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 تجربه جديد 
بورس تهران

ضرر اينترنت طبقاتي از 
نفعش بيشتر است 

 اعتماد به نفس كودك تان 
را تقويت كنيد

طب��ق ابالغيه جدي��د بانك 
مركزي سود باالتر از ۲۰ درصد 
به ش��رط ماندن پول در يك 
سال است و در غير اين صورت 
نمي تواند س��ود بيشتر از ۲۰ 
درصد بگي��رد كه اين تصميم 
آقاي فرزي��ن گامي رو به جلو 
محسوب مي شود. با اين حال 
اما ضع��ف دوران آقاي صالح آب��ادي در رها كردن نظام 
بانكي و تشويش در سودهاي بانكي پوشش داده شده و 
اين نظام مند كردن نرخ بهره گام رو به جلويي است. يكي 
از مهم ترين عوامل ريزش بازار س��ود بانكي بوده است. 
همچنين متهم خروج پ��ول از بورس و صندوق هايي با 
درآمد ثابت هم نرخ هاي باالي س��ودي بود كه در نظام 
بانكي بي ضابطه پرداخت مي شد. حاال اميدواريم با اين 
بخشنامه جلوي اين بي نظمي ها در پرداخت سود بانكي 

گرفته شود.
از سوي ديگر اما نرخ ارز نيمايي و سياست تثبيت آن به 
ضرر بازار سرمايه به خصوص شركت هاي صادرات محور 
است. در حال حاضر بازار با سيگنال هاي مثبت و منفي 
همراه اس��ت. با اين حال به نظر مي رس��د سياست هاي 
كلي دولت نس��بت به بازار بعد از گذشت يك سال و نيم 
تغييرات مثبتي داشته است. اين اميدواري در بين فعاالن 
بازار سرمايه وجود دارد كه سياست هاي اشتباه طي اين 
يك س��ال و نيم تغيير كرده باشد و شاهد افتادن اقتصاد 
در ريل صحيح باشد. سقف شكني شاخص بورس وابسته 
به ۴ عامل است. نخست در بحث قيمت گذاري دستوري 
گش��ايش هايي را مش��اهده كنيم. عام��ل دوم نرخ ارز 
نيمايي و مساله تثبيت آن است كه مي تواند شركت هاي 
صادرات محور را با چالش روبرو كند. عامل سوم نرخ بهره 
است كه اگر مصوبه اخير بانك مركزي به معناي واقعي در 
خصوص نرخ بهره اجرايي شود مشكلي از اين بابت نخواهد 
بود. عامل چهارم در رشد بورس اليحه بودجه است. اگر 
اين ۴ عامل همسو با هم به نفع بازار سرمايه جلو بروند، بازار 
پتانسيل قابل توجهي براي حركت دارد و دولت مي تواند از 
بازار سرمايه در جهت مهار نقدينگي و كنترل تورم استفاده 
ادامه در صفحه 6 كند.  

اينترنت طبقات��ي ايده و اقدام 
نادرستي است و اينكه گروهي 
از كاربران را جدا كنيم، به اين 
معنا كه به اينترنت متفاوتي نياز 
دارند، درست نيست. به عقيده 
شخصي تنها گروه كاربران كه 
مي توانند جدا شوند، كودكان 
هس��تند كه البته با تشخيص 
والدين مي توانند اينترنت محدود شده اي براي كودكان 
تهيه كنند و اين امر از نظر من موجه است. اما در نظر گرفتن 
اين طرح به جز كودكان، براي برنامه نويس��ان، اس��اتيد 
دانشگاه و دانشجويان و ساير گروه ها مشكالت متعددي 
دارد و از نظر اجتماعي داراي اشكاالتي است و حس بدي 
به مردم منتقل مي كند و هم در عمل راه دور زدن آن باز 
خواهد بود. به  طور مثال با اختصاص آن به دانشجويان، 
همه تالش مي كنند به اينترنت دانشجويان متصل شوند 
و چون محدوديت غيرمنطقي است به صورت مداوم دور 
زده مي شود؛ پيش از اين هم در بخش هاي مختلف گفته 
بودند به شركت ها، دانشجويان و اساتيد دانشگاه اينترنت 
پرسرعت داده مي ش��ود. بنابراين اين طرح جدا از اينكه 
اثرات اجتماعي دارد، از نظر فني هم به راحتي قابل اجرا 
نيست. چه كسي مي تواند اينترنت فردي كه به عنوان مثال 
برنامه نويس بوده و در خانه كار مي كند را چك و بررسي 
كند كه چه افراد ديگري از اين اينترنت استفاده مي كنند؟ 
بنابراين اين  نوع روش ها مناسب نيست و بايد ديد در ساير 
كشورها هم انجام شده است يا خير؟ نمي توان گفت ما 
ايده اي داريم كه در هيچ كجاي دنيا انجام نشده است. به 
صورت كلي اين گونه اقدامات منطقي نبوده و در نهايت به 
شكست محكوم مي شود. اگر مي شود اينترنت باكيفيت 
را ارايه كرد كه تحريم ها را دور بزند، چه اشكالي دارد آن را 
در اختيار همه مردم قرار داد؟ مگر سايت هايي كه اكنون 
تحريم هس��تند، س��ايت هاي بدي اند؟ اگر سايت هايي 
هستند كه همه مردم به آن نياز دارند، پس اينترنتي را ارايه 
بدهيم كه همه بتوانند به آن سايت هاي تحريمي متصل 
شوند. هر تبعيضي دو بعد دارد؛ به  طور مثال زماني كه به 
برخي افراد ارز ۴۲۰۰ توماني داده مي شود، يك مساله اين 
ادامه در صفحه 6 است كه از...  

نداش��تن اعتماد به نفس و حرمت نفس مي تواند افراد با مش��كالت 
بي شماري در زندگي اجتماعي و فردي مواجه كند. مساله اينجاست 
كه اگر مي خواهيم فرزندان مان زندگي خوبي داش��ته باشند بايد از 
كودكي در تقويت اعتماد به نفس و حرمت نفس آنها كوش��ا باشيم. 
اولين خطري كه فرزندان ما تهديد مي كند به ويژه اگر از حرمت نفس 
پاييني برخوردار باشند، استفاده از مواد مخدر است. نوجواني كه در 
كودكي سركوب شده، اعتماد به نفس و حرمت نفس او از سوي والدين 
و اطرافيان تضعيف شده يا هيچ كوششي براي تقويت آن نشده است، 
به راحتي مي تواند در معرض خطر استفاده از چنين موادي قرار بگيرد. چرا كه اين فرد ياد نگرفته 
به ديگران »نه« بگويد و فكر مي كند با گفتن اين كلمه تمام ارتباط ها و دوستي هايش را از دست 
مي دهد و به فردي تنها تبديل مي شود. اما سوال اينجاست كه با چه روش هايي مي توانيم اعتماد 
به نفس فرزندان مان را افزايش دهيم؟ كار س��ختي نيست، همين كه شما سعي كنيد به جاي 
گفتن جمله هاي دستوري به كودك خود با جمالتي ماليم تر خواسته هاي خود را از او بيان كنيد، 
همين كه به فرزند خود براي انجام كارهاي مختلف در يك روز فشار مضاعف وارد نكنيد تمام 
اينها مي تواند در تقويت اعتماد به نفس و عزت نفس كودكان تاثيرگذار باشد. اما مساله مهم ديگر 
دوري از تمسخر است. تمسخر نه تنها به اعتمادبه نفس آسيب مي زند بلكه عزت نفس كودك را 
نيز خدشه دار مي كند. گاهي والدين مدام در حال برچسب زدن به كودك شان هستند؛ زماني كه 
كودك دستخط خوبي ندارد، منظم نيست يا به دليل اختالل يا رشد غضروفي زمين مي خورد، 
با برچسب هايي مثل دست و پا چلفتي، بي نظم و... كودك را تمسخر مي كنند. اينگونه رفتارهاي 
تمسخرآميز باعث مي شود تا كودك احساس بي ارزشي كند؛ درنتيجه عزت نفس كودك از بين 
مي رود و درجايي كه عزت نفس وجود نداشته باشد، اعتمادبه نفسي وجود نخواهد داشت و اگر 
هم اعتمادبه نفس وجود داشته باش��د، آن اعتمادبه نفس كاذب است و به سرعت فرومي ريزد. 
اما مساله مهم تر اين است كه فقط والدين در پرورش اعتماد به نفس كودك نقش ندارند، بلكه 
معلم و سيستم آموزشي نيز در اين زمينه نقش بسزايي دارد. به همين خاطر است كه بارها و بارها 
گفته شده براي استخدام معلم ها بايد شرايط روحي و رواني اين افراد مورد بررسي قرار بگيرد، 
به خصوص معلم هايي كه قرار است با كودكان پيش دبستاني و دبستاني سر و كار داشته باشند، 
بايد بسيار احساس مسووليت كنند. يكي از مواردي كه در سيستم آموزشي مي تواند اعتماد به 
نفس كودك را از بين ببرد، سيستم رقابتي است. در واقع سيستم رقابتي وقتي صحيح است كه 
همه افراد ازنظر استعداد و سطح هوشي يكسان باشند لذا زماني كه سطح هوش دانش آموزان با 
يكديگر متفاوت است، برقراري سيستم رقابتي برخالف عدالت است و باعث مي شود تا كودك 
مدام خودش را با ديگر دانش آموزاني كه از سطح هوش بااليي برخوردارند مقايسه كند. درنتيجه 
اين مساله منجر به سلب اعتمادبه نفس در دانش آموز مي شود. به هر حال نبايد فراموش كنيم كه 
رفتارهاي آسيب زننده اي مثل دستور، هشدار، تهديد و تمسخر كه از طرف والدين باعث سلب 
اعتمادبه نفس كودك مي شود، از طرف معلم و سيستم آموزشي نيز مي تواند بر اعتمادبه نفس 
كودك تأثيرگذار باش��د. رفتارهاي آس��يب زننده از طرف والدين در سنين زير 7 سال، بسيار 
اثربخشي بيشتري دارد و نقش والدين را پررنگ تر مي كند اما رفتارهاي آسيب زننده از طرف 
ادامه در صفحه 6 معلم و با قرار گرفتن كودك در... 

كوثر اشرفيمحمد كشوريهمايون دارابي
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به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبازارسرمايهبررسيميكند

 چرا زنان نقش كمتري 
در اقتصاد دارند؟

كسرينداريم،نقدينگيكمشده
سرمايهگذاريمثبتاست

گزارش مثبت 
 خاندوزي

 از اقتصاد ايران

تصادفاتعراق3.5برابرايران
كشتههانصفايران!

عملكردبازارارزهايديجيتال
درسال۲۰۲3چگونهخواهدبود؟

ضرر دو تريليون دالري 
ميليونرهاي بيت كوين

 كنايه دو مقام 
به خودروسازان

رمزارز بيت كوين طي سال گذشته شاهد سقوط بزرگي بوده است كه سرمايه گذاران كريپتو را با 
نااميدي و عدم اطمينان نسبت به آينده سرمايه گذاري هاي خود در اين زمينه مواجه كرده است بر 
اساس آمار، ميليونرهاي بيت كوين طي يك سال گذشته 7۳ درصد كمتر شدند زيرا ضرر ارزهاي 
ديجيتال در س��ال ۲۰۲۲ به بيش از دو تريليون دالر رس��يد.  در نوامبر ۲۰۲۱ ارزش بازار ارزهاي 
صفحه 6 را بخوانيد ديجيتال سه تريليون دالر بود، زماني كه بيت كوين در...  

»خودروهاي تيبا يك و دو، س��اينا، پژو۴۰5 و سمند« از جمله خودروهايي هستند كه 
توليد آنها متوقف شده و حال به گفته متولي استاندارد، هريك از خودروهاي توليدي ديگر 
كه استانداردهاي مورد نياز در آنها رعايت نشود، به سرنوشت پنج خودروي مذكور دچار 
مي شوند و توليد آنها متوقف مي شود. اسالم پناه يك بار ديگر به شركت هاي خودروسازي 
اولتيماتوم داده و گفته كه بايد همگي به قوانين اس��تاندارد خودرو پايبند باشند و براي 
نظارت بر استاندارد با هيچ خودروسازي تعارف نداريم و رعايت قوانين اجباري است. او 
دراظهاراتي ديگر گفته كه سازمان استاندارد خطوط قرمزي را در حوزه استاندارد كاالها 
براي خود ترس��يم كرده كه تحت هيچ شرايطي از آن كوتاه نمي آيد چراكه كيفيت كاال 
و خدمات، حق الناس اس��ت و رضايت مردم در اولويت قرار دارد. رييس س��ازمان ملي 
استاندارد از احتمال توقف توليد خودروهاي بيشتر خبر داد و متذكر شده كه حوزه قطعات 
خودرو رها ش��ده و حتي خودروي نويي كه از كارخانه بيرون مي آيد، دو تا سه ماه بعد به 
صفحه 7 را بخوانيد هر دليلي نياز به تعمير و تغيير دارد.   

يكچرخهاقتصاديمعيوب
در»كفخيابان«؛چهكسانيسودميكنند؟

وزارتراهبه۲پلتفرم
انتشارآگهيمسكناخطارداد

 كودكان ارزان ترين 
نيروهاي كار

 25 هزار كالهبرداري 
پيش فروش آپارتمان

صفحه 8    
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صفحه 5

در ش��رايطي كه با نزديك ش��دن به هفته هاي پاياني 
سال، نه خبري از اليحه بودجه ش��ده و نه دولت زمان 
دقيقي را براي تحويل برنامه هفتم توسعه ارايه مي كند، 
همچنان ساكنان پاستور اصرار دارند كه از اوضاع رو به 
بهبود اقتصاد سخن بگويند و البته آمارهايي را نيز ارايه 
كنند كه بعضا حتي با گزارش هاي رسمي ساير نهادهاي 
دولتي نيز همخواني ندارد. براي مثال در ماه هاي گذشته، 
بارها مقامات دولتي از اين گفته اند كه تورم كاهش پيدا 
كرده و حتي درصد اين كاهش را ۲۰ درصد دانسته اند 
اما گزارش هاي مركز آمار نشان مي دهد كه تورم ساالنه 
كه در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم حدودا ۴۴ درصد 
بوده، در آذر ماه به ۴5 درصد رسيده و در بهترين حالت 
مي توان گفت كه دولت در اين زمينه هيچ اقدام موثري 
نكرده است. تورم نقطه به نقطه نيز همچنان در مرز 5۰ 
درصد قرار دارد و در اين حوزه نيز با توجه به گزارش هاي 

مركز آمار، تغيير كاهشي خاصي ثبت نشده است.

در كنار آن، اقتصاد كشور بيش از هر حوزه ديگري خود را در 
زندگي روزانه مردم نشان مي دهد. آخرين گزارش وزارت 
تعاون نشان مي دهد كه نزديك به يك سوم از جامعه ايران 
زير خط فقر قرار گرفته و بخش مهمي از اين گروه حتي 
در تامين كالري هاي روزانه در برنامه غذايي نيز با مشكل 
مواجه هستند. از سوي ديگر قيمت ارز در دولت سيزدهم 
افزايش قاب��ل توجهي را تجربه كرده و ب��ا وجود تغيير و 
تحوالت در بانك مركزي، همچنان در حدود ۴۰ هزار تومان 
معامله مي شود. افزايش جدي قيمت طال، خودرو و مسكن 
نيز باعث ش��ده بخش قابل توجهي از جامعه عمال توان 
خريد خود را در اين بازارها از دست بدهند و چه طرح هايي 
مانند آزادسازي واردات خودرو و چه برنامه ساخت چهار 
ميليون واحد مسكوني هيچ يك نتوانسته اند مانع روند 
افزايش قيمت بشوند. در حوزه مذاكرات هسته اي نه تنها 
جمع بندي صورت نگرفته كه حتي در هفته هاي گذشته 
صفحه 2 را بخوانيد از سرگيري مذاكرات نيز در...  

رقيه ندايي|
مقاله با پيروي از نظرات لوساردي و ميچل )۲۰۱۴( سواد مالي را به 
عنوان توانايي افراد براي پردازش اطالعات اقتصادي و تصميم گيري 
آگاهانه در مورد برنامه ريزي مالي، انباشت ثروت، بدهي و حقوق 
بازنشستگي تعريف مي كند، بنابراين در راستاي اين رشته از ادبيات، 
مقاله به سواد مالي به عنوان دانش موردنياز براي تصميم گيري مالي 
آگاهانه نگاه مي كند. مهم ترين يافته مقاله بررسي و نشان دادن اين 
مساله است كه دانش مالي زنان ناچيز نيست بلكه اين اعتمادبه نفس 
پايين است كه باعث از كار افتادن قوه دانش مالي مي شود، با اين حال 
شايد يكي از مهم ترين داليل اعتمادبه نفس پايين درميان زنان، 
ساير شكاف هاي جنسيتي باش��د كه در طول تاريخ با آن مواجه 
بوده اند. در يك آزمايش مقاله، وقتي به س��وال ارزيابي درك بهره 
مركب كه ساده ترين سوال است نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم 
كه مردان بيش��تر از زنان پاسخ درست مي دهند )۹۱/۹ درصد در 
مقابل ۸۴/۴درصد(. شكاف جنسيتي براي اين سوال 7/5 درصد 
است. زنان اغلب پاسخ نادرس��ت مي دهند، اما تعداد بيشتري از 
زنان پاسخ      هاي »نمي دانم« را انتخاب مي كنند. در آزمايشي ديگر 
همين سوال اين بار بدون گزينه »نمي دانيم« مطرح مي شود. تعداد 
پاسخ هاي صحيح به ۹۴/7 درصد براي مردان و ۹۱/۲ درصد براي 
زنان افزايش مي يابد. تعداد پاسخ هاي نادرست نيز افزايش مي يابد، 

با اين حال به طور كلي تفاوت جنسيتي به نصف كاهش مي يابد.
همچنين زنان به طور متوس��ط داراي مقادير كمت��ري از ثروت 
هستند. آنها همچنين محافظه كارانه تر سرمايه گذاري مي كنند. 
به عنوان مثال، آنها كمتر احتمال دارد سهام داشته باشند و بيشتر 
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايه گذاري مي كنند و با توجه به 
بحران فعلي ناشي از همه      گيري كوويد -۱۹، مشخص شد كه زنان 
از نظر مالي نيز شكننده      تر هستند. به عنوان مثال، آنها نسبت به 
توانايي خود براي مقابله با شوك مالي كمتر اطمينان دارند. رشته 
ديگري از ادبيات رابطه بين جنسيت و دسترسي به خدمات مالي 
رسمي را بيشتر در كشورهاي درحال توسعه بررسي مي كند. در اين 
كشورها دسترسي به خدمات مالي رسمي، مانند اعتبار و وسايل 

پس انداز، براي كارآفريني و رشد شركت ها بسيار مهم است. كالپر 
و پاركر شكاف جنسيتي در دسترسي به اعتبار را بررسي كردند و 
دريافتند كه در مقايسه با مردان، زنان كمتر به نهادهاي مالي رسمي 
دسترسي پيدا مي كنند و با نرخ هاي بهره غير رسمي باالتري مواجه 
مي شوند. آسيدو و همكاران )۲۰۱۳( دسترسي به تامين مالي را در 
۹۰ كشور درحال توسعه مطالعه كردند و دريافتند كه در مقايسه 
با شركت هاي داراي مالكيت مردانه، شركت هاي زنانه از نظر مالي 
محدودتر هستند.  نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهد 
اما طبق آمارهاي رسمي اين گروه سهمي اندكي از بازار اشتغال و 
كار دارند. آن طور كه داده هاي مركز آمار ايران نش��ان مي دهد، در 
تابستان ۱۴۰۱ نرخ بيكاري زنان ۱7.۲ درصد بود، در حالي كه نرخ 
سهم مردان از اين شاخص تنها 7.۳ درصد است. يعني جمعيت 
زنان بيكار حدود ۲.5 برابر مردان بيكار است. بر اساس آخرين آمار، 
مركز آمار نسبت اشتغال زنان در تابستان امسال به ۱۱.۳ درصد 
رسيده؛ در حالي كه نرخ مشاركت مردان در بازه زماني مذكور 6۳.۴ 
درصد بوده است.  برخي از فعاالن اجتماعي و سياسي علت كاهش 
سهم زنان از اشتغال را سياست هاي كشور بيان مي كنند و برخي 
ديگر مي گويند به واسطه بيماري كرونا بسياري از زنان خانه نشين 
شدند و پس آن عالقه ديگري به شاغل بودن نداشتند؛ اين درحالي 
است كه برخي از كارشناسان عقيده دارند كه سياست هاي جديد 
باعث ش��ده كه سهم زنان از اشتغال كشور كاهش پيدا كند و اين 
يعني خانه نشين شدن بيشتر زنان. كاهش سهم زنان از اشتغال 
كش��ور مي تواند روي اقتصاد خانوارها نيز تاثيرگذار باشد چراكه 
بسياري از اين زنان يا سرپرس��ت خانواده هستند يا اينكه نقش 
مهمي در تامين هزينه هاي خانوار خويش دارند. اين كاهش سهم 
باعث ضربه خوردن به ماهيت اقتصادي خانوارها مي شود. بر اساس 
آمار منتشر شده زنان شاغل زمان بيشتري براي آموزش اقتصاد 
مي گذارند و كاهش سهم زنان در اشتغال مي تواند آموزش اين افراد 
را كمتر در نتيجه سهم آنها را در سرمايه گذاري در بازارهاي مالي 
كاهش مي يابد. البته برخي از كارشناسان مي گويند اشتغال رابطه اي 
ادامه در صفحه 4 با آموزش هاي اقتصادي ندارد و...  



در ش��رايطي كه با نزديك ش��دن به هفته هاي پاياني 
سال، نه خبري از اليحه بودجه ش��ده و نه دولت زمان 
دقيقي را براي تحويل برنامه هفتم توسعه ارايه مي كند، 
همچنان ساكنان پاستور اصرار دارند كه از اوضاع رو به 
بهبود اقتصاد سخن بگويند و البته آمارهايي را نيز ارايه 
كنند كه بعضا حتي با گزارش هاي رسمي ساير نهادهاي 
دولتي نيز همخواني ندارد. براي مثال در ماه هاي گذشته، 
بارها مقامات دولتي از اين گفته اند كه تورم كاهش پيدا 
كرده و حتي درصد اين كاهش را 20 درصد دانسته اند 
اما گزارش هاي مركز آمار نشان مي دهد كه تورم ساالنه 
كه در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم حدودا 44 درصد 
بوده، در آذر ماه به 45 درصد رسيده و در بهترين حالت 
مي توان گفت كه دولت در اين زمينه هيچ اقدام موثري 
نكرده است. تورم نقطه به نقطه نيز همچنان در مرز 50 
درصد قرار دارد و در اين حوزه نيز با توجه به گزارش هاي 

مركز آمار، تغيير كاهشي خاصي ثبت نشده است.
در كنار آن، اقتصاد كشور بيش از هر حوزه ديگري خود را در 
زندگي روزانه مردم نشان مي دهد. آخرين گزارش وزارت 
تعاون نشان مي دهد كه نزديك به يك سوم از جامعه ايران 
زير خط فقر قرار گرفته و بخش مهمي از اين گروه حتي 
در تامين كالري هاي روزانه در برنامه غذايي نيز با مشكل 
مواجه هستند. از سوي ديگر قيمت ارز در دولت سيزدهم 
افزايش قاب��ل توجهي را تجربه كرده و ب��ا وجود تغيير و 
تحوالت در بانك مركزي، همچنان در حدود 40 هزار تومان 
معامله مي شود. افزايش جدي قيمت طال، خودرو و مسكن 
نيز باعث ش��ده بخش قابل توجهي از جامعه عمال توان 
خريد خود را در اين بازارها از دست بدهند و چه طرح هايي 
مانند آزادسازي واردات خودرو و چه برنامه ساخت چهار 
ميليون واحد مسكوني هيچ يك نتوانسته اند مانع روند 
افزايش قيمت بشوند. در حوزه مذاكرات هسته اي نه تنها 
جمع بندي صورت نگرفته كه حتي در هفته هاي گذشته 
از س��رگيري مذاكرات نيز در هاله اي از ابهام قرار گرفته و 
همين موضوع افق اقتصاد ايران را همچنان نامعلوم نگه 
داشته است. در چنين بستري براي جامعه حتي مشخص 
نيست كه دولت و مجلس چه برنامه اي را براي آينده تدارك 

ديده اند و همين موضوع شرايط را دشوار كرده است.
در چنين بستري، اصرار دولت بر خوب بودن اوضاع و البته 
بهبود وضعيت در بسياري از شاخص ها براي بخش مهمي 
از مردم بي معنا شده است، هرچند اين واكنش جامعه به 
نظر مي رسد كه بر روي اعضاي كابينه تاثير چنداني ندارد 
و نشست خبري روز گذشته احس��ان خاندوزي – وزير 
اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت سيزدهم – به خوبي 
اين موضوع را نشان مي دهد. او در بخشي از اين نشست به 
بودجه امسال و البته اليحه بودجه سال آينده پرداخت و از 
آرام بودن اوضاع در هر دو حوزه گفت. خاندوزي گفت: در 
حوزه عملكرد بودجه اي ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار ميليارد 
تومان درآمد داشتيم كه ۸۸ درصد عدد مصوب است و نيز 
۶۳ درصد بيش از رقم مشابه سال گذشته است كه كمك 
مي كند درآمد پايدار افزايش يابد. وزير اقتصاد ادامه داد: 
همچنين ناترازي هاي بودجه به كمترين عدد در سال هاي 
گذشته رسيده است و اس��تقراض دولت از محل انتشار 
اوراق ۳۳ هزار ميليارد تومان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل كاهش يافته است و در عين حال 2۶ برابر مدت مشابه 
سال قبل فروش سهام شركت هاي دولتي را داشته است. 
با موافقت رهبري براي كاهش ۱0 درصدي سهم صندوق 
توسعه ملي 2۸ هزار ميليارد تومان به طرح هاي عمراني و 
سرمايه گذاري اختصاص مي يابد. وي افزود: كسري بودجه 
امسال تا پايان ۹ ماهه به حداقل رسيده و ميزان استفاده 
از تنخواه گردان خزانه نيز براي اولين بار صفر شده است و 
تا پايان سال نيز كسري بودجه صفر خواهد شد. تحركات 
خوبي در حوزه توليد و سرمايه گذاري صورت گرفته است.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با توجه به اينكه اليحه 
بودجه ۱402 نهايي شده است، در اين  اليحه با ۹۸0 هزار 
همت منابع و مصرف عمومي مواجه خواهيم بود كه اگر 
درآمد اختصاصي به آن اضافه شود بودجه عمومي به بيش 
از 2000 همت خواهد رسيد. خاندوزي گفت: ۳۶0 هزار 
ميليارد تومان يارانه نقدي و ۱04 هزار ميليارد تومان يارانه 
نان هم داريم كه به سبد معيشتي خانوارها بازمي گردد 
و هفت واحد درصد كاهش نرخ مالياتي را داريم و نيز ۱5 
هزار ميليارد كمك به صندوق تثبيت بازار سرمايه را در 
نظر گرفته ايم. قريب به ۱5 هزار ميليارد تومان هم برآورد 
سرمايه گذاري شركت هاي دولتي در سال آينده است. 
سخنگوي اقتصادي دولت در رابطه با كسري بودجه ۳۶0 
هزار ميلياردي گفت: طبق اطالعاتي كه وجود دارد، اصال 
چنين برآوردي نداريم و اين عدد غير دقيق است. البته 
در كنار اين نقاط مثبت در هفته هاي گذشته با مشكالتي 
هم  مواجه بوديم. ادامه نوس��انات در بازار غيررسمي در 
حوزه ارز موضوعي است كه با جديت پيگيري مي شود و 
به سمت ثبات خواهيم رفت. در حوزه برخي كاال هم كه 
سبد خوراك خانوارها است كه مجدد نوساني ايجاد شده 
و وزارتخانه زيربط در حال پيگيري اس��ت. خاندوزي در 
پاسخ به پرسش��ي درباره ارسال اليحه بودجه ۱402 به 
مجلس و اعالم وصول نشدن آن و تاكيد مجلس بر ارسال 
اليحه برنامه هفتم در وهله نخست، تاكيد كرد: جزييات 
باقيمانده بودجه سال آينده فردا به مجلس ارايه مي شود. 
دولت اليحه بودجه ۱402 را بر اساس درخواست اوليه 

مجلس مصوبه اي كه شوراي نگهبان در مورد اعداد كلي 
و جداول تصويب كرد، به مجلس ارس��ال كرد؛ در مورد 
جداول و جزييات ه��م با توجه به اينكه طبق آيين نامه 
داخلي مجلس متقاضي بود كه اين بخش هم ارسال شود، 
اميدوارم اين موارد و جزييات باقيمانده فردا صبح در جلسه 
هيات دولت مصوب و رسما به مجلس ارسال شود كه به 
اين ترتيب در اين زمينه كار خاتمه يافته است. اميدواريم 
با همكاري مجلس اليحه بودجه به سرعت در مجلس 
بررسي شود و اليحه برنامه هفتم كه در هفته هاي آينده 
در دولت مصوب مي شود، پس از تكميل فرآيند تصويب 

در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.
سخنگوي اقتصادي دولت درباره تهيه اليحه دوفوريتي 
س��اماندهي كولبران در دولت، گف��ت: كولبري موضوع 
پيچيده اي در مناطق مرزي است كه ذينفع آن شبكه هاي 
سازمان يافته اي از توزيع كاالهاي خارجي هستند كه در 
مركز اقتصاد كشور قرار دارند اما صرفًا بار اجرا و عمليات 
آن بر دوش مرزنش��ينان اس��ت. دول��ت اليحه اي تحت 
عنوان س��اماندهي و نظارت بر تجارت مرزي كولبري و 
ملواني به مجلس ارسال كرد كه در اين اليحه دوفوريتي 
پيش بيني هاي الزم براي حل مشكل چندين ساله كولبران 
صورت گرفته است. شفاف كردن و رصدپذير كردن واردات 
كولبري و كاه��ش مبادالت غيررس��مي از ويژگي هاي 
آن است. با رس��ميت يافتن واردات، مشكل شوتي ها در 
جاده هاي كشور نيز حل و فصل مي شود. همچنين تنها 
ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي ش��ود و تمام درآمدهاي 
وصولي از اين محل، فقط صرف توسعه اقتصادي، تقويت 

