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يادداشت- 1

 تنفس مصنوعي 
به برجام

روز گذش��ته اخبار تازه اي 
با محوري��ت برج��ام روي 
خروجي رسانه ها قرار گرفت 
كه اتفاق��ا تاثي��رات آن در 
بازار ارز كش��ور نيز نمايان 
ش��د. جوزف ب��ورل ديروز 
توييتي را منتش��ر كرد كه 
در آن نس��بت به گزاره هاي 
مختلفي اشاره شده بود، بورل در اين توييت ضمن 
اش��اره به موضوعاتي چون جنگ روسيه و اوكراين، 
به طور ضمني اش��اره كرد: »من و وزير امورخارجه 
ايران توافق كرديم كه ارتباطات را باز نگه داش��ته و 
برجام را بر اس��اس مذاكرات وي��ن بازگردانيم.« بر 
اساس ارزيابي هاي تحليلي در اثر اين اخبار مرتبط 
با برجام، نرخ ارز با كاهش حدودا هزار توماني مواجه 
شد. اين روند برخالف، صحبت هايي است كه مردان 
اقتصادي دولت در خصوص بي اثر بودن، تحريم ها و 
مذاكرات در شاخص هاي اقتصادي مطرح مي كنند. 
به هر حال ب��ا هر خبر مثبت ي��ا منفي در خصوص 
برجام، بازارهاي اقتصادي كشورمان تحت تاثير قرار 
مي گيرند. اما ش��رايط كه امروز در خصوص پرونده 
هس��ته اي ايجاد ش��ده، برآمده از برخي تصميمات 
قبلي است. بايد قبول كنيم، ايران در گذشته، شانس 
و فرصت هاي متعددي داش��ت تا احياي برجام را بر 
اساس منافعش محقق كند. اما اين فرصت ها مورد 
توجه قرار نگرفتند و يكي يكي از دس��ت رفتند. در 
واقع برخي افراد و جريانات بر اس��اس محاس��باتي 
كه ريش��ه در واقعيت نداش��ت، منتظر فرصت هاي 
بهتر مذاكراتي ش��دند؛ اما روند تحوالت نشان داد 
كه اين فرصت هاي مطلوب تر، هرگز از راه نرسيدند 
و تنها پيچيدگي ه��ا افزايش پيدا كردند.يكي از اين 
تحليل هاي اشتباه كه توسط برخي افراد، جريانات 
و حتي رس��انه ها ترويج و توصيه مي شدند، موضوع 
»زمستان سرد در اروپا«بود؛ برخي تصور مي كردند، 
ايران از طري��ق در تنگنا ق��رار دادن اروپا، مي تواند 
فرصت ه��اي مطلوب تري را به دس��ت آورد. اما در 
واقعيت چون اين تحليل ها بر واقعيت استوار نبود، 
نه تنها ظرفيت ساز نشدند، بلكه فرصت هايي را هم 
از ايران گرفت. طرف مقابل هم به داليل گوناگون از 
جمله ناآرامي هاي ايران ترجيح داد تا گفت وگوها با 
ايران را به تاخير اندازد. در حال حاضر برجام، مانند 
پيكره اي است كه به كما رفته است و بازگشت آن به 
حيات طبيعي با دشواري هاي فراواني همراه است. 
البته احياي آن غير ممكن نيس��ت، اما دشوار است. 
از سوي ديگر بايد توجه داشت حتي در صورتي كه 
برجام از كما خارج شود، برجام قبلي كه همه از آن 
آگاهي داري��م، نخواهد بود. همه ش��رايط داخلي و 
بين المللي در اثر تح��والت ماه هاي اخير در عرصه 
داخل��ي و خارج��ي تغيير ك��رده اس��ت. مبتني بر 
مذاكرات��ي كه صورت گرفته، بازگش��ت به برجام با 
سختي هاي فراواني همراه خواهد بود. در اين ميان 
اروپا تالش مي كند، راهي باز كند تا از اعالم رسمي 
شكس��ت برجام جلوگيري كند. ردپاي اين رويكرد 
اروپا را در همان»دريچ��ه«اي مي توان رديابي كرد 
كه بورل، روز سه ش��نبه در توييت خ��ود از آن خبر 
داده اس��ت. بخش قاب��ل توجهي از رون��د آينده به 
دو طرف بستگي دارد كه مش��خص شود آيا حاضر 
هستند شرايط جديد را بپذيرند تا برجام احيا شود. 
ظاهرا ايران يك پالس هاي��ي براي ورود و همكاري 
با كارشناس��ان آژانس بين المللي انرژي هس��ته اي 
ارس��ال كرده اس��ت. ايران پ��س از بيانيه ش��وراي 
امنيت و قطعنامه ش��وراي حكام، ش��رايط دشواري 
در انتظار ايران است و ايران بايد تالش زيادي براي 
جلب اعتماد طرف ه��اي مقابل صورت دهد. در اين 
ميان ويدئويي از بايدن روز گذش��ته منتشر شد كه 
نشان دهنده راهبرد اياالت متحده در مواجهه با ايران 
است. بايدن زماني كه برخي افراد از او مي خواهند كه 
مرگ برج��ام و مذاكرات را اعالم كند بر توانايي هاي 
هس��ته اي ايران صح��ه مي گ��ذارد و به طور ضمني 
مي گويد كه عبور از برجام و مذاكرات هسته اي براي 
امري��كا به راحت��ي  نخواهد بود. وقتي بايدن اش��اره 
مي كند ك��ه روند عبور از برجام س��اده نخواهد بود، 
و ايران ظرفيت هاي هس��ته اي ويژه دارد، شرايط را 
پيچيده تر مي كند. بدون ترديد غرب به دنبال اعمال 
فشارهايي خواهد رفت تا ظرفيت هاي هسته اي ايران 
را محدود سازد. بايد ديد غرب چگونه با اين واقعيت 
مواجه خواهد شد. آنها پروتكل الحاقي و حتي فراتر 
از آن را پيشنهاد خواهند كرد تا نظارت هايي عميق تر 
را عليه ايران اعمال سازد. بنابراين دوره اي دشوار در 
انتظ��ار ايران خواهد بود و بايد ب��ا نهايت درايت اين 

دوره سرنوشت ساز طي شود.

يوسف مواليي

 در نظرسنجي »تعادل« از 12 نفر از مديران و كارشناسان 
بازار سرمايه درباره بورس مطرح شد

 تغيير  رنگ  بورس 
با  ايجاد  تورم 
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 آقاي وزير
 شعار ندهيد

معضل جدي ناوگان باري 
درچرخه واردات 

ناكارآمدي بسته حمايتي 
كسب وكارهاي اينترنتي

 آمادگي بورس 
براي رشد

  ارتباط نرخ ارز
 با مذاكرات برجامي

باالخره وزير بهداشت و درمان 
در مصاحب��ه اي داليل كمبود 
دارو در داروخانه ها را بيان كرد 
و آنفلوآن��زاي زودرس را دليل 
بروز اين اتفاق دانست. البته كه 
اين حرف مي تواند تا حد زيادي 
عذر بدتر از گناه به حساب بيايد 
اما مساله اينجاس��ت كه آيا ما 
فقط با كمبود داروهاي مربوط به بيماري آنفلوآنزا دست 
و پنجه ن��رم مي كنيم يا اين كمبود دامنگير بس��ياري از 
داروهايي است كه زندگي و ادامه حيات برخي از بيماران به 
آن بستگي دارد. اما سوال اينجاست كه وزير بهداشت وقتي 
كمبود آنتي بيوتيك و سرم را به گردن آنفلوانزاي زودرس 
مي اندازند به اين مساله توجه كرده اند كه ذخيره دارويي يك 
كشور را چه كسي يا كساني بايد تامين كنند و از بروز چنين 
اتفاقاتي جلوگيري كنند؟ وزارت بهداشت و درمان به عنوان 
متولي سالمت مردم چه كارهايي بايد انجام دهد، آيا يكي از 
وظايفي كه به عهده دارد، تامين ذخيره دارويي كشور براي 
بروز چنين اتفاقاتي نيست؟ از سوي ديگر وقتي وعده دو 
ماه آينده را براي رفع مشكالت دارويي كشور مي دهيد، به 
اين فكر كرده ايد كه اين دو ماه مي تواند هر لحظه و ثانيه اش 
براي يك بيمار حكم مرگ و زندگي داشته باشد. از سوي 
ديگر چرا بايد داروهايي به كشور وارد شوند كه از قبل ميزان 
تاثيرگذاري آنها مورد بررسي قرار نگرفته و بعد از اينكه 
در داروخانه ها پخش شده اند، دستور جمع آوري آنها داده 
شود، اشاره مستقيم به داروهاي آنتي بيوتيكي است كه 
از هند وارد شد و بعد از سطح داروخانه ها جمع شد. شما 
به عنوان وزير بهداشت و اولين فردي كه در فروردين ماه 
خبر ح��ذف ارز ترجيحي دارو را داديد آيا نبايد در زمينه 
وعده هايي كه دولت هنگام حذف ارز ترجيحي دارو داده 
بود پافش��اري مي كرديد كه حاال وضعيت توليدات دارو 
در كشور به اين شكل نباش��د. شما نمي توانيد با گفتن 
اين جمله كه داروخانه ها مملو از دارو اس��ت ش��انه از بار 
مس��ووليتي كه قبول كرده ايد خالي كنيد. داروخانه ها 
مملو از دارو نيست، بسياري از بيماران براي تهيه پيش پا 
افتاده ترين داروها با مشكل مواجه اند، اين حرف را نه به 
عنوان يك خبرنگار كه به عنوان فردي كه س��ال ها براي 
تامين داروي سرطان با همين كمبودها و نبودها دست و 
پنجه نرم كرده ام، مي زنم. اصال حتي اگر داروخانه ها مملو 
از دارو باشند، آيا به قيمت هايي كه هر هفته افزايش پيدا 
ادامه در صفحه 5 مي كنند توجه كرده ايد.  

ناوگان بار سنگين كشور براي 
تامين نيازهاي مه��م خود به 
ويژه حمل كاال از بنادر به داخل 
كشور و حمل كاالهاي اساسي، 
كاالهاي خطرناك و سوخت، 
حدود 80% به واردات و 20% به 
توليد داخلي وابسته است)1(. از 
اين رو حلقه واردات در زنجيره 
ارزش تاير ناوگان س��نگين از اهميت باالي��ي برخوردار 
اس��ت. مش��كالت مربوط به اين زنجي��ره از زمان حذف 
تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات تاير س��نگين از 
بهار 1399 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مسائلي از قبيل 
بالتكليفي واردكنندگان تاي��ر در دريافت نرخ ارز نيمايي 
تخصيص  يافته، تامين مواد اوليه توليد با قيمت باال براي 
توليدكنندگان و تاثير تغيير احتمالي مناسبات سياسي 
بين المللي و همچنين تحويل اداره امور به دولت جديد، 
موجب گرديد تا ثبت سفارش تاير مورد نياز ناوگان سنگين 
به حداقل ممكن برس��د. اين موضوع بخش حمل و نقل 

جاده اي را با چالش جدي مواجه كرده است. 
قيمت تايرهاي توليد داخل كاميوني از سال 1398 تا سال 
1399 به ميزان 107% و از س��ال 1399 تا سال 1400 به 
ميزان 186% افزايش قيمت را تجربه كردهاند. همچنين 
تايرهاي وارداتي چيني از س��ال 1398 تا سال 1399 به 
ميزان 60% و از سال 1399 تا سال 1400 به ميزان %165 
افزايش قيمت را تجربه كرده اند. همانطور كه در مباحث 
باال اشاره شد، مشكالت مربوط به بازار تايرسنگين از زمان 
حذف تخصيص ارز 4200 توماني ب��راي واردات اين نوع 
تاير از بهار 1399 آغاز شده است. به طوري كه واردات تاير 
سنگين به كشور از بيش از 1.5 ميليون حلقه در 7 ماهه اول 
1398 )زمان تخصيص ارز ترجيحي( به حدود 390 هزار 
حلقه در 7 ماهه اول سال 1399 )زمان حذف ارز ترجيحي( 
كاهش يافته است. در سال هاي اخير به نظر مي رسد از ميان 
دو اهرم كاهش تعرفه و تخصيص ارز دولتي، اهرم تخصيص 
ارز دولتي و مسائلي از قبيل بالتكليفي واردكنندگان تاير در 
دريافت نرخ ارز نيمايي تخصيصيافته سبب شده تا الستيك 
وارداتي به كش��ور با جهش چند برابري قيمت به دست 
مشتريان برسد. از طرفي به دليل وجود تنها يك توليدكننده 
)تايرسازي بارز( و عدم تنوع محصوالت توليدي آن و هزينه 
باالي تامين مواد اوليه توسط آن، حلقه توليد به عنوان بازوي 
دوم در زنجيره ارزش تاير ناوگان سنگين عمال از بازدهي 
ادامه در صفحه 5 قابل توجهي برخوردار نبوده است.  

ب��ه نظ��ر مي رس��د دول��ت 
سياست هاي اش��تباهي را در 
زمينه اينترن��ت پيش گرفته 
است. از طرفي به تازگي بسته 
حمايتي كسب وكارهاي اقتصاد 
ديجيتال ارايه شده اما اين بسته 
به قدر كافي كارآمد نيست و نگاه 
سلبي داشتن به مقوله اينترنت 
راهكار حل مشكالت فعلي جامعه به شمار نمي رود. حلقه 
مفق��وده آيين نامه حمايت از كس��ب وكارهاي ديجيتال 
آنجايي است كه قانونگذاران فراموش مي كنند شبكه هاي 
اجتماعي را قانون و دستور نمي سازد بلكه انسان ها مي سازند. 
نبايد اين موضوع هاي انس��اني و اجتماعي را به حمايت از 
كسب وكارها تقليل داد. فقط ديدگاه سلبي داشتن مشكلي 
را حل نمي كند. پلتفرم ه��اي بزرگ ايراني هم در تعامل با 
ساير كشورها و استفاده از زيرساخت ها و گاه سرمايه هاي 
انساني خارجي امكان رشد پيدا كردند. اينترنت موضوعي 
يك طرفه نيست، دوطرفه است. همچنين خأل اجتماعي 
به شدت در اين آيين نامه حس مي شود، ما در مورد شبكه اي 
شكل گرفته ميان انسان ها با ابزار فناوري اطالعات صحبت 
مي كنيم. اين يك مساله اي جديد است كه نمي توان آن را 
با شيوه سنتي حل كرد. در آيين نامه حمايتي نيز موضوع 
به كسب وكارها تقليل يافته و در آن خيلي معدود به مردم 
اشاره مي شود. در حال حاضر با قشري طرف هستيم كه در 
شبكه هاي اجتماعي در درجه اول كار اقتصادي نمي كنند، 
بلكه روابط اجتماعي دارند. در حال حاضر كسب وكارهاي 
خانگي در پلتفرم هايي محصوالت خود را عرضه مي كنند، 
پس بسته حمايتي اخير به چه معناست؟ اقدامات سلبي 
سياس��ت گذار در حوزه محتوايي و شبكه اينترنت، مورد 
انتقاد است. براي سياست گذاري بايد ديد سمت عرضه و 
تقاضا چه مي خواهند و مشكالت شان شناسايي شود. دو 
مشكل اصلي اكوسيستم، اول نيروي انساني احساس منفي 
او است و دوم شرايط اقتصاد كالن. شايد وزارت ارتباطات 
بگويد اينها دست ما نيس��ت، اما مي تواند آنها را به دولت و 
حاكميت منتقل كند. به نظر مي رسد هيچ اتفاق مهمي با 
اين آيين نامه رخ نخواهد داد. بايدديد تصوير مسووالن ما از 
آينده چيست؟ پنج سال ديگر را چطور مي بينند؟ با صرف 
آيين نامه نمي توان مشكالت كسب و كارها را حل كرد. يك 
تعداد شركت زودتر از تسهيالت و امكانات استفاده مي كنند، 
اما در نهايت آن اتفاقي كه بايد بيفتد، رخ نمي دهد. از طرفي 
مسدودسازي وي پي ان ها هم كار اشتباهي است، زيرا بخش 

زيادي از مردم، دانشجوها و كسب وكارها به آن نياز دارند.

اگر ن��رخ دالر نيمايي را در نظر 
داشته باشيم ميانگين نسبت 
»پي ب��راي« و قيمت ها بورس 

يك واحد عقب است.
درآمد ف��روش ش��ركت ها بر 
اس��اس نرخ ارز نيمايي تعيين 
مي شود و نرخ ارز در سامانه نيما 
در حال حاض��ر، اختالف قابل 
توجهي با نرخ هاي بازار آزاد دارد. طبيعي اس��ت كه هرچه 
نرخ ارز در سامانه نيما افزايش يابد، سودآوري شركت هاي 
دالري بازار هم افزايش يافته و از نگاه تحليلي، سهام پتانسيل 
بيشتري خواهند داشت. اما در شرايط فعلي افزايش نرخ 
ارز در بازار آزاد، سبب افزايش انتظارات تورمي شده و ورود 
نقدينگي جديد به اين بازار را به همراه خواهد داشت. كما 
اينكه در چند روز اخير هم شاهد ورود نقدينگي جديد به 
بورس و رشد ماليم قيمت سهام بوده ايم. با توجه به افزايش 
خوش بيني ها به احتمال احياي برجام در چند روز گذشته، 
هرچه به توافق نزديك تر شويم، گروه هايي مثل بانكي ها 
جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاري خواهند داشت. در 
مقابل هر چه از احياي برجام فاصله بگيريم، با در نظر گرفتن 
احتمال افزايش نرخ ارز تحت تاثير عدم توافق، سهم هاي 
دالري بازار )خصوصا سهام شركت هايي كه امكان دپوي 
محصول را دارند( پتانس��يل بيش��تري براي رشد خواهد 
داشت. تمامي بازارها در اين مدت رشد كرده و حتي در بازار 
خودرو، ارز و مسكن شاهد حباب قيمتي هم هستيم و به نظر 
مي رسد دالر 40 الي 50 هزار توماني در اين بازارها مبناي 
قيمت گذاري قرار گرفته است. تنها بازاري كه متناسب با 
نرخ ارز رشد نكرده، بازار س��رمايه است. بنابراين حتي در 
صورت توافق و كاهش نرخ دالر تا محدوده 30 هزار تومان، 
تمامي بازارها متزلزل بوده و پتانس��يل ريزش دارند و تنها 
بازاري كه نه فقط از كاهش نرخ ارز و توافق آسيب نخواهد 
ديد، بلكه در نتيجه مزاياي احياي برجام پتانسيل رشد نيز 
خواهد داشت، بورس خواهد بود.  البته ابهام در مورد برجام، 
ابهام در مورد بودجه 1402، كمبود نقدينگي در بازار تحت 
تاثير سياست هاي انقباضي بانك مركزي و فاصله نرخ ارز در 
سامانه نيما بازار آزاد به نوعي مانع رشد بازار سرمايه متناسب 
با ساير بازارها شده است. عالوه بر اين بازدهي ساالنه اسناد 
خزانه هم به حدود 27 درصد رسيده است. بنابراين مي توان 
گفت مجموع اين عوامل دست به دست هم داده اند تا بازار 
سرمايه از ساير بازارها عقب بماند. در اين مقطع، پارك پول 
ادامه در صفحه 8 منطقي نيست و... 

حتما مردم ب��ه خاطر دارند كه 
رييس جمهوري و مش��اوران 
ايشان در ايام انتخابات 1400، 
ضمن انتق��اد از دول��ت قبل، 
مدام درب��اره تالش براي بي اثر 
شدن تحريم ها و عدم دخالت 
مذاكرات هسته اي در اقتصاد 
و س��فره هاي عمومي صحبت 
مي كردند. در آن زمان اعالم شد كه ديگر عصر و زمانه تاثير 
مذاكرات ب��ر اقتصاد ايرانيان به س��رآمده و دولت جديد، 
هنگامه تازه اي را تدارك ديده است كه در آن مذاكرات راه 
خود را مي رود و اقتصاد و معيشت راه خود را. دولت با يك 
چنين وعده هايي آغاز به كار كرد، اما هر اندازه كه از زمان 
تشكيل كابينه گذشت، بيشتر مشخص شد كه وعده هاي 
دولت يكي يكي در ليست بر زمين مانده ها قرار مي گيرند. با 
هر خبري كه در خصوص تداوم يا توقف مذاكرات برجامي 
منتشر مي شد، بازار ارز و متعاقب آن ساير بازارهاي كشور 
با نوسانات پي درپي مواجه مي شدند. دولت اما همچنان 
با اعتماد به نفس روبه روي مردم ق��رار مي گرفت و اعالم 
مي كرد، توانس��ته ارتباط اقتصاد را با مذاكرات قطع كند. 
آخرين پ��رده از ارتباط تنگاتنگ مذاكرات هس��ته اي و 
نوس��انات ارزي روز گذش��ته، رخ نمايان كرد. زماني كه 
توييت جوزف بورل منتشر شد و دريچه اي محدود روبه روي 
مذاكرات باز شد. بالفاصله از بازار ارز خبر رسيد كه دالر به 
اندازه هزار تومان حداقل عقب نشيني كرده است؛ اين روند 
نشان مي دهد كه نه تنها ارتباط اقتصاد ايران با مذاكرات 
قطع نشده، بلكه تبعات افزون تري پيدا كرده است. دولت 
در اين ش��رايط چاره اي ندارد جز اينكه واقعيت ها را درك 
كند. معتقدم دولت يا بايد اقدام به استعفا كند يا اينكه تيم 
اقتصادي خود را تغيير دهد. با اين مردان اقتصادي هيچ در 
بسته اي در اقتصاد باز نمي شود، هيچ رشدي تحقق پيدا 
نمي كند و هيچ ايده تازه اي متبلور نمي ش��ود. دولت بايد 
بداند، ارتباط اقتصاد سياسي و ديپلماسي با اقتصاد بسيار 
جدي اس��ت. نه فقط در ايران بلكه در اقصي نقاط جهان 
اين ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. به عنوان نمونه زماني كه 
در امريكا بحران اقتصادي ظهور مي كند، دومينوي نزول 
شاخص ها در يكيايك كشورهاي مرتبط شكل مي گيرد. يا 
زماني كه انگليس با بريگزيت از اتحاديه اروپا جدا مي شود، 
اين تكانه تمام كش��ورهاي اروپاي��ي را دربرمي گيرد. من 
نمي دانم، چرا دولت اص��رار دارد، ارتباط بازارهاي ايران از 
ادامه در صفحه 8 جمله نرخ ارز را...  

مريم شاهسمندي ميثم فخاريان  محمد كشوري احمد اشتياقي  علي قنبري

 ارزهاي ديجيتال در اين ماه با خطر كاهش بيشتر
به پايين ترين حد خود سقوط كردند

 افزايش حقوق 1402
20 درصد خواهد بود

 واكنش اتاق به اظهارات عجيب ارزي 
رييس كل بانك مركزي

عضو شوراي شهر:    فاميل هاي سببي و نسبي در شهرداري دخالت مي كنند

 بيت كوين در دوره اي كم نوسان
يا رو به صعود؟

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 5    

 معيشت كم درآمدها 
فداي سياست هاي تورمي

 فقط چهار نرخ  رسمي 
داريد 

 مديران باتجربه 
از شهرداري تهران كوچ مي كنند
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 بازارس��رمايه در ايران هميش��ه اولين بازاري اس��ت 
كه تحت تاثير عوامل مختل��ف جامعه قرار مي گيرد 
و لحظه اي تغيير رن��گ مي دهد؛ همچنين بورس در 
ايران بر اساس عرضه و تقاضا روند خود را طي نمي كند 
و بر اساس دستورات سياست گذاران تمامي اقدامات 
انجام مي ش��ود.  بايد گفت بازار سهام به دليل تورم و 
فرازو نشيب هاي موجود با نوسانات بسياري روبرو بود و 

به تازگي به دليل تورم موجود و افزايش نرخ دالر و سكه 
رشد داشته كه البته فعاالن بازارسرمايه معتقدند اين 
رشد مقطعي  است و با ايجاد تورم در كشور شركت هاي 
بورسي سود خوبي نصيب خود مي كنند.  از اين تريبون 
بايد به جناب خاندوزي، وزير اقتصاد دست مريزاد گفت 
كه نه تنها تورم كاهش نيافت؛ بلكه بازارسرمايه هم در 
سال جاري با بدترين شكل ممكن اداره شد و همانطور 

كه مي دانيد در چند ماهي كه گذش��ت اعتماد مردم 
نسبت به بازارس��رمايه از بين رفت و اكنون نقدينگي 
در بورس بسيار بسيار كاهش يافته است.  اهميت اين 
موض��وع خبرنگار روزنامه تعادل را بر آن داش��ت تا با 
برخي از مديران و فعاالن بازارسرمايه نظرسنجي انجام 
دهد تا علل رشد بازار و پيش بيني بورس در سه ماهه 
صفحه 3 را بخوانيد آخر سال مشخص شود.  



هرچند هنوز حداقل چند روز تا تحويل رسمي بودجه 
1402 به مجلس باقي مانده و ت��ا آن زمان نمي توان 
به طور دقيق درباره برنامه دولت براي سال آينده اقتصاد 
ايران سخن گفت اما صحبت هايي كه از سوي اعضاي 
مختلف كابينه مطرح ش��ده كه نشان مي دهد الاقل 
بخش هايي از بودجه به مرحله نهايي رسيده و دولت 
پيشنهادات خود را آماده ارايه به نمايندگان كرده است.

يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه سال قبل نيز به محل 
بحث و گمانه زني تبديل ش��ده بود موض��وع افزايش 
حقوق ها بود. در واقع با توجه به مشكل جدي اقتصاد ايران 
در باال بودن تورم و دو رقمي بودن آن براي مدت طوالني 
دولت ها چند گزينه بيشتر براي تداوم حمايت از اقشار 
حقوق بگير نداشته اند و يكي از اصلي ترين اين گزينه ها 
افزايش حقوق ساالنه بوده است. در يك محاسبه ساده 
وقتي مركز آمار اعالم مي كند كه تورم نقطه به نقطه هنوز 
حدود 50 درصد است، يعني مردم براي خريد يك سبد 
كااليي ثابت بايد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا 
50 درصد بيشتر هزينه كنند و اگر ميزان افزايش حقوق 
آنها به همين ميزان نبوده باشد، عمال سفره مردم كوچك 
خواهد شد و نگاهي به وضعيت اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته و آمارهاي رفاهي منتشر شده نشان مي دهد كه 
توان خريد مردم چه در بازارهايي مانند خودرو و خانه و 
چه در خريد كاالهاي ضروري به شدت پايين آمده است.

در تدوين بودجه س��ال آينده نيز روال به همين شكل 
خواهد بود. در شرايطي كه تورم ساالنه باالي 40 درصد 
است، براي آنكه الاقل بتوان بر روي كاغذ از كاهش قدرت 
خريد مردم جلوگيري كرد بايد ميزان افزايش حقوق را به 
نزديكي تورم رساند يا سياستي را تدوين كرد كه از مردم 
در زمان باال بودن تورم حمايت شوند و سپس در صورتي 
كه دولت موفقيتي در كاهش تورم به دست آورد بخشي 
از اين سياست هاي حمايتي كنترل شود. با اين وجود اما 
به نظر مي رس��د كه دولت حقوق بگيران ثابت را به يك 
قمار دعوت كرده و از آنها مي خواهد كه با افزايش حقوقي 
محدودتر سر كنند تا شايد بتوان با كنترل نقدينگي و 
مباني كه باعث افزايش تورم مي ش��وند در سال آينده 
تورم را كاهش داد. به اين ترتيب رهاورد ابتدايي بودجه 
1402 براي حقوق بگيران ثابت، افزايش فشارها خواهد 
بود. موضوعي كه هم معاون رييس جمهور بر آن تاكيد 
داشته و هم سخنگوي اقتصادي دولت به آن پرداخته 
است. رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: 
در موضوع حقوق كارمندان طي س��ال آينده افزايشي 
اجرايي خواهد شد كه موجب تورم نشود، زيرا افزايش 
نرخ تورم خط قرمز دولت است. پيشنهاد افزايش حقوق 
كارمندان را در 1۷ بند متناسب با دستور رييس جمهور 

در عادالنه سازي حقوق آماده و در دولت مطرح كرديم.
وي اف��زود: اي��ن فرآيند پيچيده و طوالني مدت اس��ت و 

مقاومت هايي در برخي دستگاه ها نسبت به اين بحث وجود 
دارد، اما با توجه به حمايت هاي رييس جمهوري پيشنهاد 
داديم بخشي كه خارج از حكم كارگزيني كاركنان دولت 
است بر اس��اس آيين نامه اي كه توسط س��ازمان اداري و 
استخدامي و سازمان برنامه و بودجه تهيه مي شود بر اساس 
ارزيابي عملكرد و بهره وري كاركنان باشد. رييس سازمان 
اداري و استخدامي ادامه داد: اين افزايش حقوق بر اساس 
آنچه كه در حكم اس��ت اعمال مي شود البته اينكه منجر 
به تورم نشود نيز مدنظر قرار مي دهيم. لطيفي بيان كرد: 
افزايش حقوقي كه منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ 
چون آنچه براي مردم اهميت بيش��تري دارد تورم است 
و اف��راد دغدغه دارند كه اگ��ر افزايش حقوقي هم صورت 
نمي گيرد اشكال ندارد؛ اما تورم نداشته باشيم. وي گفت: 
افزايش حقوق به صورت پلكاني است و سه سناريو براي 
افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفته ايم سناريو اول اين 
است كه دستمزد همه كاركنان 20 درصد افزايش يابد و 
سناريو ديگر اين است كه متناسب با دهك هاي درآمدي 
در كاركنان دولت عدد ثابت را براي كارمندان در نظر بگيريم 
طبق رقمي كه در آذرماه اعالم شد. وي ادامه داد: مجموع 
اين رقم را مي خواهي��م با توجه به درآمدهاي دولت از 20 
درصد افزايش نيابد؛ اما از سوي ديگر توزيع حقوق را به نفع 

افرادي كه درآمد كمتري دارند را تغيير دهيم.
مش��ابه با همين صحبت ها را وزير اقتص��اد نيز به عنوان 
س��خنگوي اقتصادي دولت مطرح كرده است. خاندوزي 
درباره اقدامات بانك مركزي براي كنترل تورم نيز گفت: 
بانك مركزي تدابيري در راستاي كميته رصد تورم و پايش 
خلق پول ش��بكه بانكي را انجام مي دهد و سياست هاي 
محرك رش��د اقتصادي را با روند خوبي پيش مي برد. وي 
با برشمردن ويژگي هاي اليحه بودجه سال 1402 اظهار 

كرد: پيشنهادي كه وزارت اقتصاد داشت بعد از پنج واحد 
درصد كاهش نرخ ماليات در سال 1401، در سال 1402 
هم پنج درصد به عالوه بر دو درصد نرخ ماليات شركت هاي 
توليدكننده كاهش يابد، در هيات وزيران تصويب ش��د و 
بنابراين براي دو سال پياپي شاهد كاهش نرخ ماليات براي 
شركت هاي توليدكننده هس��تيم و هفت درصد ماليات 
بر توليد را كاهش داديم كه اين اق��دام در دهه هاي اخير 
بي سابقه است. وي با بيان اينكه »تمركز بر فرار مالياتي و اخذ 
ماليات از بخش هاي غيرمولد مورد تاكيد قرار دارد«، اظهار 
كرد: در بودجه 1402 منابع عمومي دولت شفاف سازي شده 
است و به سمت رشد سهم درآمدهاي مولدسازي حركت و 
تالش كرديم كه اتكا به درآمد نفتي چندان در بودجه مورد 
توجه نباشد و ساير راه ها از جمله منابع مالياتي دولت مورد 
توجه قرار گيرد. هيات وزيران با رشد ميانگين 20 درصد 
حقوق كاركنان دولت موافقت كرد كه براي كاركناني كه 
حقوق كمتري مي گيرند، عددي بيش از 20 درصد و براي 
كساني كه حقوق باالتري مي گيرند كمتر از آن خواهد بود. 
با تصويب نهايي موضوع دستمزد كاركنان در مجلس، عدد 

نهايي آن نيز در بودجه مشخص خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين امر نش��ان مي دهد ك��ه موتور اصلي 
ايجاد تورم و كاهش ارزش پول ملي در حال كنترل است و 
برخالف فضاسازي هايي كه در برخي شبكه هاي اجتماعي 
صورت مي گيرد حتي در حوزه سياس��ت هاي ارزي هم 
وضعيت درآمدهاي ارزي دولت به دليل رشد ميزان كّمي 
صادرات نفت در مهر و آبان ماه كه به بيش از يك ميليون 
بشكه در روز رسيده و حتي نسبت به تابستان هم بيشتر 
بوده، نسبت به دولت گذش��ته بهتر است.مذاكرات براي 
اس��تفاده از منابع ارزي بلوكه شده هم در جريان است كه 
با ثمر رسيدن آنها مي توان سياست هاي بانك مركزي با 

دست بازي و گشايش بيشتري سياست هاي خود را دنبال 
كند. وي افزود: نه تنها موتورهاي كنترل تورم بلكه هرآنچه 
مربوط به مديريت ساير بازارهاي دارايي هاست، چشم انداز 
قابل مديريتي را دارد اما بايد از فضاسازي هايي كه با انگيزه 
رقابت سياسي صورت مي گيرد و مصلحت عمومي مردم 
ايران را فداي برخي غرض ورزي ها مي كند، خودداري كنيم.

