، محور هنديجان-ديلم به علت 
بارش باران و آبگرفتگي و محور جديد هش��تگرد-

طالقان و انس��داد محور كردستان س��روآباد-پاوه 
)گردنه تته( به علت بارش ب��رف و كوالك تا اطالع 
بعدي مسدود است. ش��يراني ادامه داد: همچنين 
آزادراه تهران-شمال و محور كرج-چالوس نيز به علت 

بارش باران و سيالب تا اطالع بعدي مسدود است و 
مسيرجايگزين محور هاي هراز و فيروزكوه است. او 
افزود: هموطناني كه قصد سفر در جاده ها را دارند 
مي بايست آمادگي الزم براي رانندگي در شرايط 
برفي را داشته باشند. همراه داشتن زنجير چرخ و 
اطمينان از سالم بودن سيستم گرمايشي خودرو 
قبل از سفر از الزامات رانندگي در اين شرايط است. 
رييس مرك��ز اطالعات و كنت��رل ترافيك پليس 
راهور ناج��ا در خاتمه افزود: رعاي��ت احتياط در 
رانندگي و همچنين رانندگي با سرعت مطمئنه 

در اين شرايط موكدا توصيه مي شود.

   آغاز زودهنگام
طرح زمستاني پليس راهور از دوشنبه

همچنين جانشين رييس پليس راهور ناجا از آغاز 
طرح زمس��تاني پليس راهور از روز دوشنبه اول آذر 
خبر داد و گفت:  پيش بيني هاي هواشناسي حاكي از 
زمستاني سرد و پربارش است به همين خاطر تقريبا 
۲۰ روز زودتر از زمان معمول، طرح زمستاني را آغاز 
مي كنيم. سردار سيد تيمور حسيني در اين باره گفت: 
پيش بيني هاي موجود از سوي سازمان هواشناسي 
حكايت از سالي سرد و پرباران در زمستان پيش رو 
دارد ب��ه همين خاطر تقريب��ا ۲۰ روز زودتر از زمان 
معمول، طرح زمس��تاني را آغاز مي كنيم. او افزود: 
اميدوارم اجراي اين طرح نتيجه و بازخورد خوبي براي 
آرامش و آسايش مردم داشته باشد و بتوانيم خدمات 
خوبي را در زمستان در تمام محورهاي ارتباطي به 
مردم ارايه دهيم. به هر حال وظيفه سنگيني بر دوش 

ماست و بايد اين وظيفه را به درستي انجام دهيم.
حس��يني با بيان اينكه يكي از مشكالت سازمان ها 
و نهادهاي امدادي بحث اعتبارات اس��ت، گفت: با 
مكاتباتي كه با وزارت راه، وزارت كشور و همچنين 

دفتر معاون اول رييس جمهور خواهيم داشت اعتبار 
مستقلي را براي طرح زمستاني پيگير خواهيم شد. 
در طرح زمستاني بايد سازمان ها و نهادها از بهترين 
تجهيزات و نيروهاي خود استفاده كنند. همچنين 
اطالعات دقيق��ي بايد از س��وي وزارت راه و پليس 
راهور در خصوص جاده ها به مردم ارايه شود. به گفته 
جانش��ين رييس پليس راهور ناجا، از اول آذر در هر 
ش��رايط آب و هوايي بايد تمامي خودروهايي كه در 
جاده ها تردد مي كنند زنجير چرخ داش��ته باشند و 
اين موضوع كنترل خواهد شد. رانندگان موظف اند 
در خودروي خود زنجير چرخ داش��ته باش��ند، در 
غير اين صورت از ادامه مس��ير جلوگيري مي شود. 
همچنين آمادگي س��ازمان ها، نهادها و پليس نيز 
بايد به گونه اي باشد كه در هر شرايط آب و هوايي در 
صورت بروز مشكل بتوانند خانواده ها را پذيرا باشند. 
او تاكيد كرد: رانندگي در زمستان، اقتضائات خاص 
و ويژه اي است؛ اميدوار هستيم دقت نظر رانندگان و 
هماهنگي و تالش همه دستگاه ها سال كم حادثه اي 
داشته باشيم. حسيني با اشاره به اينكه متاسفانه در 
زمستان سال گذشته بيش از ۲۵۰۰ نفر از هموطنان 
ما در محورهاي مواصالتي كش��ور ج��ان خود را از 
دس��ت داده اند؛ درباره وضعيت نق��اط حادثه خيز 
جاده اي كشور نيز گفت: ۵۲۰۰ نقطه حادثه خيز در 
شهرها و جاده ها داريم. آمارها نشان داده است كه در 
شش ماهه اول س��ال ۴۴ درصد از تصادف ها در اين 
نقاط حادثه خيز اتفاق افتاده است. جانشين رييس 
پليس راهور ناجا در خاتمه خاطرنشان كرد كه اگر 
عزم و اراده ملي شكل بگيرد؛ وزارت كشور در شهرها 
و وزارت راه و شهرسازي در جاده ها، ايمن سازي اين 
نقاط را به عنوان ي��ك اولويت جدي درنظر بگيرند 
مي توانيم اميدوار باشيم كه بيش از ۴۰ درصد از آمار 