بازارچه ها و زيرساخت هاي مناطق مرزنشين مي شود.
در كنار آرامش اعالمي از سوي خاندوزي در حوزه بودجه، 
وزير اقتصاد همچنين از بهبود وضعيت در چند بخش 
ديگر نيز گفت كه شايد مهم ترين آن، مثبت شدن شاخص 
سرمايه گذاري باشد. سخنگوي اقتصادي دولت با تاكيد بر 
اينكه يكي از مهم ترين  متغيرهايي كه در سال هاي گذشته 
اجازه رشد توليد كشور را نمي داد، كاهش سرمايه گذاري ها 
در كشور بوده است، اظهار كرد: در دولت قبل با كاهش 

سرمايه گذاري و در برخي سال ها با كاهش  ميزان سرمايه 
در كشور مواجه بوديم. اين  مش��كل در شش ماهه اول 
دولت س��يزدهم همچنان وجود داش��ت و اين  كاهش 
سرمايه گذاري ها ادامه يافت ولي در شش ماهه اول امسال 
۳.۹ درصد افزايش س��رمايه گذاري را شاهد بوديم و در 
تابستان ۷.۳ درصد افزايش سرمايه گذاري رخ داده است. 
به گفته او، نرخ بيكاري در تابستان به ۸.۹ درصد كاهش 
يافته بود. سرمايه گذاري در ماشين آالت به ۱5 درصد در 
شش ماهه نخست امسال رسيده و در حوزه ساختمان كه 
فصل هاي متعددي منفي بود به ۳.۹ درصد افزايش يافته 
است. خاندوزي يادآور شد: در پايان آذرماه امسال ميزان 
رشد نقدينگي كشور ۳۳.4 درصد در دوره ۱2 ماهه بوده 
اس��ت كه اين عدد هفت درصد كمتر از ماهي است كه 
دولت شروع به كار كرد و يك درصد كمتر از ماه پيش از 
خود است كه نشان مي دهد انضباط پولي و كنترل هاي 
بانك  مركزي از طرف تقاضا هم  كمك  مي كند كه يكي از 

موتورهاي مهم  تورم  در كشور را مديريت كنيم.
خاندوزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امتناع بانك ها از 
پرداخت تسهيالت به دليل كنترل رشد نقدينگي است، 
گفت: هيچكدام از الزام��ات بانك مركزي براي ترازنامه 
بانكي كشور مجوزي براي اينكه شبكه بانكي از پرداخت 
تسهيالت امتناع كند، نخواهد بود بلكه صرفا اولويت بندي 
و رتبه بندي ها را تغيير مي دهد؛ در سال حمايت از توليد 
حتما س��رمايه در گردش واحده��اي توليدي و تامين 
نيازهاي خانوارها در اولويت شبكه بانكي است. سخنگوي 
اقتصادي دولت در پاسخ به پرسشي درباره پيوستن ايران 
به FATF، گفت: اينكه تبعات انتشار اين خبر چيست را 
از ناشران خبر بايد بپرسيد چون ما نه اين خبر را منتشر 
كرديم و نه بناي اين كار را داشتيم. وزارت اقتصاد مكلف 
شده است با همكاري ساير دستگاه ها از جمله وزارت امور 
خارجه و دس��تگاه هاي اقتصادي و امنيتي اين موضوع 
را بررسي كند. هنوز اعالم موضعي از سمت وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت و 
پيشنهادي كه به دولت ارايه شود در مراجع عالي نظام 
براي تصميم گيري ارايه مي ش��ود و پس از طي مراحل 
توسط همين مراجع اعالم نتيجه خواهد شد. وزير اقتصاد 
همچنين درباره طرح ماليات بر عايدي سرمايه، اظهار 
كرد: ماليات بر عايدي سرمايه با هدف كنترل سوداگري 
و نه كسب درآمد تهيه شده است؛ واقعيت اين است كه 
ماليات بر سوداگري و داللي با هدف تنظيم گري رفتارهاي 
نامطلوب اقتصادي تهيه شده و به عنوان پايه درآمدي 
مطرح نبوده است. هدف و اولويت دولت و مجلس در طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه اين است كه دولت هيچ درآمدي 
از اين محل نداشته باشد و هيچ كس باهدف سوداگري 
اقدام ب��ه خريد و فروش دارايي نكند. مس��ووالن دولت 
پيش از اين وعده داده بودند كه در بهار سال آينده، مردم 
نخستين نشانه ها از بهبود وضعيت را تجربه خواهند كرد و 
تاكيد چندباره وزير اقتصاد بر بهبود شرايط در بسياري از 
شاخص هاي اقتصادي نيز احتماال بايد خود را در زندگي 
مردم ثابت كنند، موضوعي ك��ه بايد ديد آيا در ماه هاي 
آينده از راه خواهد رسيد يا همچنان دنياي اقتصادي مردم 
و دولت، با تفاوتي بزرگ به حيات خود ادامه خواهند داد. 
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تاكيد رييس جمهور بر حمايت 
از فعاليت هاي دانش بنيان

دومين جلسه شوراي راهبري فناوري ها و توليدات 
دانش بنيان عصر امروز سه ش��نبه به رياس��ت سيد 
ابراهيم رييسي تشكيل شد. در اين جلسه با موافقت 
رييس جمه��ور و تصوي��ب هيات امن��اي صندوق 
نوآوري و ش��كوفايي، ميزان سرمايه اين صندوق در 
طول سال به مبلغ ۱00 هزار ميليارد تومان افزايش 
ياف��ت تا صرف حمايت از تامين مالي ش��ركت هاي 
دانش بنيان شود. گزارش روند اجراي قانون جهش 
توليدات دانش بنيان مبتني بر تصويب ۱۱ آيين نامه 
تكليفي در هيات دولت نيز در اين جلسه ارايه شد. در 
ادامه جلسه دستورالعمل هاي مرتبط با اعتبار مالياتي 
بخش تحقيق و توسعه، اعتبار مالياتي سرمايه گذاري 
مش��ترك بانكي و صندوق نوآوري و ش��كوفايي در 
شركت هاي دانش بنيان و منع رقابت بخش دولتي با 
اين شركت ها به تصويب رسيد. رييس جمهور در اين 
جلسه در سخناني بار ديگر بر عزم دولت در حمايت 
از فعاليت هاي دانش بنيان، در راستاي اجرايي سازي 
كامل قانون جهش توليدات دانش بنيان تاكيد كرد 
و گف��ت: هر گونه حمايت از اي��ن بخش در حقيقت 
هزينه نيست، بلكه سرمايه گذاري است. دكتر رييسي 
اظهاركرد: حمايت ها بايد بگونه اي برنامه ريزي شود كه 
به تحول و سرعت بخشيدن به فرآيند اجرايي سازي 
قانون جهش توليدات دانش بنيان در كشور بيانجامد.

خطاكاران را به عاقبت
سلمان رشدي ارجاع مي دهم

سرلشكرحس��ين س��المي با اش��اره به سرنوش��ت 
توهين كنندگان به مقدس��ات مسلمانان تاكيد كرد: 
خطا كاران را به عاقبت سلمان رشدي ارجاع مي دهم. 
به گزارش س��پاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در 
حاشيه مراسم تكريم و معارفه فرمانده قرارگاه قدس 
نيروي زميني س��پاه درباره جس��ارت و اهانت نشريه 
مبتذل شارلي ابدو فرانسه به مقام مرجعيت گفت: آنها 
با ناتواني و نااميدي از اقدامات و توطئه هاي اخير خود 
دس��ت به ارتكاب كارهاي ناجوانمردانه مانند همين 
نشريه شارلي ابدو فرانس��ه زده اند، در واقع براي برهم 
زدن آرامش رواني مسلمانان به مقدسات شان توهين 
مي كنند. فرمانده كل س��پاه با اش��اره به برنامه هاي 
دشمنان براي ايجاد آشوب و تفرقه در كشورمان اظهار 
كرد: اگر دش��من احس��اس كند مي تواند با افشاندن 
بذرتفرقه، آتش درگيري هاي خونين در ايران عزيز را 
فراهم كند يك اش��تباه بزرگ در محاسباتش است و 
همانند ديگر اشتباهاتش با آگاهي مردم شكسته خواهد 
شد، در واقع زحمت ش��ان زياد مي شود و اين زحمت 
نتيجه اي را هم برايش��ان ندارد. سرلشكر سالمي در 
تبيين سرنوشت خطاكاران و توهين كنندگان به مقام 
مرجعيت خاطرنشان كرد: فرانسوي ها و مديران اين 
موسسه را به سرنوشت سلمان رشدي ارجاع مي دهم؛ 
با مس��لمانان بازي نكنيد، سلمان رشدي سي و چند 
سال پيش به قرآن و پيامبر اسالم اهانت و جسارت كرد 
و در مخفيگاه هاي مخوف پنهان شد. وي با بيان اينكه 
بعد از سال ها يك جوان مسلمان انتقام غيرتمندانه اي 
از سلمان رش��دي گرفت و در امان نماند گفت: او االن 
كجاس��ت ؟ چه وضعيت دارد ؟نمي دانيم ! شايد اين 
جوان رشيد را به شهادت برسانند يا رسانده باشند؛ اما 
واقعيت اين است كه سلمان رشدي ديگر باز نمي گردد.  
سرلشكر سالمي در پايان با اشاره به عاقبت خطا كاران، 
خطاب به آنان تاكيد كرد: االن هم اين اشتباه بزرگ را 
مرتكب شديد اما مسلمانان دير يا زود انتقام خواهند 
گرفت و ممكن است شما انتقام گيرندگان را بازداشت 
كنيد اما مردگان ديگر زنده نمي شوند، اين درسي است 
براي آنان تا بدانند ديگر در هيچ نقطه عالم كسي جرات 

توهين به مقدسات مسلمانان را نداشته باشد.

بازداشت چهار تيم عملياتي 
سازمان جاسوسي موساد

وزارت اطالعات اعالم كرد: با مجاهدت هاي شبانه روزي 
س��ربازان گمنام امام زمان )عج(، چهار تيم سازمان 
جاسوسي موساد در داخل كشور شناسايي و دستگير 
شدند. در اطالعيه وزارت اطالعات آمده است: » پيرو 
اطالعيه  اول دي ماه اين وزارتخانه در خصوص ضربه 
به چهار تيم عملياتي سازمان جاسوسي - تروريستي 
موس��اد، به اس��تحضار مّلت بزرگ ايران مي رس��اند 
كه ب��ا مجاهدت هاي ش��بانه روزي س��ربازان گمنام 
امام زمان )عج��ل اهلل تعالي فرجه الش��ريف(، تعداد 
تيم هاي شناس��ايي ش��ده به ۶ تيم افزايش يافت. در 
اين ش��بكه تروريس��تي همچنين 2۳ نفر از عناصر 
عملياتي و پشتيباني در استان هاي تهران، اصفهان، 
يزد، آذربايجان غربي و گلس��تان، شناسايي و تاكنون 
۱۳ نفر كه در داخل كش��ور حضور داشتند، دستگير 
و تجهيزات مختلف عملياتي آنها نيز كش��ف و ضبط 
گرديد. سر پل اين ش��بكه با نام مستعار »سيروس« 
در يكي از كشورهاي اروپايي اقامت داشته و از طريق 
شبكه هاي اجتماعي »اينستاگرام« و »واتس آپ« اقدام 
به شناسايي و برقراري ارتباط اوليه با عناصر عملياتي 
داخل كشور مي نمود. طبق آخرين يافته ها، سازمان 
جاسوس��ي - تروريستي موس��اد با هدف بهره گيري 
از فض��اي اغتشاش��ات اخير در برخي نقاط كش��ور، 
درصدد ترور يك مقام نظامي و انجام چندين عمليات 
خرابكاري در شهرهاي بزرگ كشور و نيز انتقال مواد 
منفجره در مقياس باال از مرزهاي دريايي جنوب كشور 
بود كه بحمداهلل كليه عناصر عملياتي و پش��تيباني، 
پيش از هر اقدامي شناسايي و مورد ضربه قرار گرفتند.  
بدين ترتيب اين دومين شكست بزرگ اطالعاتي و 
عملياتي رژيم جعلي و موقت صهيونيستي در كمتر 
از ۶ ماه گذشته بود كه همچون هميشه با پاسخ قاطع 
دالور مردان فداكار و هميش��ه بي��دار حافظ امنيت 

جمهوري اسالمي ايران مواجه شده و خواهد شد.«

تكليف قانوني  تدوين
اليحه بودجه را انجام داده ايم

سخنگوي دولت گفت: دولت تكليف قانوني براي تدوين 
اليحه بودجه انجام داده و اكنون مجلس بايد اعالم وصول 
كند و به زودي قانون برنامه هفتم توس��عه را هم تقديم 
مجلس مي كنيم. علي بهادري جهرمي در پاسخ به اينكه 
تدوين برنامه هفتم توسعه و اليحه بودجه در چه مرحله اي 
هستند، گفت: دولت تكليف قانوني خود را انجام داده و 
تدوين بودجه ساالنه را طبق روال از فروردين و ارديبهشت 
شروع كرده است و باتوجه به موعد قانوني آيين نامه داخلي 
مجلس تحويل مجلس ش��وراي اسالمي داده است. وي 
تاكيد كرد: طبق ايين نامه مجلس اگر در س��الي دولت 
تدوين سياست هاي كلي »قانون برنامه« را هم به عهده 
داشت، بايد سياست هاي كلي آن تا پيش از خردادماه به 
دولت ابالغ شود كه اين امر تا شهريورماه صورت نگرفت 
و دولت بر اس��اس تكليف قانوني خ��ود تدوين بودجه را 
تكميل كرد و تدوين قانون برنامه را هم پس از ابالغ آغاز 
كرد.  بهادري جهرمي تصريح كرد: امسال براي اولين بار ۱۸ 
جلسه كارشناسي قوي براي بررسي قانون بودجه برگزار و 
احكام دايمي بودجه از احكام يك ساله جدا و تقديم مجلس 
شد. وي اضافه كرد: مجلس طرحي را در دستور كار داشت 
كه طبق آن دولت مي تواند فرآيند تقديم بودجه به مجلس 
را دو مرحله اي كند. به اين صورت كه در يك مرحله احكام 
و اعداد كالن و در مرحله بعد جداول تقديم مجلس شود 
و دول��ت بر همين مبنا طرح اوليه را تقديم مجلس كرد. 
سخنگوي دولت در پايان تاكيد كرد: دولت تكليف قانوني 
خود را در خصوص تدوين اليحه بودجه انجام داده است 
و اكنون مجلس بايد اعالم وص��ول كند. به زودي دولت 
قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقديم مجلس خواهد كرد.

افزايش فوق العاده
عائله مندي و حق اوالد

رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اصالح 
فوق العاده هاي مربوط به عائله مندي و حق اوالد در حقوق 
امسال و در راستاي عادالنه سازي پرداخت ها و حمايت از 
قانون جواني جمعيت، گفت: مساله حقوق و دستمزد را 
در يك شب نمي توان درست كرد اما گام به گام اين كار 
را انجام مي دهيم. ميث��م لطيفي معاون رييس جمهور 
افزايش 5۷ درصدي حداقل حقوق در س��ال گذشته را 
يكي از گام هاي دولت سيزدهم در عادالنه سازي پرداخت 
دانست و اظهار كرد: همچنين براي اينكه حداقل هاي 
حقوق را يك مقدار باالتر بياوريم، در آذرماه پيش��نهاد 
ترميم حقوق را داديم كه در دولت تصويب و در مجلس 
نهايي شد. رييس سازمان اداري و استخدامي كشور از 
اصالح فوق العاده هاي مربوط به عائله مندي و حق اوالد 
خبر داد و گفت: ما جزو موافقان و پيگيري كنندگان قانون 
جواني جمعيت هستيم و ان ش��اءاهلل اصالح و افزايش 
فوق العاده عائله مندي و حق اوالد نيز امسال انجام خواهد 
شد. بخشي از كار هم بايد در بودجه پيش بيني شود كه 
ما در بودجه امس��ال پيش بيني هايي انجام داديم. وي 
گفت: در حال حاضر هفت پيشنهاد براي اليحه جامع 
اصالح نظام حقوق و دس��تمزد تهيه و تدوين شده ولي 
تبعات اينها بايستي بر اساس داده هاي ميداني و واقعي 
تحليل شود تا ما بتوانيم به تصميم دقيق تري برسيم. اين 
موضوع نيز يكي ديگر از گام هاي رسيدن به اليحه جامع 
عادالنه س��ازي پرداخت است. لطيفي با تاكيد بر اينكه 
ساز و كارهاي مختلفي براي عادالنه سازي پرداخت ها 
دنبال مي شود، بيان كرد: يكي از اين سازوكارها، اصالح 
آيين نامه هاي موجود است كه اصاًل نيازي به اليحه ندارد و 
برخي از اقدامات بايد در داخل دولت صورت بگيرد. رييس 
سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه ما شوراي حقوق و 
دستمزد را هم فعال كرديم، گفت: طبق گزارش هاي ارايه 
شده، در سال هاي گذشته به صورت ميانگين دو جلسه 
شوراي حقوق و دستمزد در سال تشكيل مي شده، ولي 
ما اكنون در دولت جديد، باالي ۱۸ جلس��ه اين شورا را 
تشكيل داديم. لطيفي برخي ديگر از گام هاي نهايي شدن 
اليحه جامع عادالنه سازي پرداخت ها را اينگونه برشمرد: 
اين اصالحات جزيي بايد صورت بگيرد و تبعات آن را در 
كل سيستم جبران خدمات ببينيم. ما هم زمان سامانه 
حقوق و مزايا را پيگيري مي كنيم كه اتفاق بيفتد كه آثار 
آن را روي احكام كارگزيني همكاران مان ببينيم و بخشي 
را به صورت ساماندهي مستمري ها و غير مستمري هاي 
كاركنان انجام دهيم كه بعد بر اساس آن ان شاءاهلل بتوانيم 
گام به گام اليحه جامع عادالنه سازي پرداخت ها را نهايي 
كنيم. لطيفي اضافه كرد: شوراي حقوق و دستمزد يك 
سازوكار تنظيم گر براي بحث حقوق و دستمزد است كه 
ان شاءاهلل بتوانيم از سازوكارهاي قانوني موجود براي اصالح 
رويه هاي پرداخت در دستگاه هاي اجرايي استفاده كنيم.

جواب »نيكزاد« به »ميركاظمي« 
درباره تخصيص بودجه

نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اظهارات 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه مبني بر تحقق ۱00 
درصدي منابع بودجه سال جاري خواستار شفاف سازي 
و اطالع رس��اني دولت در خصوص تخصيص مصارف 
بودجه در سطح ملي و استاني شد. علي نيكزاد كه اداره 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي را برعهده داشت، 
بيان ك��رد: اينكه آقاي ميركاظمي ب��ه عنوان رييس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده است كه بودجه سال 
۱40۱ بدون كسري بوده و ۱00 درصد منابع آن محقق 
شده است بايد مستحضر باشند كه براين اساس بايد ۹ 
دوازدهم تمام پيش بيني هاي مصارف و ۹ دوازدهم تمام 
پيش بيني هاي بودجه جاري تاكنون پرداخت مي شد. 
وي در ادامه با بيان اينكه بايد بودجه عمراني تخصيص 
مي يافت، اظهار ك��رد: اينكه آقاي ميركاظمي گفتند 
منابع بودجه ۱00 درصد محقق شده، لذا مصارف بودجه 
به همراه اعتبارات عمراني بايد پرداخت مي شد. اكنون 
اعتبارات عمراني در سطح اس��تان ها تنها ۱2 درصد 
تخصيص يافته و اعتبارات ملي نيز ۶ درصد تخصيص 
يافته اس��ت. همكاران متعددي به ما مراجعه داشتند 
و خواستار شفاف س��ازي بر اين موضوع شدند. انتظار 
مي رود كه دولت درباره تخصيص اعتبارات عمراني و 
اعتبارات استاني و ملي اطالع رساني دقيقي داشته باشد.

كسرينداريم،نقدينگيكمشده،سرمايهگذاريمثبتاست

سرنوشتبرجامهمچناننامعلوماست؟

گزارش مثبت خاندوزي  از اقتصاد ايران

سيگنال هاي پيدا و پنهان مذاكراتي امريكا
گفت وگوهاي رفع تحريم هاي هسته اي عليه ايران، اين 
روزها در دوران رخوت اس��ت اما مرور مواضع طرف هاي 
گفت وگو از يك سو رويكرد كلي آنها به موضوع مذاكرات 
را نش��ان مي دهد و از س��وي ديگر چالش هاي پيش روي 
گفت وگوها را. به گزارش ايرنا، آخرين خبر از گفت وگوهاي 
هسته اي ايران با ۱+4 به نيمه تابستان سال جاري و زماني 
باز مي گردد كه بسته پيش��نهادي ايران به طرف غربي و 
امريكايي داده ش��د و از آن تاريخ تا به امروز پاسخي به آن 

داده نشده است.
الف( مروري كوتاه ب�ر مواضع طرف هاي توافق 

هسته اي
۱- موضع تهران: 

مذاكرات يك فرآيند منطقي است
مذاكره براي رسيدن به هدفي مشخص؛ خواسته و شعار 
منطقي و صريح جمهوري اس��المي ايران از نخس��تين 
روزي است كه پاي ميز مذاكره با غرب نشست. اين »هدف 
مشخص« در دولت سيدابراهيم رييسي، رفع تحريم ها و 
تضميني قابل قبول براي آن و بسته شدن پرونده ادعاهاي 
پادماني غرب عليه فعاليت هاي هسته اي ايران است. اين 
خواسته منطقي در حالي از سوي امريكا و اروپا زياده خواهانه! 
منعكس مي شود كه اساسا تهران به اين دليل مذاكره با غرب 
را آغاز كرد كه تحريم هاي غيرقانوني و غيرانساني امريكا و 

همراهانش زندگي مردم ايران را دشوار ساخته بود.
وقتي اساس تصميم و اقدام به مذاكره »رفع تحريم« بوده 
اس��ت، هرگونه عدول از اين اصل پرس��ش هايي را ايجاد 
مي كند كه جمهوري اسالمي بايد پاسخي منطقي و قابل 
قبول براي آنها بيابد. از جمل��ه اينكه تهران چرا و چگونه 
بايد از اين خواس��ته مهم كه اساس مذاكراتي خود است، 
چشم پوش��ي كند و با وجود اين چشم پوشي آيا دستاورد 
ملموس ديگري هم مي تواند در اين دوره از مذاكرات براي 
خود متصور باشد؟ با فرض رفع بدون تضمين تحريم ها، آيا 
مي تواند بار ديگر به كشوري كه يك بار بدون هيچ هزينه اي 
از توافق خارج ش��ده و تحريم هايي سنگين عليه ايران را 
بازگردانده، اعتماد كرد و بدون اخذ تضميني خاص او را به 

توافق بازگرداند؟
پرسش اساسي ديگر در تبيين بهتر منطِق خواسته هاي 
جمهوري اس��المي اين است كه اگر غرب با ادعاي بستن 
پرونده هسته اي ايران، دو دهه پاي ميز مذاكره نشسته و 

هزاران صفحه گزارش آژان��س بين المللي انرژي اتمي از 
سالمت رفتار هسته اي تهران حكايت دارد، پس چرا اين 
پرونده بسته نمي شود؟ چرا با وجود بازرسي ها و نظارت هاي 
بي وقفه و فراپادماني آژانس، پرونده پادماني ايران همچنان 
باز است و مذاكره براي بستن اين پرونده تا چه زماني ادامه 

خواهد داشت؟
به نظر مي رسد تا زماني كه تهران پاسخ منطقي پرسش هاي 
خود را از غرب دريافت نكند، قرارداد و توافق تازه اي را امضا 
نخواهد كرد اما همواره خود را آماده گفت وگو براي رسيدن 
به اين پاسخ ها مي داند. از ديدگاه و موضع تهران مذاكرات 
يك فرآيند اس��ت و اين فرآيند ادامه دارد، هيچ گسستي 
در مس��ير آن به وجود نيامده، پيوستگي مذاكرات حفظ 
شده و جمع بندي مذاكرات مبتني بر بسته  ارايه شده در 

حال انجام است.
2- موضع واشنگتن: 

مذاكره آشكار نداريم اما پيام پنهان چرا!
آش��فتگي، مهم ترين ويژگي مواضع دولت جوبايدن در 
قبال مذاكرات رفع تحريم ها در دولت سيزدهم بوده است. 
بايدن با ادعاي احياي برجام، همچنان اين توافق بين المللي 
را معطل تصميم خود نگه داش��ته است. در تريبون هاي 
عمومي مدعي كنارگذاشتن اين توافق است و در محافل 
خصوصي و ميانجي، در تقالي بازگش��ت ب��ه مذاكرات. 
با اين حال به نظر مي رس��د پس از پايان يافتن انتخابات 
كنگره در امريكا و عبور هم حزبي هاي دموكرات بايدن از 
دلهره شكست در اين انتخابات، موضوعات مطرح شده در 
محافل خصوصي جدي تر و پيام هاي پنهان ارسال شده از 

واشنگتن، آشكارتر شود.
۳- موضع تروييكاي اروپا: بالتكليفي!

سياست خارجي اتحاديه اروپا به ويژه سه كشور انگليس، 
آلمان و فرانسه، همواره تابعي از ديدگاه ها و خواسته هاي 
امريكا بوده است و اين رويه در پرونده و مذاكرات هسته اي 
ايران هم صادق است. تروييكاي اروپايي حاضر در توافق 
برجام، از زمان آغاز دور جديد مذاكرات هسته اي بيش از 
گذشته به كاخ سفيد نزديك شده اند. اين نزديكي در حالي 
است كه لندن، برلين و پاريس در دوره رياست جمهوري 
دونالدترامپ منتقد خروج يك جانبه او از توافق هسته اي 
بودند. اروپا در حالي از ع��دم وجود جايگزين براي برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام( سخن مي گويد كه همچنان 

متاثر از برخي وقايع داخل��ي ايران و نيز اتهام زني ها عليه 
تهران درباره جنگ اوكراين، با سلسله اقدامات و تصميمات 
عجيب، درصدد تخريب پل هاي ديپلماسي با ايران است و 
اين رويكرد دوگانه، موجب بالتكليفي اين سه كشور در نحوه 

مواجهه با مذاكرات رفع تحريم ها شده است.
۴- موضع چين و روسيه:

 مذاكره راه حل نهايي است
مواضع روس��يه و چي��ن در دوران رخوت برجامي تغيير 
چنداني نكرده و مسكو و پكن مانند همان دوره پرتب وتاب 
مذاكرات، معتقدند كه تنها راه عبور از چالش هاي غرب با 
ايران، مذاكره است. اين دو كشور عضو توافق برجام، همواره 
منتقد خروج يك جانبه امريكا از برج��ام، انفعال اروپا در 
زمينه عمل به تعهداتش و بالتكليفي بايدن در قبال پرونده 
هسته اي بوده و هستند و به نظر مي رسد با توجه به موضع 
منطقي و روشن جمهوري اسالمي، موضع اين دو كشور هم 

به ايران نزديك تر باشد.
ب( آنچه برجام را تهديد مي كند

بازگش��ت به توافق برجام س��ال 20۱5 در آشكار و نهان، 
خواست طرف هاي اين توافق است اما در مسير احياي اين 

سند، وجود چالش ها و تهديدات هم غيرقابل انكار است.
۱- تل آويو؛ دو تحليل و دو توهم

»احتمال احياي توافق خطرناك هس��ته اي هنوز وجود 
دارد«، اي��ن جمله مهم ترين بخش س��خنراني بنيامين 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در جلسه كابينه اش 
به تاريخ ۱۹ دي ماه است و نشان مي دهد هيچ تغييري در 
مواضع خصمانه وي در قبال توافق هسته اي ايجاد نشده 
است. نخست وزير رژيم صهيونيستي هفته گذشته هم از 
عملكرد متفاوت خود درباره مذاكرات لغو تحريم هاي غرب 
با ايران سخت گفت و تأكيد كرد: »ما در عرصه بين المللي، 
آشكارا و از موضع قدرت عليه بازگشت به توافق هسته اي 
]برجام[ فعاليت خواهيم كرد، فقط پشت درهاي بسته با 
رهبران]جهان[ صحبت نخواهيم كرد، بلكه در حيطه افكار 

عمومي، سرسختانه و آشكارا عمل خواهيم كرد«.
تمام اين اظهارات ريشه در دو دهه اصرار بر اين توهم دارد 
كه جمهوري اسالمي ايران در پي ساخت سالح اتمي است؛ 
مبناي تحريم هاي غيرانس��اني و تهديدهاي ناتمام عليه 
مردم و حكومت ايران است و در تمام اين دو دهه جمهوري 
اسالمي فارغ از تمام اين تحريم ها و تهديدات، بارها اعالم 

كرده است كه درپي ساخت سالح هسته اي نبوده، نيست و 
نخواهد بود. اين اصل در دكترين دفاعي جمهوري اسالمي 
بارها و بارها از سوي مسووالن مختلف و با ادبيات متفاوت 

مورد تأكيد قرار گرفت.
در تازه ترين نمونه آن 2۸ آذر سال جاري و در جريان سومين 
مجمع گفت وگوي تهران، »كمال خرازي« مشاور رهبر 
معظم انقالب و رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي 
ايران بار ديگر بر اين موضوع صحه گذاش��ت و گفت: »ما 
توليد بمب )اتمي( را حرام مي دانيم و از نظر راهبردي توليد 
بمب را راهگشا نمي دانيم. سالح هسته اي را الزاما امنيت آور 

نمي دانيم البته داشتن فناوري هسته اي بازدارنده است«.
با تمام اي��ن تأكي��دات و توضيحات، بازه��م در تل آويو، 
تحليلگراني مدعي اند جمهوري اسالمي ايران در پي ساخت 
بمب اتم است! اين توهمات اگر در همان انديشكده هاي 
سرزمين هاي اشغالي مي ماند، چندان اهميتي نمي يافت 
اما معضل زماني آغاز مي ش��ود كه چني��ن توهماتي به 
سطح سياستمداران در نظام بين الملل راه يافته و مبناي 
تصميمات و اقدامات مي ش��ود و شوراي امنيت و شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي قطعنامه هاي خود را 

برمبناي همين توهمات عليه ايران صادر مي كنند.
2- قمار روي اغتشاشات در ايران

»جمهوري اس��المي در حال نابودي اس��ت!« هم ديگر 
گزاره اي اس��ت كه در انديشكده هاي رژيم صهيونيستي 
است كه از شهريور سال جاري به فكتي براي تصميم گيري 
سياستمداران جهان تبديل ش��ده است. به اين معنا كه 
اعتراض��ات در اي��ران، دولت هاي غربي را به اين اش��تباه 
اس��تراتژيك گرفتار كرده اس��ت كه اگر از مذاكرات كنار 
كشيده و فش��ارها عليه ايران را افزايش دهند، مي توانند 
امتيازات بيشتري از تهران دريافت كنند. هم غرب و رژيم 
صهيونيس��تي به خوبي مي دانند كه اغتشاشات در ايران 
خطري عليه تماميت ارضي كش��ور و حكومت نيست اما 
اين اغتشاشات همان بهانه مورد نياز براي فشار بيشتر بر 
تهران است. بر مبناي همين تحليل اشتباه است كه اروپا 
كه تا پيش از اين به عنوان ميانجي نخست ايران و امريكا در 
مذاكرات ايفاي نقش مي كرد اكنون از هر طريقي به ايران 
فشار وارد مي كنند تا تسليم شرايط آنها شود. ايران اما راه 
منطقي برگزيده و در مسير مذاكرات ضمن ايستادگي بر 
اصول خود، گفت وگو را اصل اساسي رفع چالش ها مي داند.