موصوع ديگري كه بار ديگر در صحبت هاي خاندوزي بر 
آن تاكيد شده، بحث كاهش تورم ادعايي دولت است. در 
شرايطي كه مركز آمار به عنوان مرجع اصلي گزارش هاي 
اقتصادي اعالم ك��رده تا پايان آبان م��اه نرخ تورم عمال 
كاهشي نداشته و آنچه كه در زندگي مردم خود را نشان 
داده نيز اين مساله را نشان مي دهد، خاندوزي اين بار گفته 
كه تورم توليدكننده را كاهش داده ايم. خاندوزي افزود: 
من در پيش��گاه مردم اي��ران صادقانه عرض مي كنم كه 
همان اداره  و همان معاونتي كه گزارش تورم را در دولت 
قبل تهيه مي كرد همان تي��م گزارش تورم امروز را تهيه 
مي كند و اعداد و ارقام گزارش  شده آنان حاكي از اين است 
كه از شهريور سال گذشته شاخص تورم مصرف كننده 5۹ 
درصد بوده اين ميزان در پايان آبان ماه به ۳۹ درصد رسيده 
است. شاخص تورم توليدكننده از حدود ۸0 درصد به ۳۷ 
درصد رسيده اس��ت. وي تصريح كرد: در عين حال كه 
چنين آمارهايي حكايت از كاهش هاي قابل توجه دارد، ما 
با تعجب با مجموعه اي از رسانه ها و برخي آقايان نخبگان 
مواجه هس��تيم كه مي گويند شما گفته بوديد اگر هيچ 
كاري هم نش��ود تورم 10 درصد كاهش مي يابد. ما اصاًل 
شرايط فعلي تورمي كشور را نه تاييد مي كنيم و نه راضي 
هستيم و نه دولت از وضعيت نوسانات ارزي رضايت دارد 
و نه از افزايش قيمت در حوزه كاالهاي اساسي و مسكن 
كه مهم ترين فش��ار را بر طبقات متوسط مردم مي آورد. 
سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: اما حداقل از توقع 
كارشناسي، تخصصي، حرفه اي و انصاف و با مردم صادقانه 
حرف زدن و اميدهاي جامعه ايران را مأيوس نكردن از اهل 
علم و اهل خبر انتظار مي رود تا به اخالق حرفه اي پايبند 
باش��ند تا دولتي كه اراده كرده هم كنترل نقدينگي در 
بانك ها صورت گيرد و هم هزينه تراشي نكند و اصالحات 

اساسي در اقتصاد انجام دهد در مسير خود موفق باشد.
تغييراتي كه در روزهاي گذشته در نرخ ارز و سپس در 
ديگر بازارها خود را نش��ان داده از اين حكايت دارد كه 
شايد تورم بار ديگر در آبان صعودي شده و تمام وعده ها 
را نقش بر آب كند، موضوعي كه البته تا زمان منتش��ر 
نشدن آمارها رسمي نمي توان بر روي آن تاكيد كرد اما 
در شرايطي كه تورم امسال قطعي بوده و مردم آن را حس 
كرده اند اص��رار بر اينكه افزايش حقوق تنها 20 درصد 
خواهد بود، قطعا آينده اقتصاد ايران را با اما و اگرهاي تازه 
مواجه مي كند، اقتصادي كه به نظر مي رسد بايد اولويت 
نخست آن كاهش فشار تورمي بر اقشار كم درآمد باشد.
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رهبر معظم انقالب: 
حادثه تروريستي شاهچراغ 

همچون قضيه عاشورا
مورد توجه قرار گيرد

جمعي از خانواده ش��هداي حادثه تروريس��تي حرم 
حضرت احمدبن موس��ي )ش��اهچراغ( شيراز، صبح 
روز )سه شنبه( با حضور در حسينيه امام خميني)ره( 
با حضرت آي��ت اهلل خامنه اي دي��دار كردند. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار اين حادثه تلخ را موجب 
داغدار شدن دل ها اما ماندني در تاريخ ايران خواندند و 
با تأكيد بر رسوا شدن دستهاي پشت پرده اين خباثت 
يعني امريكايي هاي كينه توز و به وجود آورنده داعش، 
خاطرنشان كردند: دستگاه هاي فرهنگي و هنري بايد 
اين حادثه با عظمت را همچون قضيه عاش��ورا و ساير 
مس��ائل تاريخي مورد توجه قرار دهند و به آيندگان 
منتقل كنند. ايش��ان ترور زائران را متفاوت از س��اير 
حوادث تروريستي و موجب رسوايي مضاعف دشمن 
دانس��تند و گفتند: عالوه بر عامالن جاني و خيانتكار، 
پشتيبانان اصلي و به وجود آورندگان داعش نيز در اين 
جنايت شريك هستند. آنها آنقدر دروغگو، سياه دل، 
رسوا و منافق هستند كه در حرف، پرچم حقوق بشر را 
باال مي برند اما در عمل، گروه هاي خطرناك تروريستي 
را به وجود مي آورند. رهبر معظم انقالب دستگاه هاي 
فرهنگي و رسانه اي را به توليدات هنري در خصوص اين 
حادثه و ساير قضاياي تاريخي توصيه كردند و افزودند: 
ما در مسائل مربوط به حوادث و تاريخ انقالب اسالمي 
و جنايت هاي دشمنان از نظر كار رسانه اي و تبليغي، 
كوتاهي داريم به گونه اي كه نس��ل جوان ما اطالعات 
زيادي از حوادث گذش��ته از جمله جنايات منافقين 
ندارد. رهبر انقالب اس��المي تأكيد كردند: تبيين اين 
واقعيت ها ج��زو وظايف فعاالن بخش ه��اي هنري، 

تبليغي و نگارشي و همه دستگاه هاي فرهنگي است.

 سیاست

امنيت ،وارداتي يا خريدني نيست
 وزير خارجه جمهوري اسالمي ايران در نشست بغداد- 2 
با تاكيد بر لزوم گفت وگو و همكاري ميان كشورهاي 
منطقه گفت كه امنيت وارداتي يا خريدني نيس��ت. 
اميرعبداللهيان در نشس��ت بغداد - 2 در بحرالميت 
اردن، ضم��ن ايراد س��خنراني خود، به بي��ان نظرات 
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با عراق، منطقه و برخي 
موضوعات بين المللي پرداخت. وزير امور خارجه با تاكيد 
بر حمايت هميشگي ج ا ايران از دولت و ملت عراق، ابراز 
اميدواري كرد كه در نتيجه تعامل و همكاري كشورهاي 
حاضر در اين نشست، منطقه خليج فارس شاهد توسعه، 
آباداني و ثبات بيشتري باشد.اميرعبداللهيان گفت وگو و 
همكاري ميان كشورهاي منطقه براي رسيدن به يك 
فهم مشترك جهت نيل به ثبات، صلح و توسعه را نه يك 
انتخاب، بلكه يك ضرورت قطعي دانست.وزير خارجه 
توسعه همكاري هاي همه جانبه با كشورهاي همسايه 
و از جمله كش��ور عراق را از اولويت هاي ج ا ايران اعالم 
نموده و بر حمايت همه جانبه كشورمان از دولت عراق 
تاكيد نمود.اميرعبداللهيان با اشاره به ارتباط مستقيم 
آرامش و ثبات ج ا ايران و منطقه، سياست بدون تغيير 
تهران را، دوري از جنگ و كمك به اعاده امنيت و ثبات 
در منطقه دانست.وي با بيان اينكه جمهوري اسالمي 
ايران پاك ترين خون ها و شجاع ترين فرزندانش را براي 
دفاع از امنيت و ثبات منطقه، در كنار ملت و دولت عراق 
و س��وريه و در مصاف با داعش تقديم كرده است، ياد و 
خاطره سردار شهيد حاج قاسم سليماني و ابومهدي 
المهندس و همراهانشان كه با ترور مستقيم رژيم امريكا 
به شهادت رسيدند را گرامي داشت.وزير امور خارجه 
جايگاه عراق در برقراري صلح و ثبات در منطقه را مهم 
و از نقش مثبت منطقه اي عراق در جهت برقراري صلح 
و ثبات منطقه و ترويج فرهنگ گفت وگو اسقبال كرد 
وهمچنين آمادگي تهران براي تعميق همكاري هاي 
منطقه اي را يادآور گرديد.وزير امور خارجه با بيان اينكه، 
امنيت، امري وارداتي و خريدني نبوده و قابل گزينش از 
منطقه اي به منطقه ديگر نيست، از عدم حضور نماينده 
جمهوري عربي سوريه در نشست امروز ابراز تاسف كرد.
وي تاكيد كرد كه ايران انتظار ندارد كه از خاك عراق، 
هيچ تهديدي متوجه همسايگان شود.وزير امور خارجه 
كارآمدترين مدل ائتالف در بين كشورهاي منطقه را، 
ائتالف براي صلح و توسعه با مشاركت همه كشورهاي 
منطقه دانسته و در همين رابطه، ضرورت همكاري هاي 
كشورهاي منطقه در برخورد با چالش هاي منطقه اي، 
نظير موضوعات زيست محيطي و پديده توفان هاي گرد 
و غبار را يادآور شد.اميرعبداللهيان ضمن برشمردن 
ظرفيت هاي ژئوپوليتيكي و اقتصادي منطقه از جمله در 
زمينه حمل و نقل و ترانزيت بين آسيا، اروپا و آفريقا، اين 
ظرفيت ها را محرك و زمينه ساز مناسبي براي همكاري 
مشترك بين كشورهاي منطقه عنوان كرد.وزير خارجه 
با تاكيد بر جديت ايران در مذاكرات دو سال گذشته در 
خصوص برنامه هسته اي، رسيدن به توافق خوب، قوي 
و پايدار را هدف طرف ايران��ي در مذاكرات اعالم كرد.
وي افزود: روز جاري با آقاي جوزپ بورل نماينده عالي 
سياست خارجي اتحاديه اروپا مذاكراتي داشتم و ضمن 
تشكر از نقش سازنده ايشان در مذاكرات وين، به ايشان 
گفتم كه ما با رعايت خطوط قرمز و متون پيش رو، آماده 
جمع بندي هس��تيم.  تاكيد بر منطقه عاري از سالح 
هسته اي و كشتار جمعي و ضرورت جلوگيري از فرصت 
تهديد امنيت منطقه توسط كالهك هاي هسته اي رژيم 
صهيونيستي، از ديگر محورهاي سخنراني وزير امور 
خارجه كشورمان بود.  اميرعبداللهيان در پايان، مساله 
فلسطين را همچنان موضوع اول جهان اسالم ناميده 
و ضمن حمايت كامل ج ا ايران از مقاومت در مقابل 
اشغالگري، راه حل سياسي مساله فلسطين را با توجه 
به اصل »حق تعيين سرنوشت«، برگزاري رفراندم 
ميان ساكنان اصيل س��رزمين تاريخي فلسطين، 
اعم از مسلمانان، يهوديان و مسيحيان و تشكيل 
دولت واحد فلسطين به پايتختي قدس دانست.

ماليات قطره چكاني لوكس ها
آمارها نشان مي دهد كه درآمد مالياتي دولت از صاحبان 
خودروها و همچنين خانه هاي لوكس ناچيز بوده است، 
به طوري كه اين مالكان در ۸ ماه امسال جمعا كمتر از 
400 ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند. پاي خانه 
و خودروهاي لوكس در سال هاي قبل به نظام مالياتي 
كشور باز و قرار شد براساس قانون بودجه، خانه هاي باالي 
10 ميليارد تومان و خودروهاي باالي يك ميليارد تومان 
مشمول ماليات شوند. اما از زمان تصويب اين ارقام براي 
اخذ ماليات از اين خانه و خودروها تاكنون، همواره يكي 
از موضوعات انتقادي مهمي كه از س��وي كارشناسان 
مطرح مي شود، پايين بودن نرخ هاي تعيين شده براي 
اين خانه ها و خودروهاست كه به اعتقاد كارشناسان، اين 
نرخ ها همه لوكس نشين ها را در تور ماليات قرار نمي دهد.  
طرف ديگر ماجرا به شناسايي اين خانه ها و خودروها 
مربوط مي ش��ود، موضوعي كه وزير اقتصاد نيز به آن 
اشاره كرده و گفته بود كه ابتدا بايد وزارت راه و شهر سازي 
نسبت به شناخت خانه هاي لوكس اقدام كند و سپس ما 
در مقام وصول ماليات از آنها برآييم، ضمن اينكه يكي از 
مشكالت مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا براي 
اين قانون اس��ت. خاندوزي تاكيد كرده بود كه در حال 
حاضر، عماًل تا صاحب خانه لوكسي كه شناسايي شده 
است، قصد خريد و فروش نداشته و ناگزير از گرفتن برگه 
مفاصا حساب مالياتي نباشد، نمي توانيم از وي ماليات 
بگيريم؛ يعني اگر فردي قصد فروش خانه خود را نداشته 
باش��د، ما ابزاري براي وصول نداريم. اعداد و ارقام نيز بر 
مشكالت اخذ ماليات از لوكس نشين ها و لوكس سوارها 
مهر تاييد زده است. بر اين اساس در طبق آمار در ۶ ماه 
نخست امسال ماليات دريافتي از واحدهاي مسكوني 
گران قيمت )با احتس��اب عرصه و عي��ان(، حدود 12 
ميليارد تومان بوده كه در هفت ماه به حدود 1۷ ميليارد 
و در هشت ماه به حدود 20 ميليارد تومان رسيده است.
همچنين ماليات دريافتي از انواع خودروهاي سواري 
و وانت دوكابين داراي شماره انتظامي شخصي گران 
قيمت در ۶ ماه س��ال جاري حدود 2۸1 ميليارد، در 
هفت ماه حدود ۳14 ميليارد و در هشت ماه حدود ۳۷5 
ميليارد تومان بوده است.درواقع صاحبان خودروها و 
خانه هاي لوكس در ۸ ماه امسال جمعاكم تر از 400 

ميليون تومان ماليات پرداخت كردند.

انتقاد از عملكرد ارزي دولت
يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با 
انتقاد از عملكرد مسووالن بانك مركزي در كنترل 
بازار ارز گفت كه مس��ووالن بانك مركزي آن طور 
كه بايد و ش��ايد، برخورد فعاالنه اي نداشته و ورود 
نكردند. حس��ينعلي حاجي دليگاني درباره علل 
افزايش نرخ ارز گفت: مجموعه عوامل در افزايش 
نرخ ارز تاثيرگذار اس��ت چه اينكه در بحث ثبات و 
كاهش نرخ ارز هم به سلسله اقداماتي نياز است نه 
اينكه تنها با درست شدن يك عامل، انتظار كاهش 
نرخ ارز را داش��ت. وي درباره تاثير اغتشاشات در 
تالطمات ب��ازار ارز گفت: وقت��ي اينگونه مباحث 
در كش��ور به وجود مي آيد، هزينه هايي را مترتب 
مي كند كه تاثيرات آن فوري مشخص نمي شود؛ 
اين موضوع تنها يكي از علل افزايش نرخ ارز است. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي درباره عملكرد 
مسووالن بانك مركزي براي كنترل بازار ارز گفت: 
مس��ووالن بانك مركزي آنطور كه بايد و شايد، در 

اين زمينه برخورد فعاالنه نداشته و ورود نكردند.

رشد ۳،۳ درصدي توليد ناخالص 
داخلي در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱

بر اس��اس جديدترين گزارش مرك��ز آمار، محصول 
ناخالص داخلي )GDP( به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در 
شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار ميليارد 
ريال با نفت و ٣٣٢٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب 
نفت رسيده است. اين درحالي است كه رقم مذكور در 
مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار ميليارد ريال 
و بدون نفت ٣٢١٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از 
رشد ٣,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 
٣.٤ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در 
شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد. نتايج مذكور حاكي 
از آن اس��ت كه در ش��ش ماهه اول سال ١٤٠١رشته 
فعاليت هاي گروه كشاورزي رش��د منفي ٢,٢، گروه 
صنايع و معادن ٥.٠ درصد و گروه خدمات ٢.٦ درصد 
نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

 يارانه هوشمند نان از خروج
 ۱ ميليارد دالر ارز جلوگيري مي كند

عليرضا عباسي گفت: س��ال ۹۶، ۹۷ بعد از تالطمات 
ارزي در كش��ور، ب��راي حماي��ت از توليد كنن��ده و 
مصرف كننده، ارز ترجيحي اختصاص داده شد. ابتدا 
دولت وقت اعالم كرد براي تمام نيازهاي ارزي كشور، 
ارز 4200 توماني اختصاص داده مي ش��ود اما كم كم 
به اش��تباه خود پي بردند و به اين نتيجه رسيدند كه 
اين سياست اش��تباه را اصالح كنند و موارد زيادي را 
حذف كردند و در آخر به 5 محصول رسيدند. به اين 5 
محصولي كه ارز ترجيحي اختصاص پيدا مي كرد عمدتا 
نهاده هاي دامي بود. عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: وقتي پرداخت ارز ترجيحي 
نه به نفع توليد كننده بود نه به نفع مصرف كننده و فقط 
عده اي دالل نفع مي بردند و توان نظارت هم بر فرآيند 
اجراي آن وجود نداش��ت، چرا بايد اين سياست ادامه 
پيدا مي كرد؟  وي خاطرنشان كرد: اتفاقي كه در حوزه 
گندم به وجود مي آيد، اين اس��ت كه با اجراي طرح 
هوشمند سازي يارانه نان در بدبينانه ترين حالت 20 
درصد صرفه جويي در حوزه گندم اتفاق خواهد افتاد 
كه حدود، 2.5 ميليون تن مي ش��ود و بابت اين 2.5 
ميليون تن گندم در صورت واردات بايستي حدود 
يك ميليارد دالر ارز از كشور خارج شود كه سياست 
هوشمندسازي يارانه نان جلوي اين را خواهد گرفت.

افزايش حقوق 1402، 20 درصد خواهد بود

رييس مجلس: سخنگوي دولت: 

معيشت كم درآمدها فداي سياست هاي تورمي

تصميم براي حل مشكالت بايد به هنگام گرفته شودتغييرات قيمت دالر، خودرو و طال موقتي است
سخنگوي دولت سيزدهم گفت: كساني كه براي افزايش 
قيم��ت دالر تالش مي كنن��د تكليف خود را ب��ا مردم و 
حاكميت مشخص كردند. علي بهادري جهرمي در برنامه 
»بدون واس��طه با دولت« كه در دانشگاه بوعلي سينا در 
حال برگزاري است، اظهار كرد: گروه هاي مختلف، برخي 
پيشرو و برخي پيرو هستند؛ كسي كه بعد از جنگ جهاني 
خودش را باال نش��انده و دالرش را مبنا گذاش��ته و نهاد 
حقوق و سياس��ي خود را مبنا قرار داده و اجازه نمي دهد 
كس��ي كه مصرف كننده است، جاي پيش��رو را بگيرد. 
بهادري جهرمي تصريح كرد: اين تفك��ر تمام توان خود 
را پاي كار مي آورد تا ايران مصرف كننده و پاسبان آن در 
منطقه باشد. پس از نااميدي در جنگ نظامي، مسير را به 
سمت فشار اقتصادي عوض مي كند تا ساير شؤون زندگي 
زيرسوال برود. 40 سال است با تمام قوا سعي مي كند ما 
را با تحريم ها فلج كند. وي ادامه داد: ما در قبال اين تفكر 
سياست هاي مختلفي داشتيم؛ برخي اوقات فكر كرديم 
با تعامل مي توانيم به خواس��ته هايمان برس��يم و برخي 
اوقات نپذيرفتيم. ورق حركت در 10 سال گذشته كه رو 
به پاسخگويي بود، در نتيجه منجر به تورم ۶0 درصدي، 
فوت روزانه ۷00 نفر در كرونا و غيرحضوري بودن فعاليت 
دانشجويان ش��د. سخنگوي دولت خاطرنش��ان كرد: با 
تغيير رويه، دولت شروع كرد يكي يكي دردهاي حاصل 
ش��ده را درمان كردن و در همين راس��تا رشد اقتصادي 
صفر درصد مهار شد تا به مسير انقالب بازگردد و نتيجه 
بازگش��ت به ريل انقالب، تكرار حركت تاريخي دشمن 
است.  بهادري جهرمي ادامه داد: در همين راستا دشمنان 
جلوگيري از نمايش دستاوردها در كنار دست گذاشتن 
روي نقاط ضعف را درنظر گرفتند. به جاي 50 سال پيش 
كه از خدمات بهداش��تي هندي و پاكس��تاني استفاده 
مي كردي��م، امروز دانش��جويان اين كش��ورها متقاضي 
تحصيل در كشور ما هستند. وي با بيان اينكه امروز رشد 
علمي كشور در حوزه هاي نانو و تكنولوژي ايران را تحسين 
مي كنند، گفت: اين آمارها نبايد ديده شود چراكه دشمن 
نمي خواهد اعتماد به نفس احياء شود. سخنگوي دولت 
ادامه داد: در سه ماهي كه سعي كردند تلخي حادثه ناگوار 
را با آتش لحظه اي تلخ كنند، طرح آبرساني به سنندج بعد 
از 11 سال تكميل شد و آبرساني به همدان بعد از 1۷ سال 
در شرف افتتاح است همچنين به فناوري درمان سرطان 
خون با ژن درماني رسيديم و نيروگاه اتمي كارون افتتاح 
ش��د. از طرفي، ماهواره بر قائم تست شد و موفق بود. خبر 
رش��د خريد تضميني گندم ۶0 درصدي شد و ما به 10 
كش��ور صاحب بزرگ ترين تلسكوپ هاي جهاني ملحق 
شديم كه در كنار مشكالت ديده نشد. سخنگوي دولت 
در رابطه با افزايش قيمت ها، بيان كرد: دش��من ما سعي 
كرد با ايجاد ناامني رش��د علمي را تعطيل كند و طبيعتا 

جلوي حل مشكالت و درمان دردها گرفته شد. دشمنان، 
فوت خانم اميني را براي آشوب آفريني، بهانه كردند. 
بهادري جهرمي ادامه داد: اعتراض را در ادوار مختلف 
داش��تيم و پيش تر تجمعات اعتراضي مانند اعتراض 
معلمان و كارگران ديده مي شد اما دشمن سعي كرد 

در اين فقره مانع شود تا آشوب ايجاد كند.
وي با بيان اينكه دشمن وقتي ديد بدنه مردم به آشوب ها 
نپيوس��تند، دوباره در مسير اقتصادي قرار گرفت، گفت: 
دشمن با فشار بر نرخ ارز آن را افزايش داد تا قيمت طال و 
خودرو نيز افزايش پيدا كند. اين تغييرات مقطعي و موقتي 
است و تالش هاي دشمن با اقدامات پيشگيرانه و طراحي 
عمليات قرارگاه جنگي ناكام خواهد ماند. سخنگوي دولت 
خاطرنشان كرد: متاسفانه رشد اقتصادي در طول 10 سال 
تعطيل و خلق نقدينگي 44 درصد بود به طوري كه تورم 
۶0 درصدي را در شهريور 1400 تحويل گرفتيم. دولت 
سيزدهم مثل دولتي نيست كه قيمت دالر طي هشت سال 
ركورد افزايش بيش از 10 برابري را بزند بنابراين افزايش 
مقطعي قيمت ها را نبايد مبناي قضاوت قرار بدهيم، اگر 
بتوانيم خلق نقدينگي را مهار كنيم، تاثيرش به زودي قابل 
لمس خواهد بود. بهادري جهرم��ي در رابطه با اقدامات 
دولت، مطرح كرد: حداقل حقوق از سه به شش ميليون 
رسيد، سربازان اين كشور حداقل پنج ميليون تومان حقوق 
مي گيرند، در همين يك سال نرخ بيكاري از دو رقم به يك 
رقم رسيده، رشد اقتصادي شش ماهه در صنعت 5.1 بوده، 
در حوزه خودرو تعداد توليد در سال پاياني دولت قبل ۶00 
هزار خودرو بود اما امروز به بيش از دو برابر رسيده است.وي 
در رابطه با جراحي اقتصادي دولت، گفت: شيوه تخصيص 
يارانه در گذشته به صورتي بود كه افراد هر چه بيشتر مصرف 
مي كردند، يارانه بيشتري داشتند. امروز 400 هزار توماني 
كه پرداخت مي شود، قابل مقايس��ه با مقدار يارانه قبلي 
 نيست.سخنگوي دولت در پاس��خ به شعار » بي شرف« 
دانشجويان، گفت: بي شرف كسي است كه 1۷ هزار نفر را 
در كشور ترور مي كند، كاپيتوالسيون تصويب مي كند، به 
صدام لبخند مي زند، از تحريم ها حمايت مي كند، از حمله 
نظامي حمايت مي كند و ۳5 ميليارد دالر را برمي دارد و از 
كشور مي رود.وي با بيان اينكه كسي به خاطر سطل آشغال 
اعدام نشده است، پرسيد: وحشيانه كشتن »عجميان«ها 
و »علي وردي«ها را نمي خواهيد ببينيد؟ بايد از آنها تشكر 
كرد؟ بايد چشم هايمان را باز كنيم! مي توانيد تصور كنيد 
عربستان 25 ميليون دالر براي شبكه اي هزينه كند كه 
واقعيت را منعكس كند؟ وي در پاس��خ به س��وال يك 
دانش��جو در رابطه با بازداشت » عرفان زارعي« پس از 
صحبت با سخنگوي دولت در دانشگاه خواجه نصير، 
مطرح كرد: اين آقا دو م��اه پس از گفت وگو با من و در 
جريان ديگري و در خارج از دانشگاه بازداشت شده است.

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اگر امروز در 
حل برخي مسائل ناتوان هستيم مي توانيم آنها را با تكيه 
به علم و پژوهش برطرف كنيم، يادآور شد: البته گاهي ما 
مساله اي را حل مي كنيم اما آن مساله در زمان مناسب 
حل نشده لذا تصميم خوب و درعين حال به هنگام الزمه 
كار اس��ت. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي در آيين رونمايي از تازه هاي نشر، منابع ديجيتال 
و موزه مجازي كتابخانه، موزه و مركز اس��ناد مجلس كه 
در محل مجلس مشروطه برگزار شد، ضمن قدرداني از 
فعاليت هاي اين مجموعه در هفته پژوهش، گفت: امروز 
بحث مربوط به علم و پژوهش از موضوعات بسيار مهم و 
اساسي براي هر مجموعه، جامعه و كشوري است. رييس 
مجلس شوراي اسالمي ضمن تبيين نقش پژوهش در 
مجلس گفت: كتابخانه و مركز اسناد امروز منبعي براي 
بازيابي و توجه به تجربه و دانش گذش��تگان براي آينده 
است. امروز پيشرفت جوامع، كشورها و ملت ها كه توأم با 
اقتدار باشد بدون پيشرفت علم امكان پذير نيست و اينكه 
رهبر معظم انقالب در حوزه علم و پژوهش تأكيد دارند 
به اين خاطر است كه پژوهش به عنوان زيرمجموعه اي از 
نهاد علم نقش اساسي در پيشرفت، استقالل و اقتدار كشور 
دارد. وي با اشاره به اينكه بدون شك اگر امروز به دوره پس 
از انقالب اسالمي بنگريم، بعضا تصميماتي گرفته ايم كه 
با اشكاالتي همراه بوده است، تأكيد كرد: امروز براي رقابت 
در زمينه هاي مختلف با كشورهاي دنيا احتياج به تحول 
در زمينه هايي داريم ك��ه بدون پژوهش و دانايي و بدون 
تكيه به نهاد علم امكان پذير نيست. وي در ادامه تصريح 
كرد: به بيان ديگر حكمراني و شيوه درست اجرايي براي 
تحقق آرمان ها و انديشه هاي سياسي حضرت امام )ره( و 
آرمان هايي كه تعريفي نو در اين مقطع از اسالم سياسي 
اس��ت، نيازمند علم خواهد بود. قاليباف در ادامه با اشاره 
به اينكه اگر امروز در حل برخي مس��ائل ناتوان هستيم 
مي توانيم آنها را با تكيه به علم و پژوهش برطرف كنيم، 
يادآور شد: به هر ميزان كه در عرصه هاي پيشرفت علم، 
پژوهش و تحقيقات حركت كرده و پژوهش هاي علمي، 
معتبر و موثر داشته و در كاربست ها و در زمان مناسب خود 
استفاده كرديم، موفق بوده و خواهيم بود. وي خاطرنشان 
كرد: البته گاهي ما مساله اي را حل مي كنيم اما آن مساله 
در زمان مناسب حل نش��ده لذا تصميم خوب و درعين 
حال به هنگام الزمه كار است.رييس قوه مقننه در ادامه 
با بيان اينكه امروز آنهايي كه با پژوهش هاي علمي، موثر 
و معتبر به ايران عزيز و مردم خدمت كرده، باعث افتخار 
هستند، گفت: پژوهشگران از سويي در استقالل، آزادي 
و عزت ما و از سوي ديگر در توليد قدرت، ثروت، معرفت و 
منزلت نقش كليدي دارند و دشمن نيز دقيقا همين نقاط 
را آماج حمالت خود براي تضعيف اين بخش چه سيستم 

علمي، چه افراد علمي و چه روند آموزشي قرار مي دهد.
وي بر همين اساس تصريح كرد: امروز يكي از مراكز مهم 
توليد علم و انسان سازي حوزه آموزش و پرورش است كه 
متأسفانه آنطور كه بايد و شايد در اين مسير كه مسير توليد 
علم است، كارنامه موفقي نداشته ايم؛ نه در حوزه تربيت، 
نه در حوزه آموزش و نه در حوزه پژوهش.قاليباف با بيان 
اينكه آنقدر كه در دنيا به دوره دبستان، مقاطع متوسطه 
اول و دوم به موضوعات تربيتي، آموزشي با تكيه بر حوزه 
پژوهش و تحقيقات توجه مي ش��ود، در كشور ما توجه 
نمي ش��ود، عنوان كرد: در حالي كه ايران عزيز از جهت 
محتوا در اين حوزه، عقبه فرهنگي و ديني و منابع علمي 
و ديني در بخش هاي مختلف دارد، اما متاسفانه كارنامه 
قابل قبولي نداريم و شايد فرزندان ما در حل مسائل فردي 
در حوزه هاي شخصي، مسووليت پذيري جامعه در آينده و 
حل مسائل جامعه در سطح ملي و بين المللي كه بايد توان 
حل مساله و مسائل مهم را داشته باشند، از مهارت هاي 
الزم برخوردار نيستند و اين ضعف بايد در نشست هايي 
كه در حوزه علم دور هم جمع مي ش��ويم برطرف شود و 
بايد بدانيم حل مشكل ما در گرو چنين حركت هايي است.

رييس نهاد قانونگذاري كشورمان در ادامه با اشاره به اينكه 
همه نخبگان و همه مسووالن در سطوح مختلف در قواي 
س��ه گانه و محيط هاي علمي، دانشگاهي و حوزوي و در 
عرصه هاي مربوط به هنر و فرهنگ كش��ور به خصوص 
كتاب و كتابخواني مس��ووليت دارند، بيان داشت: بايد 
كتابخواني و كتاب خ��وب را ترويج كنيم چرا كه دانايي 
محوري جبران برخي از مشكالت است.وي افزود: امروز 
با دو چالش جدي جنگ اقتصادي و جنگ تركيبي روبرو 
هستيم و اين دو لبه يك قيچي هستند كه علم، پيشرفت 
و نيروهاي جوان، كارآمد و موثر ما را تحت تأثير قرارداده 
و مرجعيت ها را نيز در تأثيرگذاري بر افراد تغيير داده اند. 
قاليباف در ادامه با تأكيد بر اينكه بايد بپذيريم نقشي كه 
تصوير آينده را براي ذهن جوانان دنيا مي سازد، به همان 
اندازه مفاهيم را نمي س��ازد، ابراز داشت: وقتي روايتي با 
يك نگاه آينده نگري ايجاد مي شود و مرجعيت آن در يك 
ش��بكه به عنوان يك فناوري مورد توجه قرار مي گيرد، 
عرصه رقابت و مبارزه نيز متفاوت مي شود. وي در ادامه با 
يادآوري اين مطلب كه مواردي كه در مكاتب انسان ساخت 
دنبال مي شد، روزي بازار و روزي رفاه بود اما امروز شبكه 
است، گفت: آنها نگاهي دارند كه ما بايد با تحقيق و پژوهش، 
برنامه ريزي دقيقي براي آن داشته باشيم. امام راحل )ره( با 
يك مبارزه باعث احياي مجدد اسالم و عزت امت اسالمي 
شد كه امروز براي رقابت با اين دنيا و اين نگاه ها بايد بيش 
از هر زم��ان ديگري از علم و دانش و تكيه به پژوهش به 
عنوان زيرمجموعه اي از مس��ائل علم��ي توجه كرده و 
مهارت هاي امروز جامعه خود را در همه ابعاد دنبال كنيم.