جانباختگان تصادفات كاهش مي يابد.

جاده چالوس و آزادراه تهران- شمال مسدود شد

گليماندگار|
 از زماني كه ب��ا همه گيري كرونا طرح 
تعطيلي مدارس و دوركاري كارمندان 
هم نتوانست تاثيري در كاهش آلودگي هوا بگذارد 
مشخص ش��د كه اين مشكل بس��يار ريشه اي تر و 
بنيادي ت��ر از آن چيزي اس��ت كه مس��ووالن با آن 
برخورد مي كنند. در واقع حتي اجراي طرح ترافيك و 
طرح زوج و فرد و طرح هاي ديگري كه طي سال هاي 
گذش��ته بارها و بارها به اجرا گذاشته شده اند، هيچ 
كدام در كاه��ش آلودگي هوا موث��ر نبوده اند. اين 
شكست اما چه نتايجي به بار آورده و خواهد آورد اين 
سوالي است كه بسياري از مسووالن از پاسخ دادن به 
آن شانه خالي مي كنند و هر كدام سعي دارند حل 
مش��كل آلودگي هوا را وظيفه نهاد و سازماني ديگر 
دانس��ته و به اين ترتيب نوك پيكان اتهام را از روي 

خود و سازمان مربوطه شان بردارند. 

    قانون هواي پاك
و بي توجهي ارگان هاي مختلف

قان��ون هواي پ��اك در ۲۴ مرداد ماه س��ال ۹۶ به 
تصويب رس��يد. در اي��ن قانون تمام��ي نهادها و 
ارگان هاي كشور موظف به رعايت آن شدند و بايد 
تمامي ماده ها و تبصره هايي كه در اين قانون ذكر 

شده بود مورد انجام قرار مي گرفت، اما....
در واقع هيچ كدام از نهادها و سازمان هاي كشور نه 
تنها ش��رايط را براي اجرايي شدن اين قانون فراهم 
نكردند كه در واق��ع هيچ كدام به م��واد اين قانون 
پايبند نبودند و به اين ترتيب بر خالف انتظار كه بايد 
از سال تصويب اين قانون شرايط آب و هوايي بهتر 
مي شد، هر روز بدتر شد و ميزان آالينده هاي موجود 
در هوا به خصوص در فصل پاييز و زمستان افزايش 
يافت و اگر ميزان روزهاي هواي پاك در كشور را از 
س��ال ۹۶ تاكنون مورد بررسي قرار دهيم ميانگين 

روزهاي پاك كمتر از ۴ روز خواهد بود. 
اما آلودگي هوا ساالنه جان بسياري از افراد را مي گيرد، 
به صورت مستقيم يا غير مستقيم باعث مرگ و مير 
تعداد زيادي مي شود و در اين بين هزينه هاي درماني 

كه اين افراد بايد بپردازند يا بيمه ها ملزم به پرداخت 
آن مي شوند هم خود حديث ديگري است كه كسي 
به آن توجه خاصي نداش��ته و ندارد. در حالي كه اگر 
تمام اين هزينه ها در جاي درست يعني تجهيز وسايل 
نقليه عمومي صرف شود، هم از تعداد مرگ و ميرها 
كاسته خواهد شد و هم ميزان هزينه هاي جانبي دولت 

به مبلغ چشمگيري پايين خواهد آمد.