روز گذشته روز ثبات قيمت دالر بود و سيگنال هايي مانند 
مذاكرات هسته اي برجام و عرضه ۵۰۰ هزار قطعه ربع سكه 
نيز نتوانس��ت بازار اين ارز را ريزشي كند. تغييرات قيمت 
دالر بسيار محدود بود و نهايتا در پايان معامالت نقدي بازار 
آزاد اين اسكناس امريكايي با همان قيمتي كه باز شده بود، 
 بسته شد. قيمت دالر در نخستين معامله نقدي، ۲۰ دي 
ماه ۱۴۰۱ با قيمت ۴۰ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. اما 
نزديك ظهر قيمت دالر به منطقه ۴۱ هزار تومان رسيد. 
دالر يك س��اعت در اين نرخ ماند و با همان مسير پلكاني 
افزايشي صبح، پايين آمد و در آخرين معامله نقدي با همان 
قيمت ۴۰ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. خبر عرضه ۵۰۰ 
هزار قطعه ربع سكه از سوي نهاد پولي كشور در معامالت 
بورس كاال كه دوشنبه مطرح شدرويداددمهم ديگر بود اين 
سكه ها روز شنبه ۲۴ دي عرضه مي شوند و خريداران تا ۵ 
روز فرصت دارند براي دريافت فيزيكي اين قطعات به خزانه 
بانك هاي عامل مراجعه كنند. اين سيگنال روانه بازار شد و 
برخي معامله گران منتظر ريزش قيمت در بازار ارز بودند. به 
گونه اي كه برخي تحليلگران پيش بيني كردند، زنگ خطر 
نزول در قيمت دالر به صدا درآمده است. اما اين سيگنال 
فعال تاثيري در بازار نداشته و هر چند قيمت افزايش نداشت 
اما كاهشي نيز در كار نبود. از سوي ديگر سيگنال قوي تري از 
جنس برجام روانه بازار شد؛ درخواست پاپ فرانسيس، رهبر 
كاتوليك هاي جهان مبني بر از سرگيري مذاكرات هسته اي 
برجام براي جلوگيري از بروز جن��گ در منطقه. فعال دو 
سيگنال مذكور نتوانسته اند بر انتظارات تورمي چيره شوند 
و قيمت دالر در باالي محدوده ۴۰ هزار تومان نوسان دارد.

برخي معامله گران معتقد بودند روند قيمت اين اسكناس 
امريكايي كاهشي خواهد بود و دالر توان قوي براي شروع 
افزايش��ي ندارد. اگر مرز ۴۰ ه��زار و ۸۰۰ توماني تثبيت 
شود دالر به قيمت ۳۹ هزار تومان مي رسد و فشار فروش 
افزايشي خواهد بود. با توجه به اينكه روز گذشته قيمت دالر 
در محدوده مذكور باز و بسته شد، به نظر مي رسد روزهاي 
پاياني هفته براي اين اسكناس امريكايي از منظر اينكه آيا 
قيمت ۴۰ هزار و ۸۰۰ توماني براي دالر به مثابه محدوده 
حمايت عمل مي كند يا مقاومت، مهم باشد. از سوي ديگر 
برخي تحليلگران پيش بيني كردن��د كه اگر قيمت دالر 
در روزهاي آينده افزايشي نباشد، تقاضاي خريد دالر كم 
مي ش��ود و س��رمايه ها به بازار طال و به ويژه سكه سرازير 
مي شوند. در همين راستا علي صادقين كارشناس بازارهاي 
مالي با اشاره به اينكه دالر گران نيست به تجارت نيوز گفت: 
»دالر باتوجه به وضعيت رشد نقدينگي، نرخ تورم، قاعده 
برابري قدرت خريد و نظريه مقداري پول گران نيست. اگر 

چه ارزان هم نيست.«
او افزود: »دالر در كانال ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در حال معامله 
است. انتظار داريم متناسب با نرخ تورم و قاعده برابري خريد 
تا پايان سال با يك روند رشد آرام اما صعودي همراه باشد.«

صادقين در پاس��خ به  اينكه آيا اگر قيمت دالر در روزهاي 
آينده افزايشي نباشد، تقاضا كم مي شود و سرمايه ها به بازار 
طال و سكه سرازير مي شوند يا خير، گفت: بين دالر و طال 
تفكيكي وجود ندارد و طال نيز دارايي كامال دالرمحور است؛ 
اگر چه انس جهاني در حال افزايش است و اين موضوع بر 
تقاضا اثرگذار است.« او ادامه داد: »افزايش قيمت طالي 

جهاني عاملي ش��ده كه طال از دالر جذاب تر شود. ولي به 
عقيده من بازار دالر و طال همبس��تگي باالي ۹۰ درصد 
دارند و به نوعي جايگزين هم نيستند بلكه مكمل هم تلقي 
مي شوند.« اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: »با توجه 
به وضعيت برجام و اخبار سياسي اگر به هر دليلي كه از نظر 
من غيرواقعي است دالر بتواند در شرايط فعلي كنترل شود، 
طال نيز كنترل خواهد شد.« وي افزود: »در غير اين صورت 
اين  طور نيست كه دو بازار جانشين و رقيب هم تلقي شوند. 
دالر و طال در يك دسته هستند و جايگزيني ندارند اگر چه 
طال نسبت به ارز جذابيت بيشتري دارد.« صادقين در پايان 
تاكيد كرد: »كنترل قيمت دالر به معناي كاهش نيست و 
فقط مي تواند رشد اين اسكناس امريكايي را با شيب كمتري 
همراه كند. اين در حالي است كه با توجه به انتظارات تورمي 
و نوع وضعيت متغيرهاي پولي اقتصاد، نبايد انتظار كاهشي 

براي بازار ارز داشته باشيم

   چرا ربع سكه ارزان شد؟
روند افزايشي قيمت س��كه امامي اين قطعه را وارد كانال 
۲۱ ميليون توماني كرد. سيگنال بانك مركزي مبني بر 
فروش ۵۰۰ هزار ربع س��كه، فقط اين قطعه را ۲۰۰ هزار 
تومان كاهش داد. قيمت طال و س��كه برخالف انتظارات 
معامله گران بازار، روند افزايشي داشت و سيگنال فروش 
۵۰۰ هزار قطعه سكه از سوي نهاد پولي كشور، فقط ۲۰۰ 
هزار تومان ربع سكه را ارزان كرد. روز گذشته خبر عرضه 
۵۰۰ هزار قطعه ربع سكه از سوي نهاد پولي كشور مطرح 
شد. اين سكه ها روز ش��نبه ۲۴ دي در بورس كاال عرضه 
مي ش��وند و خريداران تا ۵ روز فرصت دارند براي دريافت 

فيزيكي اين قطعات به خزانه بانك هاي عامل مراجعه كنند.
متعاقب اين خبر، برخي كانال هاي اطالع رس��اني ش��ب  
گذشته عنوان كردند كه سكه  امامي تا محدوده ۲۰ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان پايين مي آيد و معتقد بودند اين سيگنال 
مي تواند زمينه ساز فشار فروش در ابتداي روز سه شنبه باشد.

اما قيمت س��كه به محدوده ۲۱ ميليون توماني برگشت 
و اين در حالي بود كه قيم��ت دالر و اونس جهاني طال به 
عنوان بازيگران اصلي و تعيين كننده قيمت دالر در همان 

محدوده هاي قيمتي روز گذشته باقي ماندند.

   رونق در معامالت پشت خطي سكه
معامالت پشت خطي ديشب فعال تر بود و برخي فعاالن به 
جهت سيگنال فروش ربع سكه در بورس كاال نگران كاهش 
قيمت بودند و اقدام به فروش كردند. هر چند سيگنال هاي 
بازارساز فعال بر بازارهاي س��رمايه بي اثر است، اما به نظر 
مي رسد سود بانك مركزي از فروش سكه ها و جلوگيري از 
افزايش شارپي قيمت ها كمترين دستاورد نهاد پولي كشور 
باشد. روز گذشته سكه امامي، با ۱۵۲ هزار تومان افزايش 
نسبت به روز قبل از آن با قيمت ۲۱ ميليون و ۴۷ هزار تومان 
معامله شد. سكه بهار آزادي ۱۵۰ هزار تومان نسبت به روز 
قبل از آن گران تر شد و به قيمت ۱۹ ميليون و ۹۴۵ هزار 
تومان رسيد. نيم سكه ۵۰ هزار تومان گران شد و با قيمت 
۱۲ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. ربع سكه ۲۰۰ 
هزار تومان ارزان شد و سكه گرمي نيز مانند روز دوشنبه با 
همان قيمت ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار توماني مبادله شد. روند 
حباب سكه نيز مانند قيمت آن بود و فقط ربع سكه ۲۰۰ 
هزار تومان كاهش حباب داش��ت و حباب ساير قطعات 

سكه بين ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزايشي بود. روند قيمت 
طال برخالف سكه كاهش داشت. هر مثقال طال كه ابتداي 
هفته جاري به كانال ۸ ميليون توماني صعود كرده بود ۱۵ 
هزار تومان ارزان شد. اين مقدار طال با قيمت ۸ ميليون و 
۱۴۶ هزار تومان در بازار معامله مي شود. هر گرم طالي ۱۸ 
عيار نيز نزديك به ۵ هزارتومان ارزان تر از دوشنبه شد و به 
قيمت يك ميليون و ۸۷۹ هزار تومان رسيد. طالي دست 
دوم يك ميليون و ۸۵۵ هزار تومان شد و ۲۴ هزار تومان با 

طالي نو اختالف قيمت دارد.

   سكه دنباله رو دالر است
عبداله مشكاني كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به مسائل 
سياس��ي حاكم بر اقتصاد كش��ور ب��ه تجارت نيوز گفت: 
»اگرشرايط مذكور ادامه داشته باشد، قيمت ها در بازار طال 
و سكه مي تواند اعداد باالتري را ببيند تا نهايتا اثر نقدينگي 
در بازار خنثي شود.« او ضمن تاكيد بر افزايش ۷۰ درصدي 
نقدينگي در دو سال گذش��ته خاطر نشان كرد: »به دليل 
نداشتن رشد اقتصادي، اثر نقدينگي روي تورم تخليه شده 
و اولين حوزه هاي تاثيرگذار نيز دالر، طال و س��كه است.« 
مشكاني با بيان اينكه قيمت طال و سكه پيرو دالر است گفت: 
»در فرمول قيمت گذاري طال اولين فاكتور نرخ طالي جهاني 
و دومين فاكتور نرخ دالر داخلي است. سكه اكنون در حال 
پيشخور كردن نرخ هاي دالر  ASD است.« او تاكيد كرد: 
»در حال حاضر سكه با دالر حدود ۴۵ هزار تومان معامله 
مي شود. اگر اثر تورم به طور كامل در بازار تخليه شود، طبيعتا 
كساني كه با اين نرخ در حال خريد هستند، آسيب خواهند 
ديد. مگر اينكه دالر با اعداد باالتر از نرخ فعلي مواجه شود.«
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 جزييات تفاوت نرخ ارز توافقي 
و خدماتي

كانون صرافان ايراني��ان درخصوص تفاوت نرخ ارز 
توافقي و خدماتي اطالعيه اي صادر كرد.

كان��ون صرافان ايرانيان درخصوص ش��ائبه ايجاد 
شده در زمينه نرخ ارز توافقي طي اطالعيه اي اعالم 
كرد: در حال حاضر بانك مركزي و بازار متش��كل 
ارزي اقدام به ف��روش دو نوع ارز خدماتي و توافقي 
در شبكه صرافي مي كند كه نرخ اين دو با يكديگر 
تفاوت دارد، سقف خريد در ارز خدماتي كه مربوط به 
سفرهاي خارجي مي شود، ۵۰۰ دالر و سقف خريد 
ارز توافقي كه هر كد ملي ساالنه يك بار مي تواند از 
آن استفاده كند، ۲۱۰۰ دالر است. در ادامه اطالعيه 
كانون صرافان آمده است: نرخ اعالم شده در سايت 
بازار متشكل ارزي كه با اعالم نرخ و با عنوان »آغاز 
معامالت دالر توافقي« در س��ايت هاي خبري نيز 
درج مي شود، نرخ دالر خدماتي است كه از نرخ ارز 
توافقي كمتر اس��ت،  نرخ فروش در شبكه صرافان 
تحت نظارت بانك مركزي و كانون صرافان است. 
بنابراين گزارش در چند روز گذشته انتشار اخباري 
با عنوان اعالم نرخ دالر توافقي كه بر اساس نرخ دالر 
خدماتي صورت گرفته بود، شائبه هايي درخصوص 
گران فروشي ارز توافقي در صرافي ها براي هموطنان 

ايجاد كرده بود

تركيب پول و شبه پول 
نشان دهنده انتظارات تورمي 

جامعه از آينده اقتصاد است
مديركل دفتر امور بانك��ي و بيمه وزارت اقتصاد اظهار 
داشت: مشكل نظام اقتصادي كشور مساله تورم و عدم 
رشد اقتصادي اس��ت. به نظر بنده، پول در اقتصاد يك 
كاتاليزور براي تسريع در امور مبادالت است نه چيزي 
بيش از آن . به هر حال تركيب پول و شبه پول در شبكه 
بانكي نش��ان از انتظارات تورمي عموم جامعه از آينده 
اقتصاد است. قربان اس��كندري در گفت وگو با ايلنا در 
پاسخ به اين سوال كه برخي از كشورها در طول يك سال 
گذشته همزمان با افزايش نرخ تورم نرخ بهره افزايش 
پيدا كرده، آيا با توجه به فاصله نرخ سود بانكي و نرخ تورم 
در ايران، وزارت اقتص��اد اقدامي براي پذيرش افزايش 
نرخ سود در ش��وراي پول و اعتبار انجام داده و احتمال 
افزايش نرخ سود بانكي تا پايان سال وجود دارد، اظهار 
داشت: براساس آخرين ابالغيه بانك مركزي نرخ سود 
گواهي سپرده يكساله ۲۳ درصد اعالم شد. افزايش نرخ 
سود بانكي در نظام اقتصادي موثر است كه انضباط پولي 
در شبكه بانكي آن و انضباط مالي در نظام بودجه ريزي 
حاكم باشد. وقتي اين دو نظام داراي اشكاالت ساختاري 
عديده اي از منظر اقتصاد سياس��ي و غيره است عمال 
افزايش چند واحد درصدي نرخ سود نه تنها كمكي به 
حل مشكل نمي كند بلكه وضعيت ناترازي شبكه بانكي را 
هم افزايش مي دهد. بنابراين به نظر من افزايش دستوري 
صرف نرخ سود بانكي كمك موثري به حل مشكالت نظام 
بانكي نخواهد كرد. وي درباره احتمال افزايش ماندگاري 
سپرده ها در بانك ها با افزايش نرخ سود بانكي در شرايطي 
كه سيگنال هاي اقتصادي نشان از خروج پول از بانك به 
ساير بازارهاي رقيب و موازي دارد، گفت: مشكل نظام 
اقتصادي كشور مساله تورم و عدم رشد اقتصادي است. 
به نظر بنده، پول در اقتصاد يك كاتاليزور براي تسريع 
در امور مبادالت است نه چيزي بيش از آن . به هر حال 
تركيب پول و شبه پول در شبكه بانكي نشان از انتظارات 
تورمي عموم جامعه از آينده اقتصاد است. مديركل دفتر 
امور بانكي و بيمه وزارت اقتصاد ادامه داد: ماندگاري پول 
در سيستم بانكي به مزيت بازارهاي رقيب در يك نظام 
اقتصادي بستگي دارد. هرچه نظام اقتصادي متالطم تر 
و آينده داراي نااطميناني بيشتر باشد، تمايل بازيگران در 
اقتصاد به سمت عدم سرمايه گذاري سوق پيدا مي كند 
بنابراين با توجه به توضيحات بيان شده در سوال قبل، به 
نظر صرف افزايش دستوري نرخ سود بانكي موثر نخواهد 
بود. اسكندري در پاسخ به اين سوال كه مخالفان افزايش 
نرخ س��ود بانكي معتقدند با افزايش نرخ سود دريافت 
تسهيالت سخت تر مي شود اما از سوي ديگر تا زماني 
كه نرخ سود افزايش پيدا نكند حجم سپرده ها افزايش 
نمي ياب��د و در اين صورت منابع بانك ها براي پرداخت 
تسهيالت كمتر و امكان پرداخت تسهيالت ضعيف تر 
مي شود، آيا اين روند در شبكه بانكي ديده مي شود و با 
افزايش نرخ سود توان تسهيالت دهي بانك ها باال مي رود 
و چط��ور مي توان اين تعادل را ايج��اد كرد كه افزايش 
سود بانكي منجر به كاهش قدرت پرداخت تسهيالت 
نشود، اظهار داشت: افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي، 
عامل مهمي در دريافت تسهيالت كالن نيست. هر نوع 
دستوري براي قيمت گذاري در اقتصاد با چالش روبرو 
است و نرخ سود بانكي هم از اين قاعده مستثني نيست. 
توان تسهيالت دهي هر بانكي به شاخص هاي سالمت 
آن بانك از جمله نسبت هاي كفايت سرمايه و نقدينگي 
آن بانك بستگي دارد و من ارتباطي بين افزايش نرخ سود 

بانكي و توان تسهيالت دهي مشاهده نمي كنم.
وي همچنين درباره احتمال افزايش نرخ س��ود تا ٢٣ 
درصد و حركت آن با نرخ سود اوراق گواهي سپرده گفت: 
تعادل عرضه و تقاضاي پول در يك بازار، قيمت تمام شده 
پول )نرخ بهره( را تعيين مي كند. در يك اقتصادي كه 
در طي مدت طوالني، تقاضاي پول به سمت اشخاصي 
سوق پيدا كرده است كه در بخش غير مولد مصرف شده 
اس��ت، ما نمي توانيم بدون اصالح فرآيندهاي سمت 
تقاضاي پول، به سمت تعديل نرخ بهره آن هم به صورت 
دستوري حركت كنيم. مديركل دفتر امور بانكي و بيمه 
وزارت اقتصاد افزود: به نظر من اگر سمت تقاضاي پول 
براساس ريسك اعتباري مشتريان نه براساس دستور يا 
هر رابطه ديگري، اصالح شود، عمال شاهد كاهش واقعي 
در نرخ تورم و نرخ واقعي سود بانكي خواهيم بود اگر چه 
اين بسيار مهم است اما اين هم به تنهايي كافي نيست. 
سمت عرضه پول هم بايستي كنترل شود. البته به خود 
يادآور مي شوم كه بيان اينگونه از موارد بر روي كاغذ ساده 
به نظر مي رسد اما در عمل، كاري بسيار طاقت فرسا است.

نرخ باالي سود بانكي قانوني شد؟
جديدترين نرخ س��ود بانكي اعالم شد. افزايش نرخ 
سود بانكي مي تواند تمايل مردم را به سرمايه گذاري 

افزايش دهد.
درحالي طبق آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ 
سود س��پرده حداكثر ۱۸ درصد تعيين شده كه در 
روزهاي گذشته بانك مركزي اعالم كرده، طبق مصوبه 
اين بانك، سود سپرده هاي ساالنه تا سقف ۲۰ درصد 

مجاز است و بيش از آن تخلف محسوب مي شود.
به گزارش تسنيم، افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي 
موضوع مهمي اس��ت كه از هفته گذشته به صورت 

جدي در نظام بانكي دنبال مي شود.
موضوع هم از جايي ش��روع شد كه برخي بانك ها به 
خصوص بانك هاي دولتي، نرخ سود سپرده هايشان 
را ت��ا ۲۵ درصد افزايش دادند. اين اتفاق بعد از مجوز 
بانك مركزي براي انتشار گواهي سپرده با سود ۲۳ 

درصدي در بانك ها عملي شد.
بانك مركزي اما در واكنش به اقدام بانك ها از ابزارهاي 
تنبيهي خ��ود رونمايي و تأكيد ك��رد: بانك ها نبايد 
از نرخ س��ود مصوب تخطي كنند. اگر در بازرسي ها 
مشخص شود ش��عبه اي تخلف كرده رييس شعبه 

بايد بركنار شود.
به همين منظور نيز از روز شنبه بازرسان بانك مركزي 
به ش��عب مختلف بانك ها مراجع��ه مي كنند تا اگر 
شعبه اي تخلفي در حوزه نرخ سود داشته باشد، سريعًا 
مورد برخورد انتظامي از سوي بانك مركزي قرار گيرد.

اطالع��ات دريافتي خبرنگار ما بيانگر آن اس��ت كه 
پلمب شعب متخلف بانكي در حوزه نرخ سود از ديروز 
آغاز شده و در روزهاي آتي نيز ادامه خواهد داشت. با 
بازرسي هاي انجام شده از سوي بازرسان بانك مركزي، 

تعدادي از شعب متخلف بانكي ديروز پلمب شدند.
بانك مركزي ضمن تأييد اين خبر تأكيد كرد: براساس 
بازرسي هاي ميداني اين بانك و با مسجل شدن تخلف 
برخي از ش��عب بانكي در خصوص عدم رعايت نرخ 
سود س��پرده ها، اقدامات الزم در مورد تعطيلي آنها 

انجام شد.

  سقف نرخ سود سپرده ها 
از كي 20 درصد شد؟

نكته مهم اما در خصوص س��قف نرخ س��ود اعالمي 
از سوي بانك مركزي اس��ت كه بانك ها بايد رعايت 
كنند؛ در اطالعيه بانك مركزي تأكيد شده كه طبق 
مصوبه بانك مركزي، سود سپرده هاي ساالنه تا سقف 
۲۰ درصد مجاز اس��ت و بيش از آن تخلف محسوب 
مي ش��ود. اين موضوع البته در روزهاي گذش��ته از 
سوي رييس شوراي هماهنگي بانك ها نيز اعالم شد. 
قيطاسي گفته بود: نرخ سپرده هاي ساالنه حداكثر 
۲۰ درصد اس��ت، در صورتي كه بانكي سپرده اي با 
سود باالي ۲۰ درصد افتتاح كند، تخلف كرده است 
و بازرسان بانك مركزي قطعًا با بانك متخلف برخورد 
مي كنند. تأكيد بانك مركزي و ش��وراي هماهنگي 
بانك ها به سقف ۲۰ درصدي سود سپرده هاي بانكي 
درحالي انجام مي شود كه طبق آخرين مصوبه قانوني 
بانك مركزي در سال ۹۹، سقف نرخ سود سپرده ۱۸ 

درصد تعيين شده است.
طبق مصوبه يك هزار و دويست و نود و هفتمين جلسه 
شوراي پول و اعتبار )مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴( سقف نرخ 
سود سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت عادي: ۱۰ 
درصد، سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه 
ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 
ويژه شش ماهه: ۱۴ درصد، سپرده سرمايه گذاري با 
سررسيد يك ساله: ۱۶ درصد و سپرده سرمايه گذاري 

با سررسيد دو ساله: ۱۸ درصد تعيين شده است.
بنابراين احتمااًل مجوز افزايش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي از ۱۸ به ۲۰ درصد به بانك ها داده شده است. 
البته اين موضوع بعد از ابالغ مجوز انتشار اوراق گواهي 
سپرده با سود ۲۳ درصدي دور از ذهن نبود. چراكه 
رييس كل سابق بانك مركزي نيز از برنامه اين بانك 
براي افزايش س��ود سپرده ها سخن گفته بود ولي تا 
امروز اطالع رساني شفافي از مصوبه جديد شوراي پول 
و اعتبار براي تغيير نرخ سود سپرده انجام شده است.

  جمشيدي: نرخ سود 20 درصدي 
بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود

جمش��يدي دبير كانون بانك هاي خصوصي درباره 
مبناي سقف ۲۰ درصدي نرخ سود سپرده ها اينطور 
توضيح داد كه تعيين نرخ سود سپرده ها و تسهيالت به 
عهده شوراي پول و اعتبار است؛ تا شورا تصويب نكند 
چيزي قانوني نيست. تا زماني كه ابالغيه اي از سوي 
بانك مركزي صادر نشود نرخ ها مورد قبول نخواهد 
بود. در اين صورت مورد تاييد س��ازمان مالياتي هم 
نيست. او ادامه داد: احتماال نرخ ۲۰ درصد در جلسه 
هفته گذشته بانك ها در بانك مركزي، مورد گفت وگو 
قرار گرفته و تاكيد شده بود كه هر بانكي بيشتر از ۲۰ 
درصد بدهد، با برخورد جدي رو به رو خواهد ش��د. 
ولي اين به معناي تصويب قانوني نيست. بايد اين نرخ 
مصوبه شوراي پول و اعتبار داشته باشد. هنوز نرخي 

به بانك ها ابالغ نشده است.
وي با تأكيد براينكه االن هم برخي بانك ها همچنان 
با نرخ باالتر در حال پرداخت س��ود سپرده هستند؛ 
گفت: بانك ها اگر نقدينگي نداشته باشند و بخواهند 
از حس��اب بانك مركزي برداشت كنند بايد نرخ ۳۴ 
درص��دي بدهند؛ براي اينك��ه ۳۴ درصد را به بانك 
مركزي ندهند در حال جمع آوري پول از مردم هستند 
چراكه اين كار برايشان به صرفه تر است كه سود ۲۴-

۲۵ درصدي به سپرده گذار بدهند تا اينكه بخواهند 
به بانك مركزي سود ۳۴ درصدي پرداخت كنند.

جمشيدي تأكيد كرد: در زمان آقاي همتي هم گفته 
بودند سعي كنيد نرخ سود باالتر از ۲۰ درصد نباشد 
ول��ي آن زمان نرخ ۲۰ درصدي را س��ازمان مالياتي 
نپذيرفت و هن��وز هم قبول نمي كن��د. چراكه بايد 
مصوبه قانوني داشته باشد.فاصله هزينه و درآمد زياد 
مي شود و مالياتي كه از بانك گرفته مي شود برهمان 

مبنا محاسبه خواهد شد.

درروزباثباتقيمتدالر،سكهاماميرشدقيمتداشت

داليل ريزش قيمت ربع سكه 

خروج سرمايه از ايران، هر روز بيشتر از ديروز 
بانك مركزي چندي پيش در جديدترين گزارش فصلي 
خود آمار حساب سرمايه را منتشر كرد كه بر اساس اين 
گزارش در بهار امس��ال حساب سرمايه به بيش از منفي 
۱۰ ميليارد دالر رسيده است. اين آمار تلويحا به معناي 
خروج سرمايه از كشور است كه اكنون با شدت بيشتري 
انجام مي گيرد. طبق اين گزارش در كل س��ال گذشته 
رقم كاهش خالص حساب س��رمايه، كمتر از اين مقدار 
بوده و مقايسه س��ه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه 
سال قبل نشان مي دهد كه خالص حساب سرمايه بيش 
از ۲۱۵ درصد كاهش يافته است. به همين دليل با ورود 
به سال ۱۴۰۱ رقم فرار سرمايه از كشور شدت بيشتري 

به خود گرفته است.
بانك مركزي چندي پيش در جديدترين گزارش فصلي 
خود آمار حساب سرمايه را منتشر كرد كه بر اساس اين 
گزارش در بهار امس��ال حساب سرمايه به بيش از منفي 
۱۰ ميليارد دالر رسيده است. اين آمار تلويحا به معناي 
خروج سرمايه از كشور است كه اكنون با شدت بيشتري 

انجام مي گيرد.
طبق اين گزارش در كل سال گذشته رقم كاهش خالص 
حساب سرمايه، كمتر از اين مقدار بوده و مقايسه سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد 
كه خالص حساب س��رمايه بيش از ۲۱۵ درصد كاهش 
يافته است. به همين دليل با ورود به سال ۱۴۰۱ رقم فرار 
سرمايه از كشور شدت بيشتري به خود گرفته است. البته 
بانك مركزي در اين خصوص بار ها بيانيه داده و مي گويد 
كه منفي شدن حساب سرمايه صرفا يك ثبت حسابداري 
و بر اساس قوانين صندوق بين المللي پول است و به معني 
فرار سرمايه نيست، اما جداي از گزارش خود بانك مركزي 
بسياري از نهاد ها و كارشناسان اقتصادي از خروج سرمايه 

از كشور خبر داده اند.
به عنوان مثال مركز پژوهش هاي مجلس پيش از اين اعالم 
كرده بود كه فقط در بهار سال ۱۴۰۰ بيش از ۶ ميليارد 

دالر سرمايه از كشور خارج شده است.
»دنياي اقتصاد« نيز اخيرا در يك نظرس��نجي از ۴۰ 
كنشگر بزرگ اقتصادي به اين نتيجه رسيد كه نيمي 
از اين افراد قصد خروج س��رمايه از كش��ور را دارند و 
حدود يك چهارم آنها نيز اعالم كرده كه سرمايه خود 
را از كشور خارج كرده اند. اما مساله فقط به اينجا ختم 
نمي شود بلكه خود اتاق بازرگاني و رييس آن نيز به اين 

امر اذعان مي كند.