مژده ابراهيمي|
 بازارسرمايه در ايران هميش�ه اولين بازاري است 
كه تحت تاثير عوامل مختلف جامعه قرار مي گيرد 
و لحظه اي تغيير رنگ مي ده�د؛ همچنين بورس 
در ايران بر اس�اس عرضه و تقاضا روند خود را طي 
نمي كند و بر اس�اس دس�تورات سياست گذاران 
تمامي اقدامات انجام مي شود.  بايد گفت بازار سهام 
به دليل تورم و فراز و نشيب هاي موجود با نوسانات 
بسياري روبرو بود و به تازگي به دليل تورم موجود و 
افزايش نرخ دالر و سكه رشد داشته كه البته فعاالن 
بازارس�رمايه معتقدند اين رشد مقطعي  است و با 
ايجاد تورم در كشور شركت هاي بورسي سود خوبي 
نصيب خود مي كنند.  از اين تريبون بايد به جناب 
خاندوزي، وزير اقتصاد دست مريزاد گفت كه نه تنها 
تورم كاهش نيافت؛ بلكه بازارسرمايه هم در سال 
جاري با بدترين شكل ممكن اداره شد و همانطور 
كه مي دانيد در چند ماهي كه گذشت اعتماد مردم 
نسبت به بازارسرمايه از بين رفت و اكنون نقدينگي 
در بورس بسيار بسيار كاهش يافته است.  اهميت 
اين موضوع خبرنگار روزنامه تعادل را بر آن داشت 
تا با برخي از مديران و فعاالن بازارسرمايه نظرسنجي 
انجام دهد تا علل رشد بازار و پيش بيني بورس در 
س�ه ماهه آخر سال مشخص ش�ود. اميدواريم كه 
اين پرونده بتوان�د در بهبود بازارس�رمايه و براي 

سرمايه گذاران و مردم عزيز مفيد واقع شود.

   افزايش سود شركت ها در آينده نزديك 
ندا كريمي، كارشناس بازارسرمايه 

بازار س��هام ايران شامل ش��ركت هاي تورمي و دالري 
است. شركت هاي دالري عمدتا به نرخ دالر و قيمت هاي 
جهاني وابسته هستند. همچنين در شرايط فعلي، شاهد 
رشد قيمت دالر هستيم؛ هرچند دالر آزاد و نيما اختالف 
قابل توجهي يافته است، اما س��ابقه تاريخي حاكي از 
افزايش قيم��ت دالر دولتي )نيما( به دالر آزاد اس��ت. 
در اين شرايط، بورس يكي از جذاب ترين و ارزان ترين 
بازارها است. »پي به اي« TTM بازار در محدوده 6 قرار 
دارد كه محدوده گراني محس��وب نمي شود و باتوجه 
به رش��د دالر، عمال پي به اي تحليلي كمتر از 4 برآورد 
مي گردد. در عين حال، رشد سودآوري شركت ها و به 
تبع آن بازده ش��ركت ها در دوره رشد ارز معموال بيش 
از خود ارز اس��ت؛ دليل آن چند بخش اس��ت.  يكي از 
مهم ترين داليل وجود اهرم در شركت ها است و برخي 
هزينه ه��ا ثابت و برخي ريالي هس��تند كه تحت تاثير 
رش��د ارز قرار نمي گيرند و با رش��د ارز، سود شركت ها 
بيش از رش��د ارز افزايش مي يابد.  بخش ديگر، مربوط 
به موجودي كاال اس��ت. همچنين ش��ركت ها معموال 
براي س��ه ماه موجودي كاال دارند كه در دوره صعودي 
دالر، قيمت فروش آن افزايش مي يابد. در اين شرايط، 
بايد ب��ه قيمت هاي جهاني هم توجه كرد و گزينه هاي 
سرمايه گذاري را از گروه هاي داراي رشد يا ثبات قيمت 
جهاني انتخاب ك��رد؛ چراكه بازارهاي جهاني به دليل 
سياست هاي انقباضي در اياالت متحده و اروپا، خروج 
چين از قرنطينه كوويد و بحران اوكراين وضعيت نسبتا 
پيچي��ده اي دارد.  در اين خصوص ب��راي فصل پيش 
رو، فلزات غيرآهني يكي از گروه هاي جذاب هس��تند؛ 
صنعت مس، سرب و روي و طال يكي از بيشترين اهرم ها 
را در مي��ان صنايع در اختي��ار دارند. همچنين قيمت 
جهاني فوالد نيز به كف خود رس��يده و به دليل دالري 
بودن، جذاب است.  شركت هايي كه خوراك با قيمت ارز 
نيما خريداري و ارزهاي باالتر به فروش مي رسانند، مانند 
شركت هاي ميان دستي پتروشيمي جذاب هستند؛ به 
نظر مي رسد به دليل ركود نسبي نفت، شاهد قرارگيري 
شركت هاي پتروشيمي و پااليش��ي در اولويت بعدي 
سرمايه گذاري باشيم. همچنين شركت هايي كه داراي 
كاالهاي جايگزين با صنايع پتروشيمي يا دالري محور 
هستند، مانند صنايع كاشي و سراميك و شيشه نيز از 

صنايع جذاب به شمار مي روند.

   ريسك هاي غيرسيستماتيك؛ 
دردسري براي بازار

سياوش وكيلي
كارشناس ارشد 

بازارسرمايه 
پس از ماه ها ش��اهد آن بوديم 
ك��ه ش��اخص ب��ورس از يك 
ميليون و پانصد هزار گذشت؛ 
آنچ��ه كه در ب��اب پيش بيني 
وضعيت بازارسرمايه مي شود گفت اين است كه متغيرها 
بر درايورهايي كه در بازارسرمايه حاكم هستند، نشان گر 
اين موضوع اس��ت كه افزايش ن��رخ دالر موجب افزايش 
درآمد ارزي ش��ركت هاي صادركننده شده و درآمد ارزي 
شركت ها رو به افزايش گذاشته است، آنچه كه يك مقدار 
حركت شاخص را كند كرده و عدم  همخواني رشد دالر آزاد 
با دالر نيمايي است؛ بنابراين اين انتظار مي رود كه با كاهش 
فاصله نرخ دالر نيمايي و آزاد شاهد وضعيت مطلوب تري در 
شاخص بورس باشيم، اما اين ميان آنچه ممكن است تاثير 
منفي بر وضعيت شاخص داشته باشد، موضوع قطعي گاز 
صنايع است؛ همچنين زمزمه هايي شنيده شده كه برخي 
از واحدهاي توليدي كه صادراتي هستند با مشكل قطعي 
گاز مواجه ش��دند؛ در نتيجه اي��ن عامل مي تواند كاهش 
سودآوري آنها را رقم بزند و اين حركت مي تواند عاملي در 
كندي رشد شاخص باشد، اما از سوي ديگر خبرهاي خوبي 
از بودجه به گوش مي رسد و البته ريسك هاي سيستماتيك 
كه در بودجه وجود داشت، لحاظ شده كه شاهد افزايش 

لجام گسيخته نرخ خوراك و گاز صنايع در تابلوي بورس 
نخواهيم بود و اين امر منجر به رشد بازارسرمايه مي شود.  
تنها موضوعي كه براي بازار دردسرساز است؛ ريسك هاي 
غيرسيس��تماتيك خواهد بود كه مصداق و نوع آنها قابل 
شناسايي و پيش بيني نيس��ت، اما با در نظر نگرفتن اين 
ريسك ها بايد گفت تا پايان سال از وضعيت مطلوب و رو 
به رشدي برخوردار خواهيم بود؛ چون بازارسرمايه نسبت 
به ساير بازارها، عقب ماندگي خود نسبت به ساير بازارها را 
جبران خواهد كرد و حركات صعودي را تا پايان سال جاري 

شاهد خواهيم بود.

   بورس در انتظار رفتار منصفانه دولت
مهدي دلبري 

 مديرعامل سبدگردان هيوا 
بايد گف��ت جنگ روس��يه و 
اوكراين وارد روند فرسايش��ي 
ش��ده و اثرات خود را گذاشته 
اس��ت، همچنين كرونا تقريبا 
اثرگذاري كمتري نس��بت به 
سابق در بازار مي گذارد و تنها در چين است كه همچنان 
تعيين كننده اس��ت؛ بنابراي��ن به نظر مي رس��د پس از 
اعتراضاتي كه در چين صورت گرفت، سياست معتدل تري 
درباره كرون��ا در نظر خواهد گرفت، بايد ببينيم اثر تورم و 
سياست هاي بانك مركزي در دنيا به چه صورت خواهد بود.

مهم ترين پارامتر در اقتصاد جهاني شرايط تورمي و ركود 
و افزايش نرخ بهره وري در دنيا باش��د، از برخي گزارشات، 
پيش بيني ها و گزارش��ات كارشناسي استنباط مي شود 
كه ش��رايط تورمي رو به افول خواهد ب��ود و احتماال نرخ 
بهره ها كاهش پيدا خواهد كرد و دالر تضعيف مي شود؛ از 
طرفي هم مي توانيم اميدوار باشيم كه كاالها رشد قيمتي 
بيشتري داشته باشند؛ البته كه شرايط كرونا روند تورمي 
و افزايش نرخ بهره را تجربه كرديم؛ در نتيجه احتماال اين 
روند معكوس هم يك يا دو س��ال زمان بر اس��ت تا اصالح 
شود؛ همچنين به نظر مي رسد قيمت مشتقات نفتي به 

دليل ركود ناشي از افزايش نرخ بهره در دنيا تضعيف شود.
در خصوص مسائل سياسي كمرنگ شدن توافق سياسي 
است كه ش��رايط را در اقتصاد كالن، داخلي بسيار سخت 
كرده است؛ از طرفي اعتراضات داخلي ريسك ها را افزايش 
داده، به طوري كه اثر آن در بازار سرمايه  و ساير بازارها خواهد 
گذاش��ت. متغيرهاي داخلي بازار، گزارش هاي ماهانه اي 
است كه منتشر مي شود و اكثرا در گزارش ها كاهش حاشيه 
سود بنگاه ها را شاهد هستيم؛ در حالي كه در 6 ماهه افزايش 
فروش بنگاه ها را شاهد بوديم، حدود ۵۰ درصد شركت ها 
رشد كرده بودند كه ناشي از افزايش نرخ محصوالت بود و ما 
تقريبا مي ديديم، مقادير توليد فروش تغيير خاصي نكرده 
بود، اما بهاي تمام ش��ده رشد داشت و تقريبا سود خالص 
سودي مانند س��ال گذشته داشته و حاش��يه سود از ۲۵ 
درصد به ۱۵ درصد كاهش پيدا كرده كه زنگ خطري براي 
بنگاه ها تلقي مي شود؛ از طرفي هم اگر هزينه هاي شركت ها 
را از لحاظ تفكيك دالري و ريالي بنگريم، مي بينيم كه در 
بخش دالري هزينه ها به شدت رشد پيدا كرده و در جايي 
كه ما هزينه ها را ريالي فرض مي كرديم؛ مانند هزينه هاي 
انرژي يا هزينه هايي كه با دولت سر و كار داريم، متاسفانه 
تفاوت زيادي شاهد بوديم؛ حتي حقوق و دستمزد هم با 
تصميم اشتباه دولت افزايش خيلي زيادي در صورت هاي 
مالي گذاش��ت و باعث ش��د تا هزينه هاي دالري و ريالي 
به شدت باال رود. نكته ديگر بحث شركت ها در حوزه داخلي 
اينكه مداخالت دولت و تصميم��ات دولتي در حقوق ها 
است؛ يعني از يك طرف شاهد سركوب قيمت در برخي 
صنايع بوديم و از يك طرف دست اندازي هايي كه صورت 
مي گيرد در شركت هاي بورسي بابت معامالت بنگاه ها كه 
به ناگهان چند هزار ميليارد تومان به ضرر سهامداران خرد 
تصميم گيري مي شود و اين دو ريسك مزيد بر علت مي شود 
كه ش��رايط پر رونقي را شاهد نباشيم. اگر شرايط اقتصاد 
جهاني و داخلي را مجموعا بنگريم احتماال عقب ماندگي 
بورس در مقابل بقيه بازارها را ش��اهد خواهي��م بود و در 
جايي كه حباب هاي بزرگي در بازار سكه و مسكن شكل 
مي گيرد، مي بينيم تعداد معامالت به شدت كاهش يافته و 
حباب قيمتي شكل مي گيرد. همچنين بازارسرمايه شرايط 
مناسب تري دارد، اما دورنماي مناسبي شاهد نيستيم؛ چون 
عالوه بر مداخالت دولت كسري شديد بودجه دولت  را هم 
شاهديم، برآوردها از اعدادي بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد 
تومان گزارش مي شود و احتماال فروش اوراق و انتشار پول 
از سمت بانك مركزي را شاهد خواهيم بود؛ كما اينكه در 
گزارش هاي 6 ماهه بانك مركزي شاهد استقراض بيشتر 
بانك ها از بانك مركزي بوديم و نشان دهنده اين است كه 
سيستم بانكداري هم به دليل تسهيالت تحميلي تحت 
فشار اس��ت، عمال پيش بيني مي ش��ود كه گزارش هاي 
ش��ركت ها از لحاظ مقادير فروش نسبتا گزارش مناسب 
باشد، اما اينكه حاشيه سودها بتواند حفظ شود محل شك و 
ترديد است، احتماال بخشي از سهامداران صبور كه به دنبال 
سود بودند؛ شايد بتوانند به ميزان تورم سود كنند، اما شرايط 
پر رونقي براي بازارسرمايه پيش بيني نمي شود؛ مگر اينكه 
دولت رفتار منصفانه و عادالنه اي در تنظيم بودجه و روابط 

با شركت ها و صنايع داشته باشد.

   نوسانات شاخص ادامه دارد
هلن عصمت پناه
 استاد دانشگاه 

باتوجه به اينكه تا پايان س��ال 
۱4۰۱ حدود يك چهارم سال 
مالي؛ يعني سه ماه باقي مانده، 
بنابراين جهت پيش بيني بازار 
س��رمايه تا پايان سال عوامل 

متعددي را همچنان بايد در نظر گرفت كه ش��امل همه 
ريسك ها در جهت بازده مورد انتظار چه به صورت نقدي و 
چه Capital gains، متغيرهاي بنيادي صنايع و سهام و 
شرايط اقتصادي كشور است: )مفروضات بالتكليف بودجه، 
روند قيمت هاي جهاني باتوجه به اخبار موثر، نوسانات ارز 
آزاد و فاصله قيمتي نيما تا آن، وضعيت نرخ بهره، وضعيت 
ديگر بازارهاي مالي، تورم ساختاري، محدوديت هاي صنايع 
به خصوص صنايع دالري، تصميمات مسووالن در جهت 

حمايت بازار و جلب اعتماد از دست رفته به بازار و ...( 
هرچند كه كليه بازار ها از تورم جا مانده اما بازارسرمايه بعد 
از يك ريزش متداوم و قرار گرفتن نمادها در كف قيمتي 
خود و تعديل p/e محكوم به صعود و حمايت در اين جهت 
قرار گرفت؛ چرا كه عقب ماندگي آن بيشتر از ديگر بازارها 
بود و در منطقه ارزندگي بسيار قرار داشت، در اين ميان با 
توجه به روند صعودي ارز آزاد و نيما و تورم روزافزون، كف 
سهام بسته و با خيال راحت تري مورد حمايت حقيقي و 
حقوقي قرار گرفت، هرچند كمبود نقدينگي همچنان در 
بازار محسوس است و به دليل جذابيت بازار ارز و طال و سكه 
و... نقدينگي خروج و به اين سمت هدايت شد، اما اگر تا سه 
ماه ديگر پيش بين��ي را محدود كنيم يك بازه كوتاه مدت 
تا ميان مدت تا آخر س��ال باقي مانده كه در اين بازه توجه 
سهامداران و فعاالن بازار به قيمت سهام است تا سودآوري 
آن؛ چرا كه س��ودآوري براي بازه ميان مدت تا بلندمدت 
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد؛ از اين رو باتوجه به رشد ارز 
آزاد، هر چقدر ارز نيما استقامت كند، باز هم بايد با رشد ارز 
آزاد همگام شود و در غير اين صورت به ضرر صنايع دالري 
است. بنابراين نرخ فروش ها به خصوص فروش صادراتي از 
نظر قيمتي كم كم باال رفته و براي سهامدار صنايع دالري 
در كوتاه مدت تا ميان مدت جذاب مي شود؛ از طرفي صنايع 
ريالي معيش��تي كه واردات با نرخ نيما دارند به خصوص 
آنهايي كه مش��مول حذف ارز 4۲۰۰ شدند به دليل رشد 
بسيار هزينه ها ناچارند نرخ فروش ها را براي حداقل حفظ 
حاشيه سود افزايش دهند؛ چون اين افزايش قيمتي هم 
در اين صنايع براي س��هامدار در كوتاه مدت تا ميان مدت 
جذاب مي شود، بنابراين انتظار مي رود تا پايان سال توجه 
به سمت اين صنايع بيشتر باشد، اما اگر بلندمدت و فراتر از 
قيمت، به سودآوري صنايع بپردازيم ريسك اين صنايع 
باالس��ت چرا كه براي صنايع دالري مهم تر از بهاي تمام 
شده و هزينه عملياتي و غيرعملياتي، مخارج سرمايه اي 
آنهاست كه با ارز آزاد با ارزش ذاتي تامين مي شود بنابراين 
سودآوري ش��ركت هاي مربوطه با توجه به فاصله ارزش 
بازار دالر تا ارزش ذاتي آن و فاصل��ه دالر نيما تا دالر آزاد، 
سخت تر مي شود ضمن اينكه در كنار آن محدوديت هايي 
چون قطعي گاز )هرچند هر ساله انجام مي شد( در شرايط 
تورمي و رشد دالر در اين زمان، باعث لطمه به سودآوري 
ش��ركت ها مي ش��ود، بماند كه در اين ميان اين صنايع 
همچنان گرفتار قيمت گذاري دستوري، ترس از كسري 
بودجه و توجه دولت به آنها، بالتكليفي مفروضات بودجه 
و... هستند، در مورد صنايع معيشتي هم باتوجه به افزايش 
بي رويه هزينه ها، افزايش نرخ فروش در پوشش هزينه ها 
ناتوان است و ريسك سودآوري اين شركت ها هم باالست، 
به همين دليل توجه سرمايه گذاران بلندمدت كه سودآوري 
ش��ركت ها را مدنظر قرار مي دهند به مديريت ريسك و 
سرمايه گذاري به شدت توصيه مي شود، مابقي صنايع نيز 
خود را همگام با ديگر صنايع قرار داده تا از روند صعودي و 
شرايط تورمي جا نمانند و چرخش پول در همه صنايع در 
كوتاه مدت تا ميان مدت رخ مي دهد. در مورد كاموديتي ها 
هم بعد از نشست فدرال رزرو و تصميم متعادل رشد نرخ 
بهره، عقب نشيني محدوديت هاي كوييد چين و اعتراضات 
و... شرايط مي تواند بهبود يابد و اين در كنار رشد دالر براي 
تداوم رشد بازار سرمايه مطلوب است. با اين تفاسير تا پايان 
سال انتظار مي رود بازار سرمايه شرايط متعادل رو به مثبتي 
را در پيش گيرد؛ هرچند كه در اين ميان شاخصه هاي بازار، 
بعد از يك روند رشد يك روند اصالح را طبيعتا در پي دارند؛ 

بنابراين اين حركت با نوسانات شاخص ها همراه است.

   انتظار روند مثبت در سودآوري شركت ها
ميثم فدايي

 مديرعامل تامين سرمايه 
دماوند 

درخص��وص بح��ث تاثي��ر 
افزاي��ش ن��رخ ارز ب��ر بازار 
سرمايه و پيش بيني سه ماهه 
آتي بازار مي توانيم بگوييم كه 
با توجه به اينكه بسياري از صنايع پيشران بازار سرمايه 
كشور داراي محصوالت صادراتي هستند و ارز حاصل 
از صادرات آنها در سامانه نيما به فروش مي رسد، بازار 
نيما هم به تبع بازار آزاد در بيشتر مواقع خود را تعديل 
كرده، با افزايش نرخ ارز توانسته در درآمد شركت هاي 
فوالدي و پتروشيمي تاثير مثبتي بگذارد و پيش بيني 
مي شود كه روند س��ودآوري اين بنگاه ها در سه ماهه 
آخر س��ال روند مثبت تري داشته باش��د. عالوه بر اين 
موضوعات، بانك هايي كه داراي تراز ارزي مثبت و منابع 
ارزي بسيار خوبي هس��تند، با رشد نرخ ارز شاهد افزايش 
سودآوري خواهند بود، اما برخي از شركت ها مثل دارويي ها 
كه وارد كننده مواد اوليه هستند و مجبور هستند با ارز نيما 
محصوالت شان را وارد كنند و آنها را با قيمت گذاري مصوب 
به فروش برسانند، ممكن است روند سودآوري آنها دچار 
چالش شود. به  طور كلي در سه ماهه آخر سال پيش بيني 
مي شود كه شاخص يك روند مثبتي را داشته باشد؛ مگر 
اينكه اتف��اق خاصي در اقتصاد سياس��ي رخ بدهد و يك 

توافقات سياسي حاصل شود كه ارز خود را اصالح كند.
 با توجه به بازديد بازرس��ان آژانس از تاسيسات هسته اي، 
احتمال مي رود كه گمانه زني ها درخصوص ادامه مذاكرات 

وجود داشته باشد كه اگر اين موضوع باشد ممكن است نرخ 
ارز را تحت تاثير قرار بدهد.

   نوسانات مقطعي در راه است
احسان ذاكرنيا

 عضو هيات مديره و معاون 
سرمايه گذاري گروه مالي 

كيميا
با توجه به رش��د ن��رخ دالر در 
روزه��اي اخير ش��اهد رش��د 
قابل توجه نمادهاي اصطالحا 
دالري؛ يعني شركت هاي با درآمدهاي صادراتي همچون 
پتروشيمي ها، فلزي ها، معدني ها و همچنين نمادهايي 
كه از افزايش تس��عير نرخ ارز س��ود مي برن��د، همچون 
بانكي ها بوده ايم. البته تاثيرپذيري ش��ركت ها طبيعتا از 
دالر نيمايي بوده كه در روزهاي گذش��ته همراستا با نرخ 
ارز آزاد رشد كرده و به مرز حدود ۲۹ هزار تومان رسيده و 
باعث شده تحليلگران رقم هاي باالتري را براي نرخ ارز در 

پيش بيني هاي خود لحاظ كنند. 
در روزهاي آتي به نظر مي رسد مداخالت تنظيم گرانه در 
بازار ارز بيشتر خواهد ش��د و نرخ دالر اندكي كاهش پيدا 
خواهد كرد، ولي با توجه به ثبت قله تاريخي جديد تا پايان 
سال نيل به اين اعداد قريب به ذهن است و به نظر بنده تا 
پايان سال بازار صعودي با شيب كم و با نوسانات مقطعي 

را خواهيم داشت.

   رونق تورمي در بازار سهام
عباس كشوري

 تحليلگر ارشد بازار سرمايه 
باتوجه به نقش تعيين كننده 
پول و ت��ورم در روند و بازدهي 
بازاره��اي س��رمايه گذاري به 
منظ��ور كس��ب چش��م انداز 
صحيح��ي از روزه��اي پيش 
روي بازار، الزم اس��ت ابتدا از جزييات آمارهاي پولي اخير 

آگاه شويم.
بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي ميزان پول )شامل 
اس��كناس و مسكوك در اختيار اش��خاص و سپرده هاي 
ديداري( در مهرماه ۱4۰۱ به ۱۲.7۹8 همت بالغ شده است 
كه رشد ۵6.۳ درصدي را نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
نشان مي دهد؛ همچنين نسبت پول به حجم نقدينگي در 
مقطع ياد شده ۲۲.۵% بوده و اين در حالي است كه شاخص 
مزبور در سال ماقبل آن در سطح ۱۹.۳% قرار داشته است. 
بايد گفت ارقام فوق نش��ان دهنده آن است كه نقدينگي 
س��رگردان قابل توجهي در قالب پول در معرض ورود به 
بازارهاي مختلف قرار گرفته و با توجه به ش��رايط تورمي 
فعلي، تاثير آن بر افزايش چشمگير قيمت  انواع دارايي ها 
قابل انكار نيست.  اين موضوع كه كدام بازارها مستعد جذب 
و پذيرش مقادير بيشتري از نقدينگي مذكور هستند، به 
عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهم ترين آنها، اثر ريسك 
ناشي از ناآرامي هاي اخير و در مقابل، سياست هاي پولي، 
مالي و ارزي دولت قرار دارد. در اين ميان برخي سياست ها 
بر محدود شدن بازدهي سرمايه گذاران در بورس موثر بوده 

است كه از آن جمله عبارتند از: 
كسري بودجه دولت )از جمله بار ۵۵ همتي افزايش حقوق 
كاركنان و بازنشستگان در نيمه دوم سال جاري( كه به تداوم 
سياس��ت هاي فروش اوراق خزانه )تضعيف كننده ارزش 
سهام( و استقراض از بانك مركزي )تحريك كننده تورم( 
منجر شده آنچنان كه در طول ۱۲ ماهه سال گذشته ميزان 
انتشار اوراق خزانه دولتي ۱.74۲ همت بوده، ولي تنها در 8 
ماهه ابتداي سال جاري به بالغ بر ۱.8۰۰ همت رسيده است 
و از سويي به بي اعتمادي سرمايه گذاران به بازار سهام و از 
سوي ديگر به افزايش ريسك پيش بيني و كاهش استقبال 
از بازارسرمايه منتهي شده است؛ تا آنجا كه نهاد ناظر نسبت 
به توقف عرضه اوليه سهام جديد به منظور پيشگيري از 
شكست اين اقدام، مبادرت كرده است؛ به نحوي كه ارزش 
عرضه هاي اوليه در هشت ماهه نخست سال جاري تنها 
۲6 همت است؛ در حالي كه مجموع اين شاخص در سال 

گذشته بالغ بر ۱۰۰ همت بوده است.
دسترسي سرمايه گذاران به نرخ س��ود بدون ريسك ۲۰ 
درص��دي در بازار پول )از جمله مجوز انتش��ار ۲.۳ همت 
اوراق س��پرده عام به بانك ها در مهرماه و همچنين اعالم 
بانك مركزي بر حذف ماليات بر سود اشخاص حقوقي( كه 
كاهش مضاعف جذابيت بورس و خروج نقدينگي از اين بازار 
را به دنبال داشته است. همچنين با نگاهي به وضعيت نرخ 
رش��د بازار دالر مي توان ديد كه بازدهي اين بازار در قريب 

به ۹ ماهه سپري شده در سال جاري در حدود 48% بوده 
است، حال اينكه بازدهي بازار طال در همين مدت نزديك به 
4۳% است؛ در مقابل بازار بورس در مقطع فعلي تنها از %6.6 
بازدهي برخوردار بوده كه اين گوياي عقب ماندگي بورس در 
قاب ۹ ماهه مقايسه بازارها است. با عنايت به آغاز آزادسازي 
تدريجي قيمت ها از سال ۱۳۹6؛ در صورت توسعه مقياس 
زماني بررسي فوق الذكر به ابتداي سال ۱۳۹6 تاكنون؛ بازده 
بازاره��اي دالر، طال و بورس به ترتيب، ۹۳۰%، ۱.4۰۵% و 
۱.8۱۲% را نش��ان مي دهد كه گوياي فقدان جاماندگي 
بورس از رقابت بازده قيمتي بازارهاي سرمايه گذاري است.

در يك جمع بندي از مطالب فوق مي توان اظهار داش��ت؛ 
اگر چه بورس در مقي��اس زماني حدود 6 س��اله اخير از 
پيشرفت خوبي برخوردار بوده است؛ با وجود ريسك هاي 
گريبانگير اين بازار، وجود نرخ قابل توجه عرضه نقدينگي، 
به خصوص حجم باالي نقدينگي س��رگردان، اين بازار را 
مس��تعد برخورداري از رونق تورمي خواهد كرد و با توجه 
به محدوديت هاي مزمن حاكم بر بازارهاي ارز و طال، ادامه 
روند مثبت شاخص در اين بازار كه از ابتداي آبان ماه سال 
جاري آغاز شده، محتمل ترين سناريوي ممكن در ماه هاي 

پاياني سال خواهد بود.

   ريسك هاي موجود قابل چشم پوشي نيستند
اشكان زودفكر

 كارش�ناس ارش�د ب�ازار 
سرمايه 

ت��ورم س��نگين با توج��ه به 
اضطرابي ك��ه در مالكان پول 
پاي��ه ايج��اد مي كن��د، رفتار 
آنان را تغيير و باعث مي ش��ود 
ن��گاه بلندمدت براي س��رمايه گذاري كمرن��گ و رفتار 
سرمايه گذاران به سوي تبديل سريع پول پايه به سمت 
دارايي امن و داراي سريع ترين واكنش به تورم تغيير كند. 
به خوبي مي دانيم كه رشد قيمت ها در هر بازاري منوط به 
ورود سرمايه به آن بازار است؛ حال چنانچه سرمايه جديدي 
وارد بازاري نشود، با توجه به ساز و كار و ساختار بازار سرمايه 
نهايتا قيمت ها با رشد روبه رو نش��ده و روز به روز نسبت 
ارزندگي افزايش پيدا مي كند تا وقتي كه اين عدم تعادل 
در بين بازارها به نفع بورس به حدي برسد كه بتواند نسبت 
ريسك به سود را به عددي ناچيز تبديل كند. در جمله قبل 
به نسبت ريسك اشاره كرديم؛ ريسكي كه بررسي علل آن 
از حوصله اين مطلب خارج است و اگر بخواهيم به صورت 
تيتروار به چند تا از مهم ترين انها اشاره كنيم، مي توانيم از 
تغيير مواضع دولت در تامين بودجه ساالنه، دست اندازي 
به منابع شركت هاي بورسي براي تامين نقدينگي، تغيير 
پي در پي قوانين و عدم ثبات در آنها، قوانين تسهيل شده 
براي بازارهاي رقيب، مشكالت ناشي از امكان تبديل سريع 
دارايي ها به نقدينگي در س��اير بازارها نسبت به بورس، 
حمايت غيرمستقيم سياستگذار با عدم جديت در اجراي 
قوانين و تصويب قوانين بازدارنده، عدم كنترل و مديريت 
مكفي سهامداران بر شركتي كه سهامدار آن هستند به 
تبع عدم اجراي درست حاكميت شركتي و... نام ببريم. 
رفتاري كه ما طي بررسي چند ساله بازار سرمايه ايران به 
آن مي رسيم، ناشي از همين علل است. وقتي مي خواهيم 
بازار سرمايه را با بازارهاي رقيبي چون مسكن، ارز، طال و... 
مقايسه كنيم، ريسك باالي سيستماتيك ناشي از عوامل 
مذكور سبب مي شود. همچنين ورود سرمايه به اين بازار تا 
زماني كه ارزندگي آن آنقدر زياد شود كه ريسك هاي مذكور 
قابل چشم پوشي شود و هنگامي كه اين شرط تحقق  بايد 
به يك باره با رشد چندين برابري يك شبه ره صد ساله را 
طي كند. در كنار اين مسائل، اجبار شركت هاي بورسي 
به فروش محصوالت در داخل به قيمت دس��توري براي 
عرضه كنندگان داخلي و ارز حاصل از صادرات به قيمت 
نيما براي صادر كنندگان سبب شده با افزايش قيمت دالر 
بخش مربوط به رشد درآمدي شركت ها تغيير محسوسي 
نكند يا حداقل با اخير زياد به افزايش نرخ واكنش بدهد. 
بنابراين طبيعي است اين موارد سبب عدم ورود نقدينگي 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه شده و عدم ورود نقدينگي 
جديد به اين بازار سبب مي شود بازار واكنش متناسب با 
افزايش قيمت ها نسبت به ساير بازارها نداشته باشد و اين 
مهم سبب مي شود، حتي دارندگان سرمايه در بورس با 
وجود زيان در سهام خود تصميم به مهاجرت به بازارهاي 
ديگر به منظور حفظ قدرت س��رمايه خود را بگيرند و در 
پاسخ به اين س��وال كه چه موقع اين بازار رشد متناسب 
خواهد كرد، بايد گفت همان طور كه اش��اره شد »زماني 
كه ارزندگي در اين بازار به حدي باال برود كه ريسك هاي 
مطروحه قابل چشم پوشي باشند!« در غير اين صورت رشد 

قيمت ها بسيار مقطعي بوده يا به صورت حركت از صنعتي 
به صنعت ديگر صورت خواهد پذيرفت.

