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يادداشت- 1

 چشمان منتظر بازار ارز 
به توافق

مردم اي��ران در ش��رايطي 
آخرين هفته ه��اي پاييز را 
پشت سر مي گذارند كه نرخ 
دالر تمام ركوردهاي قبلي 
را پشت سر گذاشته و وارد 
داالن 31هزار توماني شده 
اس��ت. به هر حال نرخ دالر 
در اقتصاد ايران يك متغير 
بسيار بنيادين است و هر گونه نوسان در آن به طور 
مس��تقيم قيمت دامنه وس��يعي از اقالم و كاالها را 
تحت الشعاع قرار مي دهد. در اين شرايط دولت نيز 
هيچ راهبرد موثري در خصوص سياست گذاري هاي 
ارزي از خود نش��ان نداده اس��ت و مشخص نيست 
س��اختار اجرايي كشور قرار اس��ت با كدام راهكار، 
ب��ازار ارز )و س��اير بازارها( را كنترل كند. از س��ال 
97 كه مش��كالت برآمده از خ��روج اياالت متحده 
از برجام ايجاد ش��د، مشخص شد كه نرخ ارز تحت 
تاثير تحريم ها صع��ود بااليي را تجربه خواهد كرد. 
پس از س��ال 97 هر زمان كه در ادبيات محاوره اي 
مسووالن كش��ور و طرف هاي مقابل در كشورهاي 
1+4 و امري��كا، پالس ه��اي مثبت��ي در خص��وص 
مذاكرات و احياي برجام ارس��ال ش��د، بازار نيز در 
وضعيت باثبات تري ق��رار گرفت و هر زمان هم كه 
نشانه هاي ملتهبي در خصوص دورنماي مذاكرات 
مطرح ش��د، بازار ارزي دچار نوس��ان و تكانه هاي 
پي درپي ش��د. در اين ش��رايط اما مشخص نيست، 
چرا دولت سيزدهم مدام بر روي عدم تاثيرگذاري 
تحريم ها در شاخص هاي اقتصادي تاكيد دارد و به 
دنبال توجيهات غيرعلم��ي و غيرتخصصي در اين 
زمينه است. واقع آن است كه عدم توفيق جدي در 
مذاك��رات دوطرف در دور هفت��م گفت وگوها دالر 
را وارد يك چنين التهاباتي كرده اس��ت. س��اختار 
اجرايي كشور از س��ال 97 تا به امروز همه راه هاي 
ممكن را براي مواجهه با مش��كالت ارزي و كسري 
گسترده بودجه امتحان كرده است. از فروش اوراق 
و اس��تفاده از ذخاير ارزي كش��ور گرفته تا فروش 
س��هام دولت��ي و اس��تقراض از بانك مرك��زي و... 
امتحان ش��ده تا نتيجه انتخابات امريكا مش��خص 
شود، دموكرات ها روي كار بيايند و توافق تداوم پيدا 
كند. بعد از حضور جو بايدن اما از يك طرف امريكا 
برخي شرط و شروط جديد را مطرح كرد و از سوي 
ديگر مجلس ايران نيز برخي مصوبات س��لبي را در 
خصوص برجام عملياتي كرد كه به نوعي دستيابي 
به هر نوع تفاهمي را دش��وار مي ك��رد. از اين تاريخ 
تا به امروز بانك مرك��زي به دليل كمبود ارز امكان 
برنامه ريزي براي كاهش نرخ ارز را نداش��ت و نرخ 
ارز به طور مستمر دچار نوسان شد. در شرايطي كه 
تصور مي شد با حضور دولت جديد و يكدست شدن 
حاكميت نوع مطلوب تري از سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي، ارزي و ارتباطي عملياتي ش��ود، اما يك 
چني��ن تدابيري به هي��چ عنوان محقق نش��د. در 
حال حاضر مي توان گفت كه مقامات پولي و ارزي 
دولت كامال منفعل عمل مي كنند و بازار ارز كشور 
يكسره تحت الشعاع اخبار برآمده از وين قرار دارد. 
هرچند اظهارات تيم جدي��د مذاكره كننده ايراني 
قبل از ورود به وين از بروز مشكالت جديد در روند 
مذاكرات حكايت داشت، اما برخي اميد داشتند كه 
دور هفتم مذاكرات به سرانجام مطلوب تري برسد 
كه اينگونه نش��د. نهايتا جمعه ش��ب و در شرايطي 
كه مشخص بود كه دور نخست مذاكرات در دولت 
جديد با توفيق مورد نظر مواجه نش��ده، نرخ ارز باال 
رفت. شخصا در روز جمعه مصاحبه كردم و گفتم از 
روز شنبه نرخ ارز از 30هزار تومان خواهد گذشت. 
بر اين اس��اس معتقدم كه هيچ راهكار كوتاه مدتي 
براي حل مشكالت اقتصادي كش��ور وجود ندارد. 
چرا كه نه بانك مركزي توان مداخله دارد و نه ديگر 
ارزي وجود دارد كه از طري��ق آن بتوان دورنمايي 
از تدبي��ر و مداخله را متصور ش��د. در اين ش��رايط 
ب��ازار منتظر دور دوم مذاكرات اس��ت ت��ا چنانچه 
گفت وگوها به س��مت توافق ميل پي��دا كرد، بازار 
به س��مت ثبات يا كاهش نرخ ارز ب��رود اما اگر يك 
چنين دورنمايي شكل نگيرد، روند افزايشي ادامه 
خواه��د يافت و دولت هم تواني ب��راي كنترل بازار 
نخواهد داشت.پرسش��ي كه در اي��ن ميان ممكن 
است طرح شود آن اس��ت كه سقف رشد احتمالي 
نرخ ارز تا چه اندازه خواهد بود؟ از نظر من افزايش 
نرخ ارز در صورت عدم توافق سقفي نخواهد داشت.
اما ممكن اس��ت سياست هاي پولي مناسب، بتواند 
بخشي از نوسانات را مهار كند. يعني دولت از طريق 
جمع كردن نقدينگي بتواند بازار را به سمت ثبات 
سوق دهد. نخستين نتايج بعد از شكست احتمالي 
ممكن است نرخ ارز را حول و حوش 40الي 45هزار 
تومان برساند. ناگفته پيداست يك چنين نرخ ارزي 
معيشت خانواده هاي ايراني را زير و رو خواهد كرد و 
بدون ترديد يك چنين وضعيتي تبعات ناگواري در 
بخش هاي مختلف ايجاد خواهد كرد. بنابراين همه 
افرادي كه دل در گروي سعادت مردم و ثبات كشور 
دوخته اند، آرزومند هستند كه اخبار خوشايندي از 

مذاكرات آتي به فضاي پيراموني مخابره شود.
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ريسك پنهان مسكنضرورت هاي بودجه 1401

جديتي در حذف قيمت گذاري دستوري نيست

وعده هاي بي سرانجام كار ساز نيست

يكي از مشكالت جدي اقتصاد 
ايران طي سال هاي اخير، تبعات 
برآم��ده از كس��ري بودجه در 
اقتصاد و نظام��ات كلي بازارها 
اس��ت. به دليل كسري بودجه 
اس��ت كه در تمام س��ال هاي 
گذش��ته توازن و ت��راز بودجه 
به هم مي ري��زد و دولت ناچار 
اس��ت براي جبران كس��ري بودجه، اقدام به استقراض از 
بانك مركزي يا ساير بانك ها كند. تبعات استقراض از بانك 
مركزي نيز منجر به توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي و نهايتا 
افزايش تورم در اتمسفر اقتصادي مي شود. بنابراين يكي 
از مهم ترين ضرورت هاي بودج��ه 1401، پرهيز از ايجاد 
كسري بودجه و فقدان توازن در هزينه ها و درآمدهاي دولت 
اس��ت. اگر بتوان يك چنين توازني را در بودجه شكل داد 
مي توان تدابير الزم براي بهبود شاخص هاي اقتصادي در 
سال آينده را برنامه ريزي و اجرا كرد. از سوي ديگر بر اساس 
يك رسم غلط، هر ساله بعد از ارايه بودجه به مجلس، برخي 
نمايندگان با هدف جلب توجه افكار عمومي در حوزه هاي 
انتخابيه، اقدام به افزايش سقف بودجه از طريق وارد كردن 
هزينه هاي مختلف مي كنند. به عنوان نمونه نمايندگان در 
سال گذشته در برخي برهه ها بيش از 30درصد بر سقف 
عمومي بودج��ه افزودند تا به زعم خود ب��ر اي حوزه هاي 
انتخابيه خود س��هم بيش��تري از بودجه )به طور فرضي( 
كسب كنند. اين رسم اشتباه بايد پايان داده شود، چرا كه از 
يك طرف باعث تعميق كسري بودجه و از سوي ديگر باعث 
افزايش هزينه هاي موجود در اين سند مالي مهم مي شود. 
در حالي كه عمال هيچ ك��دام از تكاليف بودجه اي جديد 
امكان تحقق ندارند. بنابراين يكي از مهم ترين ضرورت ها 
در مواجهه با بودجه 1401، در وهله نخس��ت عدم وجود 
كسري بودجه و در مرحله بعد، جلوگيري از افزايش سقف 
بودجه است. بر اساس اعالم مسووالن اجرايي و دولتمردان، 
بودجه طي روزهاي آينده راهي بهارس��تان خواهد شد. 
بنابراين بسياري از تحليلگران به دنبال رمزگشايي از اعداد 
و ارقام كليدي بودجه هستند. يكي از مهم ترين گزاره هاي 
بودجه كه در اقتصاد كالن كش��ور اثرات عيني دارد، نرخ 
تسعير دارايي هاي ارزي دولت است. بر اساس برخي اخبار 
ظاهرا اين نرخ در بودجه سال آينده 23هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. بايد ديد هدف دولت از اعمال يك چنين 
نرخي چيست؟ آيا دولت به دنبال افزايش درآمدهاي كلي 
خود اس��ت يا اينكه تالش مي كند نرخ ارز در كش��ور را به 
سمت يكسان سازي سوق دهد. در خصوص درآمدهاي 
نفتي نيز هنوز اطالعات جامعي ارايه نشده است. با توجه به 
تداوم تحريم ها، مشخص است كه دولت نمي تواند حساب 
جدي بر روي درآمدهاي نفتي باز كند. بنابراين دولت بايد 
به دنبال جايگزيني درآمدهاي نفتي با درآمدهاي مطمئن و 
پايدار ديگري باشد. يكي از اين درآمدها، درآمدهاي مالياتي 
است. در واقع ماليات، مطمئن ترين منبع براي جايگزيني 
با درآمدهاي نفتي است. اغلب كشورها از اين طريق كل 
ادامه در صفحه 2 نيازهاي بودجه اي خود را... 

1- در ش��رايطي كه قيمت 
مسكن طي ماه هاي سپري 
شده از س��ال جاري رشدي 
در حدود 6.6 درصدي داشته 
است و نس��بت به دوره هاي 
مشابه در س��ال 99 و به ويژه 
سال 98 مسيري كم نوسان تر 
را طي كرده است، نرخ دالر در 
الين موازي، فراز و نشيب خاص خود را داشته است. 
هر متر مربع مسكن طي 8 ماهه نخست سال جاري 
حدود 2 ميليون تومان )6.6 درصد( رشد كرده و اين 
شاخص از 30 ميليون تومان در پايان اسفند سال 99 
در پايان آبان س��ال جاري 32 ميليون تومان گزارش 
ش��ده اس��ت. نرخ هر دالر امريكا اما از 23 هزار و 960 
تومان در آخرين روز معامالتي س��ال گذشته، ديروز 
حدود 30 هزار و 500 تومان قيمت خورد و رش��دي 

بيش از 27 درصد را ثبت كرد.
2- ن��رخ دالر بنا به دالي��ل متعدد در اقتص��اد ايران 
به سنجه اي براي س��نجش انتظارات تورمي تبديل 
شده و با نوسان آن، سير حركت ساير بازارها از جمله 
مسكن نيز دستخوش تغيير مي شود، به گونه اي كه 

در طوالني مدت، همسويي ش��ديدي ميان نرخ دالر 
و قيمت هر متر مربع مسكن در تهران از سوي برخي 
از اقتصاددانان رصد و كشف شده است. بر اين اساس 
بود كه نگارنده، طي يادداشتي با عنوان »درد و درمان 
مسكن« در 8 مهر ماه سال جاري، »تطابق دوباره اين دو 
شاخص« طي ماه هاي آينده را پيش بيني كرد. به اين 
معنا كه به دليل چسبندگي قيمت هاي اسمي مسكن، 
اين قيمت ها هيچ گاه - مگر در موارد بسيار استثنايي 
و نادر- از موضع خود عقب نش��يني نخواهند كرد و از 
همين رو، نرخ ارز خود را با نرخ مسكن تطبيق خواهد 
داد. در بخشي از يادداشتي تصريح شد كه ارزش ريالي 
هر يك هزار دالر امريكا در فروردين س��ال 97 حدود 
5 ميليون تومان و در همان ماه نيز متوسط قيمت هر 
مترمربع مسكن در تهران حدود 5 ميليون تومان بود. 
اگر چه در پايان شهريورماه سال 1400 ارزش ريالي هر 
هزار دالر امريكا به 28 ميليون تومان رسيد و متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني در تهران به 32 
ميليون تومان نزديك ش��د، اما طي سه سال گذشته 
طي چند ماه، قيمت اين دو شاخص نعل به نعل پيش 
رفتند و تطابق دوب��اره آنها طي ماه هاي پيش رو، دور 

از ذهن نيست.