   آمار هاي خروج سرمايه از كشور
مس��عود خوانس��اري رييس اتاق بازرگاني تهران اواخر 
آذرماه امسال عنوان كرد كه در ۱۰ سال گذشته يعني در 
بازه زماني ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ ساالنه حدود ۱۰ ميليارد دالر 
خروج سرمايه رس��مي از كشور اتفاق افتاده است. طبق 
گفته خوانساري اين آمار فقط آمار رسمي است و طبيعتا 
اگر آمار غيررسمي و زيرزميني را هم به آن اضافه كنيم 
رقم بس��يار بيش از اين مقدار خواهد بود. وي همچنين 
اواخر شهريور ماه گفته بود كه در چهار سال اخير بيش از 
۴۵ ميليارد دالر س��رمايه از كشور خارج شده و ادامه داد 
كه ميزان خروج سرمايه بسيار بيش از اين رقم است چرا 
كه بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران به صورت زيرزميني 
است. روزنامه اطالعات در اواخر آذرماه امسال در گزارشي 
چالشي نوشت كه تنها در يك سال و نيم اخير و بر اساس 
اعالم مقامات تجاري بخش خصوصي، فقط بخش صنعت 
و تجارت ايران ۷۰ ميليارد دالر سرمايه را از كشور خارج 
كرده و به كانادا برده است. اين البته آمار دلبخواهي خود 
روزنامه نبود بلكه سخن يك مقام رسمي يعني مديرعامل 
انجمن بازرگان��ي ايران و كان��ادا بوده اس��ت. اين مقام 
همچنين گفته كه اين ۷۰ ميليارد دالر به شكل كارخانه و 
ملك از ايران خارج شده و اكنون در كانادا در بخش صنعت 
و به خصوص عرصه ساخت و ساز فعال هستند. البته بانك 
مركزي ايران باز هم اين گزارش را تكذيب كرد و بر اساس 
اطالعاتي كه ارايه داده به اين نتيجه رسيده است كه چنين 
رقم خروج سرمايه از كشور با واقعيات منابع و مصارف ارزي 

اقتصاد ايران ندارد.

   خريد ملك؛ ساده ترين راهكار 
براي خارج كردن سرمايه

يكي از مقاصد خروج س��رمايه، بخش س��اخت و س��از 
كشور هاي خارجي اس��ت. نمونه آن كشور تركيه است 
كه طبق داده هايي كه مركز آمار خود اين كشور منتشر 
كرده فقط در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ ايراني ها ركورددار خريد 
ملك در اين كشور بعد از روس ها بوده اند. طبق همين آمار 
در نه ماهه اول س��ال ۲۰۲۲ روس ها حدود ۱۱۹۶ ملك 
خريداري كرده و ايراني ها با نزديك به ۶۰۰ ملك در رده 
دوم قرار داشته اند. آمار سال هاي گذشته، اما بسيار بيشتر 
بوده به طوري كه طبق گزارش يك رسانه، »ايراني ها در 
س��ال ۲۰۱۸ حدود ۳۶۵۰ ملك، در سال ۲۰۱۹ حدود 
۵۴۰۰ مل��ك و در س��ال ۲۰۲۰ بيش��تر از ۷ هزار ملك 

خريداري كرده اند. در س��ال ۲۰۲۱ ميز طبق آمار هاي 
منتشر شده حدود ۱۳ هزار ملك در تركيه توسط ايراني ها 
خريداري شده است. سرجمع داده هاي اين رسانه نشان 
مي دهد ماهانه ۱۳۰ تا ۱۵۰ ميليون دالر توسط ايراني ها 

براي خريد ملك در تركيه سرمايه گذاري مي شود.«
 آمار هاي ديگري كه در رسانه هاي ديگر منتشر شده نشان 
مي دهد »ايراني ها از س��ال ۲۰۱۵ تا ۱۰ ماهه اول سال 
۲۰۲۲ تعداد ۳۵ هزار و ۵۵۸ فقره مسكن در اين كشور 
خريداري كرده كه اگر به طور ميانگين رقم سرمايه گذاري 
۲۵۰ هزار دالر در نظر گرفته شود، رقم خروج سرمايه از 
ايران به تركيه فقط در اين بازه زماني حدود ۹ ميليارد دالر 
خواهد بود.« اما مقصد خروج سرمايه و خريد ملك فقط 
تركيه نيست بلكه كشور هاي ديگري مانند قبرس شمالي 
و امارات و البته كانادا نيز هس��تند. برخي از كارشناسان 
مس��كن مي گويند كه نيمي از خري��داران پيش فروش 
ملك براي س��ال هاي ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ در قبرس شمالي 
ايراني هستند. يكي از اهداف خريد ملك در قبرس شمالي 
جداي از بحث خارج كردن سرمايه و دارايي از ايران بحث 
دريافت تابعيت اين كشور است. با توجه به اينكه قبرس 
عضو اتحاديه اروپا به ش��مار مي رود در نتيجه همين امر 
باعث ترغيب افراد به خروج س��رمايه خود از ايران براي 

خريد ملك در اين كشور مي شود.
كانادا مقصد جذاب ديگري براي خروج سرمايه از كشور 
است. طبق گزارش رسانه ها و به نقل از داده هاي آماري 
اداره مهاجرت كانادا )IRCC( از س��ال ۲۰۱۳ تا س��ال 
۲۰۲۱ مجموع��ا بيش از ۷۶ هزار ايران��ي از دولت كانادا 
تابعيت دائم دريافت كرده اند. اين تنها مربوط به افرادي 
اس��ت كه تابعيت دائم دريافت كرده و س��اير افرادي كه 
هنوز موفق به اخذ تابعيت نشده اند در آمار نيامده است. 
به صورت خالصه بايد گفت كه در اين بازه زماني احتماال 
خروج س��رمايه از ايران به كانادا با برشمردن كساني كه 
تابعيت دائم گرفته و كساني كه احتماال در فرآيند دريافت 
تابعيت هستند رقمي باالي ۲۵ ميليارد دالر خواهد بود. 
البته ادعاي مديرعامل انجمن بازرگاني ايران و كانادا نيز 
بايد صحت سنجي شود كه در صورت دقيق و درست بودن 
اين رقم بايد رقم خروج س��رمايه را بيش از ۱۰۰ ميليارد 

دالر در نظر گرفت.

   داليل خروج سرمايه از كشور
در حالت كلي رقم دقيقي از ميزان فرار سرمايه از كشور 

وجود ندارد، اما آنچه كه واضح اس��ت با توجه به شرايط 
اقتص��اد اي��ران و بي ثباتي اقتصادي گس��ترده از جمله 
تورم هاي باال و رشد هاي افسارگسيخته نرخ ارز كه منجر 
به كاهش شديد ارزش پول ملي شده، رخداد فرار سرمايه 
با توجه به عقالنيت اقتصادي اساسا چيز عجيبي نيست. 
به اين موارد البته ناامني فضاي كسب و كار و مقررات هاي 

دست و پاگير كشور را هم بايد اضافه كرد.
اخيرا دولت براي كنترل تورم نرخ سود گواهي سپرده را 
به ۲۳ درصد افزايش داد. نكته قابل توجه اينكه با افزايش 
نرخ سود س��پرده بانكي توسط بانك ها شديدا مخالفت 
مي شود و حتي بانك مركزي برخي از شعب را كه اقدام 
به ارايه س��ود باال براي جذب سرمايه داده تعطيل كرده 
است و آنها را تحت عنوان متخلف شناسايي كرده است. 
با توجه به شرايط تورمي سنگين و پايين بودن نرخ سود 
همين امر خود قطعا موجب فرار سرمايه از كشور خواهد 
شد، چرا كه ارزش پولي ملي شديدا كاهش پيدا كرده و 
سرمايه ها در قالب حساب بانكي بازدهي چنداني نخواهند 
داشت و اين نرخ سود حتي نيمي از تورم موجود در كشور 

را پوشش نمي دهد.
از ط��رف ديگر با توجه به ركود تورم��ي در اقتصاد، تورم 
باالي ۵۰ درصدي و نيز شرايط تحريمي و انزواي اقتصادي 
ايران بايد اين س��وال را مطرح كرد كه چرا سرمايه نبايد 
براي كسب بازدهي بيشتر به خارج از كشور حركت كند؟ 
مقاومت در برابر اين پديده اقتصادي و انكار خروج سرمايه 
از جانب مقامات اقتصادي و بانكي هيچ توجيهي ندارد و 
حتي اگر رقم دقيق فرار سرمايه موجود نباشد بايد بر فرار 

سرمايه از كشور آن هم با حجم بسيار باال مهر تاييد زد.
شرايط چندماهه اخير در كش��ور و به موازات آن قطع و 
محدوديت گس��ترده اينترنت يكي از داليلي اس��ت كه 
پديده فرار س��رمايه را تقويت خواهد كرد و اين موضوع 
به ويژه در حوزه شركت هاي دانش بنيان و استارت آپ ها 
بيشتر صدق خواهد كرد. در واقع سرمايه هايي كه در مسير 
تاسيس شركت هاي دانش بنيان يا استارت آپ ها حركت 
مي كنند اكنون راه خود را به خارج از كشور از جمله تركيه، 
امارات، عراق و حتي كانادا جس��ت وجو مي كنند. برخي 
از كارشناس��ان نيز تلويحا اين موضوع را تاييد كرده و از 
استقرار تيم فني شركت ها در كشور هاي ديگر صرفا به 
دليل محدوديت گسترده اينترنت خبر داده اند كه به نوعي 

مهر تاييدي بر مهاجرت استارت آپ هاست
منبع انتخاب.



ادامه از صفحه اول| 
 اين فرضيه نيز تا حدود زيادي درست است به طور كلي بايد 
زمينه الزم براي آموزش اقتصادي فراهم شود. يك زن در 
خانواده نقش هاي بسيار زيادي ايفا مي كند در نتيجه آموزش 
مالي دقيق به اين گروه مي تواند روي خانوار تاثير بسزايي 
داشته باشد؛ براي نمونه زماني كه يك مادر دانش اقتصادي 
كافي داشته باشد و آموزش هاي الزم را ديده باشد به فرزند 
خود نيز آموزش كافي را مي دهد و آن را در جهت يادگيري 

اقتصاد و سرمايه گذاري درست تشويق مي كند. 
البته بررسي ها و نظرسنجي ها نشان مي دهد كه زنان دانش 
دقيق تر و مطلوب تري نس��بت به م��ردان دارند و با دقت 
بيش��تري در بازارها سرمايه گذاري مي كنند. براي نمونه 
سال 99 و در زمان رشد بورس زنان اقبال كمتري نسبت 
به مردان به بورس داشتند و به نوعي از ريسك شديد ترس 
داشتند؛ در مقابل اغلب مردها بدون بررسي و تحقيق و تنها 
با شندين صحبت ها و رشد بورس اقدام به سرمايه گذاري 
كردند كه در نهايت چيزي جز زيان نصيب اين افراد نشد. اما 
زنان با دقت شايد ترس بيشتري گذشته بورس را بررسي 
كردند و در نهايت اقدام به سرمايه گذاري دقيق تري كردند.

به طور كلي افزايش سهم زنان در اقتصاد كشور مي تواند 
به رشد بازارهاي مالي نيز كمك كند و در نهايت وضعيت 
سرمايه گذاري در كش��ور نيز تغيير مي دهد. براي مثال 
بررسي پرتفوي سرمايه گذاري زنان نشان مي دهد كه اين 
افراد زيان كمتري دارند و اغلب سهام خود را با آينده نگري 
خريداري مي كنند. با وجود اين تفاسير دو كارشناس و فعال 
بازارهاي مالي در گفت و گو با روزنامه »تعادل« نقش زنان 
در بازارهاي مالي را از جهتات مختلف مورد نقد و بررسي 

قرار داده اند.

   چرا نقش زنان 
در بازارهاي مالي كم رنگ است؟

 هل�ن عصمت پناه، تحليلگر 
بازاهاي مالي و استاد دانشگاه 
درخص�وص نق�ش زن�ان در 
بازارهاي مالي نوشت: با توجه به 
اينكه تيپ شخصيتي و جنسيتي 
متنوع��ي در بازاره��اي مال��ي با 
استراتژي و ديدگاه هاي مختلف وجود دارد، ممكن است 
رويكردهاي معامالتي و سرمايه گذاري متنوع زيادي براي 
انواع معامله گران و سرمايه گذاران در جهت كسب سود در 
بازاره��اي مالي به وجود  آيد، كه اين رويكردهاي مختلف 
ممكن است براي هر فرد و هر جنسيت متغير و بر اساس 

تيپ شخصيتي در راستاي روانشناسي مالي تعيين شود.
اهميت سرمايه گذاري و پس انداز، در اقتصاد تورمي كشور 
موضوع آشكاري است كه در قشرهاي مختلف جامعه كم 
و بيش گسترده شده است. در اين شرايط يافتن بهترين 
گزينه براي سرمايه گذاري بانوان كشور، در جايگاه مادران 
و همسران آينده جامعه، نقش مهمي در چشم انداز مثبت 

اقتصادي ايفا خواهد كرد
برخي بانوان در جهت يك كار اضافي و گذران اوقات بيكاري، 
به سرمايه گذاري نگاه مي كنند اما برخي به دليل وقت آزاد 
بيشتر و خانه داري، سرمايه گذاري را منبع درآمد در نظر 
مي گيرند در هر دو حالت مهم ترين دليل مشترك، استقالل 
بانوان در انتخاب اين مسير است. يكي از مواردي كه نسبت 
به سال 9۸ در سال 99 با رشد قابل توجهي همراه بوده نرخ 
مشاركت بانوان بود؛ اما اين موضوع رفته رفته در سال هاي 
اخير كمرنگ شد و امروز شاهد نقش كمتر حضور بانوان در 

بازارهاي مالي هستيم.
يكي از مهم ترين داليل كم رنگ ش��دن اخير اين عزيزان 
فضاي نامطلوب بازار سرمايه و عدم اعتماد بود و چون بانوان 
به نسبت آقايان، اكثريت، ريسك كمتري ميپذيرند و درآمد 
مشخصي دارند و حساب و كتا بشان دقيق و محتاط است 
از اين فضا به نوعي به دليل محافظه كاري و محتاط بودن 

دور شده اند.
جايگاه سنتي بانوان به اين شكل كه مسوول تامين مالي 
اصلي و مستقيم خانوار نيستند نيز حضورشان در بازارهاي 
مالي را براي آنه��ا جدي نمي كند هرچند كه در اين دوره 
و زمانه، سن شاغل ش��دن و قبول مسووليت تامين مالي 
خود و استقالل بانوان بسيار پايين آمده و كوچك و بزرگ 
اين عزيزان، تقريبا اكثريت، براي ايجاد درآمد ش��خصي، 
شاغل اند؛ همچنين بايد به مسووليت بخش اعظم نگهداري 
فرزندان و آموزش در منزل، و شكاف جنسيتي آنها نيز در 

جهت كمرنگ بودنشان نسبت به مردان توجه كرد.
ضمن اينكه توجه اكثر ش��ركت ها و نهادهاي مالي براي 
گرفتن نيروهاي مرد به عنوان نيروي متخصص بيشتر از 
زنان است و اگر استخدام بانوان هم به صورت عمومي انجام 

گيرد، حقوق و مزايا كمتري را نس��بت به مردان برايشان 
در نظر مي گيرند. حوزه اقتصادي و مالي سخت و پيچيده 
است و ظرافت روحيات بانوان شايد كشش آن را به صورت 

گسترده نداشته باشد.
موضوعي كه براي بانوان سنگين است عدم حمايت مردان 
از بانوان در اين راستا و گاهي جدي نرفتن هوش و توانايي 
آنها در اين راستاست. آنچه زنان در اين راستا مي خواهند 
اين اس��ت كه تب��ادل اطالع��ات و رفتار با آنها روش��ن و 
سرراست باشد. نگراني هاي احتمالي زنان در مورد اينكه 
دنياي سرمايه گذاري مال آنها نيست بايد حذف و اهداف 

سرمايه گذاري، بيشتر در آنها تقويت شود.
ازآن جا كه جمعيت گسترده اي از كشور را بانوان تشكيل 
مي دهند، اي��ن موضوع نقش موثري در توس��عه اقتصاد 
اي��ران دارد چرا كه بان��وان امروزي افراد مه��ارت ديده و 
داراي تحصيالت عاليه هستند كه در حيطه كسب و كار و 
كارآفريني در اجتماع بسيار موفق اند و همچنين مهم تر از 
آن جايگاه ويژه اي درخانواده دارند؛ بنابراين جدي گرفتن 
نقش بانوان در توسعه كشورها ضروري است. تجربه نشان 
داده در اكثر بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و ... بهره مندي 
از نيروي كار بانوان درمس��ير توسعه موفق بوده است و در 
همين راستا كمك به بانوان و توانمند سازي آنها حائز اهميت 
فراواني اس��ت چرا كه حضور پر رنگ اين عزيزان نه تنها از 
منظر اقتصادي بلكه در جهت منافع اجتماعي و فرهنگي 
هم ايجاد عاملي تعيين كننده براي حضور كشوردر عرصه 

جهاني به شمار مي رود.
تربيت فرزندان خانواده به زنان وابس��ته است همچنين 
مشاركت آنها در هزينه و درآمد هاي خانواده باعث ايجاد 
انضباط اقتصادي خانواده مي شود و نا خودآگاه اين بستر اگر 
در اجتماع بزرگ تر از خانواده، بسط پيدا كند كم كم منجر به 
تسريع توسعه اقتصادي خواهد شد. نقش كمتر حضور بانوان 
در بازارهاي مالي گوياي اين است كه زنان در ايران عالقه 
چنداني به بازارهاي سرمايه گذاري به خصوص بازار بورس 
ندارند. البته هستن بانوان و همكاراني كه فعال و پر جنب 
و جوش و پر رنگ در اين حوزه در حال كار كردن هستند 
اما منظور بنده حداكثر بانوان است در مقايسه با حضور و 
فعاليت مردان است. با توجه به اوضاع اقتصادي ايران و حتي 
جهان به نظر من الزم است شاهد توجه بيشتر بانوان به اين 
حيطه باشيم مخصوصا بانواني كه وقت آزاد بيشتري دارند 
در راستاي افزايش سواد مالي و آموزش و حتي انتقال آن به 
فرزندان تا دير نشده بايد اقدام كنند و زمان و انرژي بيشتري 
صرف يادگيري تكنيك هاي س��رمايه گذاري و مطالعه 

استراتژي هاي معامالتي كنند
با توجه به هوش و ذكاوت و روحيه حسابگري بانوان و دقت 
نظر و ديد عمقي آنها توصيه مي شود اين عزيزان نسبت به 
حضور در اين بازار كمي شجاعت به خرج دهند و فعاليت در 
بازار سرمايه را يك نياز ضروري بدانند. روي صحبت بنده 
به عنوان يكي از بانوان فع��ال در بازار هاي مالي، با مديران 
و مس��ووالن مربوطه جهت فراهم كردن بستر آموزش و 
فعاليت اين عزيزان و حمايت از فعاليت بانوان به طور جدي 

در اين عرصه است
راه هاي متنوعي براي انتخاب اين مسير با توجه به روحيه 

سرمايه گذاري و استعداد بانوان است از جمله: 
س��پرده هاي بانكي، راه ان��دازي كس��ب و كار اينترنتي، 
س��رمايه گذاري در ب��ورس، س��رمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتال، سرمايه گذاري در بازار س��كه و طال و ... )توجه 
بانوان به طور سنتي بيشتر به خريد طال و سكه بوده است( 

به طور كلي شيوه هاي سرمايه گذاري بسيار زيادي وجود 
دارد كه هر يك ميزان س��ود و ريسك متفاوتي دارند و به 
دانش و زمان مشخصي احتياج دارند كه بهتر است براي 
انتخاب نوع سرمايه گذاري با يك مشاور متخصص در اين 

حوزه گفت وگو كنند.
 بررس��ي ش��رايط موجود و انتخاب روش سرمايه گذاري 
متناسب با آن، به بانوان كمك مي كند تا در مسير درست 

گام بردارند.
آنچه اهميت دارد پس انداز و سرمايه گذاري صحيح بانوان 
اس��ت كه بايد به استقالل مالي آنها و حضور فعال شان در 
جامعه، منجر ش��ود. داش��تن درآمد مستقل و حضور در 
عرصه هاي مختلف به افزايش اعتماد به نفس بانوان و رشد 

شخصي آنها كمك بسياري مي كند.
   به عنوان يك بانوي مدرس مالي و سرمايه گذاري، يك مشاور 
آموزشي در اين حيطه، يك تحليلگر و يك پژوهشگر در 
راستاي بازار س��رمايه، تا جايي كه در توانم است به بانوان 
مشتاق و با استعداد و همراه هموطنم در اين حيطه كمك 

خواهم كرد. 

   كمك به ايفاي قش زنان در بازارهاي مالي
سارا فالح، كارشناس بازارهاي 
مال�ي ني�ز در اي�ن خصوص 
نوشت: عليرغم اينكه اشتغال در 
بازار سهام از جمله شغل هاي آزاد 
محسوب مي شود و با اينكه فعاليت 
در بس��تري آنالي��ن ص��ورت 
مي پذيرد، اما متاسفانه شاهد حضور پر رنگ بانوان در قياس 
با مردان در اين عرصه نيستيم. هرچند بايد به اين نكته هم 
اشاره كنيم كه در ساليان اخير خوشبختانه شاهد جهش 

چشمگير حضور زنان در اين حوزه هستيم. 
از داليل رش��د قابل توجه حضور زنان در بازار سرمايه در 
سال هاي اخير مي توان به دو نكته اساسي اشاره كرد. اولين 
عامل همانطور كه عنوان شد انجام فعاليت ها در بستري 
آنالين است و عمال نيازمند حضوري فرد در محل خاصي 
نيست. با توجه به اينكه متاسفانه هنوز در فرهنگ جامعه 
آنچنان حضور بانوان در تمامي عرصه ها پذيرفته نشده و از 
طرفي نگاه مردساالرانه در جامعه هنوز موج مي زند باعث 
شده است محدوديت هاي براي حضور بانوان در عرصه هاي 
مختلف وجود داش��ته باشد. به عنوان مثال شما به ندرت 
مي توانيد خانمي را مثال بزنيد كه در بازار خريد و فروش 
خودرو يا مسكن سفته بازي كند و اين بازارها و بازارهاي 

مشابه در قبضه مطلق مردان است. 
اما بازار سرمايه به دليل بستر آنالين فعاليت اين محدوديت را 
ندارد و به عنوان مثال يك خانم خانه دار كه وظايف متعددي 
بر دوش دارد مي تواند به اين بازار ورود كند هرچند فعاليت 
در بازار س��رمايه نيازمند اختص��اص زمان كافي و تمركز 

بسيار باال است. يك معامله گر بايد مدام اخبار را پيگيري، 
چارت ها را بررسي و به محض انتشار صورت هاي مالي آنها 
را مطالعه كند. به خصوص معامله گري با افق سرمايه گذاري 
كوتاه مدت و نوسانگيري نياز به تمركز و زمان بااليي دارد. 
از آنجايي كه معموال زنان به دليل نقش شان در خانواده و 
مسووليتي كه در قبال همسر و فرزندان شان دارند، كمتر 
فرصت دارند كه به صورت مداوم و مستمر و با ذهني آزاد 
روي بازار تمركز كنند، بيشتر افق سرمايه گذاري ميان مدت 

و بلندمدت را انتخاب مي كنند.
يكي ديگ��ر از محدوديت هايي كه بانوان در حوزه فعاليت 
در بازار س��رمايه دارند، فضاي نامناسب برگزاري مجامع 
شركت ها است. متاسفانه در برخي از مجامع فضاي فرهنگي 
مناسبي ندارد و همانطور كه در ساليان اخير نيز مشاهده 
كرده ايم بارها و بارها از به تنش كشيدن شدن مجامع و ايجاد 
درگيري شديد حتي از نوع فيزيكي بوده ايم به طوري كه 
كنترل اداره مجامع از دست برگزار كنندگان خارج شده 
است و به همين دليل است كه شاهد حضور كمرنگ زنان 

در مجامع و درخواست مطالبه گري آنها هستيم. 
متاسفانه در فرهنگ عمومي جامعه هنوز به طور كافي و 
وافي تصميمات اقتصادي زنان توسط مردان جا نيفتاده 
اس��ت و همچنان نگاه مردس��االرانه معتقد است كه در 
تصميمات مالي مهم نبايد به زنان اعتماد كرد. حال اينكه 
تحقيقات علمي متعدد نشان داده است كه نه تنها زنان از 
نظر معامله گري تواناي كمتري از مردان ندارند بلكه به خاطر 
ماهيت فيزيولوژي ريسك گريزي بانوان و تصميات به مراتب 
محافظه كارانه تر آنها نسبت مردان مي توانند معامله گرهاي 
بهتر و كم ريسك تري باشند. اما در فرهنگ عمومي جامعه 
يك خانم به دليل پاسخگو بودن به همسر و خانواده خود 
دچار فشار رواني بيشتري قرار مي گيرد و قطعا همين مساله 

مي تواند به صورت مستقيم در عملكرد آنها تاثير بگذارد. 
اگر از يك بعد ديگر نگاه كنيم، فعاليت حرفه اي زنان به عنوان 
تحليلگر و مدرس بازار سرمايه نيز با چالش هاي فراواني روبرو 
است. به عنوان مثال به صورت مكرر از زبان آقايان شنيده 
مي شود كه به زنان در زمينه مشاوره مالي اعتماد كافي ندارند 
يا براي مثال مي گويند نمي توانند در كالس هاي بورسي 
ش��ركت كنند كه يك زن عهده دار تدريس آن است. اين 
واقعيت غيرقابل كتمان است كه در جامعه بورسي مردها از 
نظر اعتبار، فقط به دليل جنسيت شان، نه علم و تجربه شان، 
در جايگاه باالتري نس��بت به زنان قرار دارند و اين وظيفه 
سنگيني بر دوش يك زن فعال بازار سرمايه مي گذارد كه 
با اين تفكر سنتي مبارزه كند تا به جايگاهي برابر آقايان در 

جامعه بورسي برسد.
سازمان بورس هم بايد در جهت حمايت و تشويق بانوان در 
بورس اقداماتي انجام دهد تا خانم ها به عنوان تشكيل دهنده 
بيش از نيمي از جامعه و پتانس��يلي بي بديل براي رونق 
بخشيدن و ايجاد عمق بيشتر به بازار سرمايه انگيزه مضاعفي 
براي ورود به بازار داشته باشد. مثال سازمان بورس مي تواند 
حمايت هايي مانند آموزش اختصاصي براي بانوان داشته 
باش��د و حتي با منصوب كردن بانوان در س��طوح باالي 
مديريتي سازمان مي تواند نقش پر رنگي در رفع فرهنگ 

مردساالرانه جامعه بورسي داشته باشد.
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كاهش قيمت خودرو
به واسطه بورس كاال

بورس| سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به كاهش ۵۰ ميليون توماني قيمت پژو ۲۰۷ در بازار آزاد 
بعد از عرضه در بورس كاال، سيگنال هاي خودرويي بورس 
را حركت بازار به سمت آرامش دانست و گفت: اگر خودرو 
گران است، اش��كالي به بورس وارد نيست و اين معضل 
مربوط به بازار است. اميد قاليباف در گفت وگويي با اشاره 
به كاهش ۵۰ ميليون توماني قيمت ۲۰۷ در بازار آزاد بعد 
از عرضه در بورس كاال، اظهار داشت: نمي دانم چه شاهدي 
بايد بياورم كه نشان دهد قيمت ها رو به كاهش است. وي با 
رد اين موضوع كه امروز دالل هاي خودرو به سمت بورس 
مي روند، افزود: در بورس همه چيز شفاف است و خريدار 
و فرآيندها مشخص است و اين طور نيست كه دالل وارد 
بورس ش��ود. قاليباف ادامه داد: بورس ممنوعيتي براي 
فروش ندارد و همه مردم مي توانند از بورس خريد كنند. از 
طرفي افراد فعال در بورس راحت تر سيگنال هاي تورمي را 
تشخيص مي دهند و وقتي مي بينيم قيمت ها با اين شدت 
پايين مي آيد؛ يعني افرادي با نگاه حرفه اي تش��خيص 
مي دهند كه قيمت كف بازار منطقي نيست. سخنگوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسانه ها خواست حامي 
اين جريان باشند تا با افزايش توليد، قيمت ها كنترل شود.

اجاره كارت ملي براي خريد 
خودرو از بورس؛ 30 ميليون!