     به جاي پيشگيري به درمان فكر مي كنيم
يوس��ف رش��يدي، متخصص آلودگي ه��وا در اين 
ب��اره به » تعادل« مي گويد: متاس��فانه هيچ كدام از 
راهكارهاي��ي كه در قانون هواي پ��اك براي كنترل 
آلودگي ه��وا در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اجرايي 
نمي شود. در واقع مسووالن ما هميشه عادت دارند 
به جاي پيشگيري به درمان فكر كنند و همين مساله 
باعث مي شود كه هزينه هاي كشور در هر زمينه هاي 
سرسام آور باش��ند. از زماني كه قانون هواي پاك به 
تصويب رسيد بايد مديريت تردد خودروها، كاهش 
ترافيك، از رده خارج كردن خودروهاي فرس��وده، 
افزايش وسايل نقليه عمومي، تعويض كاتاليست هاي 
خودروها در دستور كار قرار مي گرفت اما متاسفانه 
هيچ كدام از اين موارد نه از س��وي مسووالن و نه از 

سوي مردم جدي گرفته نشده است. 
اين كه در شرايط كرونا ما توقع داشته باشيم مردم از 
وسايل نقليه عمومي استفاده كنند در حالي كه تعداد 
اين وسايل نقليه به حدي نيست كه مردم بتوانند با 
حفظ فاصله مناس��ب و با خيال راحت با اين وسايل 
تردد كنند، نمي توانيم از اين مردم از وس��ايل نقليه 

شخصي استفاده مي كنند گاليه كنيم.
او در بخش ديگري از س��خنانش درباره هزينه اي 
كه آلودگي هوا بر سيس��تم بهداشت و درمان وارد 
مي كند، مي افزايد: مشخص است كه رعايت نكردن 
قواني��ن و افزايش آلودگي كه با س��المت مردم در 
ارتباط اس��ت باعث بروز چه مشكالتي شده و چه 
هزينه هاي سرس��ام آوري را براي حوزه بهداشت 
و درمان ب��ه بار مي آورد. در واق��ع اگر بخواهيم به 
صورت اصولي و منطقي به ماجرا نگاه كنيم، دولت 

تاوان بي توجهي خود به رعايت قوانين را در جاي 
ديگري به صورت چند براب��ري پرداخت مي كند. 
در واقع فرار از اج��راي قانون هزينه گزافي خواهد 

داشت چه براي دولت و چه براي مردم.

     قوانيني كه وضع مي شوند اما اجرا نه!
رشيدي درباره مازوت سوزي نيز به تعادل مي گويد: 
سال هاست كه قانون منع استقرار صنايع تا شعاع ۱۲۰ 
كيلومتري تهران به تصويب رسيده است، اما وقتي 
مس��ووالن تهران رعايت اين قانون را مانع از جهش 
توليد در كشور مي دانند، چه كسي بايد پاسخگوي 
آلودگي اين صنايع باش��د، مازوت س��وزي هم يكي 
از همين موارد اس��ت، بس��ياري از صناي��ع از جمله 
نيروگاه هاي برق به دليل نداشتن سوخت مورد نياز 
خود و البته باال رفتن قيمت س��وخت طي سال هاي 
اخير ترجيح مي دهند از مازوت كه سوخت ارزان تري 
است استفاده كنند و همين مساله هم باعث باال رفتن 
ميزان آالينده هاي هوا و در نتيجه افزايش آلودگي و 
تاثير مستقيم آن بر افراد جامعه و افزايش بيماري هاي 
ريوي مي شود.  او در پايان مي گويد: به هر حال تا زماني 
كه در زمينه آلودگي هوا مديريت درستي در كشور 
اتخاذ نشود و تمام دستگاه ها به وظايف خود در اين 
رابطه عمل نكنند، وضعيت به همين منوال خواهد بود 

و چه بسا خطرناك تر هم بشود. 