3- اما همان طور كه گفته شد، جهش قيمت كاالها اعم 
از مسكن، دالر و به طور كلي »تورم«، نشانه اي از بروز 
اختالل و بيماري در مكانيسم اقتصاد است. از آنجا كه 
تورم يك پديده پولي اس��ت، مي توان ريشه آن را در 
خلق پول رديابي كرد. آخرين گزارش بانك مركزي از 
تحوالت كالن اقتصادي نشان مي دهد كه در مهر ماه 
نقدينگي 4 درصد و پايه پولي 2.5 درصد رش��د كرده 
است. بر اساس اين گزارش، حجم نقدينگي در پايان 
مهرماه 1400 به حدود 4227.5 هزار ميليارد تومن 
رسيده است كه نس��بت به پايان سال 1399 معادل 
21.6 درصد رش��د يافته است. نرخ رشد نقدينگي در 
دوازده ماهه منتهي به مهرماه 1400 به 42.8 درصد 
رسيد كه نش��ان دهنده رشد 4 درصدي نقدينگي در 

پايان مهر ماه نسبت به پايان شهريور است.
4- ش��رايط كنون��ي و آتي بازار مس��كن، بر اس��اس 
روندهاي تجربه شده طي 4 ساله گذشته در اين بازار 
و همچنين پژوهش هاي انجام شده در مراكز معتبري 
همچون مركز پژوهش هاي مجلس، حاكي از س��ايه 
س��نگين ريس��ك هاي غيراقتصادي بر بازار مسكن 
است، به گونه اي كه معادالت دروني آن همچون افت 
ميزان عرضه واحدهاي نوس��از يا كاهش چش��مگير 

سرمايه گذاري در ساخت وساز نيز به چشم نمي آيند. 
در اين حال، نبايد از ريس��ك »نقدينگي« غافل شد. 
ريس��كي كه قابليت تبيين همه عوامل سياس��ي و 
سياس��تي موثر بر اقتصاد ايران را نمايندگي مي كند. 
با افزايش نقدينگي، ارزش پول ملي كاهش مي يابد و 
به عبارتي، قيمت كاالها و دارايي ها بدون اضافه شدن 
ارزش افزوده اي به آنها، دچار رشد و جهش مي شوند. 
افزايش نقدينگي اما خود ريشه در افزايش هزينه هاي 
دولت دارد. هزينه هايي كه منجر به تش��ديد شكاف 
كسري بودجه س��االنه مي ش��ود و دولت را ناگزير از 
استقراض از بانك مركزي يا تامين منابع از نظام بانكي 
مي كند ك��ه در هر دو صورت، به معن��ي چاپ پول و 
افزايش نقدينگي و تشديد رشد آن است كه در آخرين 
آمارهاي رسمي بازتاب يافته است و به آن اشاره شد؛ و 
اين همه در شرايط عدم دسترسي به درآمدهاي ارزي 
و تحريم هاي يكجانبه امريكا، تشديدشده و مي شود 
و ب��ا لغو احتمالي تحريم ها به ص��ورت موقتي، التيام 
خواهد يافت، چرا كه ظاهرا داستان افزايش صعودي 
هزينه هاي دولت، تشديد كسري بودجه، چاپ پول، 
رشد نقدينگي، تورم و تضعيف بنيه مالي بيش از پيش 

طبقات متوسط و كم برخوردار پاياني ندارد.

درب��اره  بخواهي��م  اگ��ر 
قيمت گ��ذاري دس��توري 
بنويسيم درواقع مي توانيم با 
يك كلمه مترادف اجحاف در 
حق سهامدار، قيمت گذاري 
دستوري را نام گذاري كنيم. 
در قيمت گذاري دس��توري 
ش��ركت ها و صنايع توليدي 
محصوالت خود را توليد كرده ام��ا به اجبار، بايد با يك 
قيمت مشخص كه از س��وي دولت و سازمان حمايت 
از مصرف كنن��ده اعالم مي كنند، محص��والت خود را 
بفروشند. به عنوان مثال در صنعت خودرو سال هاست 
كه دو غول بزرگ خودروس��ازي سايپا و ايران خودرو با 

زيان هاي انباشته بسيار سنگيني مواجه هستند به اين 
دليل كه قيمت محصوالت در خارج از كارخانه بس��يار 
باال تر از قيمت فروش به دس��ت مصرف كننده در درب 
كارخانه تمام مي شود. به عنوان مثال در هر واحد توليد 
پژو 206، كارخانه ايران خودرو 20 ميليون تومان زيان 
مح��ول مي كند و نتيجه اين قيمت گذاري دس��توري 
تلنبار شدن زيان هاي انباشته در سال هاي گذشته در 
اين دو نماد خودرويي و اين دو قول بزرگ صنعتي كشور 
مي باشد. سال هاي سال است كه درباره قيمت گذاري 
دس��توري كارشناس��ان، نمايندگان مجل��س و بدنه 
اقتصادي كشور صحبت مي كنند. در صنايع ديگر مثل 
صنايع سيمان، صنايع فوالد، صنعت دارو، صنعت لبنيات 
و س��اير صنايع نيز بحث قيمت گذاري دستوري كاماًل 

مشهود است كه درواقع يك حلقه واسط يا يقه سفيداني 
حضور دارند كه ممانعت از حذف قيمت گذاري دستوري 
را در دستور كار خود دارند كه درواقع اينها حلقه واسط 
بين قيمت درب كارخانه و قيمت مصرف كننده هستند. 
با يك نگاه اجمالي در صنعت خودرو و ساير صنايع پي 
مي بريم كه قيمت درب كارخانه آن قيمتي نيست كه 
مصرف كننده در بازار ب��راي خريد محصول پرداخت 
مي كند و يك رانت چند صددرصدي در اين ميان وجود 
دارد كه اجازه نمي دهد بحث قيمت گذاري دستوري با 
جديت در دستور كار قرار بگيرد. ازيك طرف نمي توان 
در برخي از صنايع در فصل تابس��تان برق را قطع كرد 
و از س��وي ديگر در فصل زمس��تان گاز را و درنهايت با 
قيمت گذاري دس��توري تير خالص را ب��ه صنايع زد و 

انتظار داشته باشيم كه در بازار بورس نيز جذابيتي وجود 
داشته باشد. اگر بخواهيم درباره قيمت گذاري دستوري 
صحبت كنيم درواقع ظلم آش��كار در حق سهامداري 
است كه يك س��ال در صنايع خودرو، سيمان، فوالد و 
فلزات س��هامداري مي كند كه درنهايت در پايان سال 
با شركت در مجمع سود تقسيمي را از آن خود كند اما 
با توجه به اين قيمت گذاري دس��توري خبري از سود و 
درواقع پاداش س��هامداري و صبوري كردن سهامدار 
نيست. اميدوار هس��تيم كه در دولت سيزدهم با توجه 
به مديريت جهادي كه از دول��ت جديد در ذهن داريم 
قيمت گذاري دستوري يك بار براي هميشه در صنايع 
مختلف رخت ببندد و درنهايت بتوانيم در يك اقتصاد و 

بازاري آزاد به دادوستد و مبادله بپردازيم.

با ق��رار گرفتن در آس��تانه 
روز پرس��تار يك ب��ار ديگر 
خبرهايي منتش��ر مي شود 
كه نش��ان از بهبود وضعيت 
پرستاران دارد، اما اين اخبار 
تا چه حد مي تواند درس��ت 
باش��د، اصال اين وعده هاي 
بي سرانجام چطور مي تواند 

مشكالت جامعه پرستاري را حل كند. سال هاست كه 
پرستاران با مشكالتي همچون عدم پرداخت به موقت 
كارانه ها، س��ختي كار و البته قراردادهاي كوتاه مدت 
دست و پنجه نرم مي كنند. حاال ديگر مسووالن بايد 
بدانند كه وعده هاي بي سرانجام براي رفع مشكالت 
جامعه پرس��تاري كار ساز نيست. هر س��اله در مورد 
مجوزهاي صادر ش��ده وزارت بهداشت و درمان براي 
استخدام پرس��تاران حرف هايي زده مي شود ولي در 

نهايت آن ميزان پرس��تاري كه اس��تخدام مي شوند، 
تنها يك س��وم و گاه يك پنجم رقمي است كه اعالم 
شده است. سال هاست كه اكثر بيمارستان ها با كمبود 
نيروي پرستار مواجه اند. در واقع استانداردهاي جهاني 
در مورد تعداد پرس��تار براي هر تخت بيمارستاني در 
كشور رعايت نمي شود، اينكه يك پرستار مجبور است 
در شيفت كاري خود به بيش از 5 تا 8 بيمار رسيدگي 
كند، مي تواند درصد خطا را باال ب��رده و عواقب بدي 

داشته باشد. نمي توانيم منكر اين شويم كه در دوران 
پاندمي كرونا فش��ار كاري جان چند دكتر و پرستار 
جوان را گرفت. اين آمار جدا از آمار پرستاراني است كه 
به دليل ابتال به اين بيماري جان خود را از دست دادند. 
در واق��ع بحث نظام پرداخت هميش��ه محل حرف و 
حديث بوده است زيرا چارچوب مشخص ندارد. بايد 
دست از مقايسه برداريم. بايد حق يك پرستار خوب را 
ادامه در صفحه 8 درنظر بگيريم و...  

مجيد اعزازيجعفر قادري

حسين مريد سادات

محمد  شريفي مقدم

رييسدستگاهقضادرديداردانشجويان: مخبردرديداربادانشجويانعنوانكرد

روال بورس
عادي 

و متعارف نيست
صفحه 4         صفحه 2    

توليد 
 محور اصلي 
 كار دولت 

عمدهتريننگرانيصاحبانكسب
وكارهادرآبانماهچيست؟

افزايشقيمتدالرآزادباوجود
كاهشقيمتدالرصرافيازكانال

27هزارتا31هزار

ش��امخ اقتصاد در آبان ماه نيز روند نزولي خود را 
ادامه داده و به مرز 50 واحد نزديك ش��ده و رشد 
توليد به نرخ پايين تري نسبت به مهرماه رسيده 
است. در اين ماه به جز شاخص ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان و موجودي م��واد اوليه يا لوازم 
خريداري شده، س��اير مولفه هاي اصلي باالتر از 
50 ثبت شده اند. اين آمار نشان از كاهش دوباره 
فعاليت ها در بنگاه هاي اقتصادي كشور دارد. دليل 
اصلي باالي 50 بودن شاخص كل در آبان ماه ناشي 
از بخش صنعت بوده اس��ت. گراني و كمبود مواد 
صفحه 7 را بخوانيد اوليه در... 

در حالي كه مسووالن بانك مركزي از افزايش عرضه 
ارز در سال 1400 و همچنين افزايش بازگشت ارز به 
كشور و بهبود شرايط در روزهاي آينده و در نتيجه 
كاهش قيمت ارز خبر مي دهند، اما روز دوشنبه 15 
آذر 1400، بازهم قيم��ت دالر در بازار آزاد افزايش 
يافته و به 30630 تومان رسيد. برخي رسانه ها نيز از 
عبور قيمت دالر در بازار آزاد از مرز 31 هزار تومان 
خبر داده اند. عصر دوش��نبه قيمت دالر 30 هزار و 
630 تومان، قيمت ي��ورو 34 هزار و 600 تومان، و 
درهم امارات 8 هزار و 370 تومان اعالم شده است. 
قيمت دالر در برخي ساعات نيز 30740 تومان بوده 
صفحه 3 را بخوانيد است.  

افت فعاليت 
بنگاه هاي صنعتي

عرضه ارز به 3/7 برابر 
سال گذشته رسيد

قناعتي،عضوشورايشهرچهارم:انتصابافرادكمتجربه،بيتالمالراضايعميكند

نگراني از خسران  اقتصاد  تهران
»تعادل«تأثيردخلوخرجسالآتيدولترادربازارسهامبررسيميكند

واكاوي بورس در بودجه 1401

مقايسه آمار پولي و بانكي در خرداد و شهريور 1400 نشان 
مي دهد كه در تابستان 1400، بدهي دولت به سيستم 
بانكي 15 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك ها 21 

هزار ميليارد تومان و بدهي بانك ها به بانك مركزي 14 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته، كه بخشي از اين رشد 
بدهي ها مي تواند حاصل تامين كسري بودجه دولت از 

محل رشد بدهي هاي دولت باشد كه عمال از منابع بانك ها 
استفاده شده و موجب رشد بدهي دولت و بانك ها شده 
است.  براين اساس، اظهارنظر مسووالن دولت مبني بر 

اينكه بدون استقراض از بانك مركزي توانسته اند كسري 
بودجه دولت را جبران و تامين كنند و همچنين سخن 
صفحه 2 را بخوانيد منتقدان و ....  
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سعيدخطيبزاده،سخنگويوزارت
امورخارجه:

روز گذشته، سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
امورخارجه در نشس��ت هفتگي با خبرنگاران در 
پاس��خ به »اعتماد« گف��ت: »در مذاكرات وين نه 
عجله داريم نه اجازه مي دهيم با وقت ما بازي شود.« 
روز گذشته در نشست خبري هفتگي سخنگوي 
وزارت خارج��ه، خبرنگار اعتم��اد از خطيب زاده 
پرس��يد: »پس از پايان اي��ن دور از مذاكرات وين 
براي احياي برجام، برخ��ي از مقام هاي امريكايي 
و اروپايي ادع��ا كردند كه اي��ران متوجه اضطرار 
وضعيت موجود نيست و وقت چنداني وجود ندارد. 
يك  س��وال در افكار عمومي با توج��ه به برگزاري 
۷ دور مذاكره از ابتداي س��ال ج��اري تاكنون اين 
اس��ت كه تا چه زماني اين مذاكرات ادامه خواهد 
داش��ت؟ البته ما توصيه شفاف و مشخص رهبري 
مبني بر عدم ش��كل گيري پروس��ه مذاكره براي 
مذاكره را هم پيش رو داريم. نقش��ه هيات جديد 
مذاكره كننده براي پاس��خگويي ب��ه اين مطالبه 
مردمي و رهبري چيست؟« س��عيد خطيب زاده 
در پاسخ گفت: »آنچه مي گويم روايت امريكايي از 
وين نيست، روايت ايراني است؛ يك روايت دقيق، 
بدون غلوهاي معمولي كه در تبليغات رس��انه اي 
غربي ديده مي شود.« سخنگوي دستگاه سياست 
خارج��ي ايران تاكيد كرد: »در وين، ما با يك اراده 
جدي وارد ش��ديم. دليل اين اق��دام اين بود كه به 
 يك »توافق خوب« برس��يم. اساسا توافق خوب را 
در راس��تاي تعهدات��ي مي دانيم ك��ه دو طرف و 
همه اطراف در برجام داش��تند.« وي تصريح كرد: 
»تركيب و كم و كيف اعزام هيات هم نشان مي داد 
ك��ه هدف اصلي در اعزام اين هيات اين اس��ت كه 
همان جمعي كه در تهران با رفت و برگش��ت هاي 
متعدد بايد درخص��وص ابعاد رفع تحريم تصميم 
مي گرفتند، همانجا بتوانند تصميم بگيرند. به اين 
ش��كل هم توان مديريتي و هم توان كارشناس��ي 
در هم تجميع و در وين آماده ش��د.« خطيب زاده 
گفت: »ش��ايد طرف مقابل اساس��ا انتظار نداشت 
تيم ايران با رويكرد به دس��ت آوردن توافق خوب 
در كمترين زمان ممكن، مت��ون آماده و مكتوب 
به آنه��ا بدهد. به همين دليل هم بود كه به محض 
اينكه اي��ن متون داده  ش��د، درزهاي رس��انه اي 
آغاز ش��د كه اين خواس��ته ها قابل انجام نيست، 
اين متون حداكثرگرايانه اس��ت و مش��ابه اين. در 
صورتي كه تمامي آنچه در اين متون نوش��ته  شده 
اس��ت، در چارچوب برج��ام و مبتني ب��ر برجام 
اس��ت و مهم تر از همه مبتني بر پيش نويس هاي 
به دس��ت آمده در ش��ش دور قبل مذاك��رات بود، 
اساسا نمي توانست حداكثري تلقي شود.  متاسفانه 
رويكرد طرف هاي اروپايي و اياالت متحده امريكا 
به انجام تعهدات شان حداقلي است و اين حداقلي 
بودن نگاه آنها باعث ش��ده اس��ت ك��ه مذاكرات 
به نقطه اي برس��د ك��ه طرف هاي اروپاي��ي فورا 
درخواس��ت كردند براي مشورت به پايتخت هاي 
خودشان بازگردند.« خطيب زاده تصريح كرد: »تيم 
جمهوري اسالمي ايران همانجا هم اعالم كرد كه 
براي تصميم هم مجوز دارد و هم تركيب تيم اجازه 
مي دهد و تا زماني كه الزم باشد در وين بمانند و به 
توافق هاي الزم درخصوص متون برسند؛ اما اصرار 
طرف مقابل مبني بر اينكه الزم است درخصوص 
متون ب��ا پايتخت هاي خود مش��ورت كند، ايران 
پذيرفت و آخر اي��ن هفته هم دور بعدي مذاكرات 

آغاز خواهد شد.«
خطيب زاده در ادامه پاس��خ ب��ه »اعتماد« گفت: 
»تاريخ دقيق و روز دقيق مذاكرات توسط آقايان 
انريك��ه مورا ]دبيركل س��رويس اق��دام خارجي 
اتحاديه اروپا[ و علي باقري ]معاون سياسي وزير 
امورخارجه جمهوري اس��المي ايران[ مشخص 
خواهد ش��د.« وي تاكي��د ك��رد: »در دور بعدي 
مذاكرات مهم اين است كه طرف مقابل هم مانند 
ايران با پيش��نهادات مشخص وارد ش��ود. آنچه 
ما د اده ايم، حتما قابل مذاكره اس��ت، حتما قابل 
بررسي است؛ اما اينكه طرف مقابل فقط اظهارات 
رسانه اي بكند و براساس اظهارات رسانه اي تصور 
بكند كه مي تواند بازي مقصرنمايي را آغاز كند و 
براساس بازي مقصرنمايي تصور كند كه مي تواند 
افكار نخبگان و تصميم سازان جمهوري اسالمي 
اي��ران را تحت تاثير ق��رار دهد، كامال در اش��تباه 
اس��ت.« اين ديپلمات جمهوري اس��المي ايران 
تصريح كرد: »م��ا مي دانيم كه چه چيزي در وين 
مي خواهيم و آنچ��ه در وين مي خواهيم كامال در 
چارچوب برجام اس��ت.« وي گف��ت: »من تاكيد 
مي كنم هيچ ايرادي بر متون ايران براساس برجام، 
حداقل در چند روزي كه مذاكرات جريان داشت، 
وارد نشد. تنها ادعايي كه طرف هاي مقابل مطرح 
كردند اين بود كه اين خواسته ها بايد بررسي شود 
و ما توانايي تامين همه آنه��ا را نداريم. قطعا نگاه 
حداقلي به وظايف طرف مقابل چيزي نيست كه 

مردم ما بخواهند.« 
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: »بعد از امضاي 
توافق و بعد از به وي��ژه برخي بدعهدي ها و برخي 
بي عملي ه��ا چه اتفاق��ي افتاد. همي��ن امروز اگر 
توافقي امضا شود و اين مالحظات، اين تضمين ها 
و اين راس��تي آزمايي ها صورت نگي��رد، به گفته 
خود غربي ها هيچ كدام از شركت هاي آنها به ايران 
نخواهند آمد و هيچ سرمايه گذاري درستي در ايران 
انجام نخواهد شد.« وي ادامه داد: »طبيعي است 
كه ما به عنوان حافظ منافع مردم تمام تالش خود 
را خواهي��م كرد منافع مردم كامال حفظ ش��ود.« 
خطيب زاده تصريح كرد: »ما ن��ه تعجيل داريم و 
نه اجازه مي دهيم كس��ي با وقت م��ا و انرژي ما در 

وين بازي كند.« 
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 ساماندهي مي كنند. اما بايد توجه داشت، روند افزايش 
درآمده��اي مالياتي بايد از طريق توس��عه پايه هاي 
مالياتي صورت بگيرد. چرا كه با توجه به تحريم  هاي 
اقتصادي و كرونا، صاحبان كسب و كار در ايران، سال 
مالي پر رونقي را پشت سر نگذاشته اند، بنابراين توقع 
افزايش ماليات از توليد كنندگان و حقوق بگيران و... 
توقع اشتباهي اس��ت. دولت بايد حفره هاي مالياتي 
موجود در اقتصاد ايران را شناس��ايي و روند دريافت 
ماليات از آنان را آغاز كند. در كنار افزايش درآمدهاي 
مالياتي، واگ��ذاري دارايي ها و امالك مازاد دولت نيز 
راهكار ديگري است كه مي تواند در اين شرايط دشوار 
به دولت براي جلوگيري از كسري بودجه كمك كند. 
افزايش بهره وري و كاه��ش هزينه هاي غيرضروري 
دولت، رويكرد ديگري است كه ايجاد آن تا حد زيادي 
به دولت براي جب��ران محدوديت هاي ارزي كمك 
مي كند. البته بايد توجه داشت، معني كوچك سازي 
دولت، تعديل نيروها نيست، بلكه افزايش بهره وري 
در اين ميان مهم است.اس��تفاده از تهاتر نفتي براي 
افزايش پروژه هاي عمراني نيز ظرفيت ديگري است 
كه دولت از طريق آن به دنبال افزايش بخش درآمدي 
بودجه اس��ت. مجلس در اين زمينه قانوني را مصوب 
كرده اس��ت تا دولت بتواند از طريق آن زمينه اجراي 
طرح ه��اي مرتبط با تهاتر نفت��ي در ازاي پروژه هاي 
عمراني و... را عملياتي كند. با عملياتي س��اختن اين 
ضرورت ها معتق��دم كه دولت مي تواند تا حد بااليي، 
نيازهاي بودجه اي خود را ساماندهي كند. در كنار اين 
موارد، شفاف سازي بودجه شركت هاي دولتي كه با 
مشكالت فراواني دست به گريبان هستند، راهكاري 
اس��ت كه به اقتصاد ايران براي پااليش بيشتر كمك 
مي كند. البته شفاف سازي كامل بودجه شركت هاي 
دولتي نيازمند، اصالح ساختار بودجه است كه روند 

بررسي هاي آن آغاز شده است.

عليبهادريجهرميسخنگويدولت:

سخنگوي دولت سيزدهم با اشاره به اينكه ميدان داري 
در اقتصاد ملي بر عهده جوانان نخبه اي است كه محصول 
دانشگاه هس��تند، گفت: موتور محركه توليد ملي را يا 
بايد در ش��ركت هاي دانش بنيان يافت، يا آن جاهايي 
كه تيم هاي دانشجويي حين تحصيل يا پس از فراغت 
از تحصيل با اندوخته هاي��ي به روز پا به عرصه صنعت، 

كشاورزي، ارايه نوين خدمات برخط و... گذاشته اند.
علي بهادري جهرمي با اشاره به نزديكي روز دانشجو و 
نقش دانشجويان در شكل گيري انقالب اسالمي مردم 
ايران گفت: روحيه مطالبه گري به همراه اقدام انقالبي و 
جهادي، دو خصيصه ممتاز دانشجويان است كه آنها 
را از ساير اقشار متمايز مي كند. جمع هاي دانشجويي 
با همي��ن دو خصيصه ه��ر كجا كه حضور داش��تند، 
تحول آفرين شدند؛ از جبهه هاي جنگ در دوران دفاع 

مقدس گرفته تا اردوهاي جهادي در مناطق محروم.
سخنگوي دولت افزود: تبيين و روشن گري هاي مترقيانه 
در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي، دانشجويان و 
تشكل هاي دانشجويي را نزد عموم جامعه تبديل به گروه 
مرجع كرده است. نظر فعاالن دانشجويي در موضوعات 
مختلف، هميشه مورد اعتناي دولت ها و مردم بوده است.

او يادآور شد: ميدان داري در اقتصاد ملي بر عهده جوانان 
نخبه اي اس��ت كه محصول دانش��گاه هستند. موتور 
محركه توليد ملي را يا بايد در شركت هاي دانش بنيان 
يافت، ي��ا آن جاهايي كه تيم هاي دانش��جويي حين 
تحصيل يا پس از فراغت از تحصيل با اندوخته هايي يه 
روز پا به عرصه صنعت، كشاورزي، ارايه نوين خدمات 
برخط و... گذاشته اند. سخنگوي دولت گفت: فرصت بروز 
و ظهور اين ويژگي هاي ممتاز، با عملكرد مسووالن در 
دولت هاي مختلف كم و زياد شده است. به عنوان عضوي 
از دولت سيزدهم و به اين عنوان كه خودم را متعلق به 
جمع دانشگاهيان مي دانم، همه تالشم را به كار خواهم 
بست تا تقويت فعاليت هاي دانشجويي و دانشگاهي را 
جزو اولويت هاي كاري در پيگيري مسائل مختلف قرار 
دهم. بهادري جهرمي در پايان تاكيد كرد: در آستانه روز 
دانشجو، امروز با حضور در النه جاسوسي سابق، ديدار 
و صحبتي صميمانه با يك جمع دانشجويي داشتم. ياد 
شهداي دانش��جو را گرامي مي دارم و اين روز را به همه 

دانشجويان تبريك عرض مي كنم.

پيش بيني اكونوميست از كاهش 
نرخ دالر در ايران به 1۸ هزار و ۵00 

تومان تا ۲ سال آينده
مجله سرشناس اكونوميست پيش بيني كرده است 
كه قيمت دالر به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسيد. 
مجله سرشناس اكونوميست در ارزيابي شاخص هاي 
كالن اقتصادي ايران براي س��ال هاي آينده )تا سال 
2۰26( پيش بيني كرده است كه قيمت دالر امريكا 
در يك كاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد 
رس��يد. اين مجله معروف معتقد اس��ت ك��ه توافق 
محدودي بر سر برنامه هس��ته اي ايران در مذاكرات 
وين انجام خواهد شد و پس از آن شاهد كاهش قيمت 
دالر امريكا و ساير ارزهاي خارجي در بازار خواهيم بود، 
به طوري كه دالر امريكا در س��ال 2۰23 به ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان خواهد رسيد. اكونوميست پيش بيني كرده 
است كه قيمت دالر در سال آينده ميالدي 2۰ هزار و 
6۰۰ تومان خواهد بود و در سال 2۰23 به ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان مي رس��د. اما پس از آن به تدريج افزايش 
قيمت داش��ته و در س��ال 2۰26 به 2۸ ه��زار و ۷۰۰ 
تومان مي رسد كه اين پيش بيني ها با آنچه در فضاي 
داخلي ايران انجام مي شود تفاوت هاي اساسي دارد و بر 
متغيرهاي بلندمدت اقتصاد كالن مبتني است. اعداد 

پيش بيني شده توسط اكونوميست ُرند شده است.