تجارت نيوز| ارديبهشت ماه امسال بود كه عرضه خودرو 
در بورس كاال آغاز شد و در اين مدت 141 مدل خودرو )به 
تفكيك رنگ و امكانات( در بورس كاال عرضه شد. اغلب 
اين خودورها با استقبال بسيار زيادي در بورس كاال روبرو 
شده اند و حتي برخي از متقاضيان به تعداد كم اين عرضه ها 
اعتراض داشتند. طبق قانون خريد خودرو در بورس كاال، 
»هر كد مل��ي صرفا مجاز به خريد يك��ي از خودروهاي 
عرضه شده در بورس كاال است.« اين بدان معناست كه 
هر خريدار تنها يك مدل خودرو مي تواند از بورس بخرد؛ 
يعني اگر امروز ۲۰6 بخرند روز آينده نمي توانند در عرضه 
الماري شركت كنند. اين محدوديت با هدف قطع دست 
دالالن از بازار خودرو ايجاد شده است تا متقاضيان واقعي 
و مصرفي در خريد خودرو از بورس كاال مشاركت كنند. 
بازار خودرو نيز به همين واس��طه به آرامش مي رسد. هر 
فرد دارايي كد ملي باالي 1۸ سال مي تواند با داشتن كد 
بورسي و كد كااليي از بورس كاال خودرو بخرد؛ به شرط 
آنكه متقاضي از سال 9۸ تاكنون از خودروسازان، خودرويي 
نخريده باشد. اجاره كد ملي براي خريد خودرو اولين بار در 
بحبوحه طرح قرعه كشي وزارت صمت در صدر خبرها 
نشس��ت و همچنان با ادامه دار بودن قرعه كشي ها بازار 
فروش كد ملي  هم داغ و پرمعامله ماند. بررسي ها نشان 
مي دهد كه بازار اجاره كارت ملي در سايت ديوار داغ است 
و برخي نيز در سايت ها و فضاي مجازي آگهي هايي مبني 
بر فروش كارت ملي مي گذارند كه هر يك قيمت متفاوتي 
دارد. دنياي اقتصاد نيز به تازگي در گزارش��ي به همين 
نكته اشاره كرده بود مبني بر اينكه دالالن حاضرند براي 
شركت در طرح هاي قرعه كشي خودرو، با دريافت كدملي 
مادران داراي دو فرزند و بيشتر، 1۵ميليون تومان به آنها 
پرداخت كنند. در مقابل پرداخت اين 1۵ميليون تومان 
و دريافت كد ملي، دالل خواستار دريافت سفته به ارزش 
يك  ميليارد تومان بوده است. يك منبع آگاه در همين باره 
به تجارت نيوز گفته است كه فروش كد بورسي در بازار براي 
خريد خودرو چندان رواج ندارد و در حال حاضر بيشتر افراد 
نزديك به يكديگر مانند دوستان، آشنايان يا اعضاي خانواده 
كد خود را در اختيار يكديگر قرار مي دهند. اما با اين حال گاه 
همين اقدام در قالب معامله انجام مي شود و با توجه به نوع 
خودرو، سود ۲ تا 3۰ ميليون توماني را براي اجاره دهنده 
كد ملي به دنبال دارد. بررسي هزينه هاي ثبت سفارش 
خودرو، مدت خواب پول در بورس كاال تا زمان تحويل 
خودرو و تفاوت قيمت با بازار آزاد نشان مي دهد اجاره كد 
ملي براي خريد خودرو از بورس كاال براي دالل چندان 
هم سودساز نيست. دريافت كد بورسي و كد كااليي 
دردسرهاي بسيار زيادي دارد و دست كم دو روز كاري 
از يك فرد زمان مي گيرد؛ پس از ثبت سفارش در بورس 
كاال هم فرد بايد با درخواست باالترين و بهترين قيمت 
خودرو در رقابت پيروز ش��ود كه همين روند نيز افراد 
غيرحرفه اي را با دردسرهاي زياد ديگري مواجه مي كند.

بازدهي بورس
جذاب تر از سود بانكي

سنا| در پي افزايش غيرقانوني نرخ سود تا ۲۵ درصد در 
برخي بانك ها و اخطار بانك مركزي، توافق ش��ده اوراق 
گواهي سپرده با سود ۲3 درصدي در بانك ها عرضه شده 
و افتتاح سپرده با سود بيش از ۲۰ درصد نيز ممنوع شود. 
حميد فاروقي عضو هيات مديره شركت سبدگردان ويستا 
بيان كرد: اگر چه سود بانكي به عنوان يكي از متغيرهاي 
تاثيرگذار بر بازار سرمايه محسوب مي شود، اما متغيرهاي 
اثرگذار ديگري نيز وجود دارند كه مي تواند رابطه نرخ سود 
بانكي و بازار سرمايه را به شدت تحت تاثير قرار دهند. وي 
افزود: جلوگيري از افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي، 
موجب ثبات بيشتر در سيستم بانكي خواهد شد و روي 
بازار سرمايه هم تاثير مثبت خواهد داشت؛ اما نبايد به نرخ 
سود بانكي وزن بااليي هم داد و ساير متغيرها مي توانند 
تاثيرگذاري بيشتري هم داشته باشند. يكي از اين عوامل 
انتظارات تورمي است. طبق آمارهاي بانك مركزي، تورم 
ماهانه همچنان باالي 4۰ درصد است. نرخ ارز نيز اخيراً 
رشد زيادي داشته و افزايش نرخ ارز خود منجر به افزايش 
تورم در ماه هاي آتي خواهد شد. در اقتصادي با تورم باالي 
4۰ درصد، سود ۲۰ الي ۲۵ درصدي نمي تواند چندان 
جذاب باشد. فاروقي ادامه داد: به هر حال با فرض تثبيت 
فروش مقداري شركت ها، تورم منجر به افزايش درآمد 
فروش خواهد شد. اين كارشناس بازار سرمايه ضمن تاكيد 
بر رابطه تورم با سودآوري صنايع بورسي اظهاركرد: تورم و 
افزايش قيمت كاالها، تمامي صنايع بورسي را تحت تاثير 
قرار خواهد داد؛ اما صنايعي كه مشمول قيمت گذاري 
دستوري هستند از جمله دارويي ها و غذايي ها با وقفه 
بيشتري از اين تورم تاثير مي پذيرند و در مقابل، صنايعي 
كه محصول خود را بر اساس قيمت هاي جهاني و در بورس 
كاال عرضه مي كنند )از جمله پتروشيمي ها، فوالدي ها 
و معدني و همين طور شركت هاي كوچكي كه وزن 
قابل توجهي از فروش آنها صادراتي است( احتمااًل 

زودتر از اين تورم تاثير خواهند پذيرفت. 

گرماي خانه يا رونق پتروشيمي ها 
يك دوراهي خطرناك

هوا سرد شده و اولويت مصرف گاز با گرم كردن خانه هاست 
اما خانه اي را تصور كنيد بدون يخچال و اجاق، بي رنگ و 
خالي از بخش بزرگي از وسايل كه ساكنانش لباس هاي 
كم و خوردني هاي محدودي دارند و حتي براي اينكه از 
گاز به عنوان انرژي گرمايشي استفاده كنند امكاناتي مانند 
شوفاژ و بخاري ندارند. اين نتيجه شرايطي است كه در آن 
مجبور باشيم بين گاز رساني به خانه ها و صنعت، مخصوصا 
پتروشيمي يكي را انتخاب كنيم. بيش از دو قرن است كه 
زندگي ما با صنعت پتروشيمي گره خورده و بخش بزرگي 
از زندگي مدرن مان را مديون محصوالتي هستيم كه اين 
صنعت برايمان توليد مي كند، از تمام مواد پالستيكي 
گرفته تا رنگ ها و الستيك ها و لباس ها، اما براي ما در ايران 
پتروشيمي اهميتي فراتر از اين حرف ها هم دارد. صنعت 
پتروشيمي با صادرات 1۵ميليارد دالر در سال دومين 
صنعت ارزآور ايران است و اگر خيلي چيزها خوب پيش 
مي رفت، مي توانست ما را از كشوري صرفا صادركننده 
نفت و گاز به كشوري تبديل كند كه كاالهايي با ارزش 
افزوده بسيار بيشتر توليد و صادر مي كند. چرا كه ايران 
با داشتن دومين ذخاير گاز در جهان مي تواند يكي از 
بزرگ ترين توليدكننده هاي محصوالت پتروشيمي 
باشد اتفاقي كه همين حاال در قطب هاي پتروشيمي 

كشور يعني عسلويه و ماهشهر دنبال مي شود. 

آخرين وضعيت
مصرف گاز طبيعي كشور

فرداي اقتصاد| در ش��رايطي كه تا همين چند وقت 
پيش مسووالن مدعي رفع بحران گاز اروپا بودند و قصد 
داشتند از آن به عنوان اهرم فشاري در مذاكرات برجام 
استفاده كنند، حال به نظر مي رسد بحران گاز ايران ممكن 
است زمينه ساز شرايطي شود كه ايران را به يك واردكننده 
گاز از خارج بدل كند. وزير نفت كش��وري كه بيشترين 
منابع نفت و دومين منابع گازي جهان و البته بزرگ ترين 
ميدان گازي جهان را در اختيار دارد، رس��ما اعالم كرده 
كه نزديك به ۲4۰ ميليارد دالر سرمايه نياز است تا مانع 
از قرار گرفتن ايران در شرايطي شويم كه واردكننده گاز 
نش��ود. ايران اين روزها حتي از تامي��ن گاز بازار داخلي 
خود نيز ناتوان شده و با مش��كالت زيادي مواجه است. 
اين بحران با ش��روع فصل سرما، يك ماه زودتر از تجربه 
سال هاي گذشته، منجر به قطع گاز صنايع مهم و بزرگ 
كشور از جمله پتروشيمي ها و فلزي ها شد تا اين شركت ها 
با چالشي تكراري و البته سخت تر از قبل مواجه شوند. با 
اين حال اما نگاهي به وضعيت مصرف گاز طبيعي كشور، 
نشان از سهم باالي مصرف خانگي به ميزان ۷۵ درصد 
دارد. اين درحالي است كه در بين صنايع، نيروگاه هاي 
كش��ور عددي بالغ بر 14 درصد را ب��ه خود اختصاص 
مي دهند، پتروشيمي ها با سهم ۵ درصدي در رتبه سوم 
قرار مي گيرند، صنعت فوالد ۲ درصد از گاز طبيعي كشور 
را مصرف مي كند و صنعت سيمان تنها يك درصد را به 
خود اختصاص مي دهد. طبق آخرين آماري كه در تاريخ 
1۷ دي ماه سال جاري منتشر شده، ظرفيت توليد گاز 
غني در كشور هم اكنون 9۵۰ ميليون متر مكعب در روز 
است كه مصارف خانگي با مصرف 6۰۰ ميليون متر مكعب 

در روز، بيشترين سهم را به خود اختصاص مي دهد. 

روز سبزبورس تهران
ايرنا| ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز 
گذش��ته سه ش��نبه، ۲۰ دي ماه با ۲1 هزار و ۲۸4 واحد 
افزايش در ارتفاع يك ميليون و 66۸ هزار واحدي ايستاد. 
شاخص هم وزن با هفت هزار و ۲36 واحد افزايش به ۵۰3 
هزار و 63۷ واحد و شاخص قيمت با چهار هزار و 3۰6 واحد 
رشد به ۲99 هزار و 6۸۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲۰ 
هزار و ۸9۲ واحد و شاخص بازار دوم، ۲6 هزار و 4۸3 واحد 
افزايش را ثبت كردن��د. ديروز در معامالت بورس تهران، 
بيش از 1۷ ميليارد و ۷۸۰ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 1۰۵ هزار و ۸1۵ ميليارد ريال معامله شد. 
همچنين فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با پنج هزار و 3۰9 
واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۲ هزار و 49۰ واحد، 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با يك هزار و ۵63 واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با 966 واحد، پااليش 
نفت تهران )شتران( با ۷96 واحد و فوالد خوزستان )فخوز( 
با 6۲۷ واحد تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در 
مقابل پتروشيمي پرديس )شپديس( با ۷4۷ واحد، معدني 
و صنعتي گل گهر )كگل( با 3۲4 واحد، پتروشيمي شيراز 
)شراز( با 194 واحد، پتروشيمي خراسان )خراسان( با 13۰ 
واحد، سايپا )خساپا( با 6۸ واحد و پتروشيمي نوري )نوري( 
با ۵6 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت. بر 
پايه اين گزارش، روز گذشته نماد شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو )خگستر(، ايران خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، 
ف��والد مباركه اصفه��ان )فوالد(، پتروش��يمي پرديس 
)ش��پديس( و پااليش نفت تهران )شتران( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه سه ميليارد و 631 ميليون برگه سهم 
به ارزش 14 هزار و 6۲1 ميليارد ريال دادوستد شد. 

شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از ۲3۵ واحد افزايش 
داشت و به ۲1 هزار و 143 واحد رسيد. در اين بازار بيش 
از 9 ميليارد و 6 ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد 
شد و تعداد دفعات معامالت روزگذشته فرابورس بيش از 
4۲4 هزار و 1۵ نوبت بود. فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس(، گروه توسعه مالي مهر آيندگان )ومهان(، آهن 
و فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، بانك دي )دي( و اعتباري 
ملل )وملل( تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. در مقابل 
مديريت انرژي اميد تاب��ان هور )وهور(، پخش هجرت 
)هجرت(، تهيه توزيع غذاي دن��ا آفرين فدك )گدنا(، 
بيمه كوثر )كوثر(، كشت و داماري فكا )زفكا( و فرابورس 

ايران )فرابورس( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبازارسرمايهبررسيميكند

چرا زنان نقش كمتري در اقتصاد دارند؟

چرا مصيبت قاچاق در ايران تمام نمي شود؟
رييس اتاق بازرگاني اي��ران و چين مي گويد براي 
اينكه انتظار داشته باشيم طرح هاي مبارزه با قاچاق 
با قاطعيت موفق باشد،  بايد ريشه هاي شكل گيري 
و نياز ب��ه قاچاق در اقتص��اد ايران برطرف ش��ود. 
مجيدرضا حريري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
وقتي به عملكرد س��ال هاي گذش��ته اقتصاد ايران 
نگاه مي كنيم دو موضوع در شكل گيري بسترهاي 
قاچاق نقش و سهمي اساسي داشتند. يك موضوع 
بحث از بين نرفتن نيازها ب��ه كاالهاي قاچاق بوده 
و يك موضوع به نح��وه نظارت بر اين ماجرا مربوط 
مي شود. وي با اشاره به سياست هاي محدوديت هاي 
وارداتي كه در سال هاي گذش��ته در اقتصاد ايران 
وجود داشته، بيان كرد: با توجه به محدوديت هاي 
ارزي و سياست هايي كه دولت ها اجرايي كردند ما 
شاهد آن هس��تيم كه نه تنها كاالهاي ممنوعه كه 
حتي بسياري از كاالهاي مصرفي نيز با ممنوعيت 

واردات مواجه هستند. وقتي ما بيش از ۲۰۰۰ قلم 
كاال را ب��ا ممنوعيت وارداتي روبرو مي كنيم تنها به 
معني آن اس��ت كه واردات رس��مي را محدوديت 
كرده ايم و تاثي��ري در تقاضاي نهاي��ي موجود در 
بازار نداش��ته ايم.  رييس اتاق اي��ران و چين ادامه 
داد: هرچند در كنار مديريت منابع ارزي حمايت از 
توليد داخل به عنوان يك نيت خيرخواهانه نيز در 
سياست هاي محدود كننده وارداتي نقش داشته اما 
سوال اينجاست كه بايد با تقاضاي واقعي كاالهاي 
قاچاق چه كار كنيم. وقتي از لوازم خانگي گرفته تا 
لوازم بهداشتي و اسباب بازي با ممنوعيت واردات 
مواجه هس��تيم به معناي آن نيست كه اين كاالها 
ديگر تقاضايي براي نمونه هاي خارجي ندارد بلكه 
حتي در ميان اكث��ر خانواده ها نيز بعضا خريدهاي 
خارجي وج��ود دارد. حريري با بي��ان اينكه تا اين 
ساختار تغيير نكند سطحي از قاچاق وجود خواهد 

داش��ت توضيح داد: در اين فضا ني��ز براي مبارزه با 
قاچاق بايد به سراغ مبادي اصلي رفت در اين شكي 
وجود ندارد كه بخشي از كولبران يا ته لنجي ها وارد 
كشور مي ش��وند اما سوال ما اينجاست كه از ميزان 
چن��د ميلي��ارد دالري قاچاق اساس��ا كولبران چه 
سهمي دارند و البته چه افرادي با استفاده از اين افراد 
اقدام بر واردات قاچاق كاال مي كنند. وي نظارت بر 
تبادالت بانكي را يكي ديگر از اصلي ترين مسائل در 
مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما در اين حوزه نيز با 
دو محور مختلف مواجه هستيم اوال بايد ببينيم كه 
كشوري كه با محدوديت جدي مواجه است در سال 
چند ميليارد دالر ارز خود را بايد به قاچاق اختصاص 
دهد. از سوي ديگر اين قاچاقچيان چه در سطح كالن 
و چه در سطح خرد به هرحال پول خود را وارد شبكه 
بانكي مي كنند و براي قاچ��اق مجدد بايد تقاضاي 
ارز ثبت كنند. اگر ما مانند تجربه تمامي كش��ورها 

به تبادالت بانكي نظارت كنيم و افراد موظف شوند 
براي جابه جايي پول هاي كالن توضيحات دقيق ارايه 
كنند نه تنها در رابطه با قاچاق كه حتي در مسائلي 
مانند پولشويي نيز بخش مهمي از مشكالت برطرف 
مي ش��ود. حريري خاطرنش��ان كرد: بحث تجارت 
سياه يا كاالهاي ممنوعه در اكثر كشورها وجود دارد 
اما اوال اي��ن كاالهاي ممنوعه مانند ايران به بيش از 
۲۰۰۰ قلم كاال اختصاص ندارد ثانيا مسائلي مانند 
تعرفه هاي باالي وارداتي كه شرايط را براي تجارت 
مخفي فراهم مي كند اجرايي نمي ش��ود و در نهايت 
ش��بكه بانكي با نظارت بر تبادالت اجازه جابه جايي 
پول هاي سنگين را نمي دهد. از اين رو براي محدود 
كردن قاچاق هم بايد بسترهاي ايجاد آن را محدود 
كنيم و هم بر نحوه جابه جايي پول ها نظارت دقيقي 
داشته باشيم موضوعي كه متاسفانه تاكنون در ايران 

چندان به آن توجه نشده است.



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه برخي از گزارش هاي ميداني رس��انه ها 
حاكي از به صفر رسيدن تقاضا براي پيش خريد مسكن 
در تهران است، مديركل راه و شهرسازي استان تهران 
با اشاره به ارتكاب 25 هزار مورد كالهبرداري در حوزه 
پيش فروش ساختمان طي نامه اي به مديران عامل 
شركت هاي ديوار و شيپور در خصوص انتشار آگهي 

پيش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز هشدار داد.
به گزارش »تعادل«، بررس��ي نهايي اصالحات قانون 
پيش فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شد اما 
ش��يوع ويروس كرونا و بروز بحران هاي ناشي از آن و 
همچنين پايان مدت فعالي��ت نمايندگان دوره دهم 
مجلس شوراي اسالمي اين كار به تعويق افتاد. تاكنون 
نيز تصويب اين پيش نويس در دستور كار نمايندگان 
دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي قرار نگرفته است. 
با اين ح��ال، به موجب ماده21 قان��ون پيش فروش 
ساختمان مصوب 12 ديماه 1389 »پيش فروشنده 
بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و هرگونه آگهي 
پيش فروش به هرطريق از جمله درج در مطبوعات و 
پايگاه هاي اطالع رس��اني و ساير رسانه هاي گروهي و 
نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع 
ذي صالح كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص 
مي شود أخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات 
و رسانه هاي يادش��ده ارايه نمايد. شماره و تاريخ اين 
مجوز بايد در آگهي درج و به اطالع عموم رسانده شود. 
مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت مجوز ياد شده حق 
درج و انتشار آگهي پيش فروش را ندارند. در غير اين 
صورت به توقيف به مدت حداكثر دوماه و جزاء نقدي 
از ده ميليون )10.000.000( ريال تا يكصد ميليون 
)100.000.000( ريال و در صورت تكرار به حداكثر 

مجازات محكوم خواهند شد.«
به گزارش تس��نيم، خليل محبت خواه، مديركل راه 
و شهرس��ازي اس��تان تهران با هدف اخطارهاي قوه 
قضاييه و آم��ار كالهبرداري 25 ه��زار موردي پيش 
فروش ساختمان توسط موسسات و شركت ها به دو 
اپليكيشن ديوار و ش��يپور در خصوص اجراي قانون 
پيش فروش س��اختمان، اجراي دستور العمل هاي 
مربوطه و همچنين طي مراحل قانوني جهت انتشار 

آگهي پيش فروش هشدار و اخطار داد.
در بخش��ي از نامه مديركل راه و شهرسازي استان 
تهران آمده اس��ت: هرگونه انتش��ار تبليغات براي 
پيش فروش س��اختمان نياز به تايي��د ادارات كل 
راه و شهرس��ازي و فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
دارد، اما در برنامه هاي ديوار و شيپور مواردي ديده 
و گزارش ش��ده است كه متاسفانه بدون اخذ مجوز 
بوده است. از اين رو، آگاه باشيد كه در اين خصوص 
تخلفات زيادي توسط كالهبرداران صورت گرفته و 
پرونده هاي متعددي در مراجع قضايي تشكيل شده 
است، الزم اس��ت ترتيبي اتخاذ شود كه بدون اخذ 
مجوز از اين اداره كل از هرگونه انتشار آگهي پيش 
فروش خوداري شده در غير اين صورت مسووليت 
قانون��ي و حقوقي عواقب اين موض��وع بر عهده آن 
ش��ركت اس��ت.« اين نامه خطاب به مديران عامل 
شركت هاي آگه پردازان هوشمند )ديوار( و تجارت 

اهورا )شيپور( ارسال شده است.

   مصايب آگهي هاي غيرواقعي
كالهبرداران همواره در كمين مش��تريان بازارهاي 
مختلف هس��تند. آنه��ا طعمه هاي خ��ود را از ميان 
مش��تريان دس��ت به نقد انتخاب مي كنن��د و وقتي 
از پول دار بودن آنها مطمئن مي ش��وند، نقش��ه خود 
را عمل��ي مي كنن��د. طي س��ال هاي اخي��ر، فضاي 
مجازي و س��ايت هاي انتش��ار دهنده آگهي ها خريد 
و فروش مس��كن يا پيش فروش مس��كن همانطور 
ك��ه فرصت هاي بي نظيري را در اختي��ار خريداران و 
فروشندگان ملك قرار داده است، فرصت مناسبي را 
براي كالهبرداران ايجاد كرده است و فاصله زماني ميان 
آنها و طعمه هايشان را كاهش داده است. از همين رو 
است كه در ماده 21 قانون كنوني پيش فروش مسكن 
تمهديدات��ي ب��راي جلوگيري از سوءاس��تفاده هاي 
احتمالي از آگهي هاي پيش فروش مس��كن در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. با اين حال، از آنجا كه خريداران 
از اين قوانين بي اطالع هس��تند، در دام كالهبرداران 
مي افتند. كالهب��رداران نيز با وعده ه��اي دروغين و 
غيرواقعي )دور از شرايط بازار( تالش مي كنند نه تنها 
خريداران واقعي و متقاضيان موثر كه ساير افراد از جمله 
افراد داراي پول هاي اندك )نسبت به ارزش ملك( را 
در تور خود قرار دهند. اينچنين است كه با وجود آمار 

نزديك به صفر تقاضا در بازار پيش فروش مسكن، آمار 
25 هزار كالهبرداري در اين حوزه اعالم مي شود. اين 
در حالي است كه همواره كالهبرداري يا احتمال بروز 
برخي مش��كالت در فرآيند آتي معامله ملك، يكي از 
علل عمده ترس و رويگرداني متقاضيان از بازار پيش 

فروش مسكن بوده است.
يك��ي از عل��ل عمده تدوي��ن اصالحيه ب��راي قانون 
پيش فروش س��اختمان نيز كاهش اي��ن نگراني ها و 
استحكام بخش��ي به بنيان بازار پيش فروش مسكن 
است. بازاري كه در ايران به خوبي پا نگرفته و نتوانسته 
در كاهش مش��كالت ب��ازار معامالتي مس��كن موثر 
واقع ش��ود. متاسفانه مش��اوران امالك، سازندگان و 
برخي حقوقدان ها نه تنها از قانون فعلي پيش فروش 
ساختمان اس��تقبال نكرده اند، بلكه انتقادهايي را به 
مفاد اين قان��ون وارد كردند و اجراي آن را غير ممكن 
دانستند، موضوعي كه موجب شد، اصالحيه اي براي 

رفع مشكالت قانون مذكور تدوين شود.
 فع��االن بخش مس��كن معتقدن��د، اج��راي قانون 
پيش فروش ساختمان ضعف هاي موجود را پوشش 
مي دهد و با توجه به ظرفيت هايي كه در آن ديده شده 
در هدايت سرمايه هاي مردم به اين حوزه و در پي آن 
رونق بازار مس��كن موثر خواهد ب��ود. در واقع هدايت 
نقدينگي به سمت صنعت ساختمان سازي مي تواند 
وضعيت بازار مس��كن را هم از وضعيت نا به س��امان 
فعلي دور كند.  با اجراي قانون اصالح ش��ده ش��اهد 
خروج صنعت مس��كن و ساختمان از ركود خواهيم 
بود، زيرا اعتم��اد متقاضيان براي خريد آپارتمان در 
قالب پيش  خريد مسكن افزايش مي يابد و بسياري 
از متقاضيان س��رگردان، خانه دار مي ش��وند ضمن 
اينكه گشايش حس��اب پيش فروش اماني و اجرايي 
ش��دن اين قانون موجب كنار رفتن ليزينگ مسكن 
و پرداخت سودهاي كالن متقاضيان به شركت هاي 

ليزينگ خواهد شد.

   انتقادات وارده به قانون پيش فروش
 اگرچه برخي كارشناس��ان معتقدند، ب��ا اجراي قانون 
پيش فروش س��اختمان امكان هرگونه سوءاستفاده در 
زمينه پيش فروش ساختمان از ميان مي رود، اما برخي 
ديگر معتقدند اين قانون به علت خألهاي قانوني مختلف 
و بي توجهي به نقش بخش خصوصي درحوزه مس��كن 

چندان قابليت اجرايي ندارد.
 مش��اوران امالك معتقدند، وظيفه دفاتر ثبت اس��ناد 
رس��مي تنظيم س��ند اس��ت، اما براس��اس اين قانون 
انجام تمام��ي اقدامات در زمين��ه پيش فروش برعهده 
آنها قرارگرفته اس��ت درحالي كه اين دفاتر نمي توانند 
مشاوره اي را در زمينه خريد مسكن دراختيار متقاضيان 
قرار دهند و همين موضوع مشكالتي را در پروسه خريد 
مس��كن ايجاد مي كند، ضمن اينكه به ضرر مش��اوران 

امالك هم تمام مي شود.
بر اس��اس گفته هاي مس��ووالن كانون سردفتران و 
دفترياران تنها 50 درصد از واحدهاي مسكوني داراي 
شناسنامه فني ساختمان هستند، پس چگونه مالكان 
مي توانند شناس��نامه فني ساختمان را براي اجراي 

اين قانون و انجام پيش ف��روش ارايه دهند، درواقع 
تعداد واحدهاي بدون س��ند كشور بسيار است، اين 
درحالي است كه وجود شناسنامه فني براي دريافت 

مجوز پيش فروش الزم و ضروري است.
 ع��الوه بر اي��رادات ذكر ش��ده كه ت��وان اجرايي قانون 
پيش فروش س��اختمان را كاهش مي دهند، در ماده 4 
اين قانون بحث وجود بيمه نامه براي تنظيم سند مطرح 
مي شود كه توضيح بيشتري درمورد نوع بيمه )تضميني، 
عمر و ساختمان و...(، رويكرد آن ارايه نشده است و همين 

امرمجريان قانون را با مشكل مواجه كرده است.
 مشاوران امالك معتقدند، باتوجه به مشكالت موجود 
درراه اج��راي قانون پي��ش فروش س��اختمان به نظر 
نمي رسد كه اين قانون بدون اصالحيه اجرايي شود، زيرا 
فعاليت بخش خصوصي و به ويژه اتحاديه مشاوران امالك 

بااجراي اين قانون تحت الشعاع قرار مي گيرد.
 براس��اس قانون پيش فروش س��اختمان، مالكان يا 
س��ازندگان پيش از اتمام 30درصد ازفرآيند ساخت 

نمي توانند واحد مس��كوني يا غيرمس��كوني خود را 
پيش فروش كنند كه اين قان��ون اگرچه از متقاضي 

حمايت مي كند، اما به نفع سازندگان نيست.
 برمبناي قانون پيش فروش ساختمان درصورت ايجاد 
اختالف ميان فروش��نده و خريدار، داور مي تواند حل 
اختالف را برعهده گيرد كه اين بند بر خالف اصل 34 
قانون مبتني بر نقش دادگاه براي انجام داوري وقضاوت 
است. ضمن اينكه دراين ميان به قابليت فسخ قرارداد 
در قانون پيش فروش ساختمان كمتر توجه شده است.

علت انتقادات وارده ازس��وي اتحاديه امالك، بحث 
كاهش فعاليت هاي اعضاي اين اتحاديه و همچنين 
سود حاصل از پيش فروش س��اختمان است كه به 
اعض��اي اين اتحاديه پيش��نهاد مي ش��ود كه براي 
افزايش فعاليت هاي خود پس از اجراي اين قانون، 
ش��ركت هايي را براي انجام فرآيند اج��اره و رهن 
تاس��يس كنند تا زيان حاصل از خارج شدن بخش 

پيش فروش را ازاين طريق جبران كنند.
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اعمال تخفيف ۳۰ درصدي 
پرداخت عوارض شهرسازي

معاون شهرسازي و معماري شهرداري از آغاز ارايه 
تخفيف تا 30 درصد ويژه عوارض شهرسازي از روز 

21 دي ماه خبر داد.
به گ��زارش ف��ارس، حميدرضا صارمي ب��ا اعالم 
اينكه 21 دي تا 20 اسفند ماه آخرين فرصت هاي 
بهره مندي موديان و متقاضيان صدور پروانه و گواهي 
س��اختمان از تخفيفات ويژه عوارض شهرسازي 
است، گفت: اين تخفيفات به منظور رفع بخشي از 
چالش ها و مشكالت فعاالن اقتصادي و حوزه ساخت 
و س��از، افزايش غيرمعقول عوارض ساختماني در 
اواخر دوره شوراي پنجم، حمايت از كسب و كارها، 
اش��تغال آفريني و شكوفايي بخش مسكن و رونق 

ساخت و ساز شهري ارايه شده است.
وي با اشاره به اينكه پاداش خوش حسابي عوارض 
شهرسازي در سال 1401 براي اولين بار به صورت 
پلكاني و با در نظر گرفتن عدالت اجتماعي تهيه و 
مصوب شده اس��ت، تصريح كرد: اين تخفيفات در 
مرحله اول كه از 20 آبان ت��ا 20 آذر ماه بود، تا 40 
درصد تخفيف و در مرحله دوم كه از 21 آذر تا 20 
دي ماه بود تا 35 درصد تخفيف را براي متقاضيان 
در نظر گرفته بود كه اكنون مهلت بهره مندي از اين 

فرصت به پايان رسيده است.
معاون ش��هردار تهران ادامه داد: اكنون در آستانه 
مرحله سوم و آغاز تخفيفات عوارض شهرسازي تا 
30 درص��د قرار داريم كه تا 20 بهمن ماه ادامه اين 
فرصت استثنايي مرحله به مرحله به پايان نزديك 
مي ش��ود و مرحله چهارم از 21 بهمن آغاز و تا 20 
اسفندماه ادامه دارد و تا 25 درصد تخفيف را براي 

متقاضيان در نظر گرفته است.
صارمي افزود: مديريت شهري تهران در تالش است 
تا با ارايه اين تخفيفات، به مهار افزايش سرسام آور 
قيمت مسكن كمك كند و هم با توجه به اين كنترل 
قيمت، امكان خانه دار ش��دن شهروندان تهراني را 
افزايش دهد. اما نكت��ه اي كه متقاضيان و موديان 
بايد در نظر داشته باشند، اين است كه اين فرصت 
رو به اتمام است و در صورت تمايل مي توانند براي 
برخورداري از تخفيفات بيشتر از 21 دي ماه براي 

پرداخت عوارض شهرسازي اقدام كنند.