   بازارسرمايه در انتظار تصميمات سياستگذاران
پيام الياس كردي

 كارشناس بازار سرمايه 
يك روند صع��ودي در قيمت 
دالر ديده مي شود كه البته بايد 
در اين باره پيشينه اي بيان كرد. 
هميشه قيمت دالر در ابتداي 
كار حركت صع��ودي يا نزولي 
داشته؛ سپس بورس با يك تاخير دنبال كننده حركت دالر 
است. هميشه زماني كه بازار قصد شروع تحرك خود دارد 
مي بينيم كه اختالف قيمت فاحش��ي در نرخ دالر وجود 
دارد؛ ولي هم اكنون در بازار دورنماهاي صعودي با نرخ ارز و 
سكه وجود دارد كه در بازار سرمايه هم ديده مي شود؛ يعني 
دورنماي كلي در رابطه با بازار دالر وجود دارد كه بورس آن 
را رصد مي كند، اما در كل بازار سرمايه در اختيار حقيقي ها 
است؛ شايد در ابتداي كار حقوقي ها موتور محرك باشند، 
اما در ميانه و انتهاي بازار حقيقي ها پرچمدار و س��كاندار 
باال ب��ردن بازار بودند، اما هم اكن��ون حقيقي هاي در بازار 
نيستند و بيشتر حقوقي ها ديده مي شوند كه آنها هم روند 
كوتاه مدت تري مي س��ازند، بايد ديد با اين رويه نتيجه به 
كدام سمت مي رود. پيش بيني بنده اين است كه قيمت 
دالر بايد بيش از نرخ فعلي باشد تا بازار سرمايه را تحت تاثير 
قرار بدهد. البته كه بازار سرمايه با دالر نيما در حركت است؛ 
پس بايد ديد سياس��تگذاران بازار نيمايي در كدام جهت 
حركت مي كنند آيا مي خواهند كه نرخ دالر نيمايي با بازار 

آزاد همسو شود يا خير؟

   تغيي�ر لحظه اي ب�ازار س�رمايه ب�ا متغيرهاي 
اقتصادي

علي عصاري
 كارشناس بازارسرمايه 

ب��ازار س��رمايه هم��واره از دو 
موتور اصل��ي ب��راي حركت 
خود استفاده كرده است؛ اولين 
محرك بازار س��رمايه رش��د و 
توسعه شركت ها، صورت هاي 
مالي و سوددهي آنها است كه به  طور معمول هر چه شركت 
سود بيشتري بسازد، مي تواند سهم و گروه خود را تحت تاثير 
قرار بدهد. عامل دوم براي حركت بازار سرمايه نرخ دالر يا 
همان تورم نهادينه در جامعه است كه به واسطه افزايش 
تورم شركت ها ناگزير به رشد خواهند بود. در سال هاي اخير 
بازار از يك رشد بي سابقه برگشت و توانست به يك تعادل 
نسبي برسد. عامل دوم تاثير بيشتري بر روي شركت داشت؛ 
به  طوري كه شاهد بوديم هر زمان افزايش نرخ دالر به صورت 
مقطعي داشتيم بازار با يك لگ زماني كوتاه شروع به حركت 
كرد؛ طبيعتا اين دوره هم مي توان گفت كه از قانون قبل 
تبعيت كرده و پس از يك رشد مقطعي دالر توانست چند 
درصدي را در شاخص حركت بدهد و به اعداد باالي ۱۵۰۰ 
برسد. از يك طرف بايد توجه داشت كه قانون ظروف مرتبط 
براي بازارها به  شدت صدق مي كند. به عنوان مثال پس از 
رشد مقطعي دالر بازارهاي موازي آن توانسته اند رشته هاي 
كوچك و بزرگي را تجربه كنند، بزرگ ترين آنها بازار خودرو 
و ش��ايد كمترين آن بازار سرمايه باش��د. از طرفي ديگر 
انتظارات تورمي كه نمود آن را مي توان در حباب س��كه 
و قيمت هاي غيرمنطقي خ��ودرو ديد نويد اين موضوع 
را مي دهد كه ش��ايد اين حباب ها ديگر تركيده نشوند و 
كف قيمت هاي جديد براي سال هاي آتي باشد. در مقام 
مقايسه بازار سرمايه با ديگر بازارها، از يك طرف بايد توجه 
داشت كه قانون ظروف مرتبط براي بازارها به شدت صدق 
مي كند. به عنوان مثال پس از رشد مقطعي دالر بازارهاي 
موازي آن توانسته اند رشته هاي كوچك و بزرگي را تجربه 
كنند، بزرگ ترين آنها بازار خودرو و شايد كمترين آن بازار 
سرمايه باشد. از طرفي ديگر انتظارات تورمي كه نمود آن 
را مي توان در حباب سكه و قيمت هاي غيرمنطقي خودرو 
ديد نويد اين موضوع را مي دهد كه شايد اين حباب ها ديگر 
تركيده نشوند و كف قيمت هاي جديد براي سال هاي آتي 
باشد. در نهايت اگر نرخ ارز را يك فرمانده و ليدر براي بازار ها 
فرض كنيم و بخواهيم در يك جمل��ه كوتاه بازار فعلي را 

تحليل كنيم بايد بگوييم: 
در كوتاه مدت، با رشد نرخ ارز بازار سرمايه با يك تاخير زماني 
رش��د مي كند، اما در ريزش هاي ارزي بازار سرمايه زودتر 

واكنش نشان مي دهد و بازار پيشران است.
ادامه در صفحه 4
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در آخرين روزهاي آبان ماه روزنامه تعادل گزارش��ي 
مبني بر »رشد دستوري چه نتيجه اي دارد« منتشر شد 
به طور واقعي با عدد و ارقام به وضعيت بورس پرداخته 
شد و در مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار جوابيه اي 

به روزنامه تعادل داده كه به شرح زير است: 
همانطور كه قبال به اطالع عموم مردم و س��هامداران 
شريف بازار سرمايه رسيده اس��ت، سازمان بورس با 
كسب مجوز از ستاد تدابير ويژه اقتصادي و برگزاري 
جلسات كارشناسي فشرده، بسته ۱۰ بندي حمايتي 
را تدوين كرد كه از روز ش��نبه 8 آبان ۱4۰۱ عملياتي 
شد. در اين بسته عالوه بر امكان بيمه كردن ۹۶ درصد 
از سهامداران حقيقي، توقف عرضه هاي اوليه تا زمان 
ثبات بازار و همچنين واري��ز منابع مندرج در بودجه 
سال ۱4۰۱ به صندوق تثبيت به مبلغ حدود ۵۰ هزار 
ميليارد ريال ذكر شد. پيام اطمينان بخش طرح بيمه 
پرتفوي سهامداران اين بود همه افرادي كه در بورس 
س��رمايه هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان دارند، به هيچ 
عنوان نگران كاهش قيمت س��هام خود نباشند؛ چرا 
كه با اجراي اين طرح در هفته جاري، اصل سرمايه به 
اضافه ۲۰ درصد سود بر اصل سرمايه مردم توسط دولت 
تضمين شد. )الزم به ذكر است كه بيش از ۹۶ درصد 

سهامداران مشمول اين طرح خواهند شد.( 
خوشبختانه پس از تصويب بس��ته حمايتي فوق، بازار 
سرمايه واكنش بسيار مثبتي نشان داد. پيرامون داليل 
رون��د يك ماه اخير بازار كه با رش��د حدود ۱4 درصدي 
ش��اخص كل و همچنين رشد نس��بت قيمت به ارزش 
صندوق پااليش يكم از ۶7 درص��د به 7۵ درصد )پس 
از تعيي��ن و آغاز ب��ه كار بازارگردان در تاري��خ ۱7 آبان 
م��اه( همراه بوده اس��ت بايد گفت ك��ه اتفاقات مثبتي 
در حوزه هاي مرتبط با بورس محقق ش��ده اس��ت كه 
همگي منجر ب��ه بهبود وضعيت بازار ش��د. عالوه بر اثر 
جدي بس��ته حمايتي، اصالح رويه ه��اي ويران كننده 
در قيمت گ��ذاري خودرو هم ش��ديدا در اين روند موثر 
بوده است؛ به نحوي كه پس از س��ال ها رويه هاي غلط 
در قيمت گذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ، بالخره 
۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰7 در يك فرآيند شفاف و عادالنه 
معامله شد تا دولت نشان دهد عزمي جدي براي احقاق 
حقوق توليدكننده، مصرف كننده و سهامدار دارد؛ اين 
رويداد براي هميشه در ذهن دالالن خودرو نيز خواهد 
ماند چراكه معامله پژوه ۲۰7 در بورس، آغازي بر پايان 

سودهاي بادآورده در معامالت خودرو خواهد بود.  به طور 
دقيق در اين معامله به ياد ماندني، ۱۰۰۰ دس��تگاه پژو 
۲۰7 با ميانگين قيمتي ۳4۳ ميليون تومان معامله شد 
كه با احتساب ساير هزينه ها قيمت به ۳۹۱ ميليون تومان 
رسيد. قيمت ۲۰7 در بازار آزاد حدود 44۰ ميليون تومان 
اس��ت و به اين ترتيب خريد اين خودرو در بورس حدود 
۵۰ ميليون تومان ارزان تر به دست مصرف كننده واقعي 
رسيد. عرضه اين خودرو پس از آن هم به صورت منظم 
در حال انجام است. اين رويكرد در صنعت خودرو به رشد 
حدود ۲۰ درصدي برخي نماده��اي خودرويي در بازار 
سرمايه منجر شده است. اگرچه بايد توجه داشت تعيين 
سقف نرخ گاز كه از زيان حدود ۱8۰ همتي شركت هاي 
بورسي و ريزش سنگين بورس جلوگيري كرد، كاهش ۵ 
واحد درصدي ماليات و اصالح رويه هاي بازار سرمايه از 
اقدامات مثبت و بزرگي بوده است كه از زيان هاي بيشتر 

مردم جلوگيري كرده است. همچنين مصمم بودن دولت 
در حمايت از بازار سرمايه كشور، موجب شده دستوراتي 
مبني بر مدنظر قرار دادن مالحظات بازار سرمايه كشور 
در سياست گذاري ها و تصميم گيري ها صادر شود. رفع 
ابهامات نيز يك مس��اله اساسي اس��ت و نبايد قوانين و 
مقرراتي را وضع كرد كه هزينه هايي را به صنايع مزيت دار 
كش��ور تحميل كنند بدون اينكه حمايتي براي جبران 
آن ديده شده باشد. دولت و مجلس در تعامل حداكثري 
با يكديگر اولويت اساس��ي حمايت از توليد در كشور را 
با جديت دنب��ال مي كنند، لذا قطع��ًا در جهت كاهش 
س��ودآوري و تضعيف صرفه هاي اقتص��ادي بنگاه هاي 
توليدي حركت نخواهند كرد و از اين منظر ترديدي در 
لزوم حمايت سياس��ت گذار و قانون گذار از طريق وضع 
قواني��ن الزم وجود نخواهد داش��ت. صرف نظر از اينكه 
ماندگاري اثرات اين حمايت ها چه ميزان اس��ت، الزم 

است دولت و مجلس همسان توجه به ساير موضوعات و 
دغدغه ها در كش��ور، از هر امكاني براي حمايت از توليد 
و بنگاه هاي اقتصادي، جلوگيري از كاهش حاشيه سود 
زنجيره توليد و سرمايه گذاري، تعديل نسبي اثرات سوء 
قيمتگذاري دس��توري، پشتيباني از توليد آسيب ديده 
از تكانه هاي تحري��م و كرونا و در نهايت حفظ يا تقويت 
اشتغال در كشور استفاده نمايند. لذا از نگاه سازمان بورس 
و اوراق بهادار كه با جديت اين موضوعات را دنبال خواهد 
كرد، حمايت دولت از توليد مورد تاكيد است و الزم است 
با پيگيري هاي الزم از تم��ام ظرفيت هاي قانوني براي 
تحقق بهتر اين مهم استفاده نماييم.  در پايان خاطرنشان 
مي شود كه طبيعتا روند بازار سرمايه با توجه به متغيرهاي 
واقعي در اقتصاد مشخص خواهد شد و با توجه به اقدامات 
گسترده دولت پيرامون صنايع مختلف و بازار سرمايه، 
ان شاءاهلل شرايط بازار سرمايه رو به بهبودي خواهد رفت.
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 بازارسرمايه را به حال خود 
بگذاريد

   دو سناريو از آينده بورس
هابيل خاوري

 كارشناس بازار سرمايه 
در هفته گذش��ته كليت 
بازار و به خصوص شاخص 
كل پ��س از تكمي��ل يك 
اص��الح نزول��ي، رون��د 
صعودي شارپ و خوبي را 
استارت زد و اميدها را در دل سهامداران بورس پس 
بازدهي هاي باال در س��اير بازار هاي موازي زنده كرد 
تا اميدوار باشند كه مزد حضور خود در بازار سرمايه 

را بگيرند.
به نظ��رم از اين نقطه به بعد پيش بيني رفتار بازار به 
مراتب راحت تر خواهد شد، اما نكته اي كه همچنان 
در بازار مبهم است اين كه حجم و ارزش معامالت با 
صف هاي خريد و فروش همخواني ندارد و همچنين 
روند ورود پول به صورت مداوم و تصاعدي نيس��ت؛ 
چرا كه الزمه يك حركت شارپ ورود پول در روندي 

بسيار سريع با حجم هاي باال است.
چيزي كه واضح و مشخص است دو سناريوي پيش 
روي ب��ازار را مي توان به صورت زي��ر عنوان كرد؛ در 
سناريوي نخست انتظار مي رود حداكثر ظرف مدت 
دو ماه آينده شاخص كل در قالب يك روند شتاب دار 
به محدوده س��قف قبلي خود حوال��ي ۱7۰۰ واحد 
برس��د كه طبيعتا با منفي هاي اين هفته كمي اين 

سناريو به حاشيه برده شده است.
در سناريوي ديگر، ش��اخص كل در هفته اي كه در 
آن هس��تيم كار خود را منفي دنب��ال كند، احتماال 
اصالحي به مدت دو هفته تا يك ماه را شاهد باشيم 
كه مي تواند عمدتا اصالح زماني باشد و سپس يك 
رشد شارپ تا حوالي اعداد دو ميليون واحد، اما اين 
روزها شايعات مربوط به نرخ بهره مجدد بر سر زبان 
فعاالن بازار افتاده است كه الزم است توضيحاتي در 

مورد آن مطرح كنم؛ 
اول اينكه اين افزايش نرخ بهره بدون ريسك عمال اين 
دو سال با انوع و اقسام روش ها در كشور اتفاق افتاده 
و آن چيزي كه مي گوين��د در حال حاضر به عنوان 
۱8 درصد اس��ت، كف نرخ بهره بدون ريسك است. 
ش��ايعه ش��ده كه مي خواهند به ۲۱ درصد افزايش 
بدهند، پيشنهاد رياست بانك مركزي اين بوده كه در 
شوراي پول و اعتبار رد شده است؛ )چند روز پيش( و 
اينكه در ابتداي اين هفته تا اين ميزان بولد شده بود 

جاي سوال دارد؟
در حال حاضر دولت ايران به نظر بنده در يك بن بست 
اقتصادي و سياسي قرار گرفته و به نظرشان تنها راه 
براي جلوگيري از رش��د نرخ ارز و حتي طال و سكه، 
افزايش نرخ بهره است )ولي اينكه در عمل واقعا بتواند 
اين رش��د فرضي نرخ بهره جلوي رشد دالر و حتي 
طال را بگيرد جاي سوال اساسي است؛ چون اكنون 
ريشه تورم ناش��ي از محبوس شدن اقتصاد است و 
صرفا ريشه پولي ندارد(، اما چيزي كه از لحاظ رواني 
و واقعي روي بازار سهام تاثير مي گذارد، تفاوت رشد 
نرخ دالر و نرخ بهره بدون ريسك هست كه با افزايش 
نرخ بهره باز هم اين عدد منفي مي ماند و فقط فشار 
بيشتري روي قسمت واقعي اقتصاد را از كار بيندازد.

 ضمنا سال ۹۲ تا ۹۶ كه ركود در اقتصاد ايران بود نرخ 
بهره بدون ريس��ك حدود ۲۵ و رشد دالر صفر بود و 
اصال قابل تعميم به حاال كه رشد نرخ دالر ساالنه 4۰ 
درصدي داريم نيست و در آخر بازار سهام مفت ترين 
دارايي اين مملكت است و در اين قضيه شكي نيست.

   ارتباط معنادار نرخ بهره با رشد بورس
نيما ميرزايي

 كارشناس بازارسرمايه 
ت��ورم عموم��ي اقتصاد از 
ميانگي��ن ۲۰ درص��د در 
دهه هاي اخير به باالي 4۰ 
درصد در س��ال هاي اخير 
رسيده است و پيش بيني 
مي شود با توجه به عوامل مختلف تاثيرگذار ميزان 
تورم در آينده نيز رو به افزايش باشد. در بين بازار هاي 
مختلف بازار ارز و س��كه سريع ترين واكنش تورمي 
را دارا هستند و س��اير بازار هاي دارايي محور پشت 
سر آن به ترتيب حركت مي كنند. معموال خودرو و 
بورس واكنش سريع تر و مسكن با تاخير چند ماهه 

رشد مي كنند.
همچنين در مقايس��ه ارز و طال معموال ارز به دليل 
كنترل شديد بانك مركزي از طريق سامانه ها نيما و 
توافقي و... نوسانات كمتر و جاماندگي نسبت به طال 
و تورم واقعي دارد كه در اش��تباه مصطلح در جامعه 
به اين جاماندگي حباب سكه گفته مي شود؛ ولي در 
هر حال بازار سرمايه با يك تاخير چند ماهه خود را با 
واقعيت هاي اقتصاد و تورم تعديل مي كند. بنابراين 
مي توان انتظار ادامه رش��د بورس در ماه هاي پاياني 
سال را داشت و ش��اخص را در محدوده ۱۶۰۰ الي 

۱8۰۰ براي انتهاي سال جاري تصور كرد. 
حركت هاي احتمالي بازار سرمايه، ضمن نيم نگاهي 
كه معامله گران به نرخ دالر دارند به سياس��ت هاي 
بانك مركزي نيز متصل است و چنانچه در ماه هاي 
پيش رو كماكان ش��اهد رش��د تدريجي نرخ دالر 
نيمايي و ورود آن به ابركانال ۳۰ هزار توماني باشيم، 
احتمال رخداد پيش بيني فوق در خصوص شاخص 
كل بسيار باال خواهد رفت؛ همچنين اهرم پرقدرت 
ديگري در دس��ت بانك مركزي است كه نرخ بهره 
اس��ت و در روز هاي اخير ش��اهد زمزمه افزايش آن 

توسط رييس كل بانك مركزي بوده ايم. 
در صورت افزايش معنادار نرخ بهره ترمز رشد بورس 
مي تواند موقتا كشيده و رشد آن به آينده نه چندان 
دور موكول ش��ود؛ در هر صورت ب��ا توجه به تورم 
موجود در اقتصاد بازار سرمايه در چشم انداز ميان و 
بلندمدت مستعد رشد و جبران جاماندگي خود از 

بازار هاي رقيب است.

عرضه بلوكي سهام ايران خودرو 
چقدر آب مي خورد؟

فرداي اقتصاد| صنعت خودرو در ايران از ابتداي 
دهه ۹۰ بنا بر اتفاقاتي كه پيرامون موضوعاتي همچون 
نرخ گذاري دس��توري محصوالت و سياست گذاري 
و كاهش توليد، از دايره توجه س��رمايه گذاران بازار 
سرمايه به عنوان يك صنعت با پشتوانه بنيادي دور 
شد. اين صنعت از يك س��و با توجه به حمايت هايي 
كه از س��مت دولت به خود ديده و وجود يك محيط 
شبه انحصاري و از سوي ديگر با ظرفيت بااليي كه در 
بازار 8۰ ميليوني ايران براي فروش محصوالت خود 
مي بيند، از پتانسيل رشد بااليي برخوردار است. بنا 
بر قيمت نس��بتا پايين بنزين در ايران و تقاضاي باال 
براي مصرف خودرو دركنار ميل به استفاده مردم از 
خودرو به عنوان يك كاالي سرمايه اي، تقاضاي اين 
محصول در ايران همواره باال بوده است. حال دولت 
در س��ال جاري در راس��تاي كاهش كنترل صنعت 
خودروس��ازي، تصميم به واگذاري س��هام خود در 
ش��ركت هاي اين حوزه گرفته است؛ به همين دليل 
به نظر مي رس��د تا زماني كه خودروس��ازان به زيان 
انباشته دچار باش��ند اين اقدام عملي نخواهد بود. از 
اين رو، دولت در س��ال جاري خودروسازان را مكلف 
به عرض��ه محصوالت توليدي در ب��ورس كاال كرده 
اس��ت تا اين اقدام بتواند تا ح��دودي از زيان فروش 
آنها بكاهد. عالوه ب��ر اين موضوع كاهش قابل توجه 
هزينه مالي خودروسازان در سال هاي اخير از جمله 
ديگر نكات مثبت در رشد چشم انداز سرمايه گذاري 
بر صنعت خودرو شمرده مي شود. دولت همچنين 
براي كن��ار زدن يكي ديگر از موانع واگذاري س��هام 
دولتي خودروس��ازان اقدام به فروش س��هام تودلي 
آنها كرده است؛ از سوي ديگر برخي از بانك ها مانند 
بانك صادرات در جهت نق��د كردن رد ديون دولتي 
كه با توثيق س��هام خودروسازان صورت گرفته بود، 
آغاز به عرضه بلوكي سهام اين شركت ها كرده اند. در 
تاريخ ۲۰ آذرماه قرار بود كه ۳.۳۶ درصد معادل با ۱۰ 
ميليارد و ۱4۵ ميليون و ۶۵۰ هزار و 4۱۱ برگه سهم 
از س��هام بلوكي ايران خودرو توسط بانك صادرات با 
قيمت پايه ۵۰۰ تومان به صورت نقد و يكجا عرضه 
شود. با اين حال »فرداي اقتصاد« در گفت وگو با يك 
منبع آگاه مطلع شد كه اين بلوك از سهام ايران خودرو 
هنوز به فروش نرفته و گفته شده در صورت ادامه دار 
بودن اين وضعيت، ممكن است شرايط ويژه از جمله 
فروش اقس��اطي براي اين بلوك لحاظ شود. الزم به 
ذكر است احتمال كاهش قيمت پايه در اين مزايده 
وجود نخواهد داشت. بانك صادرات در صورت فروش 
سهام بلوكي ايران خودرو )با كسر بهاي تمام شده( 
۲هزار و ۹۵8 ميليارد تومان س��ود كسب مي كند؛ 
حال كارشناسان معتقدند اگر اين واگذاري مدتي 
پس از عرضه گسترده سبد خودرويي ايران خودرو 
ص��ورت مي گرفت مي توانس��تيم انتظ��ار رقابت 
بيشتري را براي اين بلوك ۳درصدي متصور باشيم 
به طوري كه در صورت رقابت ۹۰ درصدي از قيمت 
پايه عرضه بلوك ايران خودرو، »وبصادر« سود 7هزار 

و۵۳۲ ميليارد توماني را شناسايي مي كرد.

عرضه خودرو در بورس كاال 
چالش جديد ليزينگ هاست؟

بورس نيوز| حميد ش��هرياري، مع��اون عمليات 
شركت ليزينگ كارآفرين بيان كرد: اگر شركت هاي 
ليزينگي از تمام منابع خود استفاده و همه وجوه خود را 
صرف كنند، بازهم نمي توانند به عنوان مثال ۲۰ درصد 
از نياز بازار خودرو را پوشش دهند. چراكه گستردگي 
در بازار خودرو زياد است و اين بازار وسعت بااليي دارد. 
ولي اگر شركت هاي خودروسازي با ليزينگ ها تعامل 
كنند و از طريق آنها خودرو ها را قسطي واگذار كنند، 
شرايط بهتري براي مشتري فراهم مي شود. از سويي 
ديگر اين موضوع براي ليزينگ و شركت هاي توليدي 
هم شرايط را مطلوب تر مي كند. وي در پاسخ به سوال 
تأثيرپذيري درآمد عملياتي شركت هاي ليزينگي از 
عرضه خودرو در بورس چنين گفت: شركت ليزينگي 
در صورت فعاليت درآم��د عملياتي هم دارد، اگر هم 
فعاليت نكن��د درآمد عملياتي آن ب��ا چالش مواجه 
مي شود. وقتي كمپاني خود اقدام به عرضه خودرو در 
بورس كاال مي كند، سود فروش اين خودرو با يك دست 
ديگر به شركت ليزينگ مي رسد. در اين شرايط براي 
مشتري خودرو گران تر تمام مي شود، چراكه مشتري 
ناگزير است خودرو تهيه و در ليزينگ سهم اعتباري 
مشخص كند تا فرآيند عمليات ليزينگ را پشت سر 
بگذارد. بي ش��ك اين موضوع اگر مستقيم از طريق 
توليدكننده انجام شود آس��ان تر است. شهرياري با 
تأكيد بر سهم ليزينگ ها از بازار خودرو تصريح كرد: 
ش��ركت هاي ليزينگ با استفاده از كل ظرفيت خود 
شايد حداكثر ۲۰ از بازار خودرو را پوشش دهند. البته 
كه عرضه خودرو در بورس كاال تاثيرزيادي بر فعاليت 
ليزينگ ها نخواهد داش��ت. بخش��ي از بازار خودرو 
دست توليدكننده است كه خود آن به صورت چكي 
توليداتش را واگذار مي كند. برخي از خودروسازان 
با ش��ركت هاي ليزينگ تعامل دارن��د و از طريق 
آنها وام هاي خود را تس��ويه مي كنند. برخي ديگر 
توليدات را در بازار به هر طريقي )بورس كاال، چكي 
و ..( واگذار مي كنند. اين خودرو ها بعد از چند دست 
چرخش به واسطه ها مي رس��د، واسطه ها كساني 
هستند كه خودرو را در نمايشگاه به صورت قسطي 
و چكي به مشتريان خود واگذار مي كنند؛ بنابراين 
نظمي در بازار خودرو وجود ندارد. معاون عمليات 
شركت ليزينگ كارآفرين گفت: اگر خودروساز با 
ليزينگ تعامل داشته باشد و از اين طريق توليدات 
را واگذار كند، ليزينگ ها درآمد عملياتي خوبي را 
ايجاد مي كنند. ولي در شرايطي كه توليدات در بازار 
كااليي عرضه مي شود، ليزينگ ها مجبور به فعاليت 
هستند و به سمت ديگر كاال ها يا خودرو هاي موجود 
در بازار مي رون��د. درهرحال ليزينگ ها به فعاليت 
خود ادامه مي دهند، اما نحوه آن سخت تر مي شود.

جوابيه سازمان بورس به گزارش » تعادل«  با عنوان »رشد دستوري چه نتيجه اي دارد«

»تعادل« گزارش مي دهد

تدوين بسته حمايتي با كسب مجوز از ستاد تدابير ويژه اقتصادي

امروز اولين مرحله سود سهام عدالت واريز مي شود

عقب نشيني شاخص كل از محدوده جديد

مجيد عشقي گفت، رييس سازمان بورس گفت: سال 
گذشته كل سود سهامداران سهام عدالت در اسفند ماه 
پرداخت شد، اما در سال جاري، اين سود در دو مرحله 
پراخت مي شود؛ كه مرحله اول امروز و مرحله دوم تا قبل 
از پايان سال، پرداخت خواهد شد. مبلغ سود پرداختي در 
مرحله اول با توجه به ميزان سهام عدالت هر فرد، متفاوت 
خواهد بود. براي سبد س��هام عدالت ۵۳۲ هزار توماني 
مبلغ ۶۰۰ هزار تومان، سبد سهام يك ميليون توماني، 
يك ميليون و ۱۲8 هزار تومان و براي ساير طبقات سهام 
عدالت هم به تناسب واريز خواهد شد. رييس سازمان 
بورس اضافه كرد: براساس مصوبه شوراي عالي بورس، 
سود سهامداران مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت از 
امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه، به صورت متمركز توسط 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار، با توجه به 
سود تقسيم شده عملكرد سال مالي ۱4۰۰ شركت هاي 
سرمايه پذير س��هام عدالت، پرداخت مي شود. مجموع 
سود سبد س��هام عدالت بالغ بر ۶4 هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به سال ۱۳۹۹ بيش از دو برابر شده است 
كه از اين مبلغ در مرحل��ه اول، ۲۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد 
تومان به حساب سهامداران واريز خواهد شد. وي افزود: 
سال گذشته كل سود سهامداران سهام عدالت در اسفند 
ماه پرداخت شد، اما در سال جاري با مصوبه شوراي عالي 
بورس و با دريافت مبالغ سود از شركت ها، اين سود در 
دو مرحله پراخت مي شود؛ كه مرحله اول امروز و مرحله 
دوم تا قبل از پايان سال پرداخت خواهد شد. عشقي بيان 
كرد: س��هامداران عدالت براي دريافت سود، حتما بايد 
اطالعات خود را در سامانه سجام تكميل كرده باشند. 
تاكنون حدود 44 ميليون نفر )4۳ ميليون و 74۰ هزار 

و 8۱۱ نفر( اطالعات خود را تكميل كرده  و حدود ۱٫۵ 
ميليون نفر از س��هامداران عدالت اطالعات خود را در 
سامانه سجام تكميل نكرده اند، كه امكان واريز سود براي 
اين افراد وجود ندارد. وي ادامه داد: مبلغ سود پرداختي 
در مرحله اول با توجه به ميزان س��هام عدالت هر فرد، 
متفاوت خواهد بود. به طوري كه براي سبد سهام عدالت 
۵۳۲ هزار توماني مبلغ ۶۰۰ هزار تومان، سبد سهام يك 
ميليون توماني، يك ميليون و ۱۲8 هزار تومان و براي 
ساير طبقات سهام عدالت هم به تناسب واريز خواهد شد. 
الزم به ذكر است اين مبلغ به صورت علي الحساب است و 
باقيمانده سود با تكميل واريزي شركت هاي سرمايه پذير 
تا قبل از پايان سال به صورت كامل پرداخت خواهد شد. 
رييس سازمان بورس در پايان خاطرنشان كرد: گفتني 
است برخي شركت ها در پرداخت سود همكاري كامل 
داش��تند كه از احترام آنها به حقوق سهامداران عدالت 
تشكر مي كنيم، اما برخي ش��ركت ها همكاري الزم را 
نداشتند و علي رغم اعالم برنامه زمانبندي پرداخت سود 
و مكاتبات مكرر سود سهامداران عدالت را واريز نكرده اند، 

كه برخود انضباطي الزم با آنها صورت خواهد گرفت.

    جزييات پرداخت سهام عدالت
به جاماندگان

در سال هاي گذشته دولت ها به صورت پيوسته موضوع 
تخصيص س��هام عدالت به اين افراد را كه هم مشمول 
دريافت س��هام عدالت هس��تند و هم از ليست گذشته 
جامانده اند، پيگيري كردند.در آذرماه ۱4۰۱ و در دولت 
س��يزدهم اخبار مبني بر نهايي ش��دن پرداخت سهام 
عدالت به جاماندگان منتش��ر شد. ۱۳ آذر ۱4۰۱ اعالم 

ش��د كه طبق تصويب نامه هيات وزي��ران، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي )سازمان خصوصي سازي( مكلف است 
در مرحله اول از محل باقي مانده سهام متعلق به دولت در 
بنگاه هاي قابل واگذاري نسبت به واگذاري مستقيم سهام 
به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش كميته امداد امام 
خميني )ره( و سازمان بهزيستي كل كشور و سه دهك 
اول ايثارگران اقدام كند. براين اس��اس، افراد مش��مول 
اين تصويب نامه توس��ط نهاد هاي ذي ربط شناسايي و 
معرفي خواهند شد. احراز عدم تخصيص سهام عدالت به 
آنان )در مقطع واگذاري س��ال ۱۳8۵( برعهده سازمان 
خصوصي سازي خواهد بود. مبلغ سهام مورد واگذاري 
به هر يك از مش��مولين معادل حداكثر يكصد ميليون 
ريال ب��ا اعم��ال ۵۰ درصد تخفيف به صورت اقس��اط 
ساالنه و به مدت ۱۰ سال است. براين اساس، سازمان 
خصوصي سازي مكلف است از طريق سازمان بورس 
و اوراق بهادار نسبت به انتقال سهام به كد سهامداري 

هر يك از مشمولين اين تصويب نامه اقدام كند.

    وضعيت سهام بعد از واگذاري
ش��ركت هاي اين تصويب نامه نيز موظف هستند در 
طول مدت قرارداد و به منظور تأديه اقساط سود سهام 
واگذار ش��ده را به حساب سازمان خصوصي سازي نزد 
خزانه داري كل كش��ور واريز كنن��د . همچنين اعمال 
ساير حقوق مالكانه توسط سهامداران براساس اطالعات 
ارس��الي آنان از سوي س��ازمان بورس به شركت هاي 
سرمايه پذير صورت خواهد گرفت. سهام واگذار شده تا 
پايان مدت اقساط در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار 
خواهد گرفت و آزاد سازي سهام موصوف پس از تسويه 

كامل اقس��اط و به صورت مرحله اي انجام خواهد شد. 
همچنين سهامداران پس از پايان سال پنجم نسبت به 
تسويه پيش از موعد و آزاد سازي سهام خود اقدام كنند. 
در صورت عدم تسويه بهاي سهام واگذار شده در پايان 
مدت اقساط هر يك از سهامداران موظف هستند باقي 
مانده بقيه سهام را ظرف مدت شش ماه پس از پايان 
مهلت مقرر نقدا به حساب دولت واريز كنند. در غير 
اين صورت سازمان خصوصي سازي مجاز است پس 
از پايان مهلت فوق به ميزان سهام تسويه شده سهام 
در وثيقه را آزاد و مابقي را به مالكيت دولت برگرداند.