معاوناولرييسجمهوريدرديداربادانشجويان:

محور اصلي كار دولت توليد است
معاون اول رييس جمهوري ضمن دعوت از دانشجويان 
براي ارايه راهكارهاي پيشنهادي و طرح هاي شان به 
دولت در راستاي پيش��برد امور گفت: »بهره گيري از 
نظرات كارشناس��ي و تخصصي دانشجويان و جامعه 
دانشگاهي براي دولت سيزدهم اهميت اساسي دارد، 
لذا دانش��جويان بايد با ايجاد كانون هاي پشتيباني و 
خدمات مش��اوره اي به دولت در اداره كش��ور كمك 
كنند.« به گزارش ايس��نا، محم��د مخبر صبح ديروز 
در نشستي با دانشجويان، مش��اركت و بهره گيري از 
نظرات دانش��جويان و نخبگان اقتص��ادي در تدوين 
لوايح و بودجه كشور را از اولويت هاي دولت برشمرد 
و تاكيد كرد: دولت س��يزدهم به دنبال اين است تا با 
بهره گيري و جمع بندي نهايي از نظرات كارشناسي 
دانش��جويان، لوايح م��ورد نظر خ��ود ازجمله اليحه 
بودجه سال آينده را تقديم مجلس كند. او همچنين 
با اشاره به مشكالت و مسائل كشور در زمان روي كار 
آمدن دولت س��يزدهم تصريح كرد: »دولت توانست 
با اتخاذ اقدامات اساس��ي و به  موقع جلوي مشكالتي 
را كه دشمن مي توانس��ت ايجاد كند، بگيرد تا جايي 
كه به طور مث��ال پ��س از ۱۰۰ روز از روي كار آمدن 

دولت از مرز تزريق ۱۰۰ ميليون دوز واكس��ن كرونا 
در كش��ور عبور كرديم و ذخاير كاالهاي اساسي را به 
نقطه اطمينان رسانديم؛ به طوري كه در حال حاضر 

ميانگين ذخاير كشور باالي 6۵ درصد است.« معاون 
اول رييس جمهوري مزيت بزرگ كشور را برخورداري 
از جوانان تحصيلكرده و نخبه عنوان كرد و در خصوص 

دغدغه يكي از دانشجويان حاضر در اين نشست درباره 
برنامه هاي دولت در زمينه مب��ارزه با تورم و گراني و 
توجه به اقشار آسيب پذير در روند بودجه ريزي كشور، 
محور اصلي كار دولت را »توليد« عنوان كرد و گفت: 
»بايد نقدينگي موجود در كش��ور به س��مت توليد و 
خدمات جذب شود و دولت به دنبال اين است كه با باال 
بردن ارزش پول ملي و توجه به سرمايه گذاري، موتور 
تولي��د را به حركت درآورد تا تورم در كش��ور كنترل 
شود.« مخبر در بخشي از سخنان خود از دانشجويان 
خواست كه دغدغه ها و مسائل اصلي كشور را احصا و 
با تشكيل هسته هاي مشاوره اي و تخصصي به دولت 
كمك كنند. مخبر درباره نگراني هاي دانشجويان در 
زمينه سرمايه اجتماعي در كشور و همچنين اهميت 
حض��ور م��ردم در عرصه هاي مختلف كش��ور گفت: 
»تجربيات چندين ساله نشان داده كه امور كشور جز با 
كمك مردم حل نمي شود و اگر مردم براي حل مسائل 
و مشكالت كشور به دولت كمك كنند، قطعا دولت در 
مسير رسيدن به اهداف مدنظرش براي خدمت رساني 
بهتر به آحاد مردم موفق تر خواهد بود بر همين اساس 
مسائل و مشكالت را بايد با مشاركت مردم حل كنيم.«

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
مقايسه آمار پولي و بانكي در خرداد و شهريور ۱4۰۰ 
نشان مي دهد كه در تابستان ۱4۰۰، بدهي دولت به 
سيس��تم بانكي ۱۵ هزار ميليارد تومان، بدهي دولت 
به بانك ه��ا 2۱ هزار ميليارد تومان و بدهي بانك ها به 
بانك مركزي ۱4 هزار ميلي��ارد تومان افزايش يافته، 
كه بخش��ي از اين رش��د بدهي ه��ا مي تواند حاصل 
تامين كسري بودجه دولت از محل رشد بدهي هاي 
دولت باش��د كه عمال از منابع بانك ها استفاده شده و 
موجب رشد بدهي دولت و بانك ها شده است.  براين 
اساس، اظهارنظر مسووالن دولت مبني بر اينكه بدون 
استقراض از بانك مركزي توانسته اند كسري بودجه 
دول��ت را جب��ران و تامين كنند و همچنين س��خن 
منتقدان و كارشناسان كه معتقدند چاپ پول و رشد 
پايه پولي عمال به شكل ديگري ادامه يافته و دولت از 
منابع بانك ها جهت تامين كس��ري بودجه استفاده 
كرده است، قابل تامل است و اين آمارها نشان مي دهد 
كه همچنان رويه س��ال هاي پايان��ي دولت روحاني، 
ك��ه از محل منابع بانك ها و خري��د اوراق مالي دولت 
يا روش هاي ديگر، كس��ري بودجه را تامين مي كرد، 
ادامه يافته است.  در دولت روحاني، براي رفع كسري 
بودجه عالوه بر فروش دارايي هاي دولت، مانند سهام 
شركت ها يا فروش س��اير دارايي ها، موضوع استفاده 
از س��پرده هاي بانك ها براي خريد اوراق مالي دولت 
مطرح ش��د و بانك ها را موظف كردن��د كه 3 درصد 
س��پرده هاي خود را صرف خري��د اوراق مالي دولت 
كنند. در نتيجه بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي دولت از اين طريق خريداري و كس��ري بودجه 
دولت ظاهرا تامين ش��د.  اما نكته مهم اينجاست كه 
اين كس��ري عمال به صورت افزايش بدهي دولت به 
بانك ها نمود يافته و اگر قرار باشد كه دولت در آينده 
اين بدهي را پرداخت كند، عمال بازهم بايد پول چاپ 
كند تا بتواند اين بدهي را تس��ويه كند. در نتيجه اين 
نوع اقدامات تنها به صورت موقت جلوي اس��تقراض 
مستقيم از بانك مركزي را مي گيرد، اما در نهايت بازهم 
به صورت اس��تقراض و رشد بدهي دولت به بانك ها و 
بانك مركزي نمود خواهد يافت. در سال هاي اخير اين 
نوع بدهي دولت به بانك ها دائم رش��د كرده و بانك ها 
به جاي خزانه دولت، مخارج بودجه را تامين كرده اند.  
در نتيجه بدهي دولت به بانك ها به بيش از 442 همت 
در شهريور ۱4۰۰ رسيده است و بدهي دولت به بانك 
مركزي نيز به ۱6۰ همت افزايش يافته است. در نتيجه 
دولت اگر از منابع بانك ها استفاده نمي كرد االن بايد از 
بانك مركزي استقراض مي كرد و بدهي دولت به بانك 
مركزي به رقم 6۰۰ همت مي رس��يد.  نگاهي به آمار 
سه ماه تابستان و در دولت جديد نيز نشان مي دهد كه 
از خرداد ۱4۰۰ تا شهريور ۱4۰۰، ميزان بدهي دولت 
به بانك ها افزايش داش��ته است. البته آمار مهر و آبان 
نيز كه بعد منتشر مي شود، بيشتر نشان خواهد داد كه 
دقيقا پايه پولي و نقدينگي چقدر رشد كرده و كسري 
بودجه از چه محلي تامين شده است.  در سه دهه اخير 
سه راه براي كسري بودجه وجود داشته، يا استقراض 
از بانك مركزي، يا افزايش دارايي هاي خارجي يعني 
دريافت ريال قبل از ورود درآمد ارزي دولت به كشور 
يا افزايش بدهي دولت به بانك ها و فروش اوراق مالي 
دولتي كه در سه سال اخير بيش��تر مورد توجه بوده 
است.  پيمان مولوي كارشناس اقتصادي در اين زمينه 
مي گويد: در حال حاضر سوال اصلي بايد اين باشد كه 
برنامه بودجه س��ال ۱4۰۱ چيست؟ دنبال سياست 
انقباضي خواهيم بود يا ادامه روند كنوني. با سياست 
انقباضي ممكن است كه بتوانيم در كوتاه مدت بدون 
رشد اقتصادي، افس��ار تورم را از اقتصاد كم كنيم. اما 
اگر روند كنوني همچنان ادامه پيدا كند، با تورم هاي 
باال دولت مجددا مجبور به افزايش پايه پولي خواهد 
بود. بانك مركزي به قلك دولت ها تبديل شده است. 
افزايش پايه پولي در سه سال گذشته ركورد زده و بانك 
مركزي به عنوان به قلك دولت ها تبديل شده و دائم از 
منابع بانك ها و سپرده ها، براي خريد اوراق اقدام كرده 
است. اين امر زماني اصالح خواهد شد كه بانك مركزي 
سياست هاي پولي خود را به گونه اي برنامه ريزي كند 
كه به مرور شاهد افزايش پايه پولي در اقتصاد نباشيم. 

گواه استقراض يا عدم استقراض دولت از بانك مركزي، 
آمارهاي سه ماهه دوم سال است كه براساس آمارهاي 
ش��هريورماه، هم بدهي دولت ب��ه بانك مركزي و هم 
بدهي دولت به بانك ها اضافه ش��ده است.  خاندوزي 
وزير اقتصاد به تازگي از افتخاراتي گفته كه در دو ماه 
سكانداري اش بر وزارت اقتصاد رقم زده است. افتخاراتي 
كه دولت هاي قبلي متهم اصلي پديد آمدن آن هستند و 
خاندوزي ادعاي پايان دادن به آن را دارد. بر اين اساس 
وزير اقتصاد عنوان كرد دولت در ماه هاي شهريور و مهر 
بدون برداشت از منابع بانك مركزي كه باعث ايجاد تورم 
خواهند شد، اقدام به تامين مخارج خود كرده است.  
براي اثبات اين صحبت بايد منتظر انتشار نماگر ها و 
داده هاي اقتصادي از س��وي بانك مركزي در مهرماه 
باشيم. البته آمار تابستان، نشان دهنده رشد پايه پولي 

و بدهي دولت به بانك ها بوده است. 

     واكن�ش همت�ي به توقف چ�اپ پول در 
دولت

عبدالناصر همتي در حس��اب كارب��ري توئيتر خود 
ادعاي مطرح ش��ده از س��وي وزير را رد كرده و حتي 
دولت را به بسط بيش��تر پايه پولي كشور متهم كرده 
است. رييس كل سابق بانك مركزي به ادعاي دولت 
مبني بر توقف چاپ پول واكنش نش��ان داد.  رييس 
اسبق بانك مركزي در توئيتي نوشت: تامين كسري 
از طريق فشار به بانك ها و صندوق هاي آنها منجر به 
اضافه برداشت سنگين از بانك مركزي مي شود. نتيجه 
استقراض غيرمس��تقيم را آمارهاي پولي پايان مهر 
مش��خص مي كند. »اعالم شد كه از شهريور ماه هيچ 
گونه اس��تقراضي از بانك مركزي نبوده است. خوب 
است بدانيم تامين كسري از طريق فشار به بانك ها و 
صندوق هاي آنها نيز منجر به اضافه برداشت سنگين از 
بانك مركزي مي شود، كه شده است. نتيجه، استقراض 
غير مستقيم و بسط پايه پولي است. آمار هاي پولي پايان 
مهرماه مشخص مي كند!« پيش از اين رييس جمهور 
ضمن اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبني 
تامين بودجه بدون استقراض از بانك مركزي در دوره 
استقرار دولت س��يزدهم، بر تداوم روند تامين بودجه 
بدون استقراض از بانك مركزي تا پايان سال نيز تاكيد 
كرده بودند.  در اين زمينه، عبدالناصر همتي_رييس 
كل سابق بانك مركزي در واكنش به توقف چاپ پول 
گفت: تامين مالي دولت از بانك ها و برداش��ت آنها از 
بانك مركزي تا رقم ۸۰ همت در پايان آبان ماه همان 
چاپ پول است. خريد ارز دولت با نرخ نيمايي توسط 
بانك مركزي در رش��د پايه پولي نمايان خواهد شد و 
كندي رش��د پايه پولي بخشي به دليل تامين واردات 
دارو و نهاده با منابع بانك مركزي اس��ت. چاپ پول از 
مسير جديد؟ به گفته عبدالناصر همتي، تامين كسري 
از طريق فش��ار به بانك ها و صندوق هاي وابس��ته به 

آنها صورت گرفته اس��ت. اين موضوع منجر به اضافه 
برداشت س��نگين بانك ها از منابع بانك مركزي و در 
نتيجه افزايش پايه پولي و تورم مي شود. همتي اشاره 
كرده كه انتشار آمارهاي جديد پولي، حقيقت موضوع 

را مشخص مي كند.