نامه رييسي به 6  وزير كابينه
اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه علني ديروز بار 
ديگر به موضوع آلودگي و راهكارهاي آن، دس��تور 
ويژه رييس جمهور به ۶ وزير در ارتباط با اين مساله 
و بحث ادغام »شركت كنترل كيفيت هوا« با »اداره 

محيط زيست شهر تهران« پرداختند.
پرويز سروري نايب رييس ش��وراي شهر تهران در 
نشست علني ديروز اين شورا با اشاره به آاليندگي 
هواي ته��ران در هفته هاي اخير اظهار كرد: در اين 
زمينه نيز شوراي شهر تهران به نمايندگي از مردم 
تهران و در راستاي حل مشكل آلودگي هوا نامه اي را 
تهيه و به سران قوا ارسال كرد و از آنها خواست نسبت 
به موضوع آلودگي هوا و رفع آن به صورت جدي تر 
ورود داشته باشند. وي با بيان اينكه گفتاردرماني 
حالل مشكل آلودگي هوا نخواهد بود گفت: براي 
درمان آلودگي هوا بايد يك عزم ملي و همكاري و 
هماهنگي بين دس��تگاه ها ايجاد شود و به موضوع 
آلودگي هوا ورود جدي داشته باشند چرا كه آلودگي 
هوا معضل و مشكل و سالمت شهروندان را به خطر 
مي اندازد. نايب رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: 
رييس جمهور نيز نامه اي را به ۶ وزير خود ابالغ كرده 
است تا به صورت جدي به موضوع آلودگي هوا وارد 
شوند و بر همين اس��اس ما از رياست شوراي شهر 
تهران انتظار داريم كه همانند گذشته اين موضوع 
را با جديت پيگي��ري كند. وي افزود: موضوعي كه 
بايد به آن توجه كنيم اين اس��ت ك��ه آلودگي هوا 
با سياست ورزي و سياس��ي كاري حل نمي شود و 
متاسفانه كساني كه سهم حداكثري را بابت ترك 
فعل در موضوع آلودگي هوا داشته اند به جاي اينكه 
از اقدامات ش��ورا و مديريت شهري حمايت كنند، 
ش��روع به عنوان كردن مطالب��ي مي كنند كه اين 
مطالب راهي براي حل مشكالت آلودگي هوا نيست.

س��روري گفت: آلودگي هوا سياس��ي نيست و با 
اين مس��ائل حل و فصل نمي شود و بايد به صورت 
كارشناسي به آن ورود داشت تا بتوانيم اين موضوع 
را حل كنيم. تش��كري هاشمي، عضو شوراي شهر 
نيز ديروز با ابراز گله اي درخصوص ش��وراي تحول 
اداري در شهرداري تهران گفت: در اين روزها كه ما 
با آلودگي هوا روبرو هستيم، شاهد يك تصميم در 
شوراي اداري ش��هرداري بوده ايم به طوري كه اين 
مجموعه بنا دارد كه شركت كنترل كيفيت هوا را با 

اداره محيط زيست شهر تهران ادغام كند.
وي در اي��ن باره توضي��ح داد: در س��ال 1370 بر 
اساس مصوبه شوراي سوم، شركت كنترل كيفيت 
هوا به جه��ت پايش لحظه به لحظ��ه آلودگي هوا 
در ش��هر ته��ران راه اندازي ش��د و اي��ن مجموعه 
سياهه آلودگي هاي هوا را تهيه و منتشر مي كرد و 
حتي شهروندان با مراجعه به سايت اين مجموعه از 
شرايط هوايي تهران مطلع مي شدند. رييس كميته 
عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران تصريح 
كرد: ش��ركت كنترل آلودگي ه��وا ظرفيت قابل 
قبولي دارد و اين مجموعه در طي سنوات گذشته 
از راهكارهاي علمي و مجامع دانشگاهي و علمي و 
پژوهشي استفاده كرده است. اما متاسفانه در تاريخ 
28 آذر 1401 مصوبه ش��وراي اداري ش��هرداري 
ته��ران تصريح كرده كه اين مجموع��ه با اداره كل 

محيط زيست شهر تهران ادغام شود.
وي گفت: هر چند كه پ��س از چندي اين ابالغ و 
بخش��نامه از روي سايت شوراي اداري حذف شد 
اما در اين باره بايد به چند موضوع اش��اره كنم كه 
هرگونه تصميم ساختاري در مجموعه شهرداري 

بايد بر اساس مصوبه شوراي شهر تهران باشد.

نتيجه استفاده از
خودروي ايمن در عراق 

رييس پليس راهور گفت: در ع��راق اصاًل گواهينامه 
رانندگي وجود ندارد و هركسي كه رانندگي بلد باشد از 
خودرو استفاده مي كند؛ تصادفات عراق 3.5 برابر ايران 
است اما كشته هاي تصادفات عراقي ها نصف ايراني ها 
است و اين موضوع تنها به دليل خودروهاي ايمن است!

به گزارش تسنيم، سردار سيد كمال هاديانفر، رييس 
پليس راهور امروز در همايش بانوان فرهنگ يار ترافيك 
اظهار كرد: همه 3 عامل انسان، راه و وسيله را دخيل در 
تصادفات مي دانند اما بايد بگويم كه 5 عامل دخيل در 
تصادفات است؛ مديريت و آموزش را هم بايد به 3 عامل 
ديگر اضافه كرد. وي افزود: سياست گذاري ها، نقش ها و 
تأمين منابع را در قانون لحاظ كرده اند اما كافي نيست؛ 
در قانون پيش بيني شده اس��ت شوراي عالي ايمني 
به رياس��ت رييس جمهور برگزار شود. رييس پليس 
راهور تصريح كرد: در عراق اصاًل گواهينامه رانندگي 
وجود ندارد و هركسي كه رانندگي بلد باشد از خودرو 
استفاده مي كند؛ تصادفات كشور عراق 3ونيم برابر ايران 
است اما كشته هاي تصادفات عراقي ها نصف ايراني ها 
است و اين موضوع تنها به دليل خودروهاي ايمني است 
كه دارند. هاديانفر متذكر ش��د: ساالنه در تصادفات 
بيش از 17 هزار نفر جان خود را از دست مي دهند، 
اگر يك نفر در تصادفات جان خود را از دست بدهد 

8.3 ميليارد تومان خسارت به كشور وارد مي شود.

برف و باران
در جاده هاي ۲۰ استان

مركز مديريت راه هاي كش��ور از بارش ب��رف و باران در 
جاده هاي 20 اس��تان خبر داد و از مسافران خواست تا 
براي تردد از جاده هاي كوهستاني حتماً زنجيرچرخ همراه 
داشته باشند.به گزارش ايرنا، مركز مديريت راه هاي كشور 
از بارش برف و باران در برخي از جاده هاي اس��تان هاي 
آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، اردبي��ل، البرز، 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، فارس، خراسان رضوي، 
خراسان ش��مالي، مازندران، همدان، يزد، كهگيلويه و 
بويراحمد، كرمان، لرستان و مركزي خبر داد.بارش باران 
در برخي از محورهاي استان هاي خوزستان، خراسان 
جنوبي، گيالن و بوشهر نيز گزارش شده است.درهمين 
حال، سازمان هواشناسي در هشدار نارنجي رنگ، از 
فعاليت هم زمان دو س��امانه جوي توده هواي سرد و 
سامانه بارشي خبر داد. اثر مخاطره اين وضعيت نيز 
يخ بندان و مه در جاده ها، آب گرفتگي معابر عمومي، 
اختالل در سفرهاي بين شهري و داخل شهر، اختالل 
در فعاليت هاي عمراني، جاري شدن روان آب، سيالبي 
شدن مس��يل ها، باال آمدن س��طح آب رودخانه ها، 
احتم��ال صاعقه، تاخي��ر و احتمال لغ��و پروازها، 

خسارت به صنعت كشاورزي اعالم شده است.
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25 هزار كالهبرداري پيش فروش آپارتمان

آقایان عبدالقادر ویس�ی فرزند س�عید و محمد نظری فرزند مصطفی ، درخواس�ت رسیدگی به 
قولنامه ی عادی خود و صدور سند مالکیت را از پالک 106 فرعی از 1  اصلی جوانرود واقع در بخش 
13 کرمانش�اه } که از مالکین اولیه ی پالک 106 فرعی از 1 اصلی جوانرود خریداری نموده { تقدیم 
اداره ی ثبت اس�ناد و امالک شهرس�تان جوانرود نموده اس�ت و پرونده ای، تحت کالسه ی 76 و 
77 س�ال 1400 تش�کیل و به هیأت موضوع قانون فوق الذکرارجاع و هیأت موضوع قانون مذکور، 
پس از رسیدگی ، برابر رأی ش�ماره ی 140060316007001017  مورخ 1400/12/26 و رأی شماره ی 
140060316007001019  مورخ 1400/12/26 ) هرکدام نس�بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطع زمین مزروعی( حکم به صدور س�ند مالکیت ششدانگ ) هرکدام 3 دانگ ( یک قطعه زمین 
مزروعی ، به مساحت 12230.15 متر مربع به نام آقایان عبدالقادر ویسی فرزند سعید و محمد نظری 
فرزند مصطفی را صادر نموده و نام مالکین اولیه ی پالک مزبور، آقای فتح اله عزیزی می باشد. لذا 
مراتب،  در دو نوبت ، به فاصله پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه شخص یا اشخاصی، نسبت به 
مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، ازتاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ، به مدت دوماه، اعتراض خود 
را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض، باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است؛پس از انقضاي مدت مقرر، اداره ی ثبت برابر مقررات، 
سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقایان عبدالقادر ویسی فرزند سعید و محمد نظری فرزند مصطفی 
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رمزارز بيت كوين طي سال گذشته شاهد سقوط بزرگي بوده 
است كه سرمايه گذاران كريپتو را با نااميدي و عدم اطمينان 
نس��بت به آينده س��رمايه گذاري هاي خود در اين زمينه 
مواجه كرده است بر اساس آمار، ميليونرهاي بيت كوين طي 
يك سال گذشته ۷۳ درصد كمتر شدند زيرا ضرر ارزهاي 
ديجيتال در سال ۲۰۲۲ به بيش از دو تريليون دالر رسيد. 

در نوامبر ۲۰۲۱ ارزش بازار ارزهاي ديجيتال سه تريليون 
دالر ب��ود، زماني ك��ه بيت كوين در باالترين س��طح خود 
يعني نزديك به ۶۹هزار دالر معامله مي ش��د اما پس از آن 
س��ال ۲۰۲۲ فرا رسيد، تورم ناش��ي از همه گيري، جنگ 
در اوكراين و مس��ائل زنجيره تامين به وج��ود آمد، به اين 
معني كه بانك هاي مركزي در سراسر جهان مجبور شدند 
نرخ ه��ا را افزايش تا بحران هزينه ه��اي زندگي را كاهش 
دهند. با نقدينگي ارزاني كه از بازارهاي زيرين حاصل شد، 
بيت كوين و به طور كلي كريپتو تحت فشار قرار گرفتند. ما 
شاهد فروپاش��ي ۱۰ ارز ديجيتال برتر، صرافي هاي برتر و 
رسوايي هاي متعدد ديگر بوديم. اين ضرر بيش از دو تريليون 
دالر بوده و بيت كوين س��ه چهارم ارزش خود را از دس��ت 
داده است. با نگاهي به داده هاي زنجيره اي درمي يابيم كه 
ميليونرهاي بيت كوين سقوط كرده اند. با ورود به سال ۲۰۲۲ 
به ميزان ۹۰ ه��زار آدرس حاوي بيش از يك ميليون دالر 
بيت كوين وجود داشت اما امروز، اين تعداد ۲۴هزار است كه 
به كاهش ۷۳ درصدي مي رسد. داده هاي زنجيره اي آنچه 
را از نگاه كردن به نمودار قيمت بيت كوين به وضوح آشكار 
ساخته است به اين طريق خالصه مي كند كه مهماني به 
پايان رسيده است و سرمايه گذاران ديگر روياي بازنشستگي 
از دارايي هاي بيت كوين خ��ود را حداقل در آينده نزديك 
ندارند. بازده بيت كوين قبل از س��ال ۲۰۲۲ شگفت انگيز 
بود؛ بخش عمده اي از عرضه سود داشت و تنها ۲۵ درصد 
از عرضه زيان ده وارد سال شد. تا پايان سال، اين ميزان دو 
برابر ش��د و به بيش از ۵۰ درصد رس��يد، آمار خيره كننده 
ديگري با در نظر گرفتن اينكه بيت كوين بهترين كالس 
دارايي در جهان در دهه گذشته بوده است نيز وجود دارد. 
از س��وي ديگر، با ارزان بودن بيت كوين در مقايسه با سال 
گذشته، تعداد آدرس هاي حاوي يك بيت كوين يا بيشتر 
در همه زمان ها باالست حتي اگر ارزش دالر موجود در آن 
آدرس ها بسيار پايين باشد. با ورود به سال ۲۰۲۲، بيش از 
۸۱۴ هزار آدرس وجود داش��ت كه بيش از يك بيت كوين 
را در خود جاي داده بود. تا پايان س��ال، اين تعداد به بيش 
از ۹۷۸هزار نفر رس��يد كه ۲۰ درصد افزايش يافته است. 
شايد بزرگ ترين مشكلي كه از س��ال ۲۰۲۲ پديدار شده 
مربوط به رسوايي ها باشد. شهرت كريپتو به ويژه با سقوط 
تكان دهنده صرافي اف تي ايكس ضربه خورده اس��ت و بر 
اساس نظرسنجي منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۲، تنها هشت 
درصد از امريكايي ها اكنون ديدگاه مثبتي نسبت به ارزهاي 
ديجيتال دارند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۸۴۸.۹۱ ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه 
اين رقم نسبت به روز قبل ۰.۰۱ درصد بيشتر شده است. 
در حال حاضر ۳۹.۰۶ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتال در 
اختيار بيت كوين بوده كه در يك روز ۰.۰۱ درصد افزايش 
داشته است. حجم كل بازار ارزهاي ديجيتال در ۲۴ ساعت 
گذشته ۴۱.۸۷ ميليارد دالر است كه ۴۱.۲۱ درصد افزايش 
داش��ته است. حجم كل در امور مالي غير متمركز در حال 
حاضر ۳.۴۰ ميليارد دالر است كه ۸.۱۳ درصد از كل حجم 
۲۴ ساعته بازار ارزهاي ديجيتال است. حجم تمام سكه هاي 

پايدار اكنون ۳۸.۴۶ ميليارد دالر است كه ۹۱.۸۶ درصد 
از كل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهاي ديجيتال است.

چهاتفاقيبرايبيتكوينميافتد؟
دو گ��زارش جداگانه منتشرش��ده در مجل��ه امريكايي 
»فوربس « داليل سقوط بزرگ معروف ترين ارز ديجيتال 
»بيت كوين« در سال گذشته را روشن و چشم انداز بازار ارز 
ديجيتال در سال ۲۰۲۳ و آنچه سرمايه گذاران بايد انجام 
دهند را بررسي مي كند. اولين گزارش توسط نويسنده راشي 
ماهه واري مي گويد كه ارز »بيت كوين« طي سال گذشته 
شاهد سقوط بزرگي بوده است كه سرمايه گذاران كريپتو را با 
نااميدي و عدم اطمينان نسبت به آينده سرمايه گذاري هاي 
خود در اين زمينه مواجه كرده است. اين گزارش حاكي از 
آن است كه بيت كوين )معروف ترين ارز ديجيتال( تحت 
فشار شديدي قرار گرفته كه منجر به كاهش آن شده است، 
به طوري كه ارزش يكي از آنها در حال حاضر حدود ۱۷۰۰۰ 
دالر در مقايس��ه با نوامبر ۲۰۲۱ اس��ت كه در آن زمان به 

۶۹۰۰۰ دالر رسيد تا سپس مسير نزولي را طي كند.

چهاتفاقيبرايبيتكوينميافتد؟
نويسنده گفت كه سال ۲۰۲۲ سال پر فراز و نشيبي براي 
بيت كوين بود، كه قادر به مقابله با فشار بازار، به ويژه پس 
از فروپاشي صرافي ارز ديجيتال FTX نبود، زيرا ديگر هيچ 
نشانه واقعي از بهبودي را نشان نمي داد، عالوه بر اين قيمت 
باالي بيت كوين ترس از نرخ بهره و تورم نيز نقش بزرگي 
در سقوط قيمت كريپتو ايفا كرد. وي افزود كه بيت كوين 
- پس از سقوط شديد در نوامبر ۲۰۲۲ - بين ۱۶ هزار تا ۱۸ 
هزار دالر در نوسان بود كه از زمان افزايش قابل توجهي كه 
در نوامبر سال ۲۰۲۱ شاهد بود، كاهش تقريباً ۸۰ درصدي 
را ثبت كرد. نويسنده اظهار داشت كه برخي كارشناسان بر 

اين باورند كه بيت كوين به زودي به انتهاي منطقه سقوط 
مي رس��د، در حالي كه ديگران احساس مي كنند كه 
اين مسير براي مدت طوالني تري ادامه خواهد داشت.

دليلسقوطبيتكوين
درسال۲۰۲۲چهبود؟

نويس��نده برخي از داليل كاهش قيمت بيت كوين در 
سال گذشته را بررسي كرده است، از جمله: جنگ روسيه 
و اوكراين، ترس تورمي باالتر، كه به معناي هزينه هاي 
بيشتر براي زندگي است، عدم اطمينان به دليل نرخ بهره 
باالتر در اياالت متحده و بريتانيا، تجارت ارز هاي ديجيتال 
در چين جرم ش��ناخته شد، سيستم مالياتي جديد در 
هند، سقوط ترا لونا، س��قوط FTX يكي از بزرگ ترين 
صرافي هاي ارز هاي ديجيتال جهان. نويسنده توضيح داد 
كه اين رويداد هاي »غير منتظره و ناگوار« منجر به فروش 
شديد شد، زيرا وحشت بر بازار ها حاكم شد، عالوه بر اينكه 
نقش مهمي در برهم زدن روحيه سرمايه گذاران داشت. 

سقوطبيتكوينبراي
سرمايهگذارانرمزارزچهمعناييدارد؟

اين نويس��نده گفت ك��ه بيت كوي��ن براي بس��ياري از 
سرمايه گذاران يكي از جذاب ترين ارز هاي رمزنگاري شده 
در نظر گرفته مي شود، زيرا به عنوان جايگزيني براي طال 
تبليغ شده است، به اين معني كه مي تواند خود را به عنوان 
محافظ در برابر تورم ثابت كند. همچنين توانست به عنوان 
يك روش پرداخت كه درست مانند ارز هاي فيات پذيرفته 
شده است، مقبوليت گسترده اي به دست آورد؛ نويسنده بيان 
كرد كه دارايي هاي ديجيتال با ماهيت بسيار پرنوسان خود 
مشخص مي شوند، كه نشان مي دهد كه قيمت بيت كوين 
تنها به حدس و گمان سرمايه گذاران بستگي دارد. با توجه 

به اين ماهيت پرنوسان - نويسنده مي گويد - كارشناسان 
بازار مطمئن هستند كه بيت كوين بهبود خواهد يافت و 
قيمت آن در مقطعي در آينده دوباره افزايش خواهد يافت. 

قبلازسرمايهگذاريدرارزهايديجيتال
چهچيزهاييبايدبدانيم؟

نويسنده تعدادي از نكاتي را كه بايد قبل از سرمايه گذاري 
در بيت كوين و خواهران آن دانست را مرور كرده است، از 
جمله اينكه: تمام پس انداز خود را سرمايه گذاري نكنيد، 
زيرا كافي است تنها ۵ تا ۱۰ درصد از كل سبد خود را در 
ارز هاي رمزنگاري شده مانند بيت كوين سرمايه گذاري 
كنيد تا در صورت وقوع ضرر، بتوانيد متحمل ضرر شويد؛ 
با ارز ديجيتال به عنوان يك سرمايه گذاري بلندمدت مانند 
ساير دارايي هاي سنتي رفتار كنيد؛ ماهيت بي ثبات بيت 
كوين را درك كنيد و س��پس تصميم به سرمايه گذاري 
بگيريد؛ بهترين زمان براي خريد يا فروش بيت كوين را به 

دقت بررسي كنيد تا بازدهي را به حداكثر برسانيد.

ارزهايديجيتال؛انتظارات
برايسال۲۰۲۳

مجله فوربس گزارش ديگري از بحران ارز هاي ديجيتال به 
ويژه بيت كوين منتشر كرد. اين گزارش حاكي از آن است كه 
آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، احساسات سرمايه گذاران را 
در مورد بيت كوين تضعيف نكرد، زيرا بسياري اميدوارند كه 
در سال ۲۰۲۳ به عملكرد قوي خود بازگردد و زيان هاي خود 
را جبران كند، در حالي كه برخي ديگر انتظار سقوط بيشتر 
را دارند، به طوري كه برخي مي گويند اين ارز براي هميشه 
از بين خواهد رفت. اين س��ايت پيش بيني هاي زيادي را 
براي قيمت بيت كوين در سال جديد بررسي كرد و اين 
انتظارات از خوش بيني زياد تا نااميدي شديد متغير بود.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول

ويژه
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ضرراينترنتطبقاتيازنفعش
بيشتراست

نظر فني چنين كاري امكان پذير هس��ت يا نه و چقدر 
راه دور زدن آن وج��ود دارد كه اينها را بايد متخصصان 
آن حوزه بگويند. اما يك روي سكه و بعد ديگر، مسائل 
اجتماعي است؛ زماني كه نوعي تبعيض قائل مي شويد و 
مي گوييد به مسافر ارز داده مي شود و به غير مسافر ارزي 
نمي دهيم يا در زمينه اينترنت، به يك قشري اينترنت 
مي دهيم و به قشر ديگري نه، اينها به غير مسائل فني 
تبعات اجتماعي هم دارد. يعني زماني است كه موضوعات 
مانند گمرك و ارز بسيار خاص بوده و اثرات اقتصادي آن 
بيشتر مشهود است اما در حوزه اينترنت و چيزهايي كه 
با خدمات عمومي سر و كار دارد، جدا از اثرات فني، اثرات 
اجتماعي فراواني دارد. اينترنت، آب، برق و گاز مانند ساير 
موضوعات ديگر خاص نيستند بلكه موضوعاتي هستند 
كه اقشار مردم روزانه و به صورت مستقيم با آن درگيرند. 
در زمينه ارز خيلي از مردم مستقيما با آن درگير نبوده 
و مخاطب آن سياست نباش��ند اما در زمينه اينترنت، 
مردم به صورت مستقيم مخاطب اين سياست هستند 
و اگر تبعيضي يا نارضايتي وجود داشته باشد، به صورت 
مس��تقيم آن را درك مي كنند بنابراين سياستگذاران 
بايد حواس شان باشد كه تبعات اجتماعي موضوعات چه 
خواهد بود چون اگر اثرات اجتماعي منفي باشد، تبعات 
اجتماعي زيادي هم به دنبال خواهد داشت و ممكن است 

ضررش از نفع آن بيشتر باشد.

اعتمادبهنفسكودكتانرا
تقويتكنيد

 گروه همساالن منجر به از بين رفتن عزت نفس مي شود 
و همانطور كه اش��اره كرديم سلب عزت نفس منجر به 
سلب اعتمادبه نفس خواهد ش��د. مساله مهم ديگري 
كه بايد ب��ه آن توجه كنيم اين اس��ت كه عزت نفس از 
همان لحظه تولد كودك شكل مي گيرد اما شكل گيري 
اعتمادبه نفس از سنين ۳-۲ سالگي شروع مي شود. اگر 
دقت كنيد كودكان در سنين ۳ سالگي كه شروع به حرف 
زدن مي كنند، زياد از كلمه »من« استفاده مي كنند؛ اين 
»مِن كودك« مقدس است و والدين بايد براي آن ارزش 
قائل ش��وند و اجازه تجربه به او داده شود چراكه درست 
در همين سنين اعتمادبه نفس كودك شكل مي گيرد و 
رفتار والدين در افزايش يا كاهش اعتمادبه نفس كودك 
بسيار موثر اس��ت. اعتمادبه نفس به اندازه اي مي تواند 
درروند رش��د ما تأثيرگذار باش��د كه درمان اين مساله 
به هيچ عنوان بدون كم��ك و راهنمايي متخصصين و 
روانشناسان امكان پذير نيس��ت و از طرف ديگر، عدم 
درمان اعتمادبه نفس به مرورزم��ان منجر به اضطراب 
اجتماعي، اضطراب مدرسه، اضطراب فراگير و... مي شود.

تجربهجديدبورستهران
همچنين با توجه به سياس��ت هاي انقباضي كه بانك 
مركزي در نظر گرفته و تالش هايي كه با وجوِد افزايش 
پايه پولي براي كنترل تورم انجام مي دهد، ما با قطعي 
منابع مواجه هستيم. ماحصل اين اقدامات هم فقدان 
منابع در اقتصاد كش��ور به اندازه الزم است. نرخ تامين 
مالي به شدت در حال افزايش است و در سه ماهه پاياني 
سال، معمواًل اين جريان تشديد مي شود. در اين راستا، 
بايد منتظر روزهاي سخت تري براي اقتصاد كشور باشيم، 
مگر اينكه سياس��ت ها تغيير كند و سياست انقباضي 
كنوني، جاي خود را به سياست انبساطي بدهد. در حال 
حاضر، چاره اي جز مراجعه به حوزه هاي ديگر براي تامين 
مالي نيست. در اقتصاد، بازار پول و سرمايه به عنوان دو 
قلب، پول را به پمپاز درمي آورد و به بخش هاي مورد نياز 

تزريق مي كند.

دوايالتديگرامريكا
بهممنوعيتتيكتاكپيوستند

نيوجرس��ي و اوهايو در اقدامي مشابه ايالت هاي ديگر 
امريكا، استفاده از اپليكيشن ويدئويي محبوب تيك تاك 
در دستگاه هاي دولت ايالتي را ممنوع كردند. به گزارش 
ايسنا، فيل مورفي، فرماندار دموكرات نيوجرسي اعالم 
كرد عالوه بر اينكه اس��تفاده از اپليكيش��ن ويدئويي 
تيك تاك كه متعلق به شركت چيني بايت دنس است 
را در دس��تگاه هاي ايالتي ممنوع مي كند، فروش نرم 
افزار، محص��والت و خدمات از بيش از ده ها ش��ركت 
چيني ش��امل هواوي، هايكويژن، تنسنت هولدينگز، 
ZTE  و كسپرسكي را ممنوع كرده است. دفتر فرماندار 
نيوجرسي اعالم كرد نگراني هاي امنيتي وجود دارد كه 
دولت چين ممكن است شركت بايت دنس را مجبور 
كند اطالعات كاربران امريكاي��ي را در اختيارش قرار 
دهد. مايك دي واين، فرماندار جمهوري خواه اوهايو در 
فرمان خود اعالم كرد شيوه هاي پنهاني حريم خصوصي 
و امنيت سايبري، تهديدهايي براي امنيت ملي و امنيت 
س��ايبري براي كاربران اين اپليكيشن ها و پلتفرم ها و 
دستگاه هايي است كه اين اپليكيشن ها و پلتفرم ها در آنها 
نصب شده اند. تيك تاك اعالم كرد از اينكه ايالت هاي 
زيادي سوار قطار سياسي شده اند تا سياست هايي را 
اجرا كنند كه هيچ ارتباطي با ارتقاي امنيت سايبري 
در ايالت هاي شان ندارد و بر مبناي ادعاهاي بي پايه 

و اساس درباره تيك تاك است، مايوس شده است.