    نحوه تعيين قيمت سهام 
قيمت سهام جدول مذكور اين تصويب نامه توسط 
هيات واگذاري و بر مبن��اي ميانگين قيمت پاياني 
سهام هر شركت از اولين روز كاري سال جاري منتهي 
به تاريخ ابالغ اين تصويب نامه/ منتهي به تاريخ جلسه 
هيات واگذاري تعيين خواهد ش��د. در صورت عدم 
كفاف سهام براي واگذاري تا سقف ريالي تعيين شده 
براي هر فرد س��ازمان خصوصي سازي مكلف است 
نسبت به تامين كسري سهام از محل باقي مانده سهام 
دولت در ش��ركت هاي مذكور اقدام كنند. واگذاري 
س��هام موضوع اين تصويب نامه ب��ه موجب قرارداد 
منعقده بين سازمان خصوصي سازي و فرد مشمول 
خواهد بود. نقل و انتقال س��هام موضوع اين تصويب 
نامه خارج از ساعات معامالت و خارج از اتاق پاياپاي 
انجام خواهد گرفت. تمامي كارمزد، هزينه هاي نقل 
و انتقال و توثيق س��هام برعهده انتقال دهنده بوده و 
نقل و انتقال اين سهام از پرداخت ماليات معاف است.

روز گذش��ته مسير شاخص كل عوض و اين شاخص وارد 
كانال يك ميليون و 4۰۰ هزار واحدي ش��د؛ بس��ياري از 
كارشناسان عقيده دارند كه اين روند نزولي طبيعي است 
و احتماال امروز نيز شاهد يك روند نزولي در بازار سرمايه 
باشيم. از سوي ديگر تغيير قيمت دالر و نوسان هاي بازارهاي 
جهاني نيز روي بازار سرمايه تاثير داشت.  روز گذشته شاهد 
كاهش قيمت دالر در بازار آزاد بوديم و اين موضوع باعث 
شد كه ش��اخص نيز روند اصالحي به خود بگيرد. بورس 
تهران به جز دالر، بهانه ديگري براي صعود ندارد و افزايش 
انتظارات تورمي را تنها راه نجات خود از ركود مي داند. در 
اين ميان اما همچنان اختالف نظرهايي بين كارشناسان 
در رابطه با تاثير تورم بر س��هام وجود دارد و برخي عنوان 
مي كنند كه نمي توان حداقل تا مدتي شاهد واكنش مثبت 
بورس به افزايش قيمت دالر باشيم. بازارهاي جهاني نيز 
تغيير وضعيت دادند؛ انتشار نرخ تورم پايين تر از انتظار براي 
امريكا باعث شد كه خوش بيني جديدي در بازارهاي جهاني 
و كاموديتي ها ايجاد شود. اما افزايش ۰.۵ درصدي نرخ بهره 
فدرال رزرو و ديگر بانك هاي مركزي تاثيرگذار در اقتصاد 

جهاني و از همه مهم تر، تاكيد بر تداوم اين روند تا رسيدن به 
هدف ۲ درصدي تورم كه هنوز فاصله زيادي دارد، روزهايي 
منفي ب��راي بازارهاي كااليي رق��م زد و قيمت ها كاهش 
يافتند به طوري كه نفت بار ديگر به زير 8۰ دالر رس��يد و 
طال نيز كانال ۱8۰۰ دالري را از دس��ت داد. با تمامي اين 
موارد به نظر مي رسد كه شرايط براي كاموديتي ها به خوبي 
دنبال نشود. به طور كلي پيش بيني ها از ثبات قيمت ها در 
بازارهاي جهاني صحبت مي كنند و انتظار ريزش يا افزايش 
چشمگيري وجود ندارد. بنابراين نمي توان ديگر بازارهاي 
جهاني را به عنوان محركي براي بورس تهران قلمداد كرد 
و حتي چشم انداز تداوم سياست هاي انقباضي و همچنين 
ركود اقتصاد جهاني، در بازه هايي مي تواند به روند منفي 
در بورس منجر ش��ود. شاخص كل بورس تهران در پايان 
معامالت ديروز سه شنبه، ۲۹ آذرماه با هشت هزار و 8۱۳ 
واحد كاهش در ارتفاع يك ميلي��ون و 4۹۲ هزار واحدي 
ايستاد. شاخص هم وزن با ۹۰۶ واحد كاهش به 44۲ هزار 
و ۳۹8 واحد و ش��اخص قيمت با ۵۳۹ واحد افت به ۲۶۳ 
هزار و ۳4۶ واحد رسيد. ش��اخص بازار اول، هشت هزار و 

۲8۱ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۲ هزار و 87 واحد كاهش 
را ثبت كرد. روز گذشته در معامالت بورس تهران، بيش از 
هشت ميليارد و ۲8۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 48 هزار و ۵۲ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
گسترش سرمايه گذاري و توسعه صنعتي پتروشيمي خليج 
فارس )پترول( با ۲۵7 واحد، بيمه دانا )دانا( با ۲۰۹ واحد، 
سرمايه گذاري رنا )ورنا( با ۱۰۰ واحد، سرمايه گذاري سايپا 
)وساپا( با ۹۹ واحد و گروه دارويي سبحان )دسبحا( با ۹۶ 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشت در مقابل فوالد 
مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و ۱4۵ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با ۹۲8 واحد، ملي 
صنايع مس ايران )فملي( با 8۶4 واحد، توس��عه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با 7۹4 واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با ۶48 واحد و پااليش نفت اصفهان 
)شپنا( با ۵۱۳ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه 
داش��ت. بر پايه اين گزارش، روز گذش��ته نماد گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگس��تر(، ايران خودرو 
)خودرو(، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 

سايپا )خساپا(، نوش مازندران )غنوش( و سرمايه گذاري 
سايپا )وساپا( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد و 8۹۵ ميليون برگه 
س��هم به ارزش ۶ هزار و 7۶۵ ميليارد ريال دادوستد شد. 
شاخص فرابورس نيز روز سه شنبه ۱۱ واحد كاهش داشت 
و به ۱۹ هزار و ۶۳ واحد رسيد. در اين بازار بيش از ۶ ميليارد 
و 4۵7 ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد 
دفعات معامالت ديروز فرابورس بيش از ۲۵7 هزار و ۳۰۰ 
نوبت بود. پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، صنعتي مينو 
)غصينو(، مجتمع صنعتي آرتاويل تاير )پارتا(، گروه توسعه 
مالي مهر آيندگان )ومهان(، تجلي توسعه معادن و فلزات 
)تجلي( و سنگ آهن گهرزمين )كگهر( تاثير مثبت بر اين 
شاخص داشتند. در ادامه پتروشيمي تندگويان )شگويا(، 
پااليش نفت شيراز )ش��راز(، آهن و فوالد غدير ايرانيان 
)فغدير(، فرابورس ايران )فراب��ورس(، بانك دي )دي(، 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا( و پليمر 

آرياساسول )آريا( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
»فساد« در شهرداري تهران موضوع محوري نشست 
علني ديروز پارلمان ش��هري پايتخت ب��ود. حضور 
رييس سازمان بازرسي ش��هرداري در اين نشست و 
ارايه گزارش عملكرد از سوي او، اين سوژه را در كانون 
مباحث ديروز قرار داده بود. اگر از سويي رييس سازمان 
بازرسي شهرداري از شناسايي ۷ شبه شبكه اخذ رشوه 
در اين سازمان خبر داد، در سوي ديگر ماجرا، اعضاي 
شورا مباحث را به سمت مديران ارشد شهرداري سوق 
دادند و خواستار فسادزدايي در همه سطوح اين نهاد، 
نه فقط در سطح كاركنان شدند. اعضاي شوراي شهر، 
»انتصابات« بي قاعده و خالف قانون را عامل بي انگيزه 
ش��دن نيروهاي توانمند و تحصيلكرده ش��هرداري 
خواندند و اعالم كردند كه اين وضعيت منجر به كوچ 

مديران با تجربه از شهرداري شده است.
به گزارش »تعادل«، رييس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران ديروز در نشست علني شوراي شهر از شناسايي 

۷ شبه شبكه اخذ رشوه در شهرداري تهران خبر داد.
داود گودرزي در بخش��ي از اظه��ارات خود گفت: در 
مجموعه مركز حقوقي شهرداري، پرونده هايي كه رأي 
آن به نفع ما در 15 ماه گذشته صادر شده، هزار و 19۷ 
پرونده بوده كه بيش از 11 هزار ميليارد تومان به سود 
شهرداري بوده اس��ت. 153 هزار متر مربع به امالك 

شهرداري بازگشته است.
وي اف��زود: جل��وي 5 هزار ميلي��ارد تومان معامالت 
و پرداخت ه��اي غلط گرفته ش��ده اس��ت. 48 پروژه 
مشاركتي بزرگ در ش��هر تهران كه عمده آنها داراي 
مشكل هستند. هفت شبه ش��بكه اخذ رشوه و ۷50 
فقره پرونده تخلفات فردي عوامل شهرداري شناسايي 
و كشف شد و پرونده هاي آنها در هيات تخلفات روبه 

اتمام است. از اين هفت نفر، پنج نفر بازداشت شدند.
گودرزي با اشاره به بازپس گيري 101 فقره ملك تصرف 
شده توسط افراد گفت: بيشترين امالك در منطقه يك 

شهرداري تهران واقع شده بود.
وي با بيان اينكه 6 بازار ثابت و 4۷ شب بازار ساماندهي 
شدند، خاطرنش��ان كرد: بيش از ۷40 مورد تخريب 
ساخت و ساز غيرمجاز به ويژه در منطقه 18 و 19 در 
اين مدت صورت گرفت. بالغ بر 39 هكتار اراضي تصرف 

شده نيز بازپس گيري شد.

   انتصابات غلط يعني ترويج فساد 
سيد جعفر تشكري هاش��مي، عضو شوراي شهر در 
واكنش به گزارش رييس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران با بيان اينكه يكي از موضوعات پديده ناميمون، 
وضعي��ت انتصاب��ات در مجموعه ش��هرداري تهران 
اس��ت، گفت: انتخاب ها و انتصابات غلط يعني ترويج 
فساد در مجموعه و در ش��هرداري تهران، تعداد افراد 
انگشت شماري هستند كه وضعيت ثابت و مشخصي 

را داشته باشند.
تشكري هاشمي با انتقاد از مدت زمان حضور مديران 
ش��هري در س��مت هاي خود در ش��هرداري تهران، 
اظهاركرد: ما در شهرداري تهران انتصابات كمتر از يك 

سال، حتي چند ماه و چند هفته را شاهد هستيم كه 
نش��ان مي دهد يا نظام كانون انتصابات ناكارآمد بوده 
و عملكرد خوبي را نداش��ته است يا قدرت تشخيص 
ضعيف است؛ به گونه اي كه يك مدير نمي تواند حتي 

چندماه بماند.
وي با بيان اينكه شاهد بي توجهي شهرداري به نيروي 
انساني خود هستيم، گفت: همچنان مي بينيم كه افراد 
نسبي و سببي و داماد و پس��ر و دختر عليرغم اينكه 
پستي در شهرداري ندارند، در تصميمات شهرداري 

تهران تاثيرگذار هستند و دخالت مي كنند.
عضو ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: يك��ي ديگر از 
موضوعاتي كه در اين دوره از مديريت ش��هري با آن 
روبرو هستيم، كوچ كردن بسياري از مديران باتجربه 
و كارآمد مجموعه شهرداري تهران و مامور شدن آنها 
به ساير دستگاه هاس��ت و اين در حالي است كه اين 
نيروها، افرادي كارآمد و متخصص هستند كه از ظرفيت 
قابل توجهي برخور دارند و تجربه و تخصص آنها بايد 
مورد توجه قرار گيرد و متأس��فانه شاهديم كه برخي 
افراد در مجموعه ش��هرداري تهران در قسمت هايي 
به كارگيري ش��ده اند ك��ه حتي يك روز س��ابقه كار 
اجرايي در آن قسمت را ندارند و در مقابل نيز افرادي 
كارآمد و متخصص در مجموعه شهرداري تهران كنار 

گذاشته شده اند.

   انتصابات خالف در شركت ها و سازمان ها
ناصر اماني نيز پس از استماع گزارش رييس سازمان 
بازرسي با بيان اينكه ش��اه بيت مبارزه با فساد رعايت 
قانون از طرف ش��هردار تهران و معاونينش به عنوان 
حلقه ه��اي اول مديريت��ي تهران اس��ت، گفت: اگر 
مي خواهيد ثابت كنيد كه ما در ش��هرداري مبارزه با 
فساد انجام مي دهيم بايد از خودمان شروع كنيم و خود 

را ملزم به رعايت قوانين باالدستي كنيم.
عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: من به آقاي زاكاني 
نامه نوش��تم و به او اع��الم كردم ك��ه انتصاباتش در 
شركت ها خالف قانون است، چرا كه برخالف اساسنامه 

مستقل اين شركت ها است اما نه تنها به اين نامه توجه 
نشد بلكه احكام همه روساي سازمان ها را براي يكسال 
ديگر تمديد ش��د و ما در پيشگاه خدا و مردم سربلند 
هستيم چرا كه تذكرمان را داديم و كارهايمان را كرديم 

و حتي به شما )بازرسين( نامه زدم.
وي با بيان اينكه مبارزه با فس��اد يك احساس است، 
تصريح كرد: متاس��فانه از تاريخ بلديه تاكنون بحث 
پرداخت رشوه و تخلف همزاد بلديه شده و يك رستم 
مي خواهد كه اين فرزند نامشروع را از مادرش جدا كند.

اماني با بيان اينكه در زمان ما در شهرداري از رييس 
دادگس��تري لوح تقدير مبارزه با فساد گرفتيم اما 
مردم آن را ح��س نكردند، اظهار كرد: وقتي من در 
كميسيون ماده 100 نشستم و قاضي و كارشناسان 
هم هستند و صاحب پرونده به ما مي گويد كه قرآن 
بياوريد تا روي آن دست بگذارم كه به من گفته اند 
اگ��ر چند ميليارد پ��ول بدهيد پرون��ده ات به ماده 
كميس��يون 100 نمي رود، من چگونه مي توانم از 

شهرداري دفاع كنم؟
وي اضافه كرد: مركز حقوقي شهرداري چشم اش كور 
و بايد از حقوق شهرداري در مراجع حقوقي دفاع كند 
يا سازمان سرمايه گذاري وقتي قراردادي را بد مي بندد 
بايد برود و يقه مشاركت كننده را بگيرد تا حق شهرداري 

را پس بگيرد.
عضو شوراي ش��هر تهران اضافه كرد: شما مي گوييد 
هيات رسيدگي به تخلفات اداري را اصالح كرديد؟ در 
حالي كه شما آرامش را از بين برده ايد؛ چرا كه 1۲00 
پرونده به اين هيات فرس��تاديد و بهتر بود كساني را 
انتخاب مي كرديد تا در اين هيات باشند كه مقررات، 
ساختار شهرداري و آيين نامه ها را بشناسند نه اينكه به 
هيچ چيزي اشراف نداشته باشند. هيات رسيدگي به 

تخلفات اداري را شبيه مراجع قضايي كرديد.
وي ادامه داد: در حال حاضر سيل جابه جايي مديران در 
شهرداري ايجاد شده و به محض تغيير شهردار منطقه 
از معاون تا معاون ناحيه تغيير مي كنند و اين افراد به 

خانه مي روند و سازمان غيررسمي تشكيل مي شود.

عضو شوراي ش��هر تهران اضافه كرد: از ۲۲ معاون 
برنامه ري��زي در مناطق چهار نفر زن بودند اما حاال 
سه نفرشان عزل شدند و جالب است كه شهردار يك 
منطق��ه به يكي از آنها گفته ك��ه من با زن جماعت 
حوصله كار ندارم و بهتر اس��ت كه بازرس��ي به اين 

موضوعات ورود كند.

   ادعاي نفوذ يك فرد 
در انتصابات و حساب هاي مالي 

مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي 
شهر تهران نيز در واكنش به گزارش گودرزي با بيان 
اينك��ه گزارش هاي��ي داريم كه يك ف��رد خاصي در 
س��ازمان ها و شركت هاي ش��هرداري نفوذ و دخالت 
مي كند، گفت: اين فرد در انتصابات و حساب هاي مالي 
وارد شده و بايد جلويش را بگيريم. چرا كه هم براي ما 

و هم براي شهرداري دردسر مي شود.
عباسي گفت: ما توقع داريم كه مصوبه تعارض منافع 
در هر سطحي توسط بازرسي اجرا شود و با هيچ كس 

تعارف نداشته باشيد.
وي با بيان اينكه گزارش هايي داريم كه نشان مي دهد 
به لحاظ ش��كلي و اداري ممكن است تعارض منافع 
رعايت شود؛ اما فرد خاصي در سازمان ها و شركت هاي 
ش��هرداري نفوذ و دخالت مي كند، گفت: اين فرد در 
انتصابات و حساب هاي مالي وارد شده و بايد جلويش 
را بگيري��م. چرا كه هم براي ما و هم براي ش��هرداري 

دردسر مي شود.
عباسي با بيان اينكه س��ازمان بازرسي بايد بر اجراي 
مصوبات شورا توجه ويژه تري داشته باشد، گفت: مثال 
قرار بود ميز خدمت شهرسازي ايجاد شود تا جلوي كار 
دالالن و واس��طه گران گرفته شود اما هنوز اين اتفاق 
به درس��تي انجام نش��ده و تمديد مصوبات كرونايي 
و توافق��ات ماده 100 خطرناك اس��ت و بايد در مورد 
بارگذاري اطالعات در سامانه شفافيت نيز حساس تر 

باشيم.
وي افزود: مصوبات كميس��يون م��اده 5 و باغات بايد 
منتشر شود و سازمان بازرسي نيز بايد بر روي مساله 
ترك فعل ها در ش��هرداري حس��اس باشد. همچون 
س��راهاي محله كه يك سال و نيم اس��ت رها شده يا 
ورزشگاه هاي شهرداري كه هنوز سامان پيدا نكرده اند.

   جمع آوري كارچاق كن ها 
س��يد محمد آقاميري رييس كميته عمران شوراي 
اس��المي ش��هر تهران نيز با بيان اينكه ما هميشه از 
كارمندان شهرداري دفاع كرديم، گفت: بايد فكري 
به حال كارچاق كن ها در ش��هرداري شود؛ چرا اين 
افراد از شهرداري جمع آوري نمي شوند؟ وقتي مردم 
با اين افراد مواجه مي شوند، چه قضاوتي در خصوص 
ش��هرداري خواهند داشت؟ بايد فكر اساسي در اين 

زمينه شود.
وي تأكيد كرد: افراد كارچاق كن كه بدنه شهرداري را 
فاسد جلوه مي دهند، بايد معرفي شوند و جزو ليست 

سياه قرار بگيرند كه نتوانند وارد شهرداري شوند.

در شهر
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ايرانشهر
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مازوت سوزي
در كارخانه سيمان تهران

جعفر ش��ربياني، عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران از 
مازوت سوزي در كارخانه سيمان تهران و آلودگي ناشي 
از آن در تهران و شهر ري انتقاد كرد. شربياني در جريان 
برگزاري يكصد و ش��انزدهمين جلس��ه علني شوراي 
اسالمي شهر تهران در قالب تذكري با اشاره به موضوع 
آلودگي هواي تهران ناش��ي از فعاليت كارخانه سيمان 
تهران گفت: كارخانه س��يمان تهران كاري نمانده كه 
عليه مردم ش��هرري انجام نداده باشد. در حقيقت اين 
كارخانه با اس��تفاده از س��وخت مازوت مردم را عاصي 
كرده و آسيب هاي بسياري به اكوسيستم منطقه ري و 
محيط زيست وارد كرده و اين اجهاف بزرگي است كه در 
حق مردم ري انجام شده است. وي ادامه داد: روستاهاي 
اطراف شهرري مشكالت متعددي دارند؛ لذا از مديران 
كارخانه سيمان مي خواهم 10 روز در همين محدوده 
زندگي كنند و ببينن��د آيا مي توانند دوام بياورند. عضو 
شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه كارخانه سيمان 
تهران براي مجموعه بنياد مستضعفان است، از رييس 
بنياد درخواست كرد تا يار مستضعفان باشند؛ چرا كه نياز 
است تا به موضوع كارخانه سيمان تهران و آلودگي ناشي 
از آن و تاثيراتش بر تهران و ري توجه ويژه اي داشته باشيم.

معضل جدي ناوگان باري 
درچرخه واردات 

به طوري كه در ۷ ماهه اول سال 1401 نسبت به ۷ ماهه 
اول سال 1400، ميزان توليد حدود 13% كاهش يافته 
است و همين امر منجر به دامن زدن شديد قيمت تاير 
سنگين نيز شده است.  از سوي ديگر تايرهاي عرضهشده 
در سامانه تخصيص تاير وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دو دسته ايراني و خارجي تقسيم مي شوند. در حوزه 
تايرهاي وارداتي با توجه به قيمت آنها، اختالف نرخ تاير 
در سامانه و بازار آزاد بسيار كم است. براي مثال اگر قيمت 
تاير درجه يك چيني در سامانه حدود 15 ميليون )يك 
جفت تاير در آذرماه 1401( اس��ت، در بازار نيز نرخ آن 
به همين صورت است. در بخش تايرهاي توليد داخل، 
به دليل آنكه يارانه هاي متفاوتي كه به توليدكننده اعطا 
مي شود، قيمت تمام شده براي يك جفت حدود 8 الي 9 
ميليون تومان در سال 1401 است؛ اما با توجه به اختالف 
قيمت آن با تايرهاي خارجي، قيمت آن در بازار حدود 
13 الي 14 ميليون تومان است.  بنابراين به نظر مي رسد 
توليدكنندگان هنوز توانايي تامين تمام تقاضاي تاير در 
كشور را ندارند و تايرهاي وارداتي به عنوان رهبر بازار در 
حال تامين اين بخش از نياز رانندگان هستند و ميزان 
قابل توجه اختالف قيمت نيز به همين دليل است. در 
حال حاضر تنها كارخانه تايرسازي بارز به توليد تايرهاي 
بخش س��نگين ناوگان حمل ونقل مي پردازد. حمايت 
بيشتر دولت از توليد اين قبيل تايرها از طريق طرح هاي 
توسعهاي شركت هاي توليدي براي راه اندازي خط توليد 
كه زيرساختهاي آن در اكثر شركت ها آماده مي باشد، 
مي تواند دست كم ۲0 درصد نياز كشور را تامين نمايد. 
در صورت افزايش توليد داخلي اين محصول، سهم تاير 
سنگين واردات در بازار به حداقل خواهد رسيد كه اين 
امر از طريق حمايت دولت در س��رمايه گذاري در توليد 
اين صنعت و در گام آخر حتي صادرات اين محصول و 
ارزآوري حاصل از آن امكان پذير خواهد بود. به ويژه كه 
بسياري از مشكالت اين صنعت ناشي از عدم   ارزآوري 
براي حل مشكالت بخش تامين ارز واردات و در نهايت 
رسيدن به قيمت تعادلي مي باشد.  از طرفي در ناوگان 
حمل ونقل عمومي اعم از كامي��ون )مخصوصا حمل 
كاالهاي خطرناك و س��وخت( و اتوبوس، كيفيت تاير 
براي رانندگان بسيار مهم است. البته برخي از تايرسازان 
ايراني، مشكالت كيفيتي توليدات خود را پذيرفته اند 
و خط توليد تايرهاي چين��ي را راه اندازي كرده اند. اما 
براي كاميون داران، اولويت با تاير اروپايي و سپس كره اي 
است. گزينه س��وم آنها نيز تاير هاي چيني خواهد بود، 
اماباز همين تاير هاي چيني و ايراني، ترجيح كاميون داران 
با تايرهاي چيني است. مي توان گفت بخشي از اين تغيير 
س��ليقه به دليل تغيير الگوي تقاضا ي مصرفكنندگان 
تايرهاي س��نگين از تايرهاي راديال به سمت تايرهاي 
باياس )۲( به دليل مس��ائل ايمني، امنيتي و كيفيتي 
بهتر بوده است، بنابراين توليدكنندگان داخلي بايد به 
اين تغيير الگوي تقاضا و سليقه مصرفكنندگان پاسخ 
دهند. از آنجايي كه حلقه واردات در زنجيره ارزش تامين 
تاير ناوگان سنگين از اهميت بااليي برخوردار است و از 
طرفي ميزان توليد داخلي اين محصول در ۷ ماهه اول 
سال 1401 نسبت به ۷ ماهه اول سال 1400 به ميزان 
13% كاهش يافته و اثر افزايش نرخ ارز بر قيمت تايرهاي 
واردات��ي در برابر اهرم كاهش تعرف��ه وارداتي از 5% در 
س��ال 1400 به 4% در سال 1401 كاهش يافته است، 
پيشنهاد مي شود نرخ تعرفه واردات تاير سنگين تا پايان 
سال 1401 در همان سطح 4% حفظ شده و از كاهش 
مجدد آن خودداري شود. زيرا با توجه به اينكه محاسبات 
ارزش افزوده تايرهاي وارداتي بر اس��اس ن��رخ ارز آزاد 
محاسبه مي شود، كاهش تعرفه واردات با افزايش هزينه 
تمام شده تاير همراه خواهد بود. در واقع با وجود كاهش 
تعرفه واردات تاير به سبب افزايش چند برابري نرخ ارز در 
محاسبات گمركي قطعا قيمت تايرهاي سواري و سنگين 
افزايش مجدد چش��مگيري خواهد يافت.  همچنين 
تاكنون بيشترين س��هم واردات تاير سنگين از طريق 
شركت هاي بازرگاني كه داراي مجوز نمايندگي هستند، 
صورت مي گرفت. اما با توجه به تقاضاي رانندگان و نبود 
تايرسنگين به ميزان كافي در كشور، پيشنهاد مي شود 
دولت واردات تاير سنگين را براي همه تجار و بازرگاناني 
كه تمايل به واردات دارند، آزاد كند. اين امر به متعادل نگه 

داشتن عرضه و تقاضا و تنظيم بازار كمك خواهد نمود.
پاورقي

1- شبکه تحليلی صنعت حمل و نقل، فروردين 1401
۲- در حال حاضر بخش عمده توليدات تاير سنگين در 

کشور از نوع باياس است.

كاهش 7  برابري مصرف سوخت 
با توسعه ريل

وزير راه و شهرس��ازي گفت: كش��ورها مجبور هستند 
مسير ايران را براي حمل بار انتخاب كنند و ما بايد از اين 
موقعيت خدادادي استفاده كنيم تا با سرمايه گذاري در 
بخش ريلي هم توسعه اقتصادي رخ دهد و هم در داخل 
تا ۷ برابر مصرف انرژي را كاهش دهيم. به گزارش ايرنا، 
مهرداد بذرپاش مراس��م س��ومين مرحله ورود ناوگان 
جديد ريلي در سال 1401، اظهار كرد: زحمت كشان 
راه آه��ن در نزد مردم داراي احترام هس��تند و اين يك 
سرمايه اجتماعي است. وي با اشاره به سهم صنعت ريلي 
در توسعه كشور افزود: صنعتي ريلي در صدر پيشراني 
اقتصادي قرار دارد و نمي توان از پيشرفت سخن گفت و 
صنعت حمل و نقل به خصوص ريلي را ناديده گرفت.نام 
يك كشور را ببريد كه پيشرفته است، اما صنعت حمل 
و نقل عقب مانده دارد، چنين كشوري نداريم. بذرپاش 
بيان كرد: با اين قيمت سوخت و با اين وضع جاده ها چقدر 
مي توانيم روي حمل و نقل حساب كنيم؟ بنابراين يكي 
از جهت گيري هاي اصلي اين اس��ت كه تا مي توانيم به 
سمت توسعه حمل و نقل ريلي حركت كنيم. اين مهم 
هم با بخشنامه و دس��تور امكان پذير نيست. وي ادامه 
داد: انباش��ت عقب ماندگي در حوزه ريل در 10 س��ال 
اخير داريم. يكي از داليل كاهش س��رمايه گذاري بوده 
است. سياست ما ارتقاي انگيزه در بخش خصوصي براي 
شيفت برنامه ها به بخش ريلي است. وزير راه و شهرسازي 
گفت: كاهش قيمت تمام شده و رقابت پذير كردن كاال و 
خدمت هم مهم است تا سرمايه گذار به سمت ريل بيايد. 
بذرپاش اضافه كرد: اگر مكانيزم هاي تشويقي تقويت شد 
با سيل سرمايه گذاري خصوصي در ريل مواجه مي شويم. 
همه مجبور هستند مسير ايران را براي حمل بار انتخاب 
كنند و ما بايد از اين موقعيت خدادادي استفاده كنيم. 
سرمايه گذاري در بخش ريلي تا ۷ برابر كاهش مصرف 
انرژي را در پي خواهد داش��ت. وي تاكيد كرد: اولويت 
اصلي بنده در بخش حمل و نقل »ريل« است، هم قدرت 
سياسي و هم قدرت اقتصادي و ارتقاي ثروت ملي از مسير 
ريل و ترانزيت مي گذرد. وزير راه و شهرسازي با اشاره به 
خصوصيت مردم پايه بودن صنعت حمل و نقل گفت: به 
مديران بخش ريلي و هوايي تاكيد كردم براي تاخيرات 
از مردم عذرخواهي كنند. مردم اليق خدمت بيشتر از 
اين هستند و از اين بيشتر كاستي ها را نمي پذيرند. بر 
اساس اين گزارش، در سومين مراسم مرحله نوسازي 
و ورود ن��اوگان جديد ريلي تع��داد 4۲8  ناوگان  جديد 
از جمله 405 عدد ناوگان )ن��و( به ارزش 918 ميليارد 
تومان و 9 لوكومتيو جديد به ارزش 500 ميليارد تومان 
و 3 لوكومتيو بازسازي شده به ارزش 90 ميليارد تومان و 
11 واگن مسافربري بازسازي شده به ارزش 110 ميليارد 

تومان به ناوگان ريلي اضافه شد.

آقاي وزير  شعار ندهيد
اينكه ش��ما هم بخواهيد با اين جمله مسووليت هاي 
ديگر خود را توجيه كنيد، كار پسنديده اي نيست، مثل 
رييس دولتي كه مي گفت همه چيز به وفور در فروشگاه ها 
پيدا مي ش��ود، اين ميان اما چيزي كه اصال مد نظر قرار 
نمي گرفت مساله توان خريد مردم بود. سوال ديگر شما 
به عنوان وزير بهداش��ت هيچ آماري از بيماراني كه به 
دليل افزايش ميزان هزينه هاي درماني خود از چرخه 
درمان خارج ش��ده اند داريد؟ شما مسووليت داريد به 
تمام اين كمبودها، افزايش قيمت ها و نبودها پاسخ دهيد 
و اينكه داروخانه ها مملو از دارو اس��ت نمي تواند پاسخ 
مناسبي براي مردمي باشد كه اين روزها با انواع و اقسام 
مشكالت اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند و در اين 
ميان افزايش قيمت داروها را هم بايد تحمل كنند. مساله 
اينجاست كه يك حلقه مفقوده اين ميان است، يا كساني 
كه به عنوان معاونان و ديگر رده هاي شغلي براي شما كار 
مي كنند، آمارهاي درست را در اختيارتان نمي گذارند، 
يا اصال اعتقادي به كارهاي ميداني و سركشي هاي الزم 
به بخش هاي مختلف دارويي و درماني ندارند و در نهايت 
آماري كه به دست شما مي رسد، پر از ايراد است و باعث 
اظهارنظرهاي اينچنين مي شود، يا اينكه شما هم مانند 
بسياري از مسووالن بنا بر اين گذاشته ايد كه با شعار دادن 
زمان بخريد و منتظر معجزه اي باشيد تا شايد مبتاليان 
به آنفلوآنزا شمارش كم شود و اوضاع دارويي و درماني 
كشور كه از نظر شما شرايط كنوني اش فقط به خاطر بروز 
زود هنگام آنفلوآنزا بوده به وضعيت عادي بازگردد. وگرنه 
آن چيزي كه عيان است مشكالتي است بس ريشه اي تر 
و عميق تر در حوزه دارو و درمان كش��ور. مشكالتي كه 
از بخش توليد دارو شروع مي ش��ود تا بخش واردات و... 
مس��اله اي كه بيش از همه ريش��ه در اقتصاد بيمار اين 
روزها دارد و البته عدم تحقق وعده هايي كه دولت هنگام 
حذف ارز ترجيحي دارو داده بود. در نهايت اينكه آقاي 
وزير بهداشت ش��عار ندهيد، دست به كار شويد و براي 
رفع مشكالت آستين باال بزنيد، با اين شعارها نمي توانيد 

مشكالت حوزه دارو و درمان را حل و فصل كنيد.