    چاپ پول از مسير جديد؟
در حالي كه اخبار منتشرشده از دولت جديد، حاكي از 
اين است كه پوشش تامين مالي دولت در دو ماه اخير، از 
منابع غيرتورمي حاصل شده است، به باور كارشناسان 
از جمله همتي، تامين كسري از طريق فشار به بانك ها 
و صندوق هاي وابسته به آنها صورت گرفته است. اين 
موضوع به اضافه برداشت سنگين بانك ها از منابع بانك 
مرك��زي و در نتيجه افزايش پاي��ه پولي و تورم منجر 
مي شود.  به نظر مي رسد يكي از علل مطرح شدن تامين 
مالي غيرمستقيم از سوي صاحب نظران و كارشناسان 
اقتصادي، افزايش مداخله سياست گذار پولي در قالب 
عمليات ريپو بوده است. در نهايت اينكه تحليل آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد بدهي بانك ها به بانك مركزي و 
نيز بدهي دولت به بانك ها در پنج ماه اخير نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل، تغيير قابل مالحظه اي نداشته 
و به منظور تاييد اين گزاره كه دولت از كانالي جديد به 
تامين مالي دست زده يا نه، بايد منتظر انتشار آمارهاي 
رسمي ماه هاي ش��هريور و مهر در آينده باشيم. بنا بر 
آمارهاي رسمي، بانك مركزي به نمايندگي از دولت 
با توجه به پيش بيني خود از منابع بازار بين بانكي در 
6مرحله اخير دست به تزريق منابع به ميزان ۹۷هزار 
ميلي��ارد تومان زده ك��ه مقدار قابل توجهي اس��ت. 
كارشناس��ان اقتصادي بر اين باورند كه شايد يكي از 
علل افزايش مداخله سياس��ت گذار در قالب عمليات 
ريپو در هفته هاي اخير به اين دليل بوده كه دولت براي 
تامين هزينه هاي خود به منابع بانكي متوسل شده و 
در مرحله بعدي اين بانك ها، كسري خود را با استفاده 
از ابزارهاي سياس��ت گذار پولي ك��ه همان عمليات 
بازار باز و تسهيالت قاعده مند است، تامين مي كنند. 
اين موضوع به اين معناس��ت كه در بازه زماني مذكور 
تكليفات بودجه اي بر دوش بانك ها گذاشته شده و بازار 
بين بانكي را با كاهش منابع مواجه كرده و سياست گذار 
به منظور تنظيم نرخ س��ود در داالن، دست به انجام 
عمليات بازار باز در قالب تزريق منابع زده است. از سوي 
ديگر بنا بر آمارهاي رسمي از ابتداي مهر، انجام عمليات 
حراجي توس��ط دولت گزارش نشده است. در نهايت 
گزينه محتمل ديگر اين است كه دولت اين منابع را از 
محل ماليات ستاني تحويل گرفته باشد. از سوي ديگر 
بررسي آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه بدهي بانك ها 
به بانك مركزي در پنج ماهه نخس��ت امسال معادل 
6/۱درصد تغيير كرده كه در مقايسه با ميزان شاخص 
مذكور در مدت مشابه سال قبل )برابر ۵/۱درصد( به 

ميزان يك واحد درصد رشد داشته است. عالوه بر اين 
بدهي دولت به سيستم بانكي در پنج ماه نخست سال 
به ميزان ۱6درصد تغيير كرده كه نس��بت به همين 
شاخص در مدت مشابه سال قبل )برابر ۱۸/۸درصد( به 
ميزان 2/۸واحد درصد كاهش داشته است. اين موضوع 
نشان مي دهد كه در بازه زماني مذكور، روند غير طبيعي 
دال ب��ر افزايش بدهي ه��اي دولت به ش��بكه بانكي 
كشور مشاهده نمي شود. مقصود همتي از استقراض 
غيرمستقيم دولت مربوط به دو ماه شهريور و مهر بوده 
كه هنوز آمارهاي رس��مي آن مشاهده نشده است. از 
اين رو اگر در آمارهاي آتي روندي غيرطبيعي در ميزان 
بدهي هاي دولت به شبكه بانكي و نيز بدهي بانك ها به 
بانك مركزي مشاهده شود، مي توان گفت كه هشدار 
همتي در خصوص استقراض غيرمستقيم منابع پولي 
درست بوده است. بررسي گزارش هاي رسمي نشان 
مي دهد در حالي كه در پنج ماه نخست سال، رويكرد 
دولت دوازدهم به منظور پوشش كسري بودجه و نيز 
هزينه هاي دولت، اس��تقراض از منابع تنخواه گردان 
بانك مركزي بود، اين رويه در ماه هاي شهريور و مهر 
عوض شد؛ به نحوي كه تامين مالي غير تورمي دولت 
با استفاده از ابزار حراج اوراق در دستور كار قرار گرفت. 
به عبارت ديگر، دولت جديد به دليل پر ش��دن سقف 
اس��تقراض از منابع بانك مركزي در س��ه ماه نخست 
سال توسط دولت قبل )۵۷هزار ميليارد تومان(، امكان 
استفاده از اين گزينه را براي تامين مالي خود نداشت. 
استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي در چهارماه 
ابتدايي سال سبب شد تا به ميزان ۸/ ۱2درصد به پايه 
پولي افزوده ش��ود. مورد ديگر اينكه وجود اين منابع 
جديد سبب ايجاد مازاد منابع در بازار بين بانكي شده؛ 
به   نحوي   كه در ۱3مرحله    بعدي كه سياست پولي اجرا 
شده، عمليات ريپوي معكوس )جذب منابع( به   صورت 
متوالي صورت گرفت. كارشناس��ان اقتصادي بر اين 
باورند كه مهم ترين ابزار مديريت انتظارات تورمي در 
كشورها، تنظيم نرخ س��ود سياست گذاري از طريق 
عمليات بازار باز و الزمه اين موضوع، انتشار اوراق بدهي 

از سوي دولت است.

    دولت مي تواند بدون استقراض
 كسري بودجه 1401 را حل كند؟

تيم اقتصادي دولت وعده تامين كسري بودجه ۱4۰۱ 
بدون استقراض از بانك مركزي را مي دهد و كارشناسان 
اقتصادي راهكارهاي مختلفي از جمله فروش اوراق، 
كاهش هزينه ها و افزايش درآمدهاي صادراتي براي 
آن متصورند؛ حال بايد ديد كداميك عملي تر است؟  
محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور اعالم 
كرد كه مشكل كسري بودجه ۱4۰۱ بدون استقراض 
از بانك مركزي حل خواهد ش��د. آن طور كه فرش��اد 
پرويزيان كارش��ناس اقتصادي مي گوي��د: دولت با 
فروش اوراق مي تواند به راحتي كسري بودجه را بدون 
استقراض از بانك مركزي حل كند. درآمد ارزي كاهش 
قابل توجهي داشته و نمي تواند تغييري در پايه پولي نيز 
ايجاد كند زيرا منجر به تورم خواهد شد. بنابراين در بين 
راهكارهاي باقي مانده كه ماليات و فروش اوراق قرضه 
است، در ش��رايط فعلي فروش اوراق بهترين انتخاب 
براي حل اين مشكل است. مرتضي افقه، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه در اين رابطه مي گويد: 4۰ تا ۵۰ درصد 
بودجه از درآمدهاي نفتي تأمين مي ش��ده كه در دو 
سال اخير به دليل تشديد شدن تحريم ها تأمين نشده 
و دولت همواره با كسري بودجه مواجه بوده است. وي 
با بيان اينكه منابع تأمين كس��ري بودجه استقراض 
است، در همه كشورها اين استقراض از بانك مركزي، 
مردم )اوراق بدهي( يا دريافت وام از ساير كشورها انجام 
مي شود، اضافه مي كند: البته در ايران دو منبع ديگر 
هم وجود دارد كه نا محدود نيست و شامل دارايي هاي 
مازاد دولت و استقراض از صندوق توسعه ملي است. 
افقه تاكيد مي كند: ممكن است دولت در نظر داشته 
باشد عالوه بر افزايش قيمت ارز 42۰۰ توماني، قيمت 
خدمات خ��ود از جمله حامل هاي ان��رژي را افزايش 
دهد اما با توجه به اينكه آستانه تحمل مردم به دليل 
مشكالت اقتصادي بسيار كاهش يافته است، اين كار 

ريسك بااليي دارد.
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در حالي كه مس��ووالن بانك مركزي از افزايش عرضه ارز 
در سال 1400 و همچنين افزايش بازگشت ارز به كشور، 
و بهبود شرايط در روزهاي آينده و در نتيجه كاهش قيمت 
ارز خبر مي دهند، اما روز دوش��نبه 15 آذر 1400، بازهم 
قيمت دالر در ب��ازار آزاد افزايش يافته و به 30630 تومان 
رسيد. برخي رسانه ها نيز از عبور قيمت دالر در بازار آزاد از 
مرز 31 هزار تومان خبر داده اند. عصر دوشنبه قيمت دالر 
30 هزار و 630 تومان، قيمت يورو 34 هزار و 600 تومان، و 
درهم امارات 8 هزار و 370 تومان اعالم شده است. قيمت 
دالر در برخي ساعات نيز 30740 تومان بوده است.  قيمت 
سكه نيز افزايش يافته و سكه 13 ميليون و 320 هزار، نيم 
سكه 6 ميليون و 950 هزار، ربع سكه 4 ميليون، سكه گرمي 
2.4 ميليون تومان معامله شده است. قيمت هر اونس طال با 

اندكي تغيير به 1782 دالر و 95 سنت رسيد.
فعاالن بازار مي گويند كه دليل اين افزايش قيمت، عالوه 
بر پايان يافتن دور هفتم مذاكرات وين، موضوع بخشنامه 
جديد بانك مركزي اس��ت كه صرافي ه��ا، دالر به قيمت 
صرافي را در مقابل ارايه مدارك پرداخت مي كنند، در نتيجه 
با وجود كاهش قيم��ت دالر در صرافي هاي بانكي كه روز 
دوشنبه به 27823 تومان رسيده، اما به خاطر عدم تامين 
تقاضاي موجود در بازار آزاد، قيم��ت دالر آزاد به 30630 
تومان تا 31 هزار تومان رسيده و فاصله دالر آزاد و صرافي 
به بيش از 3 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه 
قبل از بخشنامه تازه بانك مركزي، فاصله قيمت دالر صرافي 

و آزاد حدود 1000 تومان بوده است. 

    عرضه ارز به 3.7 برابر سال گذشته رسيد
مديركل روابط عمومي بانك مركزي گفت: واقعيت بازار 
ارز اين است، روان، در دسترس و با قيمت هاي مبتني بر 
ساز و كار عرضه و تقاضا. روزانه بيش از 100 ميليون دالر 
در بازار رسمي نيما معامله مي شود، حدود 70 درصد بيشتر 
از پارسال. عرضه ارز بصورت اسكناس در بازار متشكل هم 
تاكنون 3.7 برابر مدت مشابه پارسال است.  نرخ هر دالر 
در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 15 آذرماه( با 59 تومان 

كاهش نسبت به روز گذش��ته به 27 هزار و 823 تومان 
رسيد. قيمت فروش يورو با 258 تومان كاهش، برابر با 32 
هزار و 66 تومان بود. قيمت خريد هر دالر 27 هزار و 273 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 431 تومان اعالم 
ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
26 ه��زار و 912 تومان و نرخ ف��روش آن 27 هزار و 157 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
30 هزار و 440 تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 717 
تومان اعالم ش��د. همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز يكشنبه، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 775 تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 23 هزار و 672 تومان معامله 
شد. قيمت دالر از خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد 
و در اين محدوده نوسان داشت و در شهريورماه نرخ دالر 
نزولي يا ثابت بود. در ماه هاي گذش��ته نيز دالر گاهي در 
كانال 26 هزار تومان رشد داشته و وارد محدوده قيمتي 
27 هزار تومان ش��ده اما دوباره عقبگرد داشته است. نرخ 
دالر در هفته هاي گذشته دوباره از كانال 26 هزار تومان 

عبور كرده و در ميانه كانال 27 هزار تومان نوس��ان دارد. 
قيمت سكه )دوشنبه، 15 آذرماه( در بازار تهران با 20 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم 13 ميليون و 
170 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم به 
قيمت 12 ميليون و 900 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 850 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 400 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 311 هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 680 
هزار تومان شد. مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني است. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي در مقايسه با روز گذشته 59 تومان 
كاه��ش و قيمت انس جهاني طال هم در مقايس��ه با روز 
گذش��ته 2 دالر كاهش داشت. با تداوم كاهش نرخ ارز در 
صرافي هاي بانكي شتاب رش��د قيمت انواع سكه و طال 

كاهش يافت.

    سرقت ۱۹۶ ميليون دالر از يك صرافي رمزارز
يك شركت امنيتي اعالم كرد هكرها 196 ميليون دالر از 
صرافي رمزارز بيت مارت دزديدند.به گزارش سي ان بي سي، 
صرافي »بيت مارت« در بيانيه رس��مي كه صادر كرد، اين 
هك را تاييد و آن را يك رخنه امنيتي گسترده ناميد و اعالم 
كرد هكرها حدود 150 ميليون دالر از داراييهاي اين صرافي 
را به سرقت برده اند. با اين حال شركت تحليل ديتا و امنيت 
بالك چين »ِپك ش��يلد«  اعالم كرد پول به س��رقت رفته 
حدود 200 ميليون دالر بوده است.  »بيت مارت« در بيانيه 
خود خاطرنشان كرد كه همه برداشتها موقتا و تا اطالع ثانوي 
معلق شده و بازبيني امنيتي كاملي در جريان است. »ِپك 
شيلد« نخستين شركت امنيتي بود كه روز شنبه متوجه 
اين رخنه شد و از خروج مستمر ده ها ميليون دالر از سوي 
يكي از نشاني هاي بيت مارت به نشاني خبر داد كه اتر اسكن 
از آن به عنوان هكر بيت مارت ياد كرده است. طبق برآورد 
»ِپك شيلد«، بيت مارت حدود 100 ميليون دالر رمزارزهاي 
مختلف در بالك چين اتريوم و 96 ميليون دالر از سكه ها در 
اسمارت چين بايننس از دست داده است. »بيت مارت« اعالم 
كرد كيف هاي آنالين اسمارت چين اتريوم و بايننس هك 
شده، تنها درصد اندكي از دارايي هاي اين صرافي بوده اند و 
همه كيف هاي ديگر در امنيت بوده و آسيبي نديده اند. طبق 
آمار »كوين گكو«، صرافي »بيت مارت« كه خدمات مختلفي 
شامل مبادالت لحظه اي و معامالت هرمي عرضه مي كند، 
معموال در رده برترين صرافي هاي رمزارز متمركز از نظر حجم 
معامالت قرار دارد. شركت امنيتي »ِپك شيلد« اعالم كرد 
بيت مارت مي گويد روش هايي كه هكرها استفاده كرده اند، 
هنوز نامعلوم اس��ت اما آنچه پس از هك شدن اين صرافي 
اتفاق افتاده است، كامال روشن است. اين يك مورد انتقال، 
سواپ و پولشويي بوده است. جديدترين سرقت هكرها، به 
موج هك هاي اخير اضافه مي شود. شركت وام دهنده رمزارز 
»سلسيوس نت ورك« هفته گذشته در نتيجه 120 ميليون 
دالر هك پلتفرم مالي غيرمتمركز BadgerDAO پول 
از دست داد. در اوت هم يك هكر بيش از 600 ميليون دالر 
توكن از صرافي »پلي نت ورك« دزديد اما پس از يك سلسله 

اتفاقات، تقريبا همه اين پول را برگرداند.