     خسارت چهار ميليارد دالري آلودگي هوا 
بر سيستم بهداشت و درمان 

رييس گروه سالمت هوا و تغيير اقليم وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي گفت: تقريبا همه ارگان ها به 
وظايفشان در قانون هواي پاك عمل نكرده اند و ناظر 
بر اين قانون نيز سازمان حفاظت محيط زيست است

»عباس شاهسوني«، رييس گروه سالمت هوا و تغيير 
اقليم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره 
وضعيت آلودگي هوا در پاييز و زمس��تان امس��ال به 
ايلنا گفت: باتوجه به تغيير طرح ترافيك و بازگشايي 
م��دارس كه در آين��ده اتفاق خواهد افت��اد و حذف 
دوركاري ها و همچنين با توجه به اينكه سيستم ناوگان 

حمل و نقل عمومي مان كفاف مسافر را نمي دهد و از 
طرفي با اپيدمي كرونا نيز مواجه هستيم، اكثر مردم 
تمايل دارند كه از خودرو شخصي استفاده كنند. اين 
مساله دامن زده است كه وضعيت آلودگي هوا نسبت 
به سال هاي گذشته شديد شود. پيش بيني مي شود 
كه اگر اين روند ادامه داشته باشد و اينكه در كنارش 
امسال خشكس��الي نيز خواهيم داشت، باعث شود 
تعداد روزهاي هواي ناس��الم بيش��تري نيز داشته 
باشيم.  او با اش��اره به ريشه هاي مساله آلودگي هوا 
در كشور گفت: خودروهاي ما خودروهاي روز دنيا 
نيستند و آالينده هستند. منابع ثابت و كارخانه ها 
چ��ه كارخانه هاي كوچك يا بزرگ، سيس��تم هاي 
تصفيه هواي مناسبي ندارند، اينها باعث مي شود كه 
ما هرسال چنين مشكلي را داشته باشيم. تا زماني 
كه ما مشكل سوخت، خودروها و منابع ثابتمان حل 

نشود همين مشكل را داريم. 

    مازوت سوزي ممنوع است اما...
شاهسوني درارتباط با مازوت سوزي در كشور گفت: 
از نظر وزارت بهداش��ت مازوت سوزي ممنوع است، 
اين را اعالم و حتي با س��ازمان محيط زيست، وزارت 
نفت، نيرو، كش��ور مكاتبه كرديم. اع��الم كرده ايم با 

توجه به اينكه در مطالعات نشان داده شده است كه 
آلودگي هوا باعث تشديد كوويد ۱۹ و همين طور ابتال 
و مرگ هاي ناشي از اين بيماري مي شود، به هيچ وجه 
مازوت در نيروگاه ها سوزانده نشود، اما گزارش هايي 
رسيده است كه مازوت سوزي انجام مي شود. مازوت 

هم باعث افزايش غلظت آاليندگي هوا مي شود. 
او با اشاره به قانون هواي پاك افزود: قانون هواي پاك 
در سال ۹۶ ابالغ ش��ده است. هدف اين قانون بهبود 
كيفيت هوا در كشور بوده است. اگر از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ 
ميانگين س��االنه غلظت آالينده هايمان را بررس��ي 
كنيم، مي بينيم كه اين قانون هيچگونه تاثيري برروي 
كاهش غلظت آالينده ها نداشته. اين قانون وظايف 
همه دستگاه هاي اجرايي را مشخص كرده است. اما 
به دليل كه اين قانون به درس��تي اجرا نشده، عمال با 
مشكل آلودگي هوا مواجهيم. تقريبا همه ارگان ها به 
وظايفشان در قانون هواي پاك عمل نكرده اند و ناظر 
بر اين قانون نيز سازمان حفاظت محيط زيست است. 
شاهس��وني درارتباط ب��ا مهم تري��ن راهكارهاي 
برون رف��ت از معضل آلودگي هوا در كش��ور گفت: 
سريع ترين اقدامات براي حل بحران آلودگي هوا در 
قانون هواي پاك و آيين نامه هاي آن ذكر شده است 
و اين قانون بايد اجرايي ش��ود. دستگاه ها به دليل 

مواردي چون تحريم قانون را اجرا نمي كنند و باعث 
مي شود كه اين مشكالت را داشته باشيم.  او درپاسخ 
به اين س��وال ك��ه تحريم ها تا چه ان��دازه در اجرا 
نشدن قانون هواي پاك تاثير دارند، افزود: تحريم 
در اجرا نكردن قانون هواي پاك تاثير زيادي دارد. 
به هرحال ما براي اينكه خودروهايمان بروز ش��ود 
نياز داريم كه دانش فني و قطعه وارد شود و بتوانيم 
تجهيزات وارد كنيم. تحريم به اين مس��اله دامن 
مي زند. حتي در بحث سوخت هم اين مشكالت را 