عضوشورايشهر:فاميلهايسببيونسبيدرشهرداريدخالتميكنند

مديرانباتجربهازشهرداريتهرانكوچميكنند

صنعتساختماندرنيمهاولسال1.6درصدافتكرد

خزان »ساخت وساز« در بهار »انبوه سازي دولتي«
مجيد اعزازي|

داده هاي رسمي از رشد اقتصاد ايران طي شش ماهه 
نخست سال جاري حاكي از افت 1.6 درصدي صنعت 
ساختمان نس��بت به دوره مشابه سال قبل است. اين 
رشد منفي در ش��رايطي رقم خورده است كه كليت 
اقتصاد در نيمه نخس��ت سال جاري با احتساب نفت 
رش��د مثبت 3.3 درصد و بدون احتس��اب نفت رشد 
مثب��ت 3.4 درصد را ثبت كرده اس��ت. ب��ه گزارش 
»تعادل« به نقل از مركز آمار ايران، صنعت ساختمان 
در حالي در نيمه نخست سال جاري رشد منفي 1.6 
درصدي را ثبت كرده اس��ت كه اين صنعت در نيمه 
نخست سال 1400 رش��د مثبت 3.9 درصد را ثبت 
كرده بود. در اين ميان، نكته قابل توجه در روند رشد 
صنعت س��اختمان طي يك س��ال و نيم گذشته اين 
اس��ت كه از بهار 1400 به بعد، ركوردهاي مربوط به 
اين صنعت روندي كامال نزولي را در پيش گرفته است. 
اين در حالي است كه مهم ترين وعده دولت جديد كه 
از نيمه تابستان س��ال گذشته بر سر كار آمد، ساخت 
4 ميليون مس��كن در 4 سال بود و انتظار مي رفت كه 
صنعت ساختمان بيش از ميزان ثبت شده در بهار سال 
گذشته رشد داشته باشد. بر اساس گزارش مركز آمار 
ايران، صنعت ساختمان در بهار سال 1400 رشد 15.3 

درصدي را تجربه كرده اس��ت. در آن زمان، مذاكرات 
هسته اي وين در جريان بود و به همين دليل چشم انداز 
مثبتي پيش روي اقتصاد ايران و به ويژه ساخت و ساز 
ترسيم مي شد. اين رشد قابل توجه اما در پايان نيمه 
نخست سال گذشته به 8.1 درصد رسيد و در پايان 9 
ماهه اول س��ال به 6.8 درصد و در پايان سال گذشته 
نيز به 3.9 درصد افت كرد. رشد صنعت ساختمان اما 
بهار سال جاري را با نااميدي فزاينده اي آغاز كرده 
است به گونه اي كه رشد منفي 3.9 درصد را تجربه 
كرده اس��ت و در پايان نيمه نخست سال اما به نظر 
مي رس��د قدري از اين افت فعاليت ها كاسته شده و 
ميزان رش��د به منفي 1.6 درصد بالغ شده است. بر 
اساس اين گزارش، ارزش ريالي رشد يا همان توليد 
ناخالص داخلي صنعت ساختمان بر اساس سال پايه 
1390، در پايان سال 1398 بالغ بر ۲4 هزار و 8۲1 
ميليارد تومان، در پايان سال 1399 بالغ بر ۲6 هزار 
و 390 ميليارد تومان، در پايان سال 1400 بالغ بر 

۲۷ هزار و 4۲9 ميليارد تومان بوده است.

   اثر بي ثباتي هاي اقتصادي بر بازار مسكن 
همانطور كه تازه ترين آمارهاي رس��مي از روند رشد 
صنعت ساختمان طي يك سال و نيم گذشته حكايت 

مي كند، با تش��ديد عدم اطمينان ها و بي ثباتي هاي 
اقتصاد كالن، رش��د اين صنعت بر خالف اس��تارت 
ابرپروژه مسكن سازي دولتي، روندي نزولي و منفي در 
پيش گرفته است. اين همه در حالي است كه در بازار 
معامالتي مسكن نيز تحت تاثير همين بي ثباتي ها، 
قيمت مسكن به شدت افزايش يافته است. اين رشد 
قيمت ها نيز به جاي تحريك و تشويق سرمايه گذاران 
براي ساخت و ساز بيشتر، آنها را از بازار مسكن فراري 
داده است. در همين رابطه، فرشيد پورحاجت، عضو 
هيات مديره كانون انبوه سازان اظهار كرد: بازار مسكن 
بخشي از اقتصاد كالن كشور است و نمي توان انتظار 
داشت كه نوسان و بي ثباتي در اقتصاد كالن كشور رخ 

دهد اما بازار مسكن از آن تاثير نپذيرد و بي بهره باشد.
او در گفت وگو با ايسنا افزود: همواره نرخ دالر در تعيين 
مسير بازارهاي موازي از جمله بازار مسكن بازيگر اصلي 
بوده و اس��ت و در اين زمينه بايد بپذيريم كه مردم به 
اين شناخت رسيده اند كه هر زمان دالر رشد مي كند 
براي حفظ دارايي و جلوگيري از كاهش سرمايه خود 
به بازارهاي سرمايه اي ورود مي كنند. عضو هيات مديره 
كانون انبوه سازان با بيان اينكه عرضه و تقاضا يكي از 

مولفه هاي بسيار مهم اقتصادي در كشور است، گفت: 
وقتي در بازار مسكن به تعداد مورد نياز، توليد مسكن 
انجام نمي شود، نمي توان انتظار داشت تقاضايي وجود 
نداشته باشد و اين مساله خود در روند رشد قيمت ها 
بسيار اثرگذار اس��ت. پورحاجت عنوان كرد: در طي 
يكسال گذشته مردم دايما منتظر اين بودند تا دولت 
برنامه مشخصي براي توليد مسكن ارايه دهد اما بايد 
گفت كه اكنون نوعي بي اطميناني حتي نس��بت به 
مس��كن دولتي در ميان مردم به وجود آمده است كه 
اين امر اثرات رواني خود بر بازار مس��كن را مي گذارد. 
وي ادامه داد: اينكه مردم نسبت به تامين مسكن اميد 
چنداني نداشته باشند باعث ش��ده تا عده اي در بازار 
ورود و نسبت به تامين مسكن مصرفي يا سرمايه اي 
اقدام كنند. عضو هيات مديره كانون انبوه سازان گفت: 
افزايش قيمت دالر، نوسانات اقتصادي و تالش براي 
حفظ سرمايه هاي شخصي از مهم ترين عواملي است 
كه در مدت اخير بر رش��د قيمت مسكن اثرگذار بوده 
است. همچنين در اين زمينه نبايد از عدم توليد كافي 
مسكن در كشور نيز چشم پوشي كرد زيرا اين مساله نيز 

نقشي بسيار اساسي در افزايش قيمت ها دارد.

آقای مصطفی رشيدی رس�تمی فرزند محمود، درخواست رسيدگی به قولنامه ی عادی 
خود و صدور س�ند مالکيت را از پالک 60 اصلی ترکپان واقع در بخش 13 کرمانشاه } که از 
مالکين اوليه ی پالک 60 اصلی ترکپان خریداری نموده{ تقدیم اداره ی ثبت اسناد وامالک 
شهرس�تان جوانرود نموده است و پرونده ای ، تحت کالس�ه ی 50 سال 1401  تشکيل و به 
هيأت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هيأت موضوع قانون مذکور، پس از رسيدگی، برابر 
رأی ش�ماره ی  140160316007000408 مورخ 1401/8/29 حکم به صدور س�ند مالکيت 
ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی ، به مساحت 16412.58 مترمربع به نام آقای مصطفی 
رشيدی رستمی فرزند محمود صادر نموده اس�ت و نام مالکين اوليه ی پالک مزبور، آقای 

محمود رشيدی رستمی و خانم طوبی رستمی می باشد.
لذا؛ مراتب، در دو نوبت ، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه؛ شخص یا اشخاصی، 
نسبت به مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، به مدت دو ماه، 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسليم نمایند تا به دادگاه اسال گردد. معترض، باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض،مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدوگواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد.بدیهی است؛ پس از انقضاء مدت مقرر، 
اداره ی ثبت برابر مقررات، سند مالکيت مورد تقاضا را به نام آقای مصطفی رشيدی رستمي فرزند 
محمود صادر خواهد نمود.صدور سند مالکيت، مانع از مراجعه ی متضرر احتمالی به دادگاه نيست.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/30

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شهریار خدری - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود 

آقای مصطفی رشيدی رستمی فرزند محمود، درخواست رسيدگی به قولنامه ی عادی خود و 
صدور سند مالکيت را از پالک 60 اصلی ترکپان واقع در بخش 13 کرمانشاه } که از مالکين اوليه ی 
پالک 60 اصلی ترکپان خریداری نموده{ تقدیم اداره ی ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود 
نموده است و پرونده ای ، تحت کالسه ی 51 سال1401 تشکيل و به هيأت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هيأت موضوع قانون مذکور، پس از رسيدگی، برابررأی شماره ی 140160316007000410 
مورخ 1401/8/29 حکم به صدور سند مالکيت ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی ، به مساحت 
8412.4 مترمربع به نام آقای مصطفی رش�يدی رستمی فرزند محمود صادر نموده است و نام 

مالکين اوليه ی پالک مزبور، آقای محمود رشيدی رستمی و خانم طوبی رستمی می باشد.
لذا؛ مراتب، در دو نوبت ، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه؛ شخص یا اشخاصی، 
نس�بت به مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، به مدت دو 
ماه ، اعتراض خود را کتبًا به این اداره تس�ليم نمایند تا به دادگاه ارس�ال گردد. معترض، باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد.بدیهی اس�ت؛ پس از 
انقضاء مدت مقرر، اداره ی ثبت برابر مقررات، سند مالکيت مورد تقاضا را به نام آقای مصطفی 
رشيدی رستمي فرزند محمود صادر خواهد نمود.صدور سند مالکيت، مانع از مراجعه ی متضرر 

احتمالی به دادگاه نيست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/30

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – شهریار خدری



بيت كوي��ن در اي��ن ماه ب��ا خطر كاهش بيش��تر به 
پايين ترين حد خود سقوط كرد و حاال مجموع ارزش 
بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۸۱۰.۲۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود، با وجود اين يك تحليلگر 
عقيده دارد كه ب��ازار ارزهاي ديجيتال پس از تجربه 
روند نزولي در بيش از يك س��ال گذش��ته، احتمااًل 
اكنون وارد دوره  اي كم نوسان و طوالني خواهد شد. 
با اين حال، ديگران برخالف نظر او فكر مي كنند كه 
بهبود شرايط اقتصاد كالن در ماه هاي آينده ، احتمااًل 
منجر به بازگشت سرمايه و بازيابي قيمت ها مي شود.

ب��ا ادامه روند كاهش��ي ارزش س��هام، بيت كوين به 
پايين ترين سطح خود در سه هفته اخير سقوط كرد؛ 
بزرگ ترين ارز ديجيتال در روز سه شنبه با ۱.۹ درصد 
كاهش به ۱۶هزار و ۲۷۷ دالر رس��يد كه پايين ترين 
سطح از ۲۹ نوامبر است. كيتي استاكتون، بنيانگذار 
ش��ركت فيرليد اس��تراتژيز گفت: »انتظار داريم در 
هفته هاي آينده، پس از آزمايش ناموفق س��طوح در 
محدوده ۱۷هزار تا ۱۸هزار دالر، پايين ترين س��طح 
نوامبر، نزديك به ۱۵هزار و۶۰۰ دالر، دوباره آزمايش 
ش��ود و در نهايت بيت كوين به پايين ترين س��طح و 
افزايش ريس��ك براي حمايت بلندمدت نزديك به 
۱۳هزار و ۹۰۰ دالر برس��د.« ارزه��اي رمزپايه پس 
از رس��يدن به باالترين ركورد در اواخر سال گذشته، 
س��ال ۲۰۲۲ سختي را پشت سر گذاشتند كه تحت 
تاثير همه چيز از تشديد سياست فدرال رزرو گرفته 
تا انفجار اكوسيس��تم ترا/لونا، صندوق هاي تاميني 
Three Arrows Capital و صرافي اف تي ايكس 
قرار گرفتند. آنها چند سالي است كه ارتباط زيادي با 
سهام اياالت متحده دارند كه شان فارل، استراتژيست 
دارايي ديجيت��ال فاند اس��ترت )Fundstrat( در 
يادداش��تي نوش��ت: »اين موارد دليلي براي كاهش 
ارزه��اي ديجيتال در روز دوش��نبه ب��ود.« به گفته 
صرافي بيتفينك��س، معامله گران همچنين ممكن 
است نيازمند مراقبت از موقعيت هايي باشند كه در 
معامالت فصل تعطي��الت پيش مي آيد. تحليلگران 
صرافي بيتفينكس در گزارش��ي اظه��ار كردند: »با 
نزديك ش��دن به پايان سال، بس��ياري از شركت ها 
و معامله گ��ران اس��تراحت مي كنند اما ب��ا توجه به 
كاهش حجم معامالت و نقدينگي، كاهش س��رعت 
در فعاليت هاي تجاري خطر نوسانات بيشتري پيش 
روي خواهد ب��ود.« اين موض��وع در بازه هاي زماني 
پايين تر مشهود است حتي اگر قيمت بازه زماني باالتر 

در محدوده ۱۶هزار تا ۱۸هزار دالر باشد.

   آيا شاهد بازيابي سريع خواهيم بود؟
يك تحليلگر عقيده دارد كه بازار ارزهاي ديجيتال 
پس از تجربه روند نزولي در بيش از يك سال گذشته، 
احتمااًل اكن��ون وارد دوره  اي كم نوس��ان و طوالني 
خواهد شد. با اين حال، ديگران برخالف نظر او فكر 
مي كنند كه بهبود شرايط اقتصاد كالن در ماه هاي 

آينده ، احتمااًل منجر به بازگش��ت سرمايه و بازيابي 
قيمت ها مي ش��ود. تحليلگري با نام مس��تعار كلد 
بالِدد شيلر در ۱۸ دس��امبر )۲۷ آذر(، بازار فعلي را 
با آخرين چرخه نزولي در سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 
مقايسه كرده اس��ت. در اين دوران، بازار پس از يك 
حركت نزولي س��ريع، به مدت ح��دود ۱۸ ماه وارد 
وضعيت سكون به ش��كل معامالت رنج با نوسانات 
بس��يار كم ش��د. اين تحليلگر عقي��ده دارد كه اگر 
تاريخ از الگويي مش��ابه پيروي كند، ممكن اس��ت 
اين اتفاق با ادامه يافتن زمستان ارزهاي ديجيتال تا 
سال۲۰۲۴ دوباره رخ دهد. با اين حال، ديدگاه هاي 
ديگري وجود دارد كه پيش بيني مي كنند ش��رايط 
بازار ارزهاي ديجيتال، سريع تر بهبود خواهد يافت. 
كاميكاز اي تي اچ، تحليلگر ديفاي، گفته مقايسه بازار 
كنوني با بازارهاي قبل از تابس��تان ديفاي )۲۰۲۰( 
بي معني اس��ت. او در اين باره گفته است: زمستان 
ارزهاي ديجيتال يك يا دو سال ديگر ادامه نخواهد 
يافت. بسته به اينكه با چه سرعتي به كف كالن بازار 
مي رسيم، نهايتًا چند ماه طول خواهد كشيد. او ادامه 
داد كه هر شركت مالي س��نتي در حال آماده شدن 
براي ارايه خدم��ات ارزهاي ديجيتال اس��ت و اين 
دارايي ها هم اكنون موارد اس��تفاده زيادي دارند كه 
بيش��تر آنها بر پايه ش��بكه اتريوم هستند. كاميكاز 
اي تي اچ افزود: س��ال هاي ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ سومين 
چرخ��ه بازار ارزه��اي ديجيتال نبودن��د؛ اين دوره 
در واق��ع اولين چرخه ارزه��اي ديجيتاِل مبتني بر 
كاربردهاي واقعي بود. جدا از موارد استفاده، وضعيت 
اقتصاد كالن نيز عاملي تأثيرگ��ذار بر بازار ارزهاي 
ديجيتال است. بعيد است س��رمايه گذاران خرد تا 
زماني كه پول نقد اضافي براي سرمايه گذاري داشته 
باشند به بازار بازگردند. تا زماني كه تورم تحت كنترل 
نباش��د و هزينه قبوض انرژي، آب و برق و خانوار به 
س��طوحي معقول برنگردد، بعيد اس��ت اين اتفاق 

بيفتد. احتمااًل، بازار رنج كنوني بدون هيچ بريك اوت 
واقعي اي در بيشتر سال آينده ادامه خواهد داشت. 
به نظر مي رسد كه پس از سقوط ۷۳درصدي از اوج 
قيمت، ديگر به كف بازار رسيده ايم. البته، اين اتفاق 
لزومًا به اين معني نيست كه ديگر فروش حاصل از 
ترس ديگ��ري را تجربه نخواهيم كرد. وضعيت بازار 
ارزهاي ديجيت��ال در ابتداي اين هفت��ه ثابت بوده 
و فعاليت بس��يار اندكي داش��ت. ارزش كل بازار با 
شروع ساعات هاي معامالتي بازارهاي آسيا در صبح 
دوشنبه به ۸۴۰ميليارد دالر رسيد كه بسيار نزديك 
به كف چرخه در ماه گذش��ته است. طبق اطالعات 
كوين گيكو، قيمت بي��ت كوين به حدود ۱۶٬۷۳۰ 
دالر كاهش يافته است، در حالي كه قيمت اتريوم در 

محدوده ۱٬۱۸۰ دالري در نوسان است.

   3  فرصت بزرگ ارزهاي ديجيتال
در سال ۲۰۲3 

از س��وي ديگ��ر ويتالي��ك بوتري��ن، يك��ي از 
تأثيرگذارترين چهره هاي فع��ال در صنعت بالك 
چين، معتقد اس��ت هنوز فرصت هاي زيادي براي 
ايجاد ن��وآوري در اي��ن بخش وجود دارد. ش��ايد 
پيش��نهادهاي بنيان گذار اتريوم كمي بلندپروازانه 
ب��ه نظر بياي��د، اما همگ��ي آنه��ا در نهايت هدفي 
جز گس��ترش پذيرش ارزهاي ديجيت��ال ندارند. 
ويتالي��ك بوترين در مصاحبه اي ب��ا ديويد هافمن 
يك��ي از مالكان رس��انه بنك ِلس چش��م انداز خود 
از صنع��ت ارزهاي ديجيتال در س��ال ۲۰۲۳ را به 
اش��تراك گذاش��ت. او به نگراني هاي مطرح ش��ده 
هافم��ن در مورد پاي��ان موج پذي��رش برنامه هاي 
غيرمتمركز و فرصت كمتر توس��عه دهندگان براي 
ورود به صنعت و س��اخت برنامه هاي جديد پاسخ 
داد. بوترين به نوعي از پاس��خ دادن به يكي سواالت 
هافمن درباره آينده نامعلوم فضاي ارزهاي ديجيتال 

طفره رفت، اما اين پيش��نهاد را مطرح كرد كه بايد 
پيشرفت هاي بيش��تري در زيرساخت كيف ها پول 
ايجاد ش��ود تا اس��تفاده از ارزهاي ديجيتال براي 
مردم عادي آسان تر و اطمينان حاصل شود كه اين 
بخش مي تواند م��ورد پذيرش ميلياردها كاربر قرار 
گيرد. بنيان گ��ذار اتريوم گفت: اگ��ر بتوانيد كيف 
پولي بس��ازيد كه ي��ك ميليارد نفر از آن اس��تفاده 
كنند، يك فرصت ب��زرگ خواهد بود. بوترين گفته 
اس��ت كه ايجاد يك اس��تيبل كوين مقاوم در برابر 
ابرتورم و قابل دس��ترس در سطح جهاني كه بتواند 
در هر ش��رايطي مقاومت كند، چه در سطح بالك 
چين و چه در سطح اقتصاد كالن، انقالبي براي اين 
صنع��ت خواهد بود. او در اين باره گفته اس��ت: اگر 
بتوانيد استيبل كويني بسازيد كه واقعًا بتواند از هر 
چيزي از جمله ابرتورم دالر امريكا جان سالم به در 
ببرد؛ اگر بتوانيد چيزي بس��ازيد كه براي هركسي 
كه در آن موقعيت قرار مي گيرد مانند يك راه نجات 
باش��د، يك موفقيت بزرگ خواهد بود. با اين حال، 
بوترين هيچ را ه حل فني درباره چگونگي دستيابي 
به اين امر ارايه نكرد. در نهايت، بوترين گفت هرگونه 
پيشرفت فني كه به اتريوم در سلب قدرت انحصاري 
فيس بوك، گوگل، توييتر و ساير پلتفرم ها متمركز 
در بح��ث ورود )Login( به حس��اب هاي كاربري 
كمك كند، اين ش��بكه را قادر مي س��ازد تا تسلط 
بيشتري بر روي بازار برنامه هاي مبتني بر اينترنت 
كس��ب كند. هم بنيان گ��ذار اتري��وم مي گويد: اگر 
بتوانيد با اتريوم وارد حس��اب كاربري خود شويد و 
فيس بوك و گوگل و توييتر را به عنوان اربابان ورود 
به اينترنت كنار بگذاريد، خود فرصت بزرگي خواهد 
بود، درس��ت است؟ با اين همه، بوترين خاطرنشان 
كرد رقابت فزاينده و بلوغ بازار باعث ش��ده است تا 
فرصت هاي كمتري براي پركردن شكاف هاي بازار 
به دست  آيد. به نظر مي رسد بنيان گذار اتريوم چند 
هفته گذشته را صرف به اشتراك گذاري آموخته ها 
و توصيه هاي خود در مورد ارزهاي ديجيتال كرده 
است؛ از جمله خوش بيني او نسبت به اين صنعت در 
سال هاي آينده. بوترين در ۵ دسامبر )۱۴  آذر( گفته 
بود كه هويت مبتني بر بالك چين، س��ازمان هاي 
خودگ��ردان غيرمتمرك��ز )DAO( و برنامه هاي 
كارب��ردي هيبريدي، او را در م��ورد آينده اتريوم و 
فناوري هاي غيرمتمركز هيجان زده مي كند. چند 
روز قبل از آن، در ۳ دس��امبر )۱۲ آذر(، بنيان گذار 
اتريوم بار ديگر بر لزوم داش��تن ديدگاه بلندمدت با 
تمركز بيش��تر بر روي پيش��رفت هاي  فني به جاي 
 ،FTX قيمت تأكيد كرد. پس از فروپاش��ي صرافي
بوترين در ۲۱ نوامبر )۳۰ آب��ان( به معامله گران و 
سرمايه گذاران توصيه كرد كه سطح نفوذ انساني را 
در نظر بگيرند كه مي توان روي يك پروتكل اعمال 
كرد و بيش��تر از انس��ان هاي به كدهاي باز و شفاف 

اعتماد كنند.
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اخراج هزاران كارمند
در شيائومي آغاز شد

شركت سازنده گوشي چيني شيائومي، اخراج كاركنان 
در واحدهاي متعدد تلفن هوشمند و خدمات اينترنتي 
خود را آغاز كرد تا ني��روي كار خود را حدود ۱۵ درصد 
تعديل كن��د. به گزارش ايس��نا، روزنامه هنگ كنگي 
»ساوت چاينا مورنينگ پست« در گزارشي به پست هاي 
ارسال شده در شبكه هاي اجتماعي چيني اشاره كرد 
و نوشت: پلت فرم هاي شبكه اجتماعي چين از جمله 
ويبو، شيائوهونگشو و ميامي از پست هايي درباره اخراج 
كارمندان توسط شيائومي، لبريز شده است. شيائومي 
تا ۳۰ سپتامبر، ۳۵ هزار و ۳۱۴ كارمند داشت كه بيش 
از ۳۲ هزار نفر آنها در س��رزمين اصلي چين هستند و 
تصميم اخير اين شركت شامل حال هزاران كارمندي 
مي شود كه بس��ياري از آنها در زمان آغاز استخدام در 
دسامبر گذشته، به اين شركت پيوسته بودند. بر اساس 
گزارش رويترز، شيائومي در نوامبر، كاهش ۹.۷ درصدي 
درآمدش در س��ه ماهه سوم را گزارش كرد كه ناشي از 
محدوديت هاي كوويد در چين و افت تقاضاي مصرفي 
بود. درآمد اين شركت از فروش تلفن هاي هوشمند كه 
حدود ۶۰ درصد از كل فروش را تش��كيل مي دهد، بر 

مبناي سال به سال، ۱۱ درصد سقوط كرده بود.

ممنوعيت تيك تاك به
اليحه بودجه امريكا اضافه شد

قانونگذاران امريكايي، پيش��نهاد ممنوعيت استفاده 
كارمندان دولت فدرال از تيك تاك در دس��تگاه هاي 
متعلق ب��ه دول��ت را در اليحه بودج��ه گنجاندند. به 
گزارش ايسنا، سناي امريكا هفته گذشته به اتفاق آرا، به 
اليحه ممنوعيت استفاده از اپليكيشن اشتراك گذاري 
ويديوئي تي��ك تاك در همه تلفن ها و دس��تگاه هاي 
دولت فدرال امريكا كه حامي اصل��ي آن جاش هالي، 
س��ناتور جمهوري خواه از ايالت ميزوري بود، راي داد. 
اين اقدام، منعكس كننده نگراني هاي سياستمداران 
امريكايي نسبت به احتمال استفاده تيك تاك و بايت 
دنس )شركت مادر اين اپليكيشن( از اطالعاتي است كه 
كاربران امريكايي به اشتراك مي گذارند. اين ممنوعيت 
در اليحه تامين مالي دولت امريكا گنجانده شده است 
كه هفته جاري به راي گذاشته مي شود. اليحه مذكور 
به مديريت و بودجه كاخ سفيد ۶۰ روز فرصت مي دهد 
تا استانداردها و دستورالعمل هايي را براي سازمان هاي 
اجرايي تهيه ك��رده و آنها را ملزم كند تي��ك تاك را از 
دستگاه هاي فدرال حذف كنند. پيشنهاد مذكور هفته 
گذش��ته مورد حمايت نانسي پلوسي، رييس مجلس 
نمايندگان و كوين مك كارتي، رهبر جمهوري خواهان 
مجلس قرار گرفته بود. بسياري از سازمان هاي فدرال از 
جمله كاخ سفيد و وزارتخانه هاي امنيت داخلي و خارجه، 
استفاده از تيك تاك در دستگاه هاي متعلق به دولت را 
ممنوع كرده اند. در مجموع، ۱۹ ايالت از ۵۰ ايالت امريكا، 
تاكنون دسترسي به تيك تاك از رايانه ها و تلفن هاي 
همراه متعلق به دولت را به صورت جزئي يا كامل ممنوع 
كرده اند. اكثر ممنوعيت ها عليه تيك تاك، طي دو هفته 
گذشته اعالم شده است. تيك تاك در بيانيه اي اعالم 
كرد از اينكه ايالت هاي بسياري به باند سياسي براي 
اجراي سياست هايي پيوستند كه بر مبناي ادعاهاي 
بي پايه و اساس درباره تيك تاك است كه هيچ ارتباطي 
به پيشبرد امنيت ملي امريكا ندارد، مايوس شده است.

ارزهاي ديجيتال در اين ماه با خطر كاهش بيشتر به پايين ترين حد خود سقوط كردند

بيت كوين در دوره اي كم نوسان، يا رو به صعود؟

وزير ارتباطات: توسعه رقيب ايراني اندرويد
تكليف شوراي عالي فضاي مجازي است

زارع پور بر تالش براي ايجاد زيرس��اخت هاي الزم جهت 
توسعه بومي ارتباطات و فناوري اطالعات تأكيد دارد. وزير 
ارتباطات در واكنش به فراخوان براي توسعه سيستم عاملي 
بومي گفت اين امر يكي از تكاليفي است كه شوراي عالي 
فضاي مجازي بر عهده اين وزارتخانه گذاش��ته اس��ت. 
عيس��ي زارع پور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: 
توليد سيستم عامل بومي يكي از تكاليفي است كه شوراي 
عالي فضاي مجازي در سند معماري شبكه ملي اطالعات 
بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته. در راستاي اجراي اين 
تكليف قانوني با استفاده از نخبگان كشور و شركت هاي 
دانش بنيان فعال در اين حوزه، قصد داريم اين تكليف را 
انجام دهيم. او با تأكيد بر تالش براي ايجاد زيرساخت هاي 
الزم براي توسعه بومي ارتباطات و فناوري اطالعات، گفت: 
ما به سمتي حركت مي كنيم كه بتوانيم زيرساخت هاي 

الزم براي توس��عه ارتباطات و فناوري اطالعات در كشور 
را به طور بومي داشته باشيم. همه كشورهاي پيشرفته به 
سمتي پيش مي روند كه بتوانند دارايي ديجيتال مخصوص 
به خود را داشته باشند. در حوزه تلفن همراه و سيستم عامل 
هم همكاران در معاونت فناوري وزارتخانه فراخواني داده اند 
تا ظرفيت هاي موجود در كشور را شناسايي و از آن براي 
توليد سيستم عامل بومي استفاده كنند. زارع پور در پاسخ به 
سوالي درباره تعداد داوطلباني كه تاكنون ثبت نام كرده اند، 
گفت هنوز آمار دقيقي وجود ندارد. طي فراخوان سه روز 
گذش��ته وزارت ارتباطات، از اشخاص حقيقي و حقوقي 
شامل شركت هاي خصوصي، غيردولتي و سازمان هاي 
مردم نهاد كه تا تاريخ بيستم دي ماه ۱۴۰۱ داراي حداقل 
يك سيس��تم عامل عملياتي نصب ش��ده روي گوشي 

هوشمند باشند، براي ارزيابي دعوت به عمل آمده است.

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

لذا  متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر این آگهي تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, 
پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به 

همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 لغایت ساعت 12 روز شنبه مورخ  1401/10/10 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ساعت 12 روز شنبه مورخ  1401/10/10  می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1401/10/11  روز یكشنبه راس ساعت 12 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.
http://www.babolcity.ir

آگهي مناقصه عمومی - )نوبت اول( – چاپ دوم

مهدي كیاني امیري
شهردار بابل

مدت اجرامبناي برآوردسپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه
ساخت ، رنگ آمیزي و نصب نرده بلوار 

شریعتي ، حدفاصل میدان شهید 
سلیماني و میدان شهید توحیدي 

فهرست بهاي ابنیه 16/119/958/477806/000/000
45 روزسال 1401

فرماندار قشم: 

ایرنا | محمد محمدحسيني گفت: پوشش ارتباطي 
 ۴G روستاي هنگام جديد از ساليان قبل به صورت
راه اندازي شده بود و مشكل ارتباطي مردم در خصوص 
مكالمه با راه اندازي دستگاه جديد در جزيره هنگام به 
صورت كامل برقرار شد. جزيره هنگام يكي از جزاير 
شهرستان قشم اس��ت كه در فاصله هزار و ۳۸۹ 
متري جنوب شرقي جزيره قشم، ۵۲ كيلومتري 
جزي��ره الرك ۸۱ كيلومت��ري بندرعباس و ۷۲ 

كيلومتري جزيره هرمز واقع شده است.

پوشش ارتباطي همراه اول 
در جزيره هنگام كامل شد

سومين دوره رقابت علمي كنز كه با حمايت همراه اول و 
توسط بنياد علم و فناوري مصطفي)ص( در حال برگزاري 
است، تمديد شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، س��ومين دوره رقابت علمي كنز 
)كاربرد دانش و انديشه براي جامعه( پس از برگزاري دو 
دوره و مشاركت بيش از ۱۰۰۰ نوآور از ۲۵ كشور جهان 
اسالم، اكنون با هدف گس��ترش همكاري، هم افزايي و 
همگراي��ي در حوزه علم م��درن و فناوري هاي جديد و 
همچنين بسترسازي رشد و شبكه سازي جوانان دانشمند 
جهان اس��الم و با حمايت هم��راه اول در حال برگزاري 
است. همراه اول در اين رويداد ۲ چالش فناورانه خود با 
عناوين »گسترش عدالت آموزشي از طريق فناوري« و 
»بازي هاي شناختي و درمان يا تشخيص بيماري به كمك 
بازي« را براي ارايه راهكارهاي احتمالي ارايه داده است. 

در اين رقابت، دانشجويان، مخترعان، پژوهشگران 
و اس��اتيد ج��وان زي��ر ۴۵ س��ال جهان اس��الم 
دس��تاوردهاي علمي و فناوري خ��ود اعم از ايده، 
مقاله، كتاب، اختراع و محص��والت جديد خود را 
به دبيرخانه رقابت ارس��ال ك��رده و پس از داوري 
طرح ها، از برگزيدگان ب��ا در نظر گرفتن هداياي 
نفيس ش��امل نش��ان طالي ۳۰ گرم��ي و امتياز 
ويژه فرص��ت تحقيقات��ي ب��ه ارزش ۲۰۰۰ دالر 
تقدير مي ش��ود. محققان جوان مي توانند در مرحله 
 تمدي��د، تا تاريخ ۲۳ دي ماه ۱۴۰۱ با ارس��ال يك ويدئو

 ۳ تا ۵ دقيقه اي از دستاوردهاي علمي و فناوري خود اعم 
از ايده، مقاله، كتاب، اختراع و محصوالت جديد در راستاي 
رفع مسائل مهم جهان اسالم در اين رقابت شركت كنند. 