يادداشت

اخبار
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3 سهشنبه 16 آذر 1400    2 جمادي االول 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Dec 7. 2021  2099  بانك و بيمه

پيش بيني اكونوميست از كاهش 
نرخ دالر به ۱8500 تا دو سال آينده

مجله سرش��ناس اكونوميس��ت پيش بيني كرده 
اس��ت كه قيمت دالر به 18 ه��زار و 500 تومان 
خواهد رسيد. مجله سرش��ناس اكونوميست در 
ارزيابي ش��اخص هاي كالن اقتصادي ايران براي 
سال هاي آينده )تا سال 2026( پيش بيني كرده 
اس��ت كه قيمت دالر امريكا در يك كاهش ممتد 
به 18 هزار و 500 تومان خواهد رسيد. اين مجله 
معروف معتقد اس��ت كه توافق محدودي بر س��ر 
برنامه هسته اي ايران در مذاكرات وين انجام خواهد 
شد و پس از آن شاهد كاهش قيمت دالر امريكا و 
ساير ارزهاي خارجي در بازار خواهيم بود، به طوري 
كه دالر امريكا در س��ال 2023 به 18 هزار و 500 
تومان خواهد رسيد. اكونوميست پيش بيني كرده 
است كه قيمت دالر در س��ال آينده ميالدي 20 
هزار و 600 تومان خواهد بود و در سال 2023 به 
18 هزار و 500 تومان مي رس��د. اما پس از آن به 
تدريج افزايش قيمت داشته و در سال 2026 به 28 
هزار و 700 تومان مي رسد. كه اين پيش بيني ها 
با آنچه در فض��اي داخلي ايران انجام مي ش��ود 
تفاوت هاي اساسي دارد و بر متغيرهاي بلندمدت 
اقتصاد كالن مبتني است. اعداد پيش بيني شده 

توسط اكونوميست ُرند شده است.

افزايش تعداد
كارت هاي بانكي تراكنش دار

بيش از 122 ميليون كارت بانكي در آبان ماه سال  
جاري تراكنش بانكي داش��ته اند كه بيش از 116 
ميليون آن كارت برداش��ت بوده اس��ت كه نسبت 
مهرماه، افزايش داش��ته اس��ت. همچنين در آبان 
ماه امس��ال 122 ميلي��ون و 692 ه��زار و 6 كارت 
بانكي داراي تراكنش بوده ك��ه از اين تعداد بيش 
از 116 ميليون و 803 هزار كارت برداش��ت، بيش 
از 408 هزار كارت اعتب��اري و بيش از 5 ميليون و 
479 هزار كارت نيز هديه و بن كارت بوده است. در 
مهرماه امسال نيز 120 ميليون و 950 هزار و 690 
كارت بانكي تراكنش دار به ثبت رسيده كه بيش از 
115 ميليون مورد،  كارت برداش��ت بوده است. بر 
اين اساس، مقايسه آمار مربوط به مهرماه و آبان ماه 
1400 نشان مي دهد در دومين ماه پاييز، تعداد كل 
كارت هاي بانكي تراكنش دار 1.44 درصد افزايش 
يافته اس��ت. در اين ميان، تعداد كارت برداشت با 
1.33 درصد رشد، تعداد كارت اعتباري با 12.94 
درصد رش��د و تعداد كارت هديه و بن كارت نيز با 
افزايش 2.99 درصدي مواجه شده است.  بررسي 
سهم 32 بانك و موسس��ه اعتباري نشان مي دهد 
كه هر يك از بانك ها در سه بخش كارت اعتباري، 
كارت برداشت و كارت هديه و بن كارت داراي آمار 
متفاوتي هس��تند.  در آبان 1400، بيشترين سهم 
از تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار از نوع كارت 
برداش��ت با 62.07 درصد متعلق ب��ه بانك »ملي 
ايران«، از نوع كارت اعتباري با 22.16 درصد متعلق 
به بانك »ملي ايران« و از نوع كارت هديه و بن كارت 
با 18.13 درصد متعلق به بانك »ملت« بوده است .

روش هاي تامين مالي از طريق 
درآمدزايي داخل كشور

براي تامين مال��ي نبايد به 
بخش هاي محدودي مانند 
فروش نفت و ف��روش اموال 
دولت كه در بودجه قيد شده 

است، متكي باشيم.
در بح��ث تامي��ن مالي بايد 
ب��ه عناوين و پرس��ش هاي 
مختلفي پاسخ داد، آيا همه 
تامين مالي ه��ا بايد از داخل 
كش��ور انجام شود يا خارج از كشور؟ در داخل فقط بايد 
از محل نفت و ماليات باشد يا بايد اين سبد درآمدزايي 
را گسترش داد؟ نگاهمان بايد فقط به قوه مجريه باشد يا 
مي توان آن را به ستادها و نهادها و استان ها و قرارگاه ها 
و ... تسري داد؟ نهادهاي عمومي غيردولتي بايد مصرفي 
باش��ند يا مولد؟ آيا بايد همين رويه اي كه تاكنوني در 
پيش داشتيم را ادامه دهيم؟ بهينه سازي منابع كنوني 
موضوع بسيار مهمي است كه بايد به توجه ويژه اي داشت؛ 
مانند اينكه اگر نمي ش��ود نفت صادر كرد از طرق ديگر 
در حوزه هاي مختلف اقدام كني��م و از روش هاي ديگر 
براي تامين مالي و كسب درآمد بهره ببريم. نبايد فقط 
از بخش هاي كشاورزي و صنعت درآمدزايي داشت، بايد 
از گردشگري و فناوري و تجارت و ...نيز استفاده كرد. از 
سوي ديگر نمي ش��ود دولت خودش كارفرما باشد اما 
قانون و رانت و تعرفه و حقوق ورودي و سود گمركي هم 
در اختيار آن باشد.  نيازمند به يك تغيير اساسي اول در 
نگاه و دوم در اجرا هستيم بنابراين بايد ساختارها را تغيير 
دهيم. به عنوان نمونه نهادهاي عمومي و غيردولتي مانند 
شهرداري به دست دولت چشم دوخته اند، در حالي كه 
خود شهرداران و شوارها بايد مش��اوران و افرادي كه به 
اقتصاد و تجارت آشنا هستند را در كنار خود داشته باشند 
تا بتوانند خودش��ان درآمدزايي داشته باشند.  هزاران 
ميليارد تومان س��ومديريت و ضعف روابط بين الملل 
و... داريم كه اگر زيان ها كسر ش��ود، درآمد بااليي را در 
اقتصاد شاهد خواهيم بود. البته كه بايد اصل بر اين باشد 
كه بخش خصوصي كار را انجام دهد.  درآمدها در كشور 
معطوف به يك حوزه نيست در همه حوزه ها حتي بيشتر 
از اين مي تواند باشد براي تامين مالي نبايد به بخش هاي 
محدودي كه در بودجه قيد شده است، متكي باشيم، بايد 
از مشاوره هاي تخصصي كمك گرفت و افكار و اعمال در 
اين حوزه را تغيير داد.  باتوجه به اين موضوعات، تا 10 سال 
آينده نيز مي توان كشور را با درآمدهاي داخلي اداره كرد.

از گشايش هاي ارزي تا عدم 
استقراض

كارنامه 100 روزه دولت از اقدامات مثبت و اميدبخش 
حكايت دارد كه مي تواند سرآغازي براي بهبود شرايط 
اقتص��اد و احياي ش��اخص هاي كالن باش��د كه عدم 
اس��تقراض از بانك مركزي به عن��وان مهم ترين اقدام 
شناخته مي ش��ود. به گزارش ايِبنا، رييس جمهوري 
ديشب در برنامه تلويزيوني شبكه يك سيما كارنامه 100 
روزه تيم اقتصادي دولت سيزدهم را شرح داد. كارنامه اي 
كه از نشانه هاي مثبت و مقدمات بهبود اقتصادي حكايت 
دارد و مي توان اميدوار بود كه حداقل برخي اقدامات در 
دستور كار قرار گرفته كه مهم ترين آن عدم استقراض از 
بانك مركزي است.  كسري بودجه يكي از اصلي ترين و 
اساسي ترين معضالت اقتصاد كشور است كه سال هاست 
شاهد آن هستيم و به اعتقاد كارشناسان و صاحبنظران 
امر براي رفع اين معضل بايد از چرخه معيوب استقراض 
از بانك مركزي و به واسطه آن باال رفتن تورم خارج شد. 
در سال هاي گذشته متاسفانه استقراض از بانك مركزي 
به حدي انجام شد كه يكي از داليل اصلي باال رفتن تورم 
عنوان شد.  ماه نخست شروع به كار تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم، سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در صفحه 
ش��خصي خود در فضاي مجازي نوشت: »در شهريور 
موفق شديم برخالف 5 ماه اول، بدون يك ريال استقراِض 
جديد از بانك مركزي، حقوق ها را )حتي زودتر از موعد( 
پرداخت كنيم. البته نحوه تأمين كسري بودجه در اوايل 
سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبيعي 
است آثار مثبت اقدامات، با چندماه تأخير ظاهر خواهد 
شد ان شاءاهلل« و حاال در كارنامه 100 روزه دولت، اعالم 
كردند كه استقراض از بانك مركزي متوقف شده و اين 
يعني نشانه مثبت در راستاي بهبود شرايط اقتصادي 
و كم ش��دن نرخ تورم به ش��رط اينكه همراه با كنترل 
هزينه ها و افزايش درآمدهاي پايدار باشد و دولت نيز در 
نقش نظارت گر ظاهر شود. عالوه بر اين، مسووالن بانك 
مركزي در يك ماه گذشته از شرايط مثبت عرضه ارز در 
بازار متشكل ارزي و سامانه نيما خبر داده اند به نحوي كه 
چندي پيش مدير روابط عمومي بانك مركزي با اشاره 
به افزايش عرضه ارز بصورت اسكناس در بازار متشكل 
ارزي گفت: واقعيت بازار ارز اين است: روان، در دسترس 
و با قيمت هاي مبتني بر سازوكار عرضه و تقاضا. مصطفي 
قمري وفا، در توييتي با اش��اره به افزايش عرضه ارز در 
سامانه نيما نوشت: روزانه بيش از 100 ميليون دالر در 
بازار رسمي نيما معامله مي شود؛ حدودا 70 درصد بيشتر 
از پارسال. همچنين عرضه ارز بصورت اسكناس در بازار 
متشكل ارزي تاكنون 3.7 برابر مدت مشابه پارسال است.  
همچنين از سوي ديگر، مجله سرشناس اكونوميست به 
تازگي پيش بيني كرده است كه قيمت دالر در ايران به 
زير 20 هزار تومان خواهد رسيد. اين مجله در ارزيابي 
شاخص هاي كالن اقتصادي ايران براي سال هاي آينده 
)تا سال 2026( پيش بيني كرده است كه قيمت دالر 
امريكا در يك كاهش ممتد ب��ه 18 هزار و 500 تومان 
خواهد رس��يد و عنوان مي كند توافق محدودي بر سر 
برنامه هسته اي ايران در مذاكرات وين انجام خواهد شد و 
پس از آن شاهد كاهش قيمت دالر امريكا و ساير ارزهاي 
خارجي در بازار خواهيم بود، به طوري كه دالر امريكا در 

سال 2023 به 18 هزار 500 تومان خواهد رسيد.  

افزايشقيمتدالرآزادباوجودكاهشقيمتدالرصرافيازكانال27هزارتا31هزار

تسهيلبرگشتارزحاصلازصادراتدردستوركاربانكمركزياست

عرضه ارز به ۳،۷ برابر سال گذشته رسيد

تامين 3۶ ميليارد دالر ارز براي واردات كاالها در سال جاري

بانكمركزيبساطبازارهايارزكاذبشبانهوفرداييراجمعكند

دماسنجوضعيتارزيكشورسامانهنيمااستنهسبزهميدان!

گروه بانك و بيمه|
  از ابتداي سال تا 15 آذر ماه كل تأمين ارزي كه در كشور 
و براي واردات تمام كاالها صورت گرفته معادل 36 ميليارد 
دالر است كه بخشي از آن در سامانه نيما و بخشي ديگر نيز از 
طريق بانكي تأمين شده است؛ اين مقدار به مراتب از مجموع 
ارز تامين شده در سال گذشته بيشتر است. رييس كل بانك 
مركزي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه خوشبختانه در 
سال جاري دسترسي اين بانك به منابع ارزي كشور بهبود 
داشته است، گفت: در مجموع دسترسي سيستم اقتصادي 
به منابع ارزي كشور بهبود قابل مالحظه اي داشته است و 
از نظر ورود ارز به كشور در شرايط بسيار خوبي هستيم و 
پيش بيني اين است كه در آينده نزديك اوضاع روبه بهبود 
خواهد رفت.در سال جاري بازگشت ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي در س��امانه نيما معادل 22.4 ميليارد دالر بوده 
است كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
45 درصد افزايش داشته است. همچنين در سال جاري 
عرضه ارز در سامانه نيما توس��ط صادركنندگان معادل 
20 ميليارد دالر بوده اس��ت كه اين ميزان در مقايس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزايش داشته است. 
رييس كل بانك مركزي با اشاره به روند رو به رشد عرضه 
ارز در سامانه نيما، گفت: روز گذشته معادل 456 ميليون 
دالر در سامانه نيما عرضه شده است كه از اين ميزان 237 
ميليون دالر با متوسط نرخ 23 هزار 400 تومان معامله شده 
است.  صالح آبادي با بيان اينكه تسهيل برگشت ارز حاصل 
از صادرات به كش��ور جز برنامه هاي جدي بانك مركزي 

است و حتما آن را با مشوق هايي تسهيل خواهيم كرد، به 
جلسه اخير با برخي تشكل هاي اقتصادي اشاره و تصريح 
كرد: برخي صادركنندگان خرد در بخش هاي كشاورزي و 
ساير بخش هاي صادارت وجود دارند و با برخي اتحاديه ها 
و واردكنندگاني كه نياز به ارز آنها دارند به منظور تسهيل 
در كار بازگشت ارز حاصل از صادارت گفت وگو شده است.