طرحقرعهكشيپژو۲۰7
و7جايزه5۰ميليوني

مختصكاربرانهمراهمن
كاربران اپليكيشن همراه من مي توانند با خريد شارژ، 
انواع بس��ته )به صورت پرداخت مستقيم( و پرداخت 
قبض در اين اپليكيشن در قرعه كشي يك دستگاه پژو 
۲۰۷ و همچنين ۷ جايزه ۵۰۰ ميليون ريالي شركت 
كنند. به گزارش روابط عمومي شركت همراه كسب 
و كارهاي هوشمند، كمپين »همراه من، برنده شو!« 
از ۱۶ دي ماه آغاز ش��ده و تا پايان بهمن ماه ۱۴۰۱ نيز 
ادامه دارد در اين طرح كاربران اپليكيش��ن همراه من 
از تاريخ ۱۶ دي ت��ا پايان روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ فرصت 
دارند تا با استفاده از سرويس هاي پرداخت قبض، خريد 
شارژ و خريد انواع بسته )به صورت پرداخت مستقيم( 
اپليكيشن همراه من امتياز كسب كرده و در قرعه كشي 
يك دس��تگاه پژو ۲۰۷ و ۷ جايزه نقدي ۵۰۰ ميليون 
ريالي شركت كنند. الزم به ذكر است در زمان برگزاري 
كمپين، هر ۱۰ ه��زار تومان تراكنش در بخش خريد 
شارژ و خريد انواع بسته )به صورت پرداخت مستقيم( 
۱۰ امتياز خواهد داشت. كاربران اپليكيشن همراه من، 
در بخش خريد شارژ و انواع بسته مي توانند به صورت 
نامحدود امتياز كس��ب كنند. عالوه بر اين در بخش 
پرداخت قبض نيز ه��ر ۱۰ هزار تومان پرداخت قبض 
ميان دوره يا پايان دوره، ۱۰ امتياز خواهد داش��ت و هر 
فرد مي تواند نهايتا تا سقف ۵۰ امتياز در بخش پرداخت 
قبض امتياز كسب كند. شايان ذكر است قرعه كشي يك 
دستگاه پژو ۲۰۷ و ۷ جايزه ۵۰۰ ميليون ريالي مربوط 
به كمپين »همراه من، برنده شو!« هفته اول اسفند ماه 
برگزار مي شود. كاربران اپليكيشن همراه من مي توانند 
جهت كسب اطالعات بيش��تر درباره كمپين فوق به 
لينك https: //mci.ir/mymci-bigprize مراجعه كنند.

عملكردبازارارزهايديجيتالدرسال۲۰۲۳چگونهخواهدبود؟

ضرردوتريليوندالريميليونرهايبيتكوين

آگهیمزايدهامالکمازادبانککشاورزیاستانلرستان
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان در نظر دارد امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند، متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادات خود، همه روزه از ساعت 8 صبح الی 13 )پنج شنبه ها 8 صبح الی 12( بجز جمعه ها و ایام تعطیل رسمی به محل این مدیریت به نشانی : خرم آباد، خیابان علوی، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان 
لرستان )واحد حقوقی( مراجعه و یا با شماره تلفن 33300153-066 داخلی 153، 154 و 164 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت شرکت در مزایده روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 ساعت 12 می باشد. پیشنهادات ارائه شده در روز  شنبه مورخ 1401/11/1 راس ساعت 8 صبح در محل مدیریت استان لرستان در حضور اعضاء کمیسیون معامالت مدیریت مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی 
اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم اسناد به بانک می باشد. بدیهی است عدم حضور متقاضی در روز موعد، مانع بازگشایی پاکات مزایده نخواهد بود. شرایط: 1(سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی مزایده می باشد که طبق مندرجات اسناد مزایده، می بایست معادل مبلغ مذکورچک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه گردد. 2(بازدید از امالک و مطالعه سوابق مربوطه قبل از شرکت 

در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد. 3(بانک در رد یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است. 4(کلیه امالک با وضع موجود بفروش می رسند و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار می باشد. 5(هزینه نقل و انتقال اسناد مطابق عرف قانون معامالت می باشد. 

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان 

توضیحاتشرایط پرداختقیمت پایه)ریال(اعیان)مترمربع(عرصه)مترمربع(کاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرس ملکشماره پرونده ملکردیف

کوهدشت- خیابان شهید رضایی- کوچه 16432
شهید علی ساروقی- رز یازدهم- پالک 19

فرعی 319 از 64 اصلی- بخش 7 شهرستان 
کوهدشت

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 14411810600000000مسکونیمسکونی

ششدانگ- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18%  ( قابل بررسی است. 

فرعی 253 از 27 اصلی- بخش 2 شهرستان ازنا- شهرک المهدی- خیابان امام حسین26244
ازنا

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 205.21166.652503631848مسکونیمسکونی

سهم بانک 683470357 سهم از 2185150000 سهم ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

33948
الشتر- خیابان کاشانی شرقی- خیابان 

پاسداران- کوچه شهید بهمن حسنوند- 
پالک 32

فرعی 362 از 91 اصلی-بخش 11 شهرستان 
الشتر

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 176250/893118457095مسکونیمسکونی

سهم بانک 2.301 دانگ مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف نداردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

الشتر- خیابان طالقانی شرقی- تقاطع 45368
هنرجنوبی

فرعی 1301 از 97 اصلی- بخش 11 شهرستان 
الشتر

عمارت 
مسکونی

تجاری 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 207159.612834826666مسکونی

سهم بانک 4.96 دانگ مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

الشتر- خیابان شهید مطهری- کوچه 57013
آریائیان- فرعی دوم

فرعی 646 از 100 اصلی- بخش 11- 
شهرستان الشتر

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 174.441603830481900مسکونیمسکونی

سهم بانک 2.646 دانگ مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

کوهدشت -خیابان سپاه -خیابان دانش آموز 66401
کوچه  شهید محمد علی سوری 

پالک 239 فرعی از 63 اصلی- بخش هفت- 
شهرستان کوهدشت

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 23816010805081000مسکونیمسکونی

سهم بانک 5.3227 دانگ مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

پالک 4639 فرعی از 1 اصلی -بخش هفت- کوهدشت -بلوارباهنر -کوچه رزاقی یکم 76720
شهرستان کوهدشت

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 381.243362037756152مسکونی مسکونی 

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 
سهم بانک 0.5383سهم مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد (- ملک در ضلع جنوبی در مسیر تعریض معبر 

به مساحت 41.5 مترمربع قرار دارد- متصرف دارد . 

رومشکان -شهر چغابل -خیابان آموزش و 86655
پرورش -کوچه مرادپور 

پالک 788فرعی از 124اصلی - بخش هفت 
رومشکان

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 224.7166.863022363600مسکونی مسکونی 

سهم بانک 2.230سهم مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد (متصرف دارد الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

پالک 2303 فرعی از 65 اصلی- بخش هفت- کوهدشت- خیابان بوعلی- کوچه گلستان 9543210
شهرستان کوهدشت

عمارت 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 277.66016836000000مسکونیمسکونی

ششدانگ - متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

خرم آباد- حد واسط روستای ده محسن، تلوری 103875
سفلی و سهل بیگی

پالک 37 اصلی- بخش 2- شهرستان 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 1045078.7594130322000زراعیزمینخرم آباد

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 
سهم بانک 0.1716 سهم از سه دوازدهم سهم مشاع از یازده دوازدهم سهم مشاع از یک سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ پالک می باشد )مساحت عرصه و 

اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف دارد

پالک 53فرعی از 21 اصلی- بخش هفت- کوهدشت-روستای سراب هاشم بگ 116606
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 5748413002780361333زراعی زمین شهرستان کوهدشت 

سهم بانک 0.34 از یک دانگ مشاع از ششدانگ  )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

شهرستان چگنی- روستای دول گاز وزگه 125727
منطقه کالیاب از توابع دهستان شاهیوند 

فرعی 2 از 69 اصلی- بخش سه- شهرستان 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10%  نقد و 120250529100000زراعیزمین خرم آباد

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 
سهم بانک چهل و شش- یکهزار و یکصد و بیستم دانگ مشاع از ششدانگ-  )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- 

متصرف دارد

فرعی 1488 از 1 اصلی- بخش 7 - شهرستان کوهدشت- روستای آبباریکی135431
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 54000043791300000زراعیزمینکوهدشت

سهم بانک 0.3970 سهم از 6 سهم -معادل 3574.8مترمربع-)مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد( - متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 900002689140000زراعیباغپالک 21 اصلی- شهرستان کوهدشتکوهدشت- روستای سراب هاشم بگ146501
الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

سهم بانک 4.0337 سهم از یک شعیر مشاع از دو شعیر از باقیمانده 4 شعیر از 96 شعیر )مساحت عرصه مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد (-
متصرف دارد 

ساختمان و پالک 57 اصلی -بخش 2-شهرستان ازنا ازنا -روستای عزیز آباد 155965
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 200042114004150000دامداری زمین زراعی 

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 
سهم بانک 1002769355سهم مشاع از 2027500000سهم از دوهزار سهم مشاع از ده هزار سهم تقریبی از 96 سهم )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به 

ششدانگ پالک می باشد (-متصرف دارد 

الیگودرز-روستای خورهه-در دامنه تپه ماهور 166922
بنام خرمن سوخته

پالک 1260 فرعی از 78 اصلی- بخش سه- 
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 2500.862500.864800000000دامداریدامداریشهرستان الیگودرز

سهم بانک 28 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد (متصرف دارد الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

پالک 290 و 291 فرعی از 96 اصلی مفروز از الیگودرز -شهرک صنعتی شهرستان الیگودرز176837
124 فرعی- بخش سه- شهرستان الیگودرز 

کارخانه بسته 
بندی ماهی و 

میگو
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 6706.564164313380000صنعتی

سهم بانک 2.5 سهم مشاع از ششدانگ )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد (متصرف دارد الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

پالک 56 اصلی- بخش هفت- شهرستان کوهدشت-  کمیر مرکزی186051
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 81413024000000زراعیزمینکوهدشت

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 
سهم بانک تمامت 14.83 من مبذر از 20.83 من مشاع از 49973.5 سهم از 96 شعیر-)مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(- 

متصرف دارد

پالک 8 فرعی از 91 اصلی- بخش 7- کوهدشت- بخش کوهنانی- روستای عالی آباد196664
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 120001440000000زراعیزمینشهرستان کوهدشت

سهم بانک تمامت 3.25 سهم از 96 سهم پالک- )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می باشد(-متصرف داردالباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

پالک 122 اصلی- بخش چهار - شهرستان دورود- روستای سندرکان206523
اولویت با فروش نقدی-پیشنهاد غیرنقدی )حداقل 10% نقد و 5389219358404000000گاوداریگاوداری و زمیندورود

الباقی حداکثر اقساط 5 ساله با نرخ سود 18% ( قابل بررسی است. 

سهم بانک 142هزارم یک سهم مشاع از 39 سهم دویست و سی هکتار تقریبی دو سوم 7 قطعه زمین مزروعی و یک باب گاوداری و 201 هزارم سهم مشاع از 
858هزارم یک سهم مشاع از 39 سهم دویست و سی هکتار تقریبی دو سوم یک باب گاوداری- )مساحت عرصه و اعیان مندرج مربوط به ششدانگ پالک می 

باشد (- اعیانی شامل 770 مترمربع سالن و 1008مترمربع بهاربند و 93 مترمربع سایبان و 64مترمربع ساختمان رفاهی-  متصرف دارد



تعادل|
»خودروهاي تيبا يك و دو، ساينا، پژو405 و سمند« از 
جمله خودروهايي هستند كه توليد آنها متوقف شده 
و حال به گفته متولي استاندارد، هريك از خودروهاي 
توليدي ديگر كه اس��تانداردهاي م��ورد نياز در آنها 
رعايت نشود، به سرنوشت پنج خودروي مذكور دچار 
مي ش��وند و توليد آنها متوقف مي ش��ود. اسالم پناه 
يك بار ديگر به شركت هاي خودروسازي اولتيماتوم 
داده و گفت��ه كه باي��د همگي به قوانين اس��تاندارد 
خودرو پايبند باش��ند و براي نظارت بر استاندارد با 
هيچ خودروس��ازي تعارف نداري��م و رعايت قوانين 
اجباري است. او دراظهاراتي ديگر گفته كه سازمان 
استاندارد خطوط قرمزي را در حوزه استاندارد كاالها 
براي خود ترس��يم كرده كه تحت هيچ ش��رايطي از 
آن كوت��اه نمي آيد چراكه كيفي��ت كاال و خدمات، 
حق الناس است و رضايت مردم در اولويت قرار دارد. 
رييس سازمان ملي استاندارد از احتمال توقف توليد 
خودروهاي بيش��تر خبر داد و متذكر شده كه حوزه 
قطعات خودرو رها شده و حتي خودروي نويي كه از 
كارخانه بيرون مي آيد، دو تا سه ماه بعد به هر دليلي 
نياز ب��ه تعمير و تغيي��ر دارد. درهمين حال، رييس 
پليس راهور هم دراظهاراتي كنايه آميز عنوان كرده 
كه تصادفات عراق ۳.5 برابر ايران است، اما كشته هاي 
تصادفات عراقي ها نصف ايراني ها است و اين موضوع 

تنها به دليل خودرو هاي ايمن است!

توليدخودروهايبيشتريمتوقفميشود
رييس س��ازمان مل��ي اس��تاندارد دري��ك برنامه 
تلويزيوني به روند توقف توليد خودروهاي بي كيفيت 
در كشور اش��اره كرد. مهدي اس��الم پنابا اشاره به 
توقف تولي��د پنج خودرو در يك س��ال گذش��ته، 
گفت: ب��ا توافقاتي كه با وزارت صم��ت كرديم، در 
آينده، تع��دادي از خودروهايي كه نتوانند عملكرد 
ايمني و كيفيت هاي الزم را داش��ته باش��ند از رده 
توليد خارج مي شوند. البته نبايد تعهدي هم براي 
هيچ ش��خصي ايجاد ش��ود كه نگويند يك تصميم 
خلق الساعه است. اين اتفاق شايد در چند ماه آينده 
برابر توافق، برنامه ريزي، طراحي و معماري كه شده 
به وقوع بپيوندد. اميدواريم در سال ۱40۲ بتوانند 
با بن س��ازه هاي جديدي كه وزارتخانه برنامه ريزي 
مي كند، محص��والت جديدتر، به روزتر و كارآمدتر 

داشته باشند.

وي در پاس��خ ب��ه اينكه آيا احتم��ال تعطيلي خط 
توليد بسياري از توليدهايي كه سال هاست استفاده 
مي كنيم، در سال آينده وجود دارد، تصريح كرد: ما 
برنامه ريزي كرديم و براي اين كار ساعت ها مطالعات 
كارشناسي، فني و علمي انجام داديم. اينكه توليد 
چه خودروهايي متوقف مي ش��ود، به وقتش اعالم 

خواهد شد، اما اين پيش خبر را داشته باشيد.

خودورينوبعدازسهماهبهتعميرنيازدارد
اسالم پناه با بيان اينكه سزا نيست كه مردم عملكرد 
حكوم��ت، دولت و جمه��وري اس��المي را با خودرو 
بسنجند، گفت: جمهوري اسالمي سرشار از افتخارات 
است اما اگر بخواهد به خاطر يك خودرو مورد مقايسه 
و ارزيابي قرار بگيرد، اين جفا و ظلم است، گله مردم 
هم به حق اس��ت. در حوزه قطعه ه��م اتفاق خيلي 
ناگواري س��ال هاي طوالني شكل گرفته است. حتي 
خودروي نويي كه از كارخانه بيرون مي آيد، دو تا سه 
ماه بعد به هر دليلي نياز به تعمي��ر و تغيير دارد. اين 
قطعه از كجا تأمين مي شود؟ توليد كننده اين قطعات 
كجاست؟ حوزه قطعه، حوزه رها شده است.  به گفته 
وي، از جمله مشكالت اين بخش قاچاق قطعه، توليد 
قطعات زيرپله اي و حتي سوءاس��تفاده از نشانه ملي 
استاندارد است. قطعات خودرو 54 قطعه استاندارد 

اجباري داش��ت، اما هدف گذاري در گام اول تا اوايل 
سال ۱40۲ به بيش از 500 قطعه برسد. وي در ادامه 
با بيان اينكه يكي از مش��كالت تف��اوت نتايج آزمون 
مراكز معاينه فني براي خودروهاي جاده اي اس��ت، 
اظهار كرد: بر اس��اس مصوب��ه ۱5۶۷۸، خودروهاي 
جاده اي، تجهي��زات آزمون، مراك��ز معاينه فني كه 
ويژگي ه��ا و روش هاي آزمون را دارن��د، بايد الزامات 
بازرسي و آيين نامه هاي اجرايي اش را عملياتي كنند 
كه مصوبه هيات وزيران داشت، اما اجرا نمي شد. اما 
حاال اجباري شده است و درواقع نحوه انجام معاينه و 
صدور گواهي تابع اين است. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه اداره اين مراكز بر عهده ستاد معاينه فني است و 
سازمان ملي استاندارد بر عملكرد آنها نظارت مي كند، 
اظهار كرد: در حوزه هواي پاك، يكي از موضوعاتي كه 
اين روزها بسيار مورد توجه بوده، بحث همين قانون 
هواي پاك است. در اين راستا سازمان ملي استاندارد 
براي نخستين بار در استاندارد نفت كوره تجديد نظر 
كرده كه يعني از ۳.5 درصد به 0.۸ درصد تغيير داده 
اس��ت.  اس��الم پناه ادامه داد: از طرفي بر اساس آمار 
دستگاه هاي مربوطه، منابع متحرك شامل خودروها، 
موتورها و خودروهاي حمل و نقل عمومي فرس��وده 
عمر مش��خصي دارند و احتراق ناقص، مصرف باالي 
آنها، آلودگي خيلي بااليي ايجاد مي كنند. بنابراين بايد 

اهتمام به خارج از رده كردن اينها وجود داشته باشد. 
سازمان ملي استاندارد هم به آنها مجوز نخواهد داد. 
وي افزود: آن سال هايي كه بايد سرمايه گذاري هاي 
زيادي روي اين حوزه ها مي شد، وزارت نفت بايد اين 
موارد را تجهيز و يورو توليد مي كرد، اما محقق نشده 
اس��ت. يعني حوزه ها عقب افتادگي دارند، اما آن چه 
به ما بر مي گردد، تصويب استانداردها در مورد نفت 
كوره اس��ت. دستگاهي هم كه مخالف است، مخالف 
باشد. اين موضوع به كمك وزارت نفت و ديگر اعضاي 
شوراي عالي استاندارد در دستور كار قرار خواهد گرفت 
و استاندارد اجباري در بعضي حوزه ها مثل موتورهاي 
ديزل و محلول آب��ي- اوره اي در جهت الزامات كيفي 
توليدات داخل و واردات، انجام خواهد شد. اسالم پناه در 
ادامه توضيح داد: استاندارد اجباري سنجش و نگهداري 
ايستگاه هاي پايش كيفي هواي محيط نيز تصويب شد 
و سازمان محيط زيست متولي اجراي اين استاندارد و 
سازمان ملي استاندارد مسوول نظارت بر حسن اجراي 
استاندارد شد. بنابراين مجموعه اي از عوامل دست به 
دس��ت هم مي دهد كه اين هواي آلوده را استش��مام 

مي كنيم كه يك دفعه و امروز شكل نگرفته است.

تصادفاتدرعراق۳،۵برابرايران
كشتههانصف!

 در همين حال، س��ردار سيد كمال هاديانفر؛ رييس 
پليس راه روزگذش��ته در همايش بانوان فرهنگ يار 
ترافيك اظهار كرد: همه ۳ عامل انس��ان، راه و وسيله 
را دخيل در تصادف��ات مي دانند، اما بايد بگويم كه 5 
عامل دخيل در تصادفات اس��ت؛ مديريت و آموزش 
را ه��م بايد به ۳ عام��ل ديگر اضافه ك��رد. وي افزود: 
سياست گذاري ها، نقش ها و تامين منابع را در قانون 
لحاظ كرده اند، اما كافي نيست؛ در قانون پيش بيني 
شده است شوراي عالي ايمني به رياست رييس جمهور 
برگزار ش��ود. رييس پليس راه تصريح كرد: در عراق 
اصال گواهينامه رانندگي وجود ندارد و هركس��ي كه 
رانندگي بلد باشد از خودرو استفاده مي كند؛ تصادفات 
كش��ور عراق ۳ و نيم برابر ايران است، اما كشته هاي 
تصادفات عراقي ها نصف ايراني ها است و اين موضوع 
تنها ب��ه دليل خودرو هاي ايمني اس��ت ك��ه دارند. 
هاديانفر متذكر شد: ساالنه در تصادفات بيش از ۱۷ 
هزار نفر جان خود را از دست مي دهند، اگر يك نفر 
در تصادفات جان خود را از دست بدهد ۸.۳ ميليارد 

تومان خسارت به كشور وارد مي شود.

جوابيه

خبر
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پروژههاينهضتمليمسكن
باپيشرفتباالي۷۰درصددر

چهارمحالوبختياريوجوددارد
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي 
)چهارمحال و بختياري(، حسينعلي مقصودي در 
حاشيه جلسه ش��وراي مسكن استان با اعالم اين 
مطلب، گفت: در س��اخت واحدهاي نهضت ملي 
مسكن، پروژه هاي با پيش��رفت باالي ۷0 درصد 
هم وج��ود دارد كه ابتداي س��ال آين��ده قابليت 
واگذاري خواهد داش��ت و س��اير واحده��ا نيز به 
تناسب پيشرفت و آورده متقاضيان از سال ۱40۲ 
به تناوب تحويل متقاضي��ان مي گردد.مديركل 
راه و شهرسازي اس��تان به آمار ثبت نام نيز اشاره 
كرد و ادامه داد: تاكنون ۸۲ هزار و ۸۲۸ متقاضي 
در چهارمحال و بختياري براي طرح نهضت ملي 
مسكن نام نويسي كرده اند كه از اين تعداد ۶0 هزار 
و ۱۱۷ نفر واجد شرايط بوده و ۲۳ هزار و 445 نفر 
تاييد نهايي شده اند.مقصودي افزود: تاكنون براي 
۱۷ هزار و ۸00 متقاضي افتتاح حساب انجام شده 
و بيش از ۱5 ه��زار و ۲00 متقاضي مبالغ بيش از 
40 ميليلون تومان آورده داش��ته اند و ۳۷۲ پروژه 
تاكنون براي اين طرح در اس��تان تعريف ش��ده 
است.وي در خصوص تأمين زمين مورد نياز طرح 
ملي مسكن در اس��تان، گفت: بيش از ۷0 درصد 
اراضي مورد نياز تأمين شده است و به جز 5 شهر 
استان، در ساير مناطق مشكلي براي تأمين زمين 
وجود ندارد.مديركل راه و شهرسازي چهارمحال 
و بختياري به تفاهم نامه منعقد ش��ده بين وزراي 
راه و شهرس��ازي و علوم، تحقيقات و فناوري نيز 
اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس اين تفاهم، اراضي 
مازاد آموزش��ي موجود در دانشگاه ها براي انجام 
مراحل تغيي��ر كاربري تحويل راه و شهرس��ازي 
و سپس س��اخت واحدهاي با متراژ ۷0 متر براي 
دانش��جويان متأهل يا استفاده اساتيد و كاركنان 
واجد ش��رايط در قالب طرح نهضت ملي مسكن 
در دس��تور كار ق��رار مي گيرد.مقص��ودي افزود: 
س��رعت بخش��يدن به تأمين زمين در شهرهاي 
داراي مش��كل، س��رعت بخش��يدن به س��اخت 
واحدها از طريق ايجاد جذابيت، تس��هيل گري و 
مشاركت دادن هرچه بيشتر مردم، استفاده هرچه 
بيش��تر از ظرفيت نوس��ازي بافت هاي فرسوده و 
همچنين خودمالكين، هم��كاري بيش از پيش 
دس��تگاه هاي خدمات رس��ان در تأمين خدمات 
زيربنايي و ش��هرداري ها در صدور پروانه از ديگر 
مصوبات شوراي مسكن استان به رياست استاندار 
چهارمحال و بختياري است.بر اساس برنامه وزارت 
راه و شهرسازي س��اخت 40 هزار واحد مسكوني 
شهري و ۱0 هزار واحد مسكوني روستايي طي 4 
سال در چهارمحال و بختياري در حال اجرا است.

تصادفاتعراق3.5برابرايران؛كشتههانصفايران!

كنايه دو مقام به خودروسازان

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

دومينويناترازيتجارت/
ترازتجاريايران

همچنانمنفياست

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 
سالم عليكم

احتراما ب��ا عنايت به درج مطلبي با عن��وان »دومينوي 
ناترازي تجارت / تراز تجاري ايران همچنان منفي است« 
در مورخ ۱40۱/۱0/۱۷ در آن روزنامه، مقتضي اس��ت 
وفق قانون مطبوعات نسبت به  انتشار توضيحات ارسالي 
از س��وي مركز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
جوابيه در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر 

ودر اسرع وقت اقدام الزم صورت پذيرد.
كاهشترازمنفيتجاريكشور

روزنامه تعادل در مطلبي با عن��وان »دومينوي ناترازي 
تجارت/ تراز تجاري ايران همچنان منفي است« به گونه اي 
آمار تجارت خارجي كشور را تحليل كرده و براي آن تيتر 
زده كه خوانندگان تصور مي كنند تراز تجاري غيرنفتي 
ايران در سال هاي گذشته همواره مثبت بوده و امسال به 
ناگاه، اين شاخص منفي شده است. اين در حالي است كه 
مطابق آمار تجارت خارجي گمركي كشور، از سال ۱۳5۷ 
تاكنون، تراز تجاري گمركي ايران همه ساله منفي بوده 
است. در سال ۱40۱ طبق آخرين آمار تا ۱0 دي ماه، تراز 
تجاري گمركي كشور منفي ۱.۳ ميليارد دالر بوده است. 
هرچند قطعا تا پايان سال تراز تجاري كشور دستخوش 
تغيير خواهد شد، اما آمار منتهي به ۱0 دي ماه ۱40۱ فعال 
بهترين آمار تراز تجاري گمركي كشور محسوب مي شود.

امكانتوليداورهرا
ازدستداديم

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان 
كرد: فصل كاشت بسياري از كشورها آغاز شده است و آنها 
به اوره نيازمند هستند اما در حال حاضر به دليل كمبود گاز 
پتروشيمي ها نمي توانند در اين بازي ايفاي نقش كنند و از 
توليد اوره باز مانده اند. آرش نجفي در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادي ايلنا، با بيان اينكه زمينه هاي كمبود گاز در كشور 
از ۱5 سال پيش آغاز شده بود، گفت: بخش خصوصي به 
دولت اعالم كرده بود كه ش��دت مصرف گاز در كشور از 
حد متعارف گذشته است از اين رو موضوعاتي در زمينه 
چگونگي صرفه جويي را مط��رح كرديم. وي جايگزين 
ك��ردن بخاري هاي گازي گريد A را راهكاري مناس��ب 
براي جبران ناترازي گاز دانس��ت و اف��زود: بزرگ ترين 
استراتژي براي تراز گاز، كاهش و كنترل شدت مصرف 
است؛ در حال حاضر در كشور ۲0 ميليون بخاري گازي 
اس��تفاده مي ش��ود كه روزانه حدود هزار ميليارد تومان 
اتالف گاز دارند كه مي توان با راهكاري س��اده اين اتالف 
انرژي را كنترل و به سمت صنايع هدايت كنيم. نجفي با 
بيان اينكه صنايع مولد با قيمت مناسب گاز را خريداري 
مي كنند، گفت: هر متر مكعب گاز به صنايع 5 هزار تومان 
فروخته مي شود اين در حالي است كه هزينه فروش گاز 
در بخش خانگي ۱00 تومان است از اين رو فروش گاز در 
بخش خانگي صرفه اقتصادي ندارد و بهتر است كه كاهش 
مصرف گاز را در كشور رقم بزنيم و گاز صرفه جويي شده در 
مصارف خانگي را به صنايع تزريق و هدايت كنيم. رييس 
كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به كمبود گاز 
در صنايع پتروشيمي، تصريح كرد: فصل كاشت بسياري 
از كشورها آغاز شده است و آنها به اوره نيازمند هستند اما 
در حال حاضر به دليل كمبود گاز پتروشيمي ها نمي توانند 
در اين بازي ايفاي نقش كنند و از توليد اوره باز مانده اند 
بايد به اين نكته توجه كرد كه نمي توان اوره را توليد و در 
انبارها دپو كرد. وي با بيان اينكه صنايع از جمله سيمان و 
فوالد به گاز طبيعي نياز دارند، گفت: صنعت فوالدسازي 
براي احيا و سيماني ها براي توليد به گاز طبيعي نياز دارند و 
مي خواهيم نياز آنها به سوخت ها را با ساير سوخت ها مانند 
مازوت جبران كنيم اين اقدام را نمي توان در صنعت فوالد 
انجام داد اما مي توان در نيروگاه ها سوخت را جايگزين كرد. 
نجفي با اشاره به تبعات استفاده از سوخت جايگزين، گفت: 
افزايش آاليندگي هوا، كاهش راندمان توليد، صدمه زدن به 
فرآيند نيروگاهي و تكنولوژي از جمله پيامدهاي استفاده 
از مازوت اس��ت. اگر همه اين موارد را جمع كنيم ميزان 
خسارت هاي وارده غير قابل محاسبه مي شود در حالي 
كه اگر سرمايه گذاري در كاهش مصرف را بهينه سازي 
كنيم حداقل با 4 ميليارد دالر شبكه بخاري هاي كشور را 
از گريد F و G به گريد A ارتقا بدهيم و اينگونه بخش قابل 
توجهي از ناترازي گاز از بين مي رود و حدود ۱۲0 تا ۱50 
ميليون مترمكع��ب گاز صرفه جويي مي كنيم. به گفته 
وي؛ امكان توليد بخاري گازي گريد A در داخل كش��ور 
وجود دارد. رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با 
بيان اينكه ظرفيت سرمايه گذاري در اين بخش را تعريف 
كرديم، گفت: سرمايه گذار به وزارت نفت معرفي كرديم كه 
در قبال دريافت نفت خام، بخاري گازي تحويل بدهند و 
به عبارتي تهاتر انجام شود بخش خصوصي گام هاي خود 
را براي كاهش مصرف انرژي انجام داده اس��ت اما دولت 
اقدام ملي براي عمليات��ي كردن اين كار انجام نمي دهد 
و اينگونه هزينه  جديدي نيز به مردم براي خريد اين نوع 
بخاري ها تحميل نمي شود و از محل صرفه جويي گاز 
و مابه التفاوت قيمت آن ظرف ۲ سال به دست مي آيد.