حمايت مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول از رقابت علمي كنز

بيش از ش��ش ميليون و چهارصده��زار دانش آموز در 
روزهايي كه آموزش حضوري در مدارس تعطيل است به 
صورت غيرحضوري در شبكه شاد به آموزش خود ادامه 
مي  دهند. به گزارش ايسنا، بنابر آمار ثبت شده در شبكه 
شاد در روزهاي ۱۹ تا ۲۱ آذر كه فرايند آموزش مدارس در 
برخي از استان هاي كشور به دليل آلودگي هوا به صورت 
غيرحضوري برگزار شد، به طور ميانگين در هر روز بيش 
از شش ميليون و چهارصد هزار دانش آموز در شبكه شاد 
حضور داشته و آموزش خود را در اين بستر دنبال كردند. 
تعداد كاربران يكتا كه در ش��بكه شاد فعاليت داشته  اند 
بيش از ۹ ميليون نفر بوده و طبق آمار منتش��ر ش��ده، 
ميانگين حضور روزانه دانش آموزان مقطع ابتدايي بيش از 
سه ميليون و ۳۰۰ هزار، متوسطه اول بيش از يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار و متوسطه دوم بيش از يك ميليون و ۳۰۰ هزار 
دانش آموز بوده است. همچنين دانش آموزان و معلمان 
استان هاي خراسان رضوي، تهران، آذربايجان شرقي و 
خوزستان كه مشمول مصوبات كميته اضطرار آلودگي هوا 
بودند بيشترين حضور را در شبكه شاد داشتند كه بيانگر 
فعال بودن مدارس و كالس  هاي درسي در زمان آموزش 
غيرحضوري است. از سوي ديگر تعداد فايل  هاي جابه جا 
ش��ده نيز از ۲۰ ميلي��ون در روز ۱۸ آذر كه كالس هاي 
درسي در بيشتر مناطق ايران به صورت حضوري برگزار 
مي شد به بيش از ۴۰ ميليون فايل در روزهايي كه مدارس 
به داليل آلودگي هوا به صورت غيرحضوري برگزار شد، 
رسيد و ميانگين پيام  هاي مبادله شده از ۱۸ ميليون به 
نزديك ۳۰ ميليون پيام رس��يد كه اين آمار نيز نشانگر 

حضور فعال مدارس مختلف كشور در شبكه شاد است.

حضور بيش از ۶ ميليون 
دانش آموز در »شاد« در روزهاي 

تعطيلي آموزش حضوري
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تعادل|
متولي سازمان امور مالياتي ميزبان اتاق تهران بود. در اين 
نشست، »نوسان  نرخ ارز، تورم و سياست هاي مالياتي« 
به بحث گذاشته شد. مهم ترين رئوس درخواست فعاالن 
اقتصادي از متولي مالياتي كشور را مي توان در مواردي 
چون »ضرورت حذف علي الراس، وضع ماليات بر عايدي 
واقعي سرمايه، پيشنهاد تمديد يك ساله ارايه ضمانتنامه 
بانكي، واگذاري ماليات ستاني اصناف به خودشان، پذيرش 
اس��ناد مثبته شركت ها از سوي س��ازمان امور مالياتي، 
چالش كمبود نقدينگي و پرداخت ماليات در شركت هاي 
دارويي، تورم و لوكس ش��دن كاالها، ض��رورت اجراي 
صندوق هاي مكانيزه در صنوف، زيان واردكنندگان غالت 
با پرداخت ماليات، لزوم رسيدگي به اشتباهات مميزان 
مالياتي، درخواست تفكيك فعاالن اقتصادي خوشنام و 
در نهايت نگراني از فرار س��رمايه با اجراي اليحه اصالح 
ماليات هاي مستقيم« خالصه كرد. متولي مالياتي هم 
در پاسخ به انتقاد فعاالن اقتصادي، عنوان كرد كه رويكرد 
جديد سازمان امور مالياتي كاهش ميزان مراجعه حضوري 
مؤديان به ادارات امور مالياتي است، از همين رو، اپليكيشن 
ماليات  من طراحي و به زودي قابل ارايه به مؤديان خواهد 
بود تا از طري��ق آن، تمامي امور مالياتي را از طريق تلفن 
همراه خود انجام دهند. در نشس��ت رييس اتاق ايران 
به اظه��ارات ارزي رييس كل بان��ك مركزي واكنش 
نشان داد و از وجود ارز 5 نرخي در بازار به شدت انتقاد 
كرد. او در ادامه به بيان مشكالت ارزي صادركنندگان 
وتوليدكنندگان پرداخت وخواستار حل وفصل آنها شد. 

    ارز 5  نرخي در بازار 
نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني پايتخت در 
نشس��ت آذر ماه خود ميزبان رييس سازمان امور مالياتي 
بودند. فعاالن اقتصادي در اين نشس��ت به نقد و بررسي 

سياست هاي مالياتي و روش هاي اجرايي آن پرداختند. 
در اين نشست، رييس اتاق تهران مهم ترين بحث روز اقتصاد 
ايران را نوسان ها و بي ثباتي قيمت ارز عنوان كرد و گفت: در 
كمتر از سه ماه گذشته حدود 30 درصد انواع ارزها افزايش 
قيمت داش��ته اند كه در واقع به معناي كاهش ارزش پول 
ملي ماست. در اين مدت كمتر كسي از مسووالن به علت 
اين موضوع پرداخته است. از طرفي به خاطر افزايش نرخ 
ارز شاهد بي ثباتي بسيار زياد در ديگر بازارها و كل اقتصاد 
كشور هستيم. مسعود خوانساري افزود: رييس كل بانك 
مركزي هم كه متولي اين ماجراست بعد از ماه ها سكوت 
هفته گذشته در صحبتي عجيب به جاي اينكه علل افزايش 
قيمت ارز را تشريح كنند، عنوان كردند كه ما قيمت ارز را در 
كشور قيمت ارز نيمايي  مي دانيم و قيمت ارز در بازار آزاد را 
قبول نداريم. اين موضوع بسيار عجيب است زيرا برفرض كه 
رييس كل بانك مركزي قيمت ارز آزاد را قبول نداشته باشد 
اما آنچه در بازار آزاد رخ مي دهد روي كسب وكارها و زندگي 
مردم اثرگذار است. او ادامه داد: اواخر سال گذشته قيمت ارز 
28 هزار تومان بود و امروز نزديك 40 هزار تومان است. از 
دو روش ساده  مي توان به قيمت حدودي دالر رسيد؛ اولين 
راه در نظر گرفتن تفاضل تورم داخلي و خارجي است. در 
اين مدت تورم كشور نزديك 48 درصد داشته و تورم كشور 
چين كه بيشترين مبادالت تجاري را با آن داشته ايم و به 
عنوان كشور هدف تجارت ما مطرح بوده 4 درصد برآورد 
شده است. تفاضل اين دو عدد 44  مي شود كه اگر آن را در 
28 هزار تومان ضرب كنيم به قيمت ارز  مي رسيم. روش 
دوم رسيدن به قيمت ارز در نظر گرفتن رشد نقدينگي است. 
رشد نقدينگي در ماه هاي گذشته بسيار سرسام آور بوده و 
علت اصلي آن كسري بودجه و پمپاژ پولي است كه از طريق 

بانك مركزي يا نظام بانكي صورت  مي گيرد و كسري كه 
ايجاد  مي شود طبيعتا باعث افزايش رشد قيمت ارز  مي شود.

رييس اتاق ته��ران در ادامه به چندنرخي بودن قيمت ارز 
در كش��ور و چالش هاي آن پرداخ��ت و گفت: خود بانك 
مركزي در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز را اعالم  مي كند؛ 
»ارز نيمايي، ارز توافقي، ارز بازار متشكل و ارز سنايي« كه 
با در نظر گرفتن ارز بازار آزاد در واقع ما شاهد 5 نوع نرخ ارز 
در كش��ور هستيم كه هر روز قيمت  مي خورد و اين نشان 
 مي دهد قيمت ارز نيمايي، قيمت واقعي ارز نيس��ت. در 
ابتداي امسال بحث برسر اين بود كه تخصيص ارز 4200 
توماني حذف شود كه كار بسيار درستي بود و انجام شد؛ اما 
نكته مهم اين بود كه در نهايت در كشور يك قيمت ارز داشته 
باشيم و در واقع ارز تك نرخي شود كه اتفاق نيفتاد و امروز 
شاهد حداقل 5 نرخ ارز هستيم. چند نرخي بودن ارز در 
سال هاي گذشته لطمه هاي زيادي به اقتصاد ايران وارد 
كرده و اگر اين شرايط همچنان ادامه پيدا كند وضعيت 

خوبي را نمي توانيم براي اقتصاد پيش بيني كنيم.

    سه مشكل ارزي صادركنندگان
او در ادام��ه ب��ه مش��كالتي ك��ه صادركنن��دگان و 
كسب وكارها به دليل نوسان هاي و شرايط ارزي با آن 
رو به رو هستند، اشاره كرد و گفت: اجبار صادركننده 
به اينكه ارز خود را در س��امانه نيما عرضه كند باعث 
زيان صادركنندگان  مي شود زيرا صادركننده كاال را 
با قيمت بازار كه مبناي عمده آن ارز آزاد و قيمت روز 
اس��ت، خريداري و صادر  مي كند و از آن طرف مجبور 
است كه ارز خودش را بعد از فروش كاال در بازارجهاني 
با قيمت كمتري در نيما عرضه كند كه اين اتفاق طبيعتًا 

دلسردي و كاهش صادرات را دنبال خواهد داشت. 
همچنين به گفته خوانساري، اعمال سياست نادرست و 
تكراري در پايين نگه داشتن نرخ ارز حاصل از صادرات در 
سامانه نيما به شكل گيري تقاضاي كاذب براي واردكننده ها 
و توليدكننده ها منجر  مي شود و به دليل جذاب بودن نرخ 
ارز نيمايي كه حدودا امروز بين 20 تا 25درصد با نرخ واقعي 
تفاوت دارد باعث افزايش تقاضا براي واردات  مي ش��ود و 
سوءاستفاده در بيش اظهاري را موجب  مي شود. او سومين 
معضل را ايجاد رانت دانست وگفت: با توجه به فاصله نرخ ارز 
نيمايي و ارز توافقي، رانتي همچون رانت عرضه ارز 4200 
توماني شكل خواهد گرفت كه حتما اين رانت و يارانه سر 
سفره مردم نخواهد رفت، همانطور كه تخصيص ارز 4200 
توماني نتوانست انتظارات سياست گذاران را برآورده كند 
و در نهايت رانت بسيار بزرگي ايجاد كرد. اگر تالش كنيم 
نرخ ارز نيمايي، ارز توافقي و بازار آزاد به هم نزديك شوند 
حتما تعادلي را بين نرخ ها شاهد خواهيم بود و به طور قطع 
هم عرضه بيشتر خواهد شد و تقاضاي كاذب از بازار حذف 
 مي شود. خوانساري با انتقاد از انتقال كميته ارزي به بانك 
مركزي گفت: اين اقدام باعث افت شديد صادرات خواهد 
شد؛ به نظر  مي رسد با انتقال كميته ارزي به عنوان محلي 
براي رسيدگي مستقيم به پرونده هاي صادركنندگان 
در حوزه ايفاي تعهد ارزي و بازگش��ت ارز صادراتي به 
بانك مركزي، بيم آن وجود دارد كه مجدد سياست هاي 
تجاري تحت تاثير برخي تصميات غلط حوزه ارزي قرار 
گيرد و من تعجب  مي كنم چرا وزارت صمت با اين مصوبه 

مخالف نكرد و تالشي نداشت كه جلوي آن را بگيرد. 

    به جاي جذب، فرار سرمايه داشتيم!
او در ادامه به گزارش صندوق بين المللي پول درباره جذب 
سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: تا سال 2021 
)سال گذشته ميالدي( 10 كشور جهان حدود 40 هزار 

ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي جذب كردند كه در 
مقام اول امريكا با ج��ذب 5 هزار ميليارد دالر قرار دارد و 
دومين كشور هلند است كه اگرچه كشور بسيار كوچكي 
اس��ت اما 4.3 هزار ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي 
جذب كرده است. سومين كشور چين با جذب 3.5 هزار 
ميليارد دالر اس��ت و بعد از آن ب��ه ترتيب لوكزامبورگ، 
انگلس��تان، هنگ كنگ، س��نگاپور، ايرلند و آلمان قرار 
گرفته اند. نكته مهم اين اس��ت كه كشور ما با وجود نياز 
اساس��ي كه بخش هاي مولد خصوص��ا صنعت نفت به 
جذب سرمايه گذاري دارد، سهم بسيار ناچيزي در جذب 
سرمايه گذاري خارجي داشته است. طبق گزارش بانك 
مركزي در دوره 10 ساله 1391 تا 1400 ساالنه به صورت 
متوسط حدود 10 ميليارد دالر خروج سرمايه از كشور 
داشته ايم؛ يعني نه تنها جذب سرمايه نكرديم بلكه بخش 
قابل توجهي از سرمايه هاي خودمان را هم از دست داديم.

    چهار مشكل اساساي واحدهاي توليدي 
رييس اتاق ته��ران در بخش نهاي��ي صحبت هايش به 
مس��اله نقدينگي واحدهاي تولي��دي پرداخت و گفت: 
داليل آن شامل حداقل چهار مولفه اصلي است: نخست 
تورم حدود 40 درصدي و عدم ثبات نرخ ارز كه مانند يك 
چرخه مخرب، قيمت مواد اوليه توليد را افزايش  مي دهد؛ 
دوم قيمت گذاري دستوري برخي از كاالهاي توليدي كه 
اجازه نمي دهد س��ازوكارهاي اقتصادي فرآيند طبيعي 
خود را طي كند؛ س��وم بانك ها به علت تورم باال و تحمل 
تس��هيالت تكليفي كه هر س��ال حجم آن افزايش پيدا 
 مي كند، انگيزه اي براي تامين مالي بنگاه ها ندارند و حتي 
در صورت وجود انگيزه و عالقه، منابع كافي جهت حمايت 
از كسب وكارهاي كوچك و متوسط را ندارند به طوري كه 
برابر گزارش وزارت صمت تا پايان تيرماه سال جاري كمتر 
از 8 درصد كل تقاضاي وام اين صنايع پذيرفته شده است. 
خوانساري در پايان سخنان خود گفت: واقعيت اين است 
كه اگر اين مس��ائل از جمله قيمت ارز، تورم و نقدينگي 
بنگاه هاي توليدي را حل وفصل نكنيم حتما در بحث توليد 

و اشتغال مشكالت جدي ايجاد خواهد شد و در سال هاي 
آينده هم هم چنان رشد اقتصادي كشور نزولي خواهد بود. 
همانطور كه در سال هاي گذشته رشد سرمايه گذاري 
نسبت به اس��تهالك منفي بوده است در سال هاي 

آينده هم اين روند شدت بيشتري پيدا خواهد كرد.

    رئوس مهم درخواست فعاالن اقتصادي 
در ادامه اين جلسه، اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، 
به طرح انتظارات و دغدغه هاي فع��االن اقتصادي در 
ارتباط با سازمان امور مالياتي پرداختند. چك ليست 
درخواست هاي فعاالن اقتصادي از متولي ماليات كشور 
شامل مواردي چون»ضرورت حذف علي الراس، ماليات 
بر عايدي واقعي س��رمايه وضع شود، پيشنهاد تمديد 
يك ساله ارايه ضمانتنامه بانكي، ماليات ستاني اصناف را 
به خودشان واگذار كنيد، پذيرش اسناد مثبته شركت ها 
از سوي سازمان امور مالياتي، چالش كمبود نقدينگي و 
پرداخت ماليات در شركت هاي دارويي، تورم و لوكس 
شدن كاالها، ضرورت اجراي صندوق هاي مكانيزه در 
صنوف، زي��ان واردكنندگان غالت با پرداخت ماليات، 
لزوم رسيدگي به اشتباهات مميزان مالياتي، درخواست 
تفكيك فعاالن اقتصادي خوشنام و نگراني فرار سرمايه با 

اجراي اليحه اصالح ماليات هاي مستقيم« است. 

    از »اپليكيشن ماليات من« رونمايي مي شود
 پس از طرح موضوعات و سواالت مالياتي از سوي اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق تهران، رييس سازمان ماليات در 
سخناني، به اصالح برخي فرآينده و دستورالعمل ها در 
اين س��ازمان از زمان تصدي در اين سمت، اشاره كرد و 
با بيان اينكه طي اين مدت، تالش شده تا از برخوردهاي 
سليقه اي در ادارات مالياتي سراسر كشور جلوگيري شود، 
افزود: به طور نمونه در خصوص تراكنش هاي بانكي طي 
يك بخشنامه جديد به تمامي ادارات سراسر كشور ابالغ 
شد كه تراكنش بانكي به هيچ وجه به عنوان درآمد مؤدي 
محسوب نمي شود.  وي با بيان اينكه هدف سازمان اين 

است كه مكاتبات به موقعه و شفاف باشند و ايجاد رضايت 
در مشتري كند، گفت: رويكرد جديد سازمان امور مالياتي 
را به حداقل رس��اندن مراجعات دانس��ت و تالش داريم 
در هفته آينده از اپليكيشن ماليات من رونمايي كنيم تا 
مؤدي��ان از طريق تلفن همراه كارهاي مربوط به ماليات 
را انجام بدهند. همچنين در مراحل بعدي مي خواهيم 
ابالغ ها را الكترونيكي كنيم و گواهي 186به صورت برخط 
انجام دهيم بخش قابل توجهي از اين مهم انجام شده است 
تا اينگونه مراجعات به ادارات براي گواهي 186 كمتر شود. 
وي با ابراز اميدواري در پياده شدن دولت الكترونيك در 
ماليات ستاني، افزود: به نظر مي رسد با الكترونيكي شدن 
روند ماليات ستاني گاليه مندي ها به حداقل برسد. منظور 
از فعاالن اقتصادي درخواست كرد اگر همكاران مالياتي از 
شما تقاضاي نامشروع كردند آن را گزارش بدهند و تصريح 
كرد: گزارش هايي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
از طريق دادس��تاني مالياتي به ما داده شد با آنها برخورد 
كرديم. و همين برخوردها باعث شد كه برخي همكاران 
مالياتي از ما گله مند باشند و بگويند كه ما با آنها به صورت 
خشن برخورد مي كنيم اما اين گاليه ها را به جان مي خريم 
چراكه سالمت نظام مالياتي از هر چيز ديگري مهم تر است. 
منظور با بيان اينكه مودي بايد به س��ازمان امور مالياتي 
اعتماد كند، خاطرنش��ان كرد: مبن��اي ما خود اظهاري 
مؤدي است و رس��يدگي روي 15 تا 20 درصد پرونده ها 
باشد و 80 درصد پرونده ها بدون رسيدگي قطعي شود. به 
گفته رييس سازمان امور مالياتي، در سال جاري حدود 5 
ميليون اظهار نامه دريافت شده كه نسبت به سال گذشته 
بيشتر شده است و اين احتمال وجود دارد كه در سال آينده 
6 ميليون شود و به اين ميزان اظهار نامه مالياتي را 11 هزار 
مامور نمي توانند رسيدگي كنند. منظور همچنين با اشاره 
به لزوم تفكيك مؤدي پرريسك و كم ريسك، خاطرنشان 
كرد: 60 شاخص براي مودي پرريسك انتخاب كرديم 
همچنين مش��اغل را بدون رسيدگي قطعي مي كنيم. 
منظور ادامه داد: هدف اعتماد به مؤديان است و اگر اثبات 
شود مؤدي خالف واقع اظهار كرده آن را جريمه مي كنيم.
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حذف 589 مصوبه مزاحم 
درمناطق آزاد

مديركل امور حقوقي و تقنين دبيرخانه ش��وراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با بيان اينكه 589 مصوبه و 
بخشنامه و مقررات مرتبط با مناطق آزاد در فرآيند مقررات 
زدايي حذف ش��د گفت: به عبارتي فق��ط 37/5 درصد 
مقررات مرتبط با اين مناطق معتبر باقي مانده است.به 
گزارش فرينا، محسن پور احمدي در مراسم رونمايي از 
كتاب تنقيح و تدوين مجموعه قوانين و مقررات مناطق 
آزاد تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي، افزود: پيش از تنقيح 
943 مصوبه و بخشنامه درباره اين مناطق وجود داشت كه 
بيش از 45 درصد آن پااليش شد و حاال تنها 364 مصوبه 
و بخش��نامه معتبر و در مجموعه مربوطه مدون گرديد. 
پوراحمدي ادامه داد: به اين ترتيب سرمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي در مناطق آزاد با سهولت بيشتري مي توانند به 
وجود ظرفيت قانوني و ساير مزاياي آن در مناطق آزاد به 
خوبي قبل از هرگونه سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي 
آگاه ش��وند. وي با بيان اينكه مجموعه قوانين و مقررات 
مناطق آزاد به عنوان سومين مجموعه تنقيحي است كه در 
دولت سيزدهم به تصويب رسيد، افزود: با تصويب مصوبات 
منقح شده در دولت مغايريت هاي قانوني دستگاه هاي 
اجرايي در انطب��اق با قوانين و مقررات مناطق آزاد رفع و 
ديگر دستگاه اجرايي نمي تواند مدعي بي اعتباري مقررات 
مربوطه شود.  پوراحمدي گفت: به جهت ويژگي خاص 
بودن مقررات مناطق آزاد، ضرورت ايجاب مي كند همواره 
قوانين و مقررات در اين مناطق تنقيح شود. در اين راستا 
در خرداد ماه 1391 و در ارديبهشت 1394 و در مرحله 
سوم در 28 آذر ماه 1401 اين مجموعه قوانين و مقررات 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد تنقيح قرار گرفته است. 
پوراحمدي گفت: ب��ا توجه به اينكه بيش از 95 درصد از 
كل قوانين و مقررات مناطق آزاد در اين مجموعه تقنيني 
مدون شده در حال حاضر جامعيت دارد در نظر است به 
عنوان اولين مقررات جامع در نظام تقنيني كشور در آينده 
نزديك رونمايي شود. وي ادامه داد: در صورت تدوين و 
ابالغ مقررات جامع مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ديگر 
دس��تگاه اجرايي در لوايح پيشنهادي خود نمي توانند 
به موضوع ياد ش��ده بپردازند و هرگونه تغيير و اصالح و 
الحاق مقررات با موضوع ف��وق، صرفا از طريق مقررات 
جامع مناطق آزاد و از طريق ش��وراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي پيشنهاد خواهد شد 
و اين امر به ثبات در وضع مقررات و افزايش اعتماد براي 

سرمايه گذاري داخلي و خارجي كمك خواهد كرد. 

مجلس با عرضه خودرو
در بورس موافق است

عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه موافق عرضه 
خودرو در بورس هستيم، گفت: دولت از طرح كميسيون 
براي عرضه هر چه بهتر خودرو در بورس حمايت نكرد كه 
اين به معناي مخالفت مجلس با عرضه در بورس نيست. 
علي ج��دي در گفت وگو با خبرنگار مه��ر در مورد نظر 
مجلس درباره عرضه خودرو در بورس كاال، اظهار كرد: 
مجلس با عرضه خودرو در بورس كاال موافق اس��ت و در 
اين بين كميسيون صنايع پيشنهاداتي براي بهبود روند 
معامالت دارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: ما در كميسيون صنايع و معادن مجلس طرحي را 
براي عرضه هر چه بهتر خودرو در بورس كاال ارايه كرديم 
كه دولت از آن حمايت نكرد، اما اين به آن معنا نيست كه 
ما با عرضه خودرو در بورس كاال موافق نيس��تيم. جدي 
افزود: مكانيزم بورس كاال به كش��ف قيمت براي عرضه 
كاالها مش��روعيت مي دهد و ما معتقد به اصالح روش 
عرضه خودرو هستيم تا اين طرح موفق شود. وي تاكيد 
كرد: طرح استيضاح وزير اقتصاد به دليل عرضه خودرو در 
بورس كاال، كذب محض است و تاكيد مي كنم مجلس با 
عرضه خودرو در بورس كاال موافق است و پيشنهاداتي را 
براي بهبود روند معامالت دارد. عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس گفت: افزايش نرخ ارز و رشد قيمت كاالها 
و لزوم تدابير دولت در اين حوزه از موارد مورد توجه در اين 
روزها است و ارتباطي با عرضه خودرو در بورس كاال ندارد.

بازار راكد است
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت: با توجه به 
كاهش قدرت خريد مردم، هر گونه افزايش قيمت لوازم 
خانگي خودزني است و در صورت گران كردن، محصوالت 
را بايد در انبار نگه داشت. بررسي بازار لوازم خانگي طي بازه 
زماني يك ساله نشان مي دهد كه به دليل كاهش قدرت 
خريد جامعه و عدم همخواني قيمت هاي موجود در بازار 
و درآمد مردم، خريد و فروش در بازار لوازم خانگي نسبت 
به سنوات قبل به صورت محسوسي كاهش يافته است. 
آنطور كه فعاالن بازار ل��وازم خانگي مي گويند در حال 
حاضر حتي با قيمت هاي كارخانه هم براي محصوالت 
خريداري وجود ن��دارد و موارد خاصي مثل متقاضيان 
خريد جهيزيه در بازار حضور دارند و مردم مگر به ضرورت 
از خريد لوازم خانگي س��رباز زده و اين گروه كااليي را از 
اولويت هاي خريد خ��ود خارج كرده اند.به گفته فعاالن 
بازار، شرايط به سمتي رفته است كه تقريبًا طي دو سال 
گذشته تعمير لوازم خانگي به جاي خريد رونق گرفته 
است؛ به گونه اي كه در بس��ياري از روزها مغازه داران 3 
يا 4 قلم كاال مي فروشند و انبارها از ابتداي سال تاكنون 
به ندرت خالي شده اند. در اين رابطه اكبر پازوكي رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به مهر گفت: اگرچه 
افزايش نرخ ارز روي قيمت محصوالت لوازم خانگي تأثير 
نگذاشته است و قيمتها تغييري نكرده اما بازار همچنان 
راكد است. وي افزود: البته بايد دقت شود كه با توجه به 
كاهش قدرت خريد مردم، هر گونه افزايش قيمت لوازم 
خانگي خودزني است و در صورت گران كردن، محصوالت 
را بايد در انبار نگه داشت زيرا در حال حاضر هم خريدار 
خاصي در بازار نيست. پازوكي تصريح كرد: كسي كه قباًل 
با دو ماه پس انداز مي توانست يك ماشين لباسشويي تمام 
اتوماتيك بخرد اما هم در شرايط فعلي اگر 6 ماه هم پس 
انداز كند باز نمي تواند اين كاال را بخرد. بنابراين زماني كه 
كااليي در گروه لوازم خانگي خراب شود، كسي نمي رود 

كاالي جديدي بخرد بلكه همان كاال را تعمير مي كند. 

چك ليست درخواست هاي مالياتي تقديم متولي مالياتي شد

واكنش اتاق به اظهارات ارزي رييس كل

صمت: ثبت سفارش  واردات خودرو نهايي شد/ گمرك: هيچ خودرويي به گمرك نرسيده

بالتكليفي در واردات خودرو
هفته گذشته، سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن 
و تجارت از واردات اولين محموله خودروهاي وارداتي در 
هفته جاري )هفته پاياني آذر ماه( خبر داد و با بيان اينكه 
از ميان 400 مجموعه درخواست دهنده براي واردات، 27 
مورد داراي حداقل شرايط بوده و البته تنها چهار مجموعه 
ثبت سفارش خود را كامل كرده  و تاييد نهايي براي واردات 
شده اند، گفت: خودروهاي يك مجموعه هفته پاياني آذر 
وارد گمرك مي شود تا امور مربوط به ترخيص را طي كند؛ 
اما س��خنگوي گمرك اعالم كرده، كه تا اين لحظه هيچ 
خودرويي وارد كشور نشده است. حال اما سيد رضا فاطمي 
امين در يك گفت وگوي تلويزيوني اظهار كرد: آنچه از نظر 
كارشناسان استنباط كرديم اين است كه التهاب موجود 

در بازار خودرو با عرضه بيشتر هم از ناحيه توليد داخل و 
هم با واردات خودرو كاهش خواهد يافت. وزير صمت با 
بيان اينكه كار واردات خيلي سريع انجام شد، گفت: شهريور 
امسال ايين نامه خودرو در دولت تصويب شد و بر اساس 
روال مصوبات دولت به مجلس رفت، هيات تطبيق مجلس 
برخي ايرادات قانوني گرفت كه با طي اين رويه اوايل آبان 
آيين نامه واردات خودرو نهايي شد و به اين ترتيب به زودي 
شاهد ورود خودروها به كشور خواهيم بود. در همين حال، 
طبق اعالم اميد قاليباف به ايسنا، براي واردات ٢٠٠ هزار 
دستگاه خودرو ظرف شش ماه آينده برنامه ريزي شده است 
كه در سه ماهه باقيمانده تا پايان امسال 100 هزار دستگاه 
و به همين تعداد هم در س��ه ماهه ابتدايي س��ال 1402 

خودرو از طريق واردات تامين مي شود. سخنگوي وزارت 
صمت اعالم كرد: تحويل خودروها در دو بازه سه و شش 
ماهه خواهد بود و از اين رو ممكن است متقاضيان زماني كه 
از بورس كاال خريد مي كنند، سه تا شش ماه پس از زمان 
خريد، خودروي آنها تحويل داده شود. البته اين زمان با 
توجه به س��اخت خودرو، حمل آن تا رسيدن به كشور و 
طي مسير فرآيند واردات و ترخيص، طبيعي است. وي با 
بيان اينكه حدود 10 درصد از خودروهاي وارداتي امسال، 
به صورت تحويل فوري به فروش خواهد رسيد، در رابطه 
با نحوه تامين ارز واردات خودرو اظهار كرد: در آيين نامه 
واردات خودرو روش هاي مختلفي براي تامين ارز قيد شده 
كه در مجموع ظرفيت هاي خوبي را ايجاد كرده اس��ت؛ 

اما نكته مهم اين است كه تامين ارز از منشأ خارج كشور 
خواهد بود.  قاليباف ضمن تاكيد بر تبعيت قيمت خودرو 
از نرخ ارز، گفت: آنچه شاهد آن هستيم، افزايش قيمت 
خودرو در بازار آزاد است و قيمت شركت هاي خودروساز 
افزايش نيافته است. وزارت صمت براي تنظيم بازار خودرو 

برنامه هاي متعددي دارد كه به زودي اعالم خواهد شد.