رييس شوراي پول و اعتبار افزود: بنابراين يكي از ضرورت ها 
كه به صورت جدي دنبال خواهد شد تقويت عرضه ارز به 
واسطه مشوق هاست و همچنين تقاضاهايي كه ممكن است 
خارج از بازار رسمي و نيما باشد تسهيل مي شود كه فعاالن 
اقتصادي بتوانند از سامانه نيما ارز خود را تأمين كنند. در 
بازار متش��كل ارزي نيز از ابتداي سال جاري تاكنون، 1.3 
ميليارد دالر معامله انجام شده است كه اين مقدار نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته افزايش 3.7 برابري داشته است. 

صالح آبادي با تاكيد بر اينكه به موجب مقررات ارزي در 
صورتي كه صادركننده اي بخواهد بخشي از منابع خود را به 
صورت اسكناس وارد كشور كند، مانعي ندارد خاطرنشان 
كرد: صادركنندگان مي توانند در بازار متشكل معامالت 
ارزي، ارز خود را عرضه كنند و در اين زمينه نيز شاهد رشد 
قابل مالحظه اي هستيم. وي با تاكيد بر اين نكته كه عرضه 
ارز در سامانه نيما همچنان تداوم دارد و مشكلي در زمينه 
وجود ندارد گفت: خوشبختانه دسترسي كشور به منابع 
ارزي، از طريق اين سامانه به صورت آسان وجود دارد. در 
ماه هاي آينده و ب��ا تعامالتي كه با حوزه نفت و ميعانات 
و وزارت نف��ت داريم وضعيت مطلوبي را در بازار حواله و 

اسكناس خواهيم داشت و مشكلي را در تأمين نخواهيم 
داش��ت. صالح آبادي درباره تأمين ارز بابت كاالهاي 
اساسي يادآور شد: خوشبختانه در هشت و ماه و نيمي 
كه از سال ابتداي گذشته است، حدود 11 ميليارد دالر 
براي واردات كاالهاي اساسي و دارو و نيز در حدود 1.5 
ميليارد بابت واكس��ن كرونا تأمين ارز صورت گرفته 
اس��ت. اين امر حاكي از آن است كه بانك مركزي در 

بحث تأمين ارز كاالهاي اساسي مشكلي ندارد. 

    كنترل تورم از طريق نظارت 
بر رشد مقداري ترازنامه بانك ها 

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در سال گذشته تورم 
بااليي را تجربه كرديم، گفت: دولت جديد كار خود را در 
نرخ هاي تورم باال آغاز كرد ولي خوشبختانه در دو ماه اخير 
نرخ تورم نقطه به نقطه در حال كاهش است. البته اين به 
معناي آن نيست كه تورم نداريم، بلكه به اين معناست كه 
رشد تورم كاهش يافته است. براين اساس در مهر و آبان 
تورم نقطه به نقطه 13.9 درصد كاهش داشته و نرخ تورم 
دوازده ماهه نيز نزولي شده است و 2.5 واحد درصد كاهش 
در تورم ساالنه رخ داده است. وي درخصوص رشد پايه پولي 
عنوان كرد: رشد پايه پولي در سال 1399، معادل 30.1 
درصد بوده است كه سهم خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي در رشد پايه پولي 34.8 واحد درصد بوده است. به 
اين معناكه بيش از كل رشد پايه پولي، رشد سهم خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي رخ داده است كه در واقع 

به اين معناست كه بانك مركزي ارزهايي را با نرخ نيمايي 
به دولت پرداخت مي كرده اس��ت، در حالي كه در بازار به 
نرخ 4200 يا ترجيحي عرضه مي كرده اس��ت.  درهشت 
ماهه سال جاري، رشد پايه پولي 17.8 درصد بوده است 
كه سهم خالص دارايي هاي خارجي 6.5 واحد درصد بوده 
است كه اين امر حاكي از آن است كه سهم افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي نسبت به سال گذشته 
پايين تر بوده است.  صالح آبادي با بيان اينكه نرخ تورم نقطه 
به نقطه در حال كاهش اس��ت، اظهار كرد: بانك مركزي 
برنامه اي را در جهت كنترل تورم دارد كه يكي از اين موارد 
كنترل رشد مقداري ترازنامه هاي بانك هاست كه اين مهم 
از برنامه هاي جدي بانك مركزي در س��ال 1400 است. 
رشد ترازنامه براي بانك هاي تجاري 2 درصد در ماه و براي 
بانك هاي تخصصي 2.5 درصد در ماه است. بانك مركزي 
نيز به صورت ماهانه اين امر را رصد مي كند و بانك هايي 
كه اين امر را رعايت نكنند، با افزايس سپرده قانوني مواجه 
مي شوند. لذا يكي از مواردي كه بايد بر آن نظارت و كنترل 
صورت گيرد، كنترل خلق پول توسط بانك هاست كه يكي 
از موضوعات مهم در خصوص تورم است. لذا براي كنترل 
تورم، رشد مقداري ترازنامه بانك ها را دنبال مي كنيم كه 
اين امر در همان مصوبه و در همان محدوده كنترل شود 
توسط بانك مركزي به جد دنبال مي شود. در كنار آن نيز 
كنترل اضافه برداشت بانك ها نيز يكي از موضوعاتي است 
كه آن را در ماه هاي آينده پي خواهيم گرفت تا بتوانيم 

كنترل تورم را نيز در اقتصاد كشورمان شاهد باشيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه مجلس درباره 
معامالت فردايي در بازار ارز هش��دارهاي الزم را داده است، 
گفت: دماس��نج ذخاير ارزي كشور، س��امانه نيما است اما 
اكنون سبزه ميدان، چهار راه استانبول و بازار فردايي به معيار 
تبديل شده است. در روزهاي گذش��ته و پس از پايان دور 
هفتم مذاكرات وين موسوم به احياي برجام، برخي دالالن 
بي اعتنا به اطالعات دقيق و اخبار موثق، به پيشگويي درباره 
احتمال استمرار تحريم ها پرداختند؛ اين اقدامات موجب آن 
شد كه بازار ارز تحت تأثير سيگنال هاي نادرست، بار ديگر 
ملتهب شود. ايجاد شكاف ميان نرخ صرافي ملي و بازار آزاد و 
اختصاص سهميه هاي 2200 يورويي تحت عنوان مصارف 
خدماتي به هر فرد، از ديگر عواملي بود كه باعث افزايش تقاضا 
براي ارز و تشكيل صف خريد در مقابل صرافي ها شده بود. 
هر چند ارز سهميه اي )مصارف خدماتي( به منظور تأمين 
نياز واقعي مس��افران، بيماران و دانشجويان ايراني خارج از 
كشور به افراد اختصاص داده مي شود اما مشاهدات ميداني 
نشان مي دهد برخي دالالن در تالش هستند با سوءاستفاده 
از مدارك هويتي افراد و سندسازي )جعل مدارك مربوط به 
سفر از جمله بليت(، از فاصله قيمتي كه ميان نرخ صرافي ملي 
و بازار آزاد وجود دارد، كس��ب سود كنند.  البته روز گذشته 
بانك مركزي با كاهش فاصله نرخ صرافي ملي با بازار آزاد، 
اقدام مثبتي در جهت كاهش تقاضاي سفته بازانه در بازار 
ارز انجام داد. مجيد شاكري، تحليلگر مسائل اقتصادي در 
گفت وگو با تسنيم ضمن اشاره به ايجاد انگيزه سودجويي از 
اختالف قيمت ارز در بازار آزاد و صرافي ملي گفت: هر چند، 

موفقيت در مذاكرات مي تواند در كاهش نرخ ارز اثرگذار باشد، 
اما سياست  و رفتار  بانك مركزي در كنترل نوسانات احتمالي 
ارز در آينده بسيار مهم است. از جمله ديگر عوامل تأثيرگذار 
بر نوسانات اخير بازار ارز، معامالت غيررسمي و بعضاً غيرواقعي 
در فضاي مجازي است كه غالبًا تحت تأثير اخبار نادرست 
خصوصًا در ايام تعطيلي بازار رس��مي، اوج گرفته و موجب 
افزايش تقاضا مي شود. در واقع اين معامالت كه اصطالحاً از 
آنها با عنوان معامالت شبانه نيز ياد مي شود به عنوان ابزاري 
براي نوس��ان گيران و دالالن و در جهت افزايش انتظارات 
تورمي جامعه عمل مي كنند. معامالت فردايي كه مطابق 
اظهارات مقامات بانك مركزي كاماًل غيرقانوني بوده، عمدتًا 
از طريق فضاي مجازي و خارج از زمان فعاليت بازار رسمي 
انجام مي شود، يكي از شاخص ترين معامالت شبانه است. در 
اين معامالت، افراد در پايان يك روز، در رابطه با قيمت ارز در 
روز آتي با يكديگر وارد معامله مي شوند؛ در واقع اين افراد بر 
اساس پيش بيني هايي كه از نرخ ارز در روز آينده دارند، كسب 
سود كرده يا دچار ضرر مي شوند؛ اما نكته اينجاست كه اكثر 
اين معامالت صرفاً روي كاغذ و به منظور نرخ گذاري كاذب و 

تغيير محاسبات بازارساز صورت مي گيرد.

   معامالت فردايي، ابزار تنش آفريني دالالن 
در بازار ارز 

محسن زنگنه عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت وگو 
با تسنيم با بيان اينكه مجلس پيش از اين در زمان رياست 
عبدالناصر همتي بر بانك مركزي تذكر داده بود كه يكي از 

عوامل التهاب آفريني در نرخ هاي ما بازارهاي فردايي است، 
عنوان كرد: متاسفانه بانك مركزي از سال هاي گذشته به 
بازارهاي فردايي همچون سكه يا دالر هرات و تهران رسمًا 

مشروعيت داده بود.
وي با بيان اينكه بارها تذكر داده ايم بايد بساط بازار كاذبي 
همچون فردايي كه فقط به شكل كالمي و كاغذي باعث 
ايجاد نوسانات غير اقتصادي در قيمت دالر مي شود، برچيده 
شود، گفت: سابقًا به ش��كل آزمايشي چند روز كانال ها و 
سايت هاي مرتبط با اين بازار به طور موقت تعطيل و فيلتر شد 

و بالفاصله پس از اين اتفاق، شاهد كاهش نرخ دالر بوديم.
زنگنه با اشاره به اينكه دالالن در بازار فردايي بدون آگاهي از 
ميزان ذخاير ارز واقعي در كشور، هر روزه ميليون ها دالر را 
به شكل كاغذي مورد معامله قرار مي دهند، گفت: به وزير 
اقتصاد و رييس كل بانك مركزي كنوني نيز اين تذكرات 

درباره معضل بازار فردايي داده شده است.

   دماس�نج وضعيت ارزي كشور سامانه نيما 
است نه سبزه ميدان

عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه مجلس 
شوراي اس��المي پيش از اين طرحي مبني بر ساماندهي 
بازار ارز را ارايه داده است، مطرح كرد: در اين طرح بر لزوم 
جمع آوري بازارهايي كه به ش��كل قارچ گونه رش��د پيدا 
كرده اند، تاكيد شده است؛ در هيچ كجاي دنيا بازارهاي كف 
خياباني ارز همچون سبزه ميدان وجود ندارد و اجازه داده 
نمي شود تا بدون هيچگونه نظارتي در كانال ها و صفحات 

فضاي مجازي، انواع و اقسام ارزهاي خارجي مورد معامله 
قرار گيرد.  زنگنه با بيان اينكه همين بازار غير رسمي با حجم 
بسيار اندك خود به علت بي ضابطه بودن توانسته در كشور 
التهاب آفريني كند، گفت: متأسفانه اين التهابات بعضاً به بازار 
حواله و سامانه نيما كه عمده معامالت ارزي در آن صورت 
مي گيرد نيز تس��ري پيدا مي كند. وي خاطرنشان كرد: 
واقعيت بازار ارز كشور در بازار فردايي، سبزه ميدان و چهارراه 
استانبول نيست، دماسنج ارزي كشور در حقيقت، سامانه 
نيما است و در اين سامانه، از يك سو ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي وارد چرخه تجاري كشور شده و از سوي ديگر، 

ارز مورد نياز براي واردات نيز از اين محل تأمين مي شود.

   مجلس درباره بازار فردايي هش�دارهاي 
الزم را داده است

عضو كميس��يون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه در حال 
حاضر در كشور دالر با نرخ هاي متفاوتي همچون 4200 
توماني، نيمايي، س��نا و بازار آزاد وجود دارد، خاطرنشان 
كرد: حجم مبادله در بازار غير رسمي و خياباني بسيار ناچيز 
و محدود است و در خوشبينانه ترين حالت سهم آن از حجم 
ذخاير دالر ما كمتر از 8 درصد است. وي با اشاره به اينكه در 
حال حاضر، در بازار نيما و سنا شاهد نوسانات حباب گونه بازار 
غيررسمي نيستيم، گفت: دولت سابق به مجلس وعده داد 
تا با صدور بخشنامه و اصالح ساختار ارزي، فعاليت دالالن 
در بازار فردايي را مح��دود و غيرممكن كند اما اين وعده 

هيچگاه محقق نشد.