اصل س�ند كمپاني پژو پارس س�فيد مدل 1400 به ش�ماره 
 124K1605936 انتظام�ي 22 ايران/ 493 ق 74 موت�ور
و ش�ماره شاس�ي NAAN01CE5MH624377 ب�ه نام 
حميدرضا بخشي مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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خبرروز

شناسايي ۱۰۹ بيمار جديد كرونا
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، طي شبانه روز منتهي به سه ش��نبه ۱۰۹ بيمار جديد مبتال به كرونا دركشور شناسايي شدند 
و متاس��فانه هفت تن بر اثر ابتال به بيماري جان خود را از دس��ت دادند. به گزارش ايسنا، از دوشنبه تا سه شنبه ۲۰ دي ماه 
۱۴۰۱ و بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۱۰۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۷ نفر از آنها 
بس��تري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۱۶۹ نفر رسيد. در طول اين ۲۴ ساعت، ۷ 
نفر از بيماران كوويد۱۹ در كش��ور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و ۷۱۷ نفر 

رسيد. خوشبختانه تاكنون ۷ ميليون و ۳۳۶ هزار و ۵۲۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 

رويخطخبر

رييس سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس گفت: 
در برنامه هفتم توس��عه پيشنهاد چندساحتي كردن 
مدارس موجود را داديم و اعتبار آن نيز پيشنهاد شده 
اس��ت. به گزارش ايس��نا، خان محمدي در نخستين 
رويداد مل��ي مدارس آينده با بي��ان اينكه در كنار هم 
قرار گرفتن س��تاد اجرايي فرمان امام و بنياد بركت و 
سازمان نوس��ازي مدارس از گذشته نشان از يك عزم 
ملي و جهادي براي حل فضاي كالبدي اس��ت، گفت: 
پيشران عدالت آموزشي فضاي فيزيكي است، اگر در 
جايي مدرسه نداشته باش��يم و فضايي وجود نداشته 
باش��د، آموزش به سختي اتفاق مي افتد، اما اگر فضاي 

استاندارد براي دانش آموزان ايجاد كنيم باورپذيري آنها 
در آنچه كه به آنها مي آموزيم افزايش مي يابد. وي با بيان 
اينكه وقتي اولين مدرسه را مي ساختيم كل تيم بنياد 

بركت سه چهار نفر بودند اما اكنون به نقطه اي رسيدند 
كه مي خواهند دو هزارمين مدرس��ه را جشن بگيرند، 
گفت: ما ۱۰۰ هزار كالس ناايمن داريم، اين عدد عدد 
بزرگي اس��ت و هرچقدر مي گذرد اين عدد بيشتر هم 
مي شود. در عين حال كه مدارس جديد مي سازيم، 
بحث مهمان نوازي از مهاجرين را داريم كه فرهنگ و 
مكتب ماست. ما مدارسي داريم كه مهاجرين در كنار 
بچه هاي ما هستند. با خشكسالي ها مواجه شديم و 
بافت هاي جمعيتي تغيير كرده است. خان محمدي 
افزود: لذا در جش��ن دو هزارمين مدرس��ه يك قول 

۵۰۰۰ تايي از اين ۱۰۰ هزار كالس بدهيد.

۱۰۰هزاركالسناايمنداريم

رييس پژوهش��كده غ��دد درون ريز و متابوليس��م 
دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهش��تي، در آستانه 
برگزاري هشتمين كنگره پيشگيري و درمان چاقي 
ايران، از ابتالي هش��ت ميليون ايراني به اضافه وزن 
و چاق��ي خبر داد و نس��بت به افزايش اي��ن آمار در 
ميان ك��ودكان و نوجوانان هش��دار داد. به گزارش 
ايس��نا، فريدون عزيزي عنوان ك��رد: چاقي يكي از 
بيماري هاي شايع در سراس��ر دنيا و كشور ما است 
و اهميت پيش��گيري از اين بيماري، عوارضي است 
كه به دنبال آن در سنين مختلف بروز مي كند. وي 
ادامه داد: پيش از قرن بيستم ميالدي، چاقي عارضه 
نادري محسوب مي شد و فقط تعدادي از ثروتمندان 

برخ��ي جوامع دچار چاقي و اضافه وزن مي ش��دند 
و پديده شايع، س��وءتغذيه بود. با صنعتي تر شدن 
كشورها، افزايش قدرت خريد و كاهش فعاليت بدن 
به دنبال تغيير سبك زندگي، وزن انسان ها افزايش 

پيدا كرد و در حال حاضر اكثر جمعيت كشورهاي 
پيشرفته چاق هستند و اضافه وزن دارند. اين عضو 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 
از ابتالي ۲ ميليارد نفر )۱۸ س��ال به باال( از ميان 
هش��ت ميليارد جمعيت جهان به چاقي و اضافه 
وزن خبر داد و افزود: بر اساس محاسباتي كه روي 
اضاف��ه وزن و قد افراد صورت مي گيرد، ش��اخص 
ت��وده بدني )BMI( نتيجه مي ش��ود. اگر عدد به 
دس��ت آمده تحت عنوان شاخص توده بدني بين 
۱۸.۵ تا ۲۴.۹ باش��د، فرد داراي وزن اس��تاندارد 
است. ش��اخص توده بدني بين ۲۴.۹ تا ۳۰ نشانه 
اضافه وزن و باالتر از ۳۰، نشانه چاقي خواهد بود. 

۸ميليونايرانيدچاراضافهوزنوچاقي

خبر

مديرعامل متروي تهران با اعالم موفقيت آميز بودن تست 
گرم نيمه مياني خط ۶ مترو، گفت: چهار ايستگاه مترو در 
اسفند ماه افتتاح مي شود. محسن هرمزي در گفت وگو 
با ايسنا، با اعالم خبر موفقيت آميز بودن تست گرم نيمه 
مياني خط شش مترو، گفت: خط شش مترو به صورت 
جزيره اي افتتاح شد يعني بين ايستگاه امام حسين تا 
تربيت مدرس به طول ۹.۵ كيلومتر اتصال برقرار نبود. 
وي با بيان اينكه ش��ب گذشته تست بخش مياني خط 
ش��ش مترو با موفقيت انجام شد، گفت: حاال مي توانيم 
ارتباط جنوب شرق تهران به شمال غرب تهران را ايجاد 
كنيم. وي با بيان اينكه پيش از اين از ايستگاه دولت آباد 
تا امام حسين در نيمه جنوبي خط شش مسافران تردد 
مي كردند و از س��وي ديگر حد فاصل تربيت مدرس تا 
ايستگاه ستاري فعال بود و در اين بخش سه رام قطار به 

نوعي حبس شده بودند. چرا كه با شبكه كلي مترو ارتباط 
نداشتند، گفت: شب گذشته حد فاصل ايستگاه تربيت 
مدرس به سمت امام حسين و بالعكس برق دار شد و تست 
گرم اين مسير با موفقيت انجام شد و با برق دار كردن اين 
مسير عمال در فاز ۹۰ درصد پيشرفت، قرار گرفتيم. وي 
با بيان اينكه تا پايان سال ايستگاه هاي وليعصر، هفت تير، 
كارگر و الله در خط شش مترو به بهره برداري مي رسند، 
گفت: در سال آينده نيز ايستگاه بهار شيراز و نجات اللهي 
در بخش مياني خط ش��ش كه مركز ش��هر را پوشش 
مي دهند، اضافه مي شود. وي افزود: همچنين در سال 
آينده توسعه ش��مال غربي اين خط از ايستگاه شهيد 
ستاري با پنج ايستگاه به طول ۵.۵ كيلومتر آغاز و به سمت 
ايستگاه شهداي كن و كوهسار پيش خواهيم رفت و با 
افتتاح اين ايستگاه ها مترو به منطقه ۵ و ۲۲ كه خطوط 

مترو نداشتند نيز وارد مي شود. وي در مورد تامين مالي 
اين خط نيز گفت: در حوزه تجهيزات به ۳۲۰۰ ميليارد 
تومان احتياج داريم كه ۲۰۰۰ ميليارد تومان با بانك شهر 
كارسازي شده و تامين مابقي اعتبارات نيز جزو تعهدات 
شهرداري تهران است كه با همت شهردار تهران و معاون 
مالي اين مساله حل خواهد شد. هر چند كه در زمينه اوراق 
مشاركت نيز منابعي وجود دارد و اميدواريم تكميل فاز 

شمالي خط شش سرعت گيرد. 
هرمزي در پاسخ به اين سوال كه چهار ايستگاه اعالمي 
چه زماني افتتاح مي شوند، گفت: مهم ترين هدف برق دار 
كردن خطوط بود و بعد از آنكه خوشبختانه با موفقيت 
انجام شد به فاصله كوتاهي چهار ايستگاه اعالمي افتتاح 
مي ش��وند و اميدوارم در اس��فند ماه اين چهار ايستگاه 

وليعصر، هفت تير، كارگر و الله به بهره برداري برسد.

افتتاحچهارايستگاهجديدمترودراسفند

رويداد

رييس كل سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه از سال 
آينده حدود ۱۰ درصد سرانه سالمت، منبع اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري مي شود كه 
عدد بسيار خوبي است، گفت: سرانه هر ساله افزايشي 
است؛ بنابراين كارانه پرستاران از اين محل پرداخت 
خواهد ش��د. به گزارش ايس��نا، محمد ميرزابيگي با 
بيان اينكه تعرفه گذاري خدمات پرستاري به عنوان 
بخشي از سرانه سالمت در نظر گرفته مي شود، اظهار 
كرد: بين ۸ تا۱۱ درصد از س��رانه س��المت مربوط 
به تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري خواهد بود. وي 
گفت: س��رانه سالمت پولي اس��ت كه كشور ساالنه 
براي خريد خدمات درماني و تش��خيصي به بيمه ها 
پرداخت مي كند. رييس كل سازمان نظام پرستاري 
كشور، افزود: از س��ال آينده حدود ۱۰ درصد سرانه 
س��المت، منبع اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري مي شود كه عدد بسيار خوبي است و سرانه 
نيز هر ساله افزايشي است؛ بنابراين كارانه پرستاران 
از اين محل پرداخت خواهد ش��د. او ادامه داد: برخي 
ادعا مي كنند كه طرح قاصدك به سيستم پرستاري 
بازخواهد گشت، اما اين ادعا واقعيت ندارد زيرا مبناي 
طرح قاصدك، اضافه كار و ضريب دادن به آن بود. در 
قاصدك بسته خدمتي، )K( و ارزش نسبي وجود ندارد 
و در تعرفه خدمات پرستاري نيز پرداختي ها بر مبناي 
ساعت حضور پرستار در بيمارستان نخواهد بود. وي 
افزود: در اي��ام كرونا با افزايش خدمات پرس��تاري، 
بيمارس��تان ها كارانه را به يك س��وم كاهش دادند و 
زماني كه مدل پرداخت به آن ش��كل ب��ود، درآمد و 
كارانه وابسته به درآمدهاي ناشي از اعمال جراحي و 
... بودند و زماني كه اين اعمال كاهش يابد، درآمدهاي 
بيمارستان نيز كاهش پيدا مي كند، بنابراين به تبع آن 
كارانه پرداختي به پرستاران تحت تأثير قرار مي گرفت. 
رييس سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينكه ما چند 
اقدام در زمان تصوي��ب قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري انجام داديم، بيان كرد: در حال حاضر »كا«ي 
پرستاري به تصويب شوراي عالي بيمه سالمت رسيده 

كه اين »كا« برابر با ساير كارشناسان پروانه دار و برابر با 
۱۴هزار و ۹۵۰تومان در سال ۱۴۰۰ است كه ساالنه 
نيز ۲۰ تا ۳۰درصد افزايش مي يابد. وي با بيان اينكه 
ارزش نس��بي خدمات پرستاري نيز در شوراي عالي 
بيمه مصوب شده است، تصريح كرد: منظور از ارزش 
نسبي خدمات پرستاري، سياست به  كارگيري »كا« 
اس��ت كه در نهايت تأثير آن در صورتحساب بيمه و 
بيمارستان و مردم قابل مشاهده است. وي ادامه داد: 
بودجه اجراي تعرفه گذاري خدمات پرستاري در سال 
جاري ۵۲۰۰ميليارد تومان بوده كه با موافقت مجلس 

شوراي اسالمي تخصيص يافته ست. 
رييس كل س��ازمان نظام پرس��تاري، تشريح كرد: 
همانند تعرفه هاي پزشكي، ۱۰تا ۳۰درصد تعرفه هاي 
پرس��تاري نيز توس��ط مردم و ۷۰تا ۹۰درصد آن از 
سوي بيمه ها پرداخت مي شود. وي با اشاره به اينكه 
هويت بخشي به خدمات پرس��تاري از نتايج اجراي 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري است، بيان كرد: 
از سال جاري و با اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري، درآمد پرستاران مستقل از ساير گروه ها 
خواهد بود. وي با بيان اينكه بازتوزيع از ديگر بخش هاي 
اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري است، 
توضي��ح داد: آيين نامه بازتوزيع مش��خص مي كند 
كه چه مقدار از درآمدهاي بيمارس��تان به پرستاران 
تعلق مي گيرد. رييس كل س��ازمان نظام پرستاري 
كشور با اشاره به اينكه دس��تورالعمل ثبت خدمات 
در HIS ها با مهر پرستار، دستورالعمل رسيدگي به 
اسناد و دس��تورالعمل پرداخت به پرستاران از محل 

كارانه ها نوشته و ابالغ ش��ده است، گفت: عدم ثبت 
خدمات پرستاران در سيستم اچ اي اس بيمارستان ها، 
باعث مي شود بيمه نتواند آن خدمات را تأييد و بابت 
آنها تعرفه پرس��تاران را پرداخت كند. دستورالعمل 
رسيدگي به اسناد نيز ابزار دست بيمه ها براي قبول 
اين خدمات است كه ما از بيمه ها درخواست كرديم 
در تاييد اين خدمات در س��ال جاري س��ختگيري 
نكنند. او ادام��ه داد: در وهله اول تصميم گرفتيم كه 
به سراغ اس��تانداردها نرويم و از سال آينده به دنبال 
اجراي اس��تاندارد نيروي انس��اني باشيم. عدد مورد 
پذيرش ما، ۲.۵پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني 
اس��ت كه براي رسيدن به اين عدد بايد اقدامات الزم 
جه��ت افزايش نيروي انس��اني به ص��ورت پلكاني 
انجام ش��ود. وي اضافه كرد: از سازمان بيمه سالمت 
درخواست كرديم ميزان پولي كه بابت تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري به بيمارستان ها پرداخت كرده اند 
را مشخص كنند و زماني كه بيمه به ما ميزان پرداختي 
را اعالم كرد، متوجه شديم كه اين ميزان پايين است 
و علت آن نيز عدم ثبت خدمات پرستاري در سيستم 
اچ آي اس بيمارستان هاست. رييس كل سازمان نظام 
پرستاري، تصريح كرد: بهانه اي براي كمبود منابع و 
عدم پرداخت تعرفه ها نداريم و فقط بيمارس��تان ها 
بايد در ثبت اين خدمات توجه داشته باشند، زيرا در 
غير اين صورت تعرفه ها به دست پرستاران نخواهد 
رسيد. وي خاطرنشان كرد: اجراي قانون به طور قطع 
مشكالتي خواهد داش��ت و همه دستورالعمل هاي 
ابالغ شده، قابل بازنگري است، بنابراين ما پذيراي 
انتقاد همكاران هس��تيم و اگر در چارچوب قانون، 
انتقادي به شيوه محاسبه ارزش نسبي دارند، آن را به 
ما اعالم كنند. بنابر اعالم روابط عمومي سازمان نظام 
پرستاري، وي در خاتمه با بيان اينكه از سال آينده 
مراقبت هاي پرستاري در سرانه سالمت قرار خواهد 
گرفت، تأكيد كرد: پرداخت تعرفه خدمات پرستاري 
در بخش هاي باليني براس��اس بسته خدمتي و در 

درمانگاه ها به ازاي هر خدمت خواهد بود.
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از سال ۱۳۷۸ تاكنون طرح هاي مختلفي 
براي س��اماندهي كودكان كار و خيابان به 
اجرا درآمده؛ از خانه س��بز و ريحانه گرفته 
تا تاسيس مراكز حمايتي و آموزش��ي كودك و خانواده؛ 
اما نتاي��ج اجراي اين طرح ها نش��ان مي دهد كه چندان 
موفقيت آميز نبوده اند و به نظر بي توجهي به بس��ترهاي 
بروز پديده ك��ودكان كار و خيابان همچون »اقتصاد كف 
خيابان«، »عدم نظارت، اتباع نابسامان و ساختار فقرزا« 
و »خالء تقنين، سياست ناكارآمد و اجراي ناقص« مسائل 
ريشه اي هستند كه خود موجب تداوم اين آسيب اجتماعي 
و عدم موفقيت طرح ها ش��ده اس��ت. به گزارش ايس��نا، 
كودكان كار و خيابان عمدتا به داليل مختلفي همچون فقر 
فرهنگي، فقر اقتصادي، ورود غيرقانوني اتباع در كشور و... 
شكل گرفته اند؛ هرچند كه آمار دقيقي از تعداد كودكان 
كار و خيابان در كش��ور وجود ندارد، اما در س��ال ۱۳۹۹ 
معاون وقت امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور درباره 
آمار كودكان كار با اشاره به مطالعاتي كه با دانشگاه علوم 
بهزيستي انجام شد، اعالم كرد كه حدوداً ۷۰ هزار كودك 
خياباني در كش��ور داريم. از سوي ديگر نيز چندي پيش 
سرپرست دفتر امور آس��يب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيستي از شناسايي ۷۰۰۰ كودك كار و خياباني در كشور 
خبر داد و گفت كه بر اساس برآوردها ۱۴ هزار كودك كار 
و خياباني در كشور وجود دارد. اما از آنجايي كه كشورهاي 
ديگر نيز از اين آسيب اجتماعي مصون نمانده اند، هر يك 
از كشورها به نوعي براساس سياست هاي اجتماعي خود 
ساماندهي اين كودكان را در دستور كار قرار داده اند. ايران 
نيز مطابق قوانين و مقررات مصوب در خصوص كودكان 
كار و خيابان و تكاليفي كه برعهده دستگاه ها و نهادهاي 
مختلف گذاشته ش��ده، طرح هاي ساماندهي مختلفي 
همچ��ون طرح تجهي��ز و راه اندازي مراك��ز جمع آوري، 
شناس��ايي و هدايت متكديان و كودكان خياباني، طرح 
مراكز شناسايي، تشخيص و جايگزيني كودكان خياباني، 
»خانه س��بز« و »خانه ريحانه«، مهمانسراي )پناهگاه( 
سالمت كودكان خياباني و طرح ساماندهي ۲۰ هزار كودك 
خياباني، طرح حمايت از كودكان كار، طرح س��اماندهي 
كودكان خياباني، طرح تاسيس مراكز حمايتي و آموزشي 
كودك و خانواده و طرح حمايت هاي اجتماعي از كودكان 
كار و خيابان را اجرا كرده است. هرچند كه اين طرح ها از 
سال ۱۳۷۸ تاكنون در كشور اجرا شده و همچنين اگرچه 
عدم وجود آمارهاي مش��خص درخصوص كودكان كار و 

خيابان امكان ارزيابي دقيق طرح هاي اجرا شده را دشوار 
مي كند، اما اجماع نخبگان و متخصصان اين حوزه حكايت 
از آن دارد كه طرح هاي س��اماندهي انجام شده به داليل 
مختلف تاكنون نتوانسته اند چندان موفقيت آميز باشند 
چراكه از ديدگاه متخصصان، اين طرح ها با چالش هايي 
همچون عدم پوشش انواع مختلف كودكان كار و خيابان، 
غلبه رويكرد جمع آوري بر جذب، تقليل توانمندس��ازي 
ك��ودكان كار و خيابان به »مس��اعدت مالي« ، غلبه نگاه 
كوتاه مدت به توانمندسازي به جاي فرايندي ديدن آن، 
عدم تناسب بين منابع و مسووليت ها، عدم پوشش اتباع، 
عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پديده كودكان كار 
و خيابان، عدم ارتباط صحيح سمن ها با نهادهاي دولتي و 
عدم توجه به ريشه هاي بروز پديده كودكان كار و خيابان 
روبرو بوده اند. مطابق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
از آنجايي كه طرح هاي مداخله پيشين داراي چالش هاي 
بسياري بوده اند و تاكنون نتوانسته اند آنچنان كه بايد پديده 
كودكان كار و خيابان را ساماندهي كنند، هرگونه تصويب 
قانون و آيين نامه اي در باب ساماندهي كودكان كار و خيابان 
داراي الزاماتي است كه بدون التفات به آن امكان حل اين 
مساله ميسر نيست. چالش هاي ذكر شده درخصوص 
طرح هاي مداخله صورت گرفته پيش از اين بيانگر اين 
است كه هرگونه طرح جديد نيازمند »مفهوم شناسي 
دقيق گونه هاي كودكان كار و خيابان«، »شناسايي ساز 
و كار و بسترهاي موجود هر يك از اين انواع« و همچنين 

»ارايه آمار و اطالعات دقيق از اين كودكان« است.

    مفهوم شناسي 
گونه هاي كودكان كار و خيابان

به نظر خأل تعريفي جامع از واژگان مرتبط با پديده 
كودك كار و خيابان موجب ناديده انگاش��تن قشر 
عظيمي از كودكان كار و خيابان و پوشش حداقلي 
كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده شده است. 
س��اماندهي كودكان كار و خيابان جز با تعاريفي 
دقيق از گونه هاي مختلف كودكان كار و خيابان و 
تحت پوشش دادن انواع آن نمي تواند ميسر شود.

    چرايي زايش
پديده كودكان كار و خيابان 

انجام هر گامي براي مداخله و توانمندسازي كودكان كار و 
خيابان نيازمند شناخت چرايي زايش پديده كودكان كار و 
خيابان بوده و هرگونه اقدام بدون آگاهي از بسترهاي بروز 
اين پديده، با شكست مواجه خواهد شد. نظريه پردازان در 
رشته هاي مختلف علوم انساني، به دنبال بررسي چرايي 
پيدايش كودكان كار و خيابان بوده و به طور كلي در سه 
سطح به تبيين پديده كودكان كار و خيابان پرداخته اند؛ 
سطح نخست سطح كالن اس��ت؛ در اين سطح عواملي 
همچون توس��عه و رفاه اجتماعي، مهاجرت، تورم، ركود 
اقتصادي، حاشيه نشيني و... به عنوان عوامل ساختاري 
مد نظر قرار مي گيرند. س��طح دوم سطح ميانه يا سطح 
خانوادگي است كه نابساماني و بي سازماني در نهاد خانواده 
و س��اختار آن را عامل اصلي در بروز پديده كودكان كار و 
خيابان معرفي مي كند كه نظريه آنومي خانواده از ويليام 
گود و نظريه اثرات متعامل در اين دسته جاي مي گيرد. 
دسته سوم نيز سطح فردي است كه در آن تمركز اصلي بر 
ويژگي ها و مشخصات كودك كار است. نظرياتي همچون 

فرهنگ فقر و انتخاب عقاليي بر اين اساس به تبيين كار 
كودك مي پردازند. تحقيقات صورت گرفته در ايران نشان 
مي دهد مجموعه اي از عوامل موجب شكل گيري پديده 
كودكان كار و خيابان شده و اين درحالي است كه عمده 
طرح هاي مداخله ناظر بر س��طح خ��رد و وضعيت خود 
كودكان كار و خيابان بوده اس��ت. انتخاب بهزيس��تي با 
ماهيتي حمايتي به عنوان مهم ترين نهاد متولي در اين 
زمينه نيز نشان مي دهد رويكرد اصلي رويكرد حمايت 
از فرد آس��يب ديده بوده و كمتر به بسترهاي اجتماعي 
مولد اين پديده توجه شده است. شناخت ساز و كارهاي 
ش��كل گيري پديده كودكان كار ما را قادر مي س��ازد تا 
مداخله را در نقطه اي صورت دهيم كه بيشترين اثربخشي 
را داشته و در واقع گلوگاه زايش مساله را هدف قرار دهد.

    كودكان ارزان ترين نيروهاي كار
پديده ك��ودكان كار و خيابان، پديده اي خلق الس��اعه 
نبوده و در نتيجه ارتباط مجموعه اي از عوامل اجتماعي، 
فرهنگي، سياس��ي و اقتص��ادي به وجود آمده اس��ت. 
به طوريكه بس��ترهاي بروز پديده كودكان كار و خيابان 

در س��ه اليه »اقتصاد كف خيابان تقاطع س��وداگري و 
نياز«، »عدم نظارت، اتباع نابس��امان و ساختار فقرزا« و 
»خالء تقنين، سياس��ت ناكارآمد و اجراي ناقص« قابل 
بررس��ي اس��ت. اليه اول يا همان »اقتصاد كف خيابان 
تقاطع سوداگري و نياز«: »اقتصاد كف خيابان« منبعي 
است براي رجوع افرادي كه يا به دليل فقر و نيازمندي يا 
به دليل سوداگري به اين منبع رجوع مي كنند. منظور از 
اقتصاد كف خيابان، در واقع »جريان پولي اي« است كه از 
»جمع آوري و تفكيك زباله«، »فروش كاال و ارايه خدمات 
در خيابان توسط كودكان« و »كمك هاي خيريه اي مردم 
در خيابان« حاصل مي شود. مادامي كه اين جريان پولي 
در خيابان موجود است ناگزير شاهد افرادي خواهيم بود 
كه از اين اقتصاد بهره مي برند. در اين فرآيند كودكان به 
دليل نابساماني ناشي از مهاجرت و همچنين فقر يا توسط 
خانواده راهي خيابان مي شوند يا افرادي سودجو آنها را به 
عنوان نيروي كار ارزان به خدمت مي گيرند. كودكان به 
عنوان نيروهايي كه بيمه اي براي آنها پرداخت نمي شود، 
قدرت چانه زني ندارند، بعضا فاقد اوراق هويتي هستند و 
مهارت اندك و دستمزد پاييني دارند و ساعت ها اضافه 
كاري مي كنند، از جمله ارزان ترين نيروهاي كار به شمار 
مي آيند و كارفرمايان همواره تمايل زيادي به استفاده از 
آنان در اين فرايند داشته اند. بنابراين در اليه اول »اتباع 
نابسامان« »فقر« و »پيمانكاران و كارفرماياِن سوداگر« 
سه بستر اصلي موجود كودكان كار و خيابان هستند كه با 
يكديگر مرتبط بوده و در تالقي »نيروي كار ارزان« و »بازار 
كف خيابان« بروز كودك كار و خيابان را موجب مي شوند.

    »فقر« عامل اصلي كار كودك در خيابان
ساز و كار ارتباط اليه هاي مختلف موثر بر بروز گونه هاي 
كودكان كار و خيابان: براس��اس آنچه مشاهدات تجربي 
و ميداني نش��ان مي دهد با سه نوع كودكان كار و خيابان 
مواجه هس��تيم؛ »ك��ودكان خيابان و ك��ودك كار و در 
خيابان«، »ك��ودكان زباله گ��رد« و »ك��ودكان كار در 
كارگاه ها«. مسير يا ساز و كار شكل گيري هر يك از اين 
انواع به شكلي تقريبا متفاوت اس��ت. در بحث كودكان 

كار در خيابان و كودك خيابان، »فقر« بيشترين تاثير را 
دارد. فقِر خانواده آنها را به سمت جريان پولي كف خيابان 
)فروش برخي از كاالها و خدمات به شهروندان در خيابان، 
استمداد از اعانه هاي مردمي در خيابان و جمع آوري زباله( 
س��وق مي دهد. در مورد كار ك��ودك در خيابان )به جز 
زباله گردي در سطح شهر(، كمتر مي توان از مافيا يا سيستم 
س��ازماندهي ش��ده منظم، بحثي به ميان آورد و عمدتا 
كودكان براي امرار معاش خان��واده به جريان پولي كف 
خيابان هدايت مي شوند، البته در موارد معدودي نيز فقر 
منجر به اين مي شود كه كودكان به عنوان نيروي كار ارزان 
در اختيار برخي از افراد س��ودجو قرار گيرند و در خيابان 
به كار گرفته ش��وند. برخالف كودكان كار در خيابان كه 
عمدتا به صورت انفرادي يا به وسيله سرپرست فقير به كار 
واداشته مي شوند، درخصوص كودكان زباله گرد و كودكان 
مشغول به كار در كارگاه ها مساله به گونه اي ديگر است و 
جريان اصلي از وجود اتباع پرشمار غيرمجاز )كه بعضا نيز 
به صورت قاچاق توسط سوداگران به كشور وارد مي شوند( 
و همچنين خانواده هاي فقير كه تامين كننده نيروي كار 
ارزان هستند، مي گذرد. وجود اين تعداد نيروي كار ارزان، 
پيمانكاران و كارفرمايان س��ودجو را در خأل نظارت هاي 

دقيق در بهره كشي از كودكان آزاد گذاشته است.

    كمبود آمار و اطالعات متقن از چالش هاي 
اصلي پديده كودكان كار و خيابان

يكي از مهم ترين ابزارهاي سياست گذاري و قانون گذاري 
در جوامع مختل��ف، »وجود آمار و اطالع��ات دقيق« در 
حوزه هاي موردنياز است و اين درحالي است كه كمبود آمار 
و اطالعات متقن به عنوان يكي از چالش هاي اصلي پديده 
كودكان كار و خيابان همواره مورد بحث قرار گرفته است. 
عدم وجود آمارهاي مشخص نه تنها امكان تصميم گيري 
دقيق در اين حوزه را از سياست گذاران سلب كرده، بلكه 
امكان ارزيابي دقيق فعالي��ت نهادهاي متولي را نيز غير 
ممكن كرده است. بر همين اساس اگرچه در بند »ح« ماده 
۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي ۹۶-۱۴۰۰ مقرر شد »با اقدام سازمان بهزيستي 
و همكاري ساير دس��تگاه ها تا پايان اجراي قانون برنامه 
ساماندهي كودكان كار به نحوي صورت گيرد كه جمعيت 
كودكان كار حداقل ۲۵ درصد كاهش يابد« اما عدم وجود 
آمارهاي دقيق در اين زمينه امكان ارزيابي فعاليت هاي 
انجام شده در اين قانون براي نهادهاي نظارتي ميسر نيست.

گزارش
يكچرخهاقتصاديمعيوبدر»كفخيابان«؛چهكسانيسودميكنند؟

كودكان ارزان ترين نيروهاي كار
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