داريم. تحريم اثر دارد اما تنها علت نيست. 
شاهسوني درارتباط با ارتباط ميان آلودگي هوا با شيوع 
بيماري هاي مختلف گفت: تقريبا ده درصد از مرگ ها 
در كشور منتس��ب به آلودگي هواست. بيماري هاي 
مختلفي مانند بيماري هاي قلبي، تنفسي، سرطان ها 
از جمله سرطان ريه همگي با آلودگي هوا ارتباط دارند 
و آلودگي ها با بيماري هاي زيادي مرتبط است كه هم 
مي تواند عامل آن باش��د و هم مي تواند باعث تشديد 
اين بيماري ها بشود. او با اش��اره به هزينه آلودگي 
هوا براي سيستم بهداش��ت و درمان كشور گفت: 
هزينه هاي مرتبط با مرگ و مير ناشي از همه علل 
منتس��ب به آلودگي هوا در كشور در سال ۱۳۹۹ 

برابر با ۴.۳ ميليارد دالر برآورد شده است.

گزارش

خسارت 4  هزار ميليارد دالري آلودگي هوا بر سيستم بهداشت و درمان

فرار از اجراي قانون هزينه گزافي دارد

ركوردزني نارس ترين نوزاد جهان در زنده ماندن
يك نوزاد پس��ر در امريكا كه در ۲۱ هفته و يك روزگي 
بارداري مادرش به دنيا آمد، لقب نارس ترين نوزاد جهان 
كه زنده مانده اس��ت را به خود اختص��اص داده و ركورد 
گينسي زده است. اين نوزاد كه »كورتيس مينس« نام 
دارد و سال گذشته ميالدي )۲۰۲۰( در شهر بيرمنگام در 
آالباماي امريكا به دنيا آمد، هنگام تولد فقط ۴۲۰ گرم وزن 
داشت. اكنون كورتيس يك سال و چهار ماهه است و به 
گفته موسسه ركورد هاي جهاني گينس، ركورد جديدي 
را در ميان نوزادان نارس متولد ش��ده در جهان كه زنده 
ماندند به ثبت رسانده است. مدت بارداري طبيعي به طور 
معمول ۴۰ هفته است و اين درحالي است كه كورتيس 
حدود ۱۹ هفته زودتر به دنيا آمده است. ميشل باتلر، مادر 
اين نوزاد شب ۴ ژوئيه سال گذشته دچار درد زايمان شده 
و به بيمارستان منتقل شد و روز بعد دو قلوهايي را به دنيا 

آورد كه يكي از آنه��ا روز بعد از تولد به دليل نارس بودن 
جان خود را از دست داد. كورتيس را نيز كه شانس زنده 
ماندنش كمتر از يك درصد بود تحت مراقبت هاي ويژه 
قرار دادند. در نهايت اين نوزاد توانست بعد از سه ماه بدون 
كمك دستگاه هاي تنفسي نفس بكشد و در ماه آوريل بعد 

از حدود ۲۷۵ روز از بيمارستان مرخص شد.

نجات ۵4 خودروي گرفتار در كوالك و سيل
رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از 
نجات ۵۴ خودروي گرفتار در كوالك و سيل خبر داد. 
مهدي وليپور درباره بارش هاي اخير، آب گرفتگي ها، 
كوالك و سيل هاي به وقوع پيوسته در كشور گفت: هفت 
استان آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، قم، كردستان، 
گيالن و مازندران تحت تاثير حوادث جوي قرار گرفته اند 
و در اين استان ها به ۵۹۵ نفر امدادرساني شد. او با بيان 
اينكه اين حوادث جوي منجر به مصدوميت يك نفر 
شد كه توسط نيروهاي هالل احمر به مركز درماني 
انتق��ال يافت، گفت: در اين مدت تخلي��ه آب از ۲۴ 
واحد مسكوني نيز در دستوركار قرار گرفت و ۳۷ نفر 
از شهروندان كه گرفتار سيالب شده بودند به مناطق 

امن منتقل شدند. به گفته وليپور در اين عمليات ها 
۱۸۸ نيروي ام��دادي جمعيت هالل احمر در حال 
خدمت رساني به مردم هستند و موفق به نجات ۵۴ 

دستگاه خودروي گرفتار در سيل و كوالك شدند.
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