    گمرك: هيچ خودرويي به گمرك نرسيده
اظهارات مسووالن وزارت صمت درحالي است كه سيد 
مرتضي عمادي سخنگوي گمرك ايران چند روز پيش در 
مورد واردات خودرو به برخي از خبرگزاري ها گفته بود كه 
»تا به اين لحظه هيچ مشخصاتي اعم از اظهارنامه، مدارك 

واردات، اطالعات مربوط به ثبت سفارش و… خودروهاي 
وارداتي به گمرك اظهار نش��ده است. در صورتي كه اين 
اقدامات انجام ش��ود گمرك به صورت رس��مي در مورد 
جزييات واردات اطالع رساني خواهد كرد. بر همين اساس 
در حال حاضر گمرك نمي تواند در مورد جزييات واردات 
خودرو اظهارنظري كند و ت��وپ در زمين وزارت صمت 
است و صمت بايد اعالم كند كه آيا واردات انجام شده است 
يا خير.« به گفته عمادي، »حتي اگر خودروها به صورت 
فيزيكي به گمرك برسند و حتي اعالم شود كه در كشتي 
هستند و در حال رسيدن به گمرك، تا زماني كه مشخصات 
واردات به گمرك اظهار نشود، نمي توانيم اعالم كنيم كه 

خودروهاي خارجي وارد جغرافياي گمرك شده است.«

آقای مصطفی رشیدی رستمی فرزند محمود، درخواست رسیدگی به قولنامه ی عادی خود و 
صدور سند مالکیت را از پالک 60 اصلی ترکپان واقع در بخش 13 کرمانشاه } که از مالکین اولیه 
پالک 60 اصلی ترکپان خریداری نموده{ تقدیم اداره ی ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود 
نموده است و پرونده ای ، تحت کالسه ی 52 سال1401 تشکیل و به هیأت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیأت موضوع قانون مذکور، پس از رسیدگی، برابر رأی شماره ی  140160316007000412 
مورخ 1401/8/29 حکم به صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 
136174.39 مترمربع به نام آقای مصطفی رشیدی رستمی فرزند محمود صادر نموده است و 

نام مالکین اولیه ی پالک مزبور، آقای محمود رشیدی رستمی و خانم طوبی رستمی می باشد.
لذا؛ مراتب، در دو نوبت ، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه؛ شخص یا اشخاصی، 
نس�بت به مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، به مدت دو 
ماه ، 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 دادخواس�ت را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد.بدیهی است؛ پس از انقضاء 
مدت مقرر، اداره ی ثبت برابر مقررات، سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای مصطفی رشیدی 
رستمي فرزند محمود صادر خواهد نمود.صدور سند مالکیت، مانع از مراجعه ی متضرر احتمالی 

به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/30

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – شهریار خدری

آقای مصطفی رشیدی رستمی فرزند محمود، درخواست رسیدگی به قولنامه ی عادی خود و 
صدور سند مالکیت را از پالک 60 اصلی ترکپان واقع در بخش 13 کرمانشاه } که از مالکین اولیه 
پالک 60 اصلی ترکپان خریداری نموده{ تقدیم اداره ی ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود 
نموده است و پرونده ای ، تحت کالسه ی 53 سال 1401  تشکیل و به هیأت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیأت موضوع قانون مذکور، پس از رسیدگی، برابر رأی شماره ی  140160316007000414 
مورخ 1401/8/29 حکم به صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 
101938.27 مترمربع به نام آقای مصطفی رش�یدی رستمی فرزند محمود صادر نموده است و 

نام مالکین اولیه ی پالک مزبور، آقای محمود رشیدی رستمی و خانم طوبی رستمی می باشد.
لذا؛ مراتب، در دو نوبت ، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد. تا چنانچه؛ شخص یا اشخاصی، 
نسبت به مورد تقاضا، اعتراض داشته باشند، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی، به مدت 
دو ماه ، 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 
نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ی ثبت محل تحویل دهد.بدیهی است؛ پس از 
انقضاء مدت مقرر، اداره ی ثبت برابر مقررات، سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای مصطفی 
رشیدی رستمي فرزند محمود صادر خواهد نمود.صدور سند مالکیت، مانع از مراجعه ی 

متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/14    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/30

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – شهریار خدری

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی و 
به اس�تناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و م�اده 13 آئین نامه اخیر الذكر تحدید حدود پالک 
201 فرعی از 279 اصلی واقع در گاورمک بخش 5 ثبت رامسر به نام آقای مرتضی کرمانی 
فرزند رضا نسب به شش�دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثي طبق رأی شماره 
140160310009005802 مورخ 1401/03/23 هیأت قانون تعیین تکلیف در ساعت 11 صبح 

روز یكشنبه مورخ1401/11/02 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.
لذا از متقاضی ومالكین مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده 
قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهد شد. معترضین میتوانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئین نامه 
قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود اعتراض خود را 
کتبًا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی بدون توجه به اعتراض واصله عملیات 

ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
م الف 1429128

تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود :  1401/9/30

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی 
شهرستان رامسر

امیر سیاه مشته ئی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامسر

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320
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خبرروز

سالي۲۳۰رأسازحياتوحشدرجادهپاركمليگلستانتلفميشوند
رييس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: جاده ميان گذر پارك ملي گلستان يك انقطاع اكوسيستمي ايجاد كرده است و به طور ميانگين 
ساالنه ۲۳۰ رأس از حيات  وحش منطقه را از بين مي برد. علي سالجقه تصريح كرد: پارك ملي گلستان يكي از الگوهاي مديريت محيط 
زيستي كش��ور و جهان است. اين پارك به لحاظ قدمت زمين شناسي، زيست كره منحصر به فردي است و كشورهاي ديگر چنين تنوع 
گياهي و جانوري  را ندارند. او با تاكيد بر ضرورت رويكرد مشاركتي در حفظ اين زيست كره گفت: خوشبختانه استانداران مرز سياسي را 
مبنا قرار نداده  و پارك را به صورت يكپارچه ديده اند. نكته مهم اين است كه بايد اسناد پارك ملي نهايي شود. ما با سازمان منابع طبيعي 
كشور جلسه اي خواهيم داشت و از استانداران هم مي خواهيم كه مبحث سند پارك در استان هاي سمنان و خراسان شمالي حل بشود. 

رويداد

رييس پلي��س راهور فراج��ا از افزاي��ش ۱۴ درصدي 
جان باختگان تصادفات در سال ۱۴۰۱خبر داد. سردار 
كمال هاديانفر رييس پليس راهور انتظامي كشور در 
نشست خبري خود گفت: پليس راهنمايي و رانندگي 
فراجا با ۲۸ هزار نيرو در ۲۹۷ هزار كيلومتر راه هاي كشور 
و ۱۴۴۰ شهر مديريت ترافيك و ارايه خدمات ترافيك 
اقدام مي كند. او ادامه داد: پليس راهور با ۳۲ دستگاه كه ۸ 
دستگاه مانند وزارت راه و وزارت بهداشت و هالل احمر 
همكاري مي كند. در چند روز گذشته روز بزرگداشت 
حمل و نقل بود كه به همه مديران و رانندگان حرفه اي 
تبريك عرض مي كنم و از هم��ه رانندگان اتوبوس و 
كاميون كه قانون مدار هستند تشكر كنم و اميدوارم 
در حوزه حمل و نقل گذش��ته از تقدير ضمني كه از 
رانندگان مي شود گام هاي جدي تر برداشته و اقدامات 
اثربخشي صورت بگيرد به ويژه در نقاط حادثه خيز كه 

اين رانندگان هر روزه با آن سر وكار دارند.

توسعهانضباطترافيكي
رييس پليس راهور انتظامي كشور گفت: در حوزه حمل و 
نقل بحث توسعه انضباط ترافيكي از موضوعات اثربخشي 
است كه همه كشورها براي آن برنامه ريزي مي كنند و 
همچنين بايد به تسهيل جابه جايي و ترددها توجه شود 
و از همه مهم تر كه در ش��اخص هاي توسعه يافتگي در 
دنيا به آن توجه مي شود كاهش تصادفات است كه ما هم 
بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم. سردار هاديانفر گفت: 
تقريبا ۲۹۳ هزار و ۱۶۹ كيلومتر طول راه هاي كشور است 
كه ۹ درصد آن راه اصلي است و ۳۴ درصد تصادفات در 
اين راه هاي اصلي در جاده ها اتفاق مي افتد اما ۷۵ درصد 
كشته ها در اين جاده ها است. بيش از ۵۱ ميليون دارنده 
گواهينامه در كشور داريم و تا ديروز ۳۸ ميليون و ۵۳۵ 

هزار وسيله نقليه در كشور شماره گذاري شده است كه 
شامل خودروهاي سبك و سنگين است. او با اشاره به 
فرس��ودگي ناوگان گفت: ۳۳ درصد ناوگان حمل 
و نقل در مجموع فرس��وده است در ناوگان حمل و 
نقل عمومي ۸۵ درصد در تهران فرس��وده است و 
اين باعث تشديد روند آلودگي هوا و تصادفات است. 

افزايش۳۰درصديحجمترددها
نسبتبهسالگذشته

او ادامه داد: ۲ درصد در صدور گواهينامه نسبت به سال 
گذشته رشد داشته ايم كه از متغيرهاي تاثيرگذار در امر 
ترافيك اس��ت. آنچه كه امروز در حجم ترددها گزارش 
مي شود نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد 
افزايش تردد داشته ايم تقريبا ۳۲ درصد ترددها مربوط 
به خودروهاي سواري است و هر روز كه تعطيل مي شود 
بار ترافيك در جاده هاي كشور افزايشي مي شود و تقريبا 
از روز چهارشنبه تا شنبه افزايش ترددها در محورهاي 
مواصالتي را شاهد هستيم. آنچه كه باعث نگراني مي شود 
تصادفات است ما با رشد جمعيت و وسايل نقليه مواجه 
هستيم از سوي ديگر مقداري بي توجهي از سوي برخي 
دستگاه ها و بعضا دولت باعث مي شود كه شاهد تصادفات 
باشيم ما به عنوان پليس براساس قانون مسوول رسيدگي 
به تصادفات هس��تيم آنچه در قانون تكليف ش��ده ۳۲ 
دستگاه در امورش و پيشگيري نقش دارند در حال حاضر 
متاسفانه در ۵۱ درصد فوتي در صحنه اتفاق مي افتد. ۶ 
درصد جان خود را در حين مسير از دست مي دهند و ۴۳ 
درصد در بيمارستان جان خود را از دست مي دهند ما در 
چند كالن شهر بخش تروما داريم و وزارت بهداشت در 
اين زمينه به خوبي عمل نكرده است. رييس پليس راهور 
انتظامي كش��ور با اشاره به آمار پزشكي قانوني گفت: در 

حوزه درون و برون شهري در سال ۱۴۰۰ در طي ۷ ماه، ۱۰ 
هزار و ۲۵۶ نفر و در سال ۱۴۰۱، ۱۱ هزار و ۷۳۴ نفر جان 
خود را در اين مدت از دست دادند كه ۱۴ درصد افزايش 
داشته ايم. در مورد آمار مجروحان نيز ۲۱ درصد افزايش 
داشته ايم.  س��ردار هاديانفر گفت: الزم است كه ناوگان 
پليس، اورژانس و هالل احمر نوس��ازي شود. همچنين 
عامل تصادفات همان ۴ عامل اصلي است و الزم است كه 
مردم رعايت كنند. عدم توجه به جلو از اصلي ترين عوامل 
تصادفات در راه هاي دو طرفه است كه جداشونده ندارند.

وارداتخودروهاييكه
تصادفاتراكاهشدهد

او درباره واردات خ��ودرو گفت: ما اعالم كرديم كه اگر 
واردات آزاد شود يك رقابت سالم بين توليدات داخلي و 
واردات ايجاد مي شود. خودروسازان مطرح و بزرگ دنيا 
به ۴ عامل ارزاني خودرو، زيبايي كيفيت و ايمني هميشه 
توجه دارند. آنچه كه ما به خودروس��ازان تاكيد داريم 
بحث كيفيت و ايمني است. خودروهاي متنوع چيني 
كه مدل به مدل وارد كشور مي شود قطعا چندماه ديگر 
درخصوص قطعات با مشكل مواجه مي شوند. الزم است 
كه خودرويي وارد شود كه پايداري توليد داشته باشد 
و قطعات آن موجود باشد. خودرويي بايد وارد شود كه 
تصادفات ما را كاهش دهد و ايمن باشد. هاديانفردرباره 
راه هاي جديد گفت: متاسفانه در اين زمينه هم دچار 
مشكل هس��تيم و برخي از اين نقاط تبديل به نقطه 
حادثه خيز شده است. حتي در محورها و مسيرهاي 
حادثه خيز هم كه اعالم شده اصالحات انجام شود و 
نقاط حادثه خيز رفع شود مانند محور قائم به بيرجند 
قرار بود تا پايان سال به دستور رييس جمهور اصالحات 

صورت بگيرد، هيچ اقدامي صورت نگرفته است.

افزايش ۱۴ درصدي جان باختگان تصادفات
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

آمادگيبورسبرايرشد

ارتباطنرخارز
بامذاكراتبرجامي

 سرمايه گذاران از ترس ايجاد يك شرايط تورمي خاص 
سهام مي خرند. طي چند هفته قيمت دالر به آستانه ۳۹ 
هزار تومان رسيد و در همين مقطع شاخص توانست به 
محدوده يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد برسد. با توجه به 
قيمت دالر انتظار مي رفت كه شاخص چند روزي در اين 
محدوده باقي بماند اما امروز شاخص نزولي شد كه ناشي از 
تغيير قيمت دالر نيمايي است. درآمد فروش شركت ها بر 
اساس نرخ ارز نيمايي تعيين مي شود و نرخ ارز در سامانه 
نيما در حال حاضر، اخت��الف قابل توجهي با نرخ هاي 
بازار آزاد دارد. طبيعي است كه هرچه نرخ ارز در سامانه 
نيما افزايش يابد، سودآوري شركت هاي دالري بازار هم 
افزايش يافته و از نگاه تحليلي، سهام پتانسيل بيشتري 
خواهند داش��ت. اما در شرايط فعلي افزايش نرخ ارز در 
بازار آزاد، س��بب افزايش انتظارات تورمي شده و ورود 
نقدينگي جديد به اين بازار را به همراه خواهد داشت. كما 
اينكه در چند روز اخير هم شاهد ورود نقدينگي جديد 
به بورس و رشد ماليم قيمت سهام بوده ايم. با توجه به 
افزايش خوش بيني ها به احتمال احياي برجام در چند 
روز گذشته، هرچه به توافق نزديك تر شويم، گروه هايي 
مثل بانكي ها جذابيت بيش��تري براي سرمايه گذاري 
خواهند داشت. در مقابل هر چه از احياي برجام فاصله 
بگيريم، با در نظر گرفتن احتمال افزايش نرخ ارز تحت 
تاثير عدم توافق، سهم هاي دالري بازار )خصوصًا سهام 
شركت هايي كه امكان دپوي محصول را دارند(، پتانسيل 

بيشتري براي رشد خواهد داشت.

 با حوزه سياست خارجي انكار كند. اين انكار هيچ فايده اي 
ندارد، جز اينكه چشم دولت را به روي واقعيت ها مي بندد. 
واقعيت آن اس��ت كه عدم احياي برجام باعث رش��د 
انتظارات تورمي مي شود، بازارها را دچار تكانه مي كند و 
مشكالت عديده بعدي را ايجاد مي كند. دولت به جاي 
نفي اين ارتباط بايد تالش كند، زمينه رفع تحريم ها را 
فراهم كند. به دليل تحريم ها، رشد نقدينگي، تورم باال و... 
فقر در جامعه ايراني در حال گسترش است. مردم ايران 
براي شب يلدا، حتي امكان خريد برخي مايحتاج ساده را 
نيز ندارند. قيمت هر كيلو آجيل به حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰هزار 
تومان رسيده است. كدام خانواده محروم و متوسط است 
كه بتواند يك چنين اعداد و ارقامي را براي يك ش��ب 
هزينه كند. هزينه گزاف ميوه؛ هندوانه، انار، گوش��ت، 
ماهي، مرغ و... سفره ايرانيان را تهي ساخته است. در اين 
شرايط دردناك تر شندين صحبت هاي مقامات دولتي 
است كه همه چيز را گل و بلبل تصويرسازي مي كنند. يا 
اعالم مي شود توانسته اند ارتباط ميان مذاكرات و اقتصاد 
را از ميان برند! اينها بيش��تر از ه��ر عامل ديگري مردم 
را آزار مي دهد. نرخ ارز رو به رش��د است، تورم باالست، 
فقر در حال تزايد است، رشد نقدينگي مسلم است، بعد 
سخنگوي دولت و وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي 
طوري صحبت مي كنند، انگار هيچ مشكلي در اقتصاد 
ايران وجود ندارد! به نظرم اين تيم اقتصادي نمي توانند 

اهداف دولت را محقق كنند، وقت تغيير رسيده است.

كشف يك نوع قرص جديد اكستازي روان گردان در ايران
معاون مقابله ب��ا عرضه و امور بين الملل س��تاد 
مبارزه با موادمخدر از كشف يك نوع قرص جديد 
اكس��تازي روان گردان در ايران خبر داد و گفت: 
اين قرص به فاصله س��ه ماه از توليد آن در اروپا، 
در ايران مش��اهده شده اس��ت. به گزارش ستاد 
مبارزه ب��ا موادمخدر، محمدمس��عود زاهديان 
در اي��ن باره اف��زود: با توجه به ش��رايطي كه در 
افغانستان شكل گرفته است، توليد شيشه در آن 
افزايش يافته اس��ت كه با توجه به اين توليد باال، 
قيمت شيشه نيز كاهش يافته است؛ اين امر باعث 
مي شود كه با توجه به افزايش قيمت موادمخدر 
سنتي، گرايش به مصرف شيش��ه افزايش يابد. 
او اظه��ار داش��ت: اين خط��ر جدي اس��ت كه 
مصرف كنندگان موادمخدر را تهديد مي كند تا 
به س��مت مواد پر خطرتر گرايش يابند يا شاهد 
افزايش چندمصرفي موادمخدر مثل شيش��ه با 
ترياك، شيشه با هروئين باشيم؛ در واقع اينها از 
مخاطراتي است كه در مقطع زماني فعلي شاهد 
هس��تيم. معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل 
ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: مصرف مواد 
ش��يميايي، قرص هاي روان گ��ردان و همچنين 
گل در بي��ن جوانان در حال افزايش اس��ت و در 
دنيا نيز ش��اهديم كه ماري جوانا از مصرف نسبتًا 
باالتري برخوردار اس��ت. زاهديان با بيان اينكه 
فاصله توليد برخي از روان گردان ها تا مصرف آن 
بسيار كاهش يافته اس��ت، گفت: اخيراً گزارشي 
از پلي��س دريافت كرديم كه نش��ان مي داد نوع 
جديدي قرص اكس��تازي روان گردان به فاصله 

س��ه ماه از توليد در اروپا، در ايران مشاهده شده 
است؛ كه نشان دهنده حجم فعاليت شبكه هاي 
قاچاق و مجموعه هايي است كه موادمخدر را به 
سمت كش��ور ما هدايت مي كنند. او افزود: بايد 
در اين رابطه، هوش��ياري جوان��ان را تأكيد كنم 
تا نس��بت به مصرف موادمخ��در با دقت تصميم 
بگيرند؛ زيرا عاقبت موادمخدر تباهي و نيس��تي 
است. زاهديان ادامه داد: چه بسيار زندگي هايي 
كه به خوبي اداره مي ش��د ام��ا موادمخدر آنها را 
متالشي كرد و چه بسيار افرادي كه براي كشور 
و خانواده هايشان مفيد و موثر بودند اما به واسطه 
مصرف موادمخدر خودشان و زندگي شان از بين 
رفت و حتي به بخش هايي از كش��ور آسيب وارد 
كردند. او تأكيد كرد: والدين بايد نظارت كافي بر 
رفتار اعضاي خانواده و فرزندانشان داشته باشند 
و وقتي شاهد ناماليماتي در آنان شدند، به موقع 
مداخله و با مشاوره مجموعه هاي حمايتي نسبت 
به اصالح رفتار آن فرد كه در معرض آسيب قرار 
گرفته است، تالش كنند تا با اقدام به موقع از بروز 

آسيب بيشتر پيشگيري شود.

گزارش ميداني از بيمارستان كودكان تهران

مازوت يا گازوييل فرقي با هم ندارند، هوا براي نفس كشيدن نيست
مندارمميميرم!

آلودگ��ي هوا اي��ن روزها ديگ��ر از ميزان 
طاقت و توان مردم خارج ش��ده است. در 
تهران نفس كشيدن مساوي است با مرگ 
تدريجي و در اين بين مسووالن تنها كاري كه مي كنند، 
برگزاري نشست و تش��كيل كميته و ... است. هيچ كار 
عملي جز تعطيلي مدارس و دانش��گاه ها انجام نش��ده 
است، هيچ كس پاسخگوي مردمي كه با نفس هاي به 
ش��ماره افتاده در حال رفتن به س��وي مرگ هستند، 
نيست. هيچ مس��وولي تقصيرها را به گردن نمي گيرد، 
كسي عذرخواهي نمي كند، هر چه هست حرف هايي كه 
بيشتر شبيه عذربدتر از گناه است تا راهكاري براي برون 
رفت از اين وضعيت مرگبار. سوال اينجاست كه آيا طي 
اين دو هفته يكي از مسووالن از پشت ميز رياست خود 
بلند شده و س��ري به اورژانس بيمارستان ها زده است. 
ش��هردار، رييس سازمان محيط زيست، رييس مترو يا 
هر مسوول ديگري كه در اجراي قانون هواي پاك نقشي 
داش��ته و البته آن را ايفا نكرده است. رفتن و ديدن رنج 
انسان هايي كه حاال نفس كشيدن هم برايشان ممنوع 
شده است ش��ايد وجدان خفته خيلي ها را بيدار كند، 
ديدن التماس هاي مادري كه مي خواهد كودكش را در 
بيمارستان بس��تري كند اما تخت خالي نيست. ديدن 
صورت كبود ش��ده فردي كه ديگر توان نفس كشيدن 
ندارد. اينها اتفاقاتي اس��ت كه اين روزها در كالن شهر 
تهران رخ مي دهد و البته مسووالن هنوز كه هنوز است 
از ب��اور آن اجتناب مي كنند. ريي��س دولتي كه چند 
ماه پيش اعالم كرده بود حاضر اس��ت دانش كشور 
در زمين��ه مبارزه با آلودگي ه��وا را در اختيار ديگر 
كشورها قرار دهد، چرا از اين دانش براي امكان نفس 
كشيدن مردم همين س��رزمين استفاده نمي كند. 
مساله اينجاست كه مسووالن ما فكر مي كنند فقط با 
شعار و وعده مي توانند كشور را اداره كنند، در حالي 
كه اداره كشور نيازمند حركت هاي درست و منطقي 

است و شعارها فقط شعور را زير سوال مي برند.

بيمارستانكودكانبامدادسهشنبه
اين كه س��اعت ۱۲ شب وارد بيمارس��تان بشوي با 

موجي از مراجعان رو به رو شوي فقط به روزهاي سخت 
كرونايي برمي گردد، در شرايط ديگر اين حجم از ازدحام 
در يك بيمارستان نشان از وضعيت غيرعادي مي دهد 
كه اين روزها اكثر پايتخت نش��ينان با آن مواجه اند. 
آلودگي ك��ه فرصت نفس كش��يدن را از آنها گرفته 
 است.  راهرو بيمارستان شلوغ است، بخش پذيرش 
پر ازدحام اس��ت و پزشكان و پرستاران در حال رفت 
و آمد. تعداد زيادي كودكان بين ۳ تا ۶ س��ال همراه 
خانواده ه��ا در راهرو حضور دارند، صداي س��رفه ها 
بچه ها فضا را پر كرده اس��ت. كس��ي ك��ه در بخش 
پذيرش نشسته با يكي از مراجعان در حال صحبت 
است و صداي آنها بلندتر و بلندتر مي شود، پدري 
خشمگين درخواست بس��تري شدن فرزندش را 
دارد و مسوول پذيرش به او مي گويد كه تخت خالي 

ندارند و بايد به بيمارستان ديگري مراجعه كند. 

چرااينقدرجانعزيزانما
بيارزششدهاست

سميرا مادر يك پسر ۳ ساله است كه به شدت سرفه 
مي كند و آبريزش بيني دارد، او به »تعادل« مي گويد: 
واقعا برايم سوال است كه مسووالن چه كار مي كنند، 
چرا اينقدر جان عزيزان ما در اين سرزمين بي ارزش 
شده است، اينكه مدارس و مهدكودك را تعطيل كنند 
چاره كار نيست، مگر هواي داخل خانه از كجا مي آيد. 
يك هفته است كه مرخصي بدون حقوق گرفته ام در 
خانه مانده ام تا فرزندم آسيب نبيند، نتيجه اش اين 
است كه مي بينيد. يك سال پيش پسرم آنقدر سرفه 
كرد كه صورتش كبود شد، با عجله او را به بيمارستان 
رسانديم و حاال حتي كس��ي نيست كه به فريادمان 
برسد.  او مي افزايد: با حرف زدن نمي شود اين شرايط 
را درس��ت كرد، اينكه ه��ر ش��ب در تلويزيون يك 
كارشناس را مي آورند تا در مورد ميزان آلودگي هوا 
حرف بزند چه دردي را دوا مي كند، براي من چه فرقي 
دارد االن در هوا ذرات گوگرد هس��ت يا آالينده هاي 
ديگر، من به وضعيت و ح��ال فرزندم نگاه مي كنم و 

توقع دارم كسي پاسخگوي اين وضعيت باشد.

اينهمهبيعمليچطورممكناست؟
علي پدري اس��ت كه براي بس��تري ك��ردن دختر ۶ 
س��اله اش با مس��وول پذي��رش بحث مي ك��رد، او به 
»تعادل« مي گويد: اينكه مسووالن مي گويند مازوت 
نمي سوزانيم و ديگري مي گويد خودروهاي فرسوده 
عامل اين ميزان آلودگي اس��ت و يك��ي ديگر تقصير 
را به گردن ش��هرداري مي ان��دازد و... همه بهانه هايي 
است كه براي ما قابل قبول نيست. اينها سر چه كسي 
را مي خواهند كاله بگذارند، اين وضعيت آلودگي هوا 
نتيجه بي توجهي و بي تدبيري مسووالني است كه وقتي 
دنبال راي هستند ما مي شويم ملت شريف ايران و وقتي 
به شرايط موجود اعتراض مي كنيم اسم ما را مي گذارند 
اغتشاشگر. دخترم به سختي نفس مي كشد، دكتر دارو 
داده س��ه روز اس��ت كه داروها را مصرف كرده و هيچ 
تغييري نكرده است، با حالت خفگي او را به بيمارستان 
رس��انديم، االن در بخش اورژانس بس��تري است اما 
بيمارستان مي گويد تخت براي بستري ندارند و بايد او را 
به بيمارستان ديگري منتقل كنيم، اگر فرزند من جانش 
را از دست بدهد، چه كسي جوابگو خواهد بود، همسرم 
باردار است و از شدت استرس بيهوش شد. مسووالن 
منتظر نشسته اند باد و باران وظايف آنها را انجام دهند، 

وگرنه اين همه بي عملي چطور ممكن است؟

مسووالنكجانفسميكشند
بهاره ني��ز م��ادر كودكي اس��ت ك��ه در اورژانس 
بيمارس��تان به دليل تنگي نفس بس��تري ش��ده 
است، او به تعادل مي گويد: برايم جالب است بدانم 
مسووالن كجا نفس مي كشند؟ واقعا چطور مي شود 
اين شرايط را ديد و كاري نكرد. چرا بايد بچه ۴ ساله 
من در اين شرايط باشد، چرا بايد از من سوال كند كه 
آيا دارد مي ميرد؟ اين سوال قلبم را آتش زده به چه 
كسي بايد شكايت كنم. اين چه وضعي است كه براي 
مردم درس��ت كرده اند، چه مي سوزانند كه چنين 
هوايي را بر سر اين شهر و ديگر شهرهاي كشور آوار 
كرده اند. اين حجم از آلودگي غير طبيعي اس��ت و 

هيچ كس هم خودش را پاسخگو نمي داند. 

ردمازوتسوزيدرآسمانپايتخت
گزارش ها نش��ان مي دهد مقدار دي اكسيد گوگرد 
در آس��مان تهران افزايش پيدا كرده اس��ت. عباس 
شاهسوني، رييس گروه س��المت هوا و تغيير اقليم 
 so۲وزارت بهداش��ت گفته كه »طي سال ها مشكل
يا همان دي اكس��يد گوكرد را داشتيم كه با توجه به 
حذف گوگرد از سوخت اين مشكل هم برطرف شد؛ 
اما طي روزهاي گذشته به ويژه ۲۲ تا ۲۵ آذر افزايش 
۳ تا ۵ برابري غلظت دي اكسيد گوگرد در شهر تهران 
را ش��اهد بوديم كه اين نشان مي دهد برخي صنايع 
اقدام به استفاده از سوخت هاي حاوي گوگرد كردند.«

اين در حالي اس��ت كه مديرعامل س��ابق ش��ركت 
كنترل كيفيت هواي تهران ني��ز در اين باره گفت: 
اينكه مسووالن مي گويند از سوخت مازوت استفاده 
نمي ش��ود حتمًا درس��ت مي گويند، اما اشكالي كه 
وجود دارد اين اس��ت ك��ه گازوئيلي كه اس��تفاده 
مي كنند كمتر از مازوت نيست. شايد آنها پشت اين 
قايم ش��دند كه چون از مازوت اس��تفاده نمي كنند 
مشكل از آنها نيست ولي گازوئيلي كه براي خارج از 
شهر تهران استفاده مي شود معمواًل استاندارد ندارد. 
حسين شهيدي افزود: محتواي گوگرد گازوئيلي كه 

در تهران اس��تفاده مي شود زير PPM ۵۰ است، اما 
گازوئيلي كه براي كارخانه ها استفاده مي شود بعيد 
مي دانم از اين جنس باشد و معمواًل مقدار گوگرد آن 
بيشتر و حتي در مواردي به ۷ هزار PPM هم رسيده 
است، بايد ديد گازوئيلي كه در خارج از تهران استفاده 
مي ش��ود را چك مي كنند يا نه، چيزي كه س��بب 
افزايش گوگرد در هوا ش��ده به نظر مي رسد مشكل 
گازوئيل اس��ت و اين س��وخت كه براي خارج شهر 

تهران توزيع مي شود استانداردهاي الزم را ندارد.«

ديوارحاشابلنداست
اما با تمام اين اوصاف بازهم سرپرس��ت مركز ملي 
هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت محيط زيست 
احتمال س��وخت مازوت در صنايع را رد مي كند و 
درباره افزايش ميزان دي اكس��يد گوگرد مي گويد: 
در بازه زمان��ي ۲۲ تا ۲۶ آذر و در س��اعت هاي ۱۱ 
 صبح الي ۴ بعدازظهر، ش��اخص دي اكسيد گوگرد 
در ايس��تگاه ها افزايش��ي ب��ود، منته��ا در برخي 
ايس��تگاه ها اين شاخص در ش��رايط ناسالم و عبور 
از عدد ۱۰۰ قرار گرفت. طبيعتًا يك عامل مقطعي 
وجود داش��ته كه اين اتفاق افت��اده اما اين عامل به 

هيچ وجه مازوت سوزي نبوده چراكه امكان استفاده 
از مازوت وجود ندارد. داريوش گل عليزاده مي افزايد: 
وقتي قطعي گاز نداريم كارخانه ها به سمت سوخت 
جايگزين نمي روند، اگر مازوت قرار است تخصيص 
پيدا كند حتما با محيط زيست هماهنگ مي كنند، 
دليل افزايش دي اكسيد گوگرد را بايد بررسي كرد، 
ما درحال بررسي هس��تيم تا ببينيم علت افزايش 

دي اكسيد گوگرد در روزهاي گذشته چيست.

باتكذيبكاريازپيشنميرود
با اين وجود سايه استفاده از سوخت بي كيفيت باالي 
سر گوگرد منتشر شده در هوا وجود دارد، اگر به گفته 
معاون محيط زيست مازوت سوزي انجام نمي شود 
چه چيزي سبب افزايش ۵ برابري گوگرد شده است. 
اين سوالي است كه بسياري از مردم به دنبال پاسخ آن 
مي گردند، اين هوايي است كه همه ما هر روز در آن 
نفس مي كشيم و شرايط كنوني مان شبيه اين است 
كه در اتاق گازي رها شده باشيم كه مي دانيم در نهايت 
قرار است نفس هاي ما را به ش��ماره انداخته و ديگر 
اميدي به زنده بودنمان نيست، مسووالن موظف به 
پاسخگويي هستند، با تكذيب كاري از پيش نمي رود. 

گزارش

فراخوان مشموالن اعزامي پايه خدمتي دي ماه سال ۱۴۰۱
س��ازمان وظيفه عمومي فراجا در اطالعيه اي اعالم 
كرد: كليه مش��موالن داراي برگ آماده به خدمت 
به تاريخ دي ماه س��ال ۱۴۰۱ مي بايست در محل و 
مراكز مندرج در برگ معرفي نامه مشموالن حضور 
يابند. سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطالعيه اي 
اع��الم كرد ك��ه كليه مش��موالني كه ب��رگ آماده 
به خدمت به تاري��خ دي ماه س��ال ۱۴۰۱دريافت 
كرده اند، مي بايست با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات 
الكترونيك انتظامي )پليس+۱۰(، برگ معرفي نامه 
مشموالن به مراكز آموزش را دريافت و برابر اطالعات 
مندرج درآن اقدام كنند. اين دس��ته از مش��موالن 
مي بايست روز پنجش��نبه يكم دي ماه سال ۱۴۰۱ 
در س��اعت، محل و مراكزي كه در برگ معرفي نامه 
مشموالن اعالم شده، حضور يابند و به خدمت دوره 
ضرورت اعزام ش��وند. مشموالن اعزامي مي بايست 
كارت تزريق واكسيناس��يون كوويد ۱۹ و واكس��ن 
مننژيت و دوگان��ه را در روز اعزام به همراه داش��ته 
باشند. مشموالن مي بايست اصل مدارك مورد نياز 
اع��م از برگ آماده به خدمت، ب��رگ محل مراجعه، 

برگ واكسيناسيون، كارت ملي و شناسنامه، مدارك 
مربوط به شرايط خاص را به همراه خود داشته باشند. 
بر اس��اس اعالم مركز اطالع رس��اني پليس، در اين 
اطالعيه آمده اس��ت، عدم حضور به موقع در زمان و 
محل هاي تعيين شده، غيبت محسوب شده و برابر 
م��اده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان 
رفتار خواهد شد. اين سازمان دراين اطالعيه متذكر 
شده اس��ت، متقاضيان در صورت نياز به اطالعات 
بيشتر مي توانند از طريق كانال خبر سربازي در پيام 
  @ khabaresarbazi رسان هاي داخلي به نشاني 

از آخرين اخبار مربوطه مطلع شوند.
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