تفكيك تسهيالت گيرندگان
در بخشودگي جرايم ديركرد

بخشودگي جرايم ديركرد 
ب��دون ش��ك مزايايي به 
دنبال دارد، البته عاري از 
مضرات هم نيست و نبايد 
اين بخ��ش را دور از توجه 
داشت اين كار تشويقي در 
خصوص پرداخت معوقات 
انجام مي دهد، اما بايد افراد 
مش��مول اين قانون از هم 
متمايز شوند. يعني كار تشويقي درخصوص پرداخت 
معوقات انجام مي گيرد، ولي مشكل در آن بخش قرار 
دارد كه زمان دوام اين كار تشويقي كوتاه مدت است 
و اين امكان وجود دارد حتي برخي متصور ش��وند 
درص��ورت عدم پرداخت در آينده امتيازي اس��ت 
كه از آن برخوردار خواهند ش��د. عيب ديگر آن در 
اين بخش قرار دارد كه با اين كار تكليف كساني كه 
تسهيالت خود را به موقع بر مي گرداندند، مشخص 
نيست و چنين به نظر مي رسد كه در واقع آنان تنبيه 
مي شوند و بر همين اساس اين مساله در بلندمدت 
كار شايسته اي براي شبكه بانكي به حساب نمي آيد. 
بخش��ودگي جرايم ديركرد سبب خواهد شد تا در 
كوتاه مدت مقداري از مناب��ع برگردد، اما چنانچه 
درصدد باشيم تا بيشترين س��ود را از اين امكان به 
دست آوريم بايد در نظر گرفته شود تا افراد مشمول 
اين قانون هم از هم متمايز شوند و به عبارتي ديگر 
شامل هركسي نبايد شود.  توليدكنندگان به معناي 
واقعي بايد براي بخشودگي جرايم ديركرد در نظر 
گرفته شوند كه دليل ديركرد آنها هم توجيه درست 
و منطقي داشته باشد. به اين معنا ديركرد به دليل 
شرايط بد اقتصادي باشد، در اين صورت حركت فوق 
مثبت مورد ارزيابي قرار مي گيرد زيرا به اين گروه 
كمك خواهد كرد و آنان مهلتي براي بازيابي خود 
به دست مي آورند تا براي ادامه در چرخه توليد توانا 
شوند. به عبارتي ديگر اين كار به شكلي حمايت از 
شرايط خاص اقتصادي واحدهاي توليدي خواهد 
بود. بازگشت مقداري از منابع براي ترازنامه بانك ها 
كمك كننده خواهد بود، ام��ا بايد اين نكته را نيز 
در نظرگرفت درصورتي كه بنا باشد از بنگاه هاي 
توليدي حمايتي به عمل آيد، بايد تفاوت هايي كه 
در باال مورد اش��اره قرار گرفت را جدي انگاشت تا 

بخشش جرايم با عدالت همراه شود.
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تعادل|رقيه ندايي|
معللاون پارلمانللي رييس جمهوري اعللام كرده كه 
تا يكشللنبه آينللده اليحلله بودجه 1401 توسللط 
رييس جمهوري به مجلس تقديم مي شود. دخل وخرج 
دولت هميشه موردتوجه فعالين بورسي بوده و با توجه 
به ريزش بورس و وضعيت اقتصادي كشور اين توجه 
بيش ازپيش شده است. دربندهاي مختلف اين بودجه 
موضوعاتي شامل كسري بودجه، بودجه هاي عمراني، 
قيمت خوراك پتروشيمي ها، تعرفه هاي اعمال شده 
بر صادرات و واردات، طرح تشويقي و امثال اين موارد 
اشاره شده كه مي تواند تأثير بسزايي درروند سود سازي 
و سودآوري شركت هاي بورسي باشد چراكه؛ بازار سهام 
طي سللال ها اثر فراواني از بودجه داشللته است.سيد 
ابراهيم رييسي هفته اخير در نشست مشترك دولت 
و مجلس در خصوص بودجه سال آينده گفته بود كه 
ما مي خواهيم بودجه 1401 كمترين نقص را داشته 
و كسري نداشته باشد، بتواند تورم را مهار كند و رشد 
اقتصادي قابل قبولي در آن ديده شود و همه اينها در 
بودجه 1401 موردبحث قرار مي گيرد.سه نكته مهم و 
قابل توجه توسط رييس دولت مطرح شد كه اين رابطه 
تنگاتنگي با يكديگر دارند، كسري بودجه، تورم و رشد 
اقتصادي به يكديگر وابسته اند و بايد هم راستا با يكديگر 
حل شللوند و حل يكي بللدون آن ديگري امكان پذير 

نيست و مشكات مختلفي را پديد مي سازد.

كسريبودجهجبرانميشود؟
كسري بودجه موضوعي مهم و اساسي است كه سال 
گذشته با برداشت نادرست نقدينگي دولت از بورس 
موجبات ريزش اين بازار فراهم شد. البته اغلب كسري 
بودجه سال گذشللته دولت مربوط به شيوع ويروس 
كرونا و تحريم ها بللود و بنابراين احتمااًل اين موضوع 
روي بودجه سال آتي نيز تأثير دارد.بر اساس گفته هاي 
رييس جمهوري و اظهارات مسعود مير كاظمي، رييس 
سازمان برنامه وبودجه مي توان گفت كه رويكرد دولت 
سيزدهم سعي در بستن بودجه با كمترين و حتي بدون 
كسللري بودجه دارد. كامًا مشخص است كه هرچه، 
كسري بودجه كمتر باشد كنترل و مهار نقدينگي و تورم 
هم بهتر صورت خواهد گرفت.درنتيجه دولت سعي 
مي كند كه تراز عملياتي بودجه را مثبت كند. به زباني 
ساده تر مي توان كفت كه تراز عملياتي بودجه يعني 
درآمدهاي غيرنفتي منهاي هزينه هاي جاري؛ يعني 
خارج از فروش نفت و درآمدهاي نفتي آيا دخل وخرج 
دولت ها همخواني دارد يللا نه؟ اگر هزينه هاي جاري 
دولت بيش از درآمدهاي غيرنفتي يا پايدار آن )ماليات، 
درآمدهاي گمركي و...( باشد تراز عملياتي منفي و اگر 
كمتر باشد تراز عملياتي مثبت مي شود.در حال حاضر 
دولت با عدم ترازي بودجه 1400 دست به گريبان است. 
بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزينه ها در 
سال جاري كل درآمدهاي دولت 4۵4۸ هزار ميليارد 
ريال برآورد شللده است. در بخش هزينه ها نيز دولت 
قرار است در سللال كنوني ۹1۸۹ هزار ميليارد ريال 
هزينه كند؛ بنابرايللن تراز عملياتي امسللال منفي 
4۶41 هزار ميليارد ريال است.بااين وجود اگر هزينه 
و درآمدهاي دولت سروسامان داده نشود با توجه به 
تورم افسارگسيخته، كسري بودجه صعودي خواهد 
بود؛ بنابرايللن ارايه اليحه بودجه بدون كسللري به 
معناي داشتن برنامه براي افزايش درآمدها و كاهش 
هزينه ها است؛ يعني دولت پيش بيني كرده است كه 
ازيك طرف منابع درآمدي افزايش پيدا خواهد كرد و 

از سوي ديگر هزينه ها كاهش خواهد يافت.

تأثيرهزينههايپتروشيميوعمراني
بودجه عمراني نيز از برنامه مهم مالي دولت است كه 
هرساله تأثير بسللياري درروند بورس داشته است. با 
توجه به اينكه بسياري از شركت هاي فعال بورس در 

حوزه توليد كاالهاي اساسللي فعال هستند و همين 
اقام نيز در پيشبرد طرح هاي عمراني نقش كليدي ايفا 
مي كنند طبيعي است كه در صورت افزايش هزينه هاي 
عمراني دولت در مجلس، تقاضا بللراي توليدات اين 
صنايللع افزايش خواهد يافللت و امكان سللودآوري 
غير تورمي آنها نيز نسبت به سال هاي گذشته بيشتر 
خواهد شد. عاوه بر اين بايد توجه داشت كه ايران به 
عنوان كشوري كه سال ها نياز به سرمايه گذاري در بحث 
زيرساخت   ها دارد اثر اصلي چنين بودجه هايي را نه فقط 
در بازار سللهام بلكه در ساير بخش ها نيز خواهد ديد. 
بااين حال با توجه به نامعلوم بودن آينده مذاكرات 
و تحريم ها و اينكه دولت احتياج به بودجه انقباضي 
در سللال آتي دارد شايد نتوانيم به چنين رونقي كه 
پيش تر شرح داده شده در بورس خوش بين باشيم.

آينده و عملكرد صنعت پتروشيمي نيز با بودجه دولت 
گره خورده، خوراك پتروشيمي ها توسط دولت تأمين 
مي شللود و دولت هم از فروش به آن كسللب درآمد 
مي كند؛ درنتيجه هر بار كلله دولت اقدام به افزايش 
قيمت گاز كند ممكن اسللت صنعت پتروشلليمي 

تغييرات مهمي را از اين بابت شاهد باشد.

بودجهازنگاهكارشناسان
ياسر فاح، مدير سابق روابط عمومي سازمان بورس، 
در خصوص بودجلله در گفت وگوي اخير خود گفت: 
در بودجلله 1401، چه نماينللدگان مردم در مجلس 
شوراي اسللامي و چه مسووالن در دولت، به اهميت 
تأثير تصميم هاي شان در نظام اقتصادي به ويژه بازار 
سرمايه، با نگاه آسيب شناسانه بنگرند و از حق وحقوق 
جامعه بزرگ سللهامداري حتمًا حفاظت و حراست 
كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار با رايزني هاي خود 
با دولت و هيات دولت نقش بسزايي در اين مهم دارد. 
هرگونه قيمت گللذاري در حوزه هاي مختلف، ايجاد 
رانت مي كند. حذف قيمت گذاري هايي كه از سللوي 
دولت انجام مي شود را بايد به فال نيك گرفت. درباره ارز 
ترجيحي نيز بايد گفت منافع اين ارز در برخي بخش ها 
به عموم مردم رسيده است و در برخي بخش ها خير. 
الزم است در بخش هايي كه منافع آن به مردم نرسيده 
است، تخصيص ارز 4۲00 توماني به سرعت حذف شود 
و در بخش هايي كه منافع ارز ترجيحي به مردم رسيده 
است مانند صنايع دارويي، دولت اين روند را ادامه بدهد.
آراد پوركار، كارشناس بازار سللهام نيز درباره بودجه 
گفت: دولت مي توانللد دارايي هاي منقول خود مانند 
ملك را وارد بورس و اقدام به فروش كند. اين موضوع در 
كنار فروش سهام مي تواند تأثير زيادي را در تأمين 
مالي دولت و بازگشت دوران رونق به معامات بورس 
داشته باشللد. راه اندازي بورس اماك و مستغات، 
منجر به عمق بخشي معامات بازار سرمايه مي شود. 
همچنين در كنار آن بلله دليل ورود نقدينگي هاي 

سللرگردان موجود در بازار مسكن به بازار سرمايه، 
زمينه رونق معامات بازار سرمايه و مسكن همسو 
با يكديگر فراهم مي شللود كه اين اقدام بر معامات 

سهام شركت ها هم تأثيرگذار خواهد بود.

راهكاردولتچيست؟
تمامي تورم موجود ناشللي از كسللري بودجه يا رشد 
نقدينگي نيست بلكه موضوعاتي همانند تراز تجارت 
خارجي و درآمدهاي ارزي كه تأثير مستقيمي روي 
نرخ ارز و نوسان ارزش پولي دارند مي توانند روي تورم 
بيش از دو موضوع مطرح شده تأثير بگذارند. بااين حال 
اگر مساله كسري بودجه و تراز عملياتي، رشد نقدينگي 
و به طوركلي عوامل داخلي كنترل و كاهش تورم حل 
نشود افزايش درآمدهاي دالري و سركوب قيمت ارز 
تنها تورم را به تعويق خواهللد انداخت كه اين تجربه 
پيش ازاين در اقتصاد اجرايي شللده است.همچنين 
تداوم رويكرد كنوني دولت در اصاح ساختار بودجه 
موضوعي كامًا ضروري است. اگر كسري بودجه در 
كار نباشللد دولت مجبور نمي شود كه براي جبران 
كم وكاسللتي هايش پول چللاپ كند كلله افزايش 
نقدينگي و رشللد افسارگسلليخته تورم را موجب 
شود.بااين حال عدم چاپ پول تنها يكي از اقدامات 
مثبت جهت كنترل نقدينگي و تورم اسللت. دولت 
بايد درزمينه اصاح و نظارت بر نظام بانكي كشللور 
نيز گام هايي اساسي بردارد. بانك ها مهم ترين عامل 
رشد نقدينگي هستند. آنها چندين برابر سپرده هاي 

مشتريان شان، پول خلق مي كنند.

جزيياتبودجه1401چيست؟
حسيني مشاور كميسلليون برنامه وبودجه و نماينده 
مجلس شوراي اسامي دهم در گفت وگو با تسنيم در 
خصوص اليحه بودجه شركت هاي دولتي در سال جاري 
و سال 1401 گفت: توزيع منابعي كه در بودجه 1401 از 
طريق صادرات نفت پيش بيني شده است، تفاوت هايي با 
سال 1400 دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه 
1400 به سه بخش تقسيم مي شدند كه ۶۵ درصد آن 
متعلق به دولت، حدود 1۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲0 
درصد مابقي آن به صندوق توسعه ملي واريزشده بود، 
اما در بودجه سال 1401 پيش بيني مي شود كه سهم 
دولت 4۵.۵ درصد، وزارت نفت 14.۵ درصد و صندوق 
توسعه ملي 40 درصد باشد. در بودجه سال جاري قيمت 
هر بشكه نفت ۵0 دالر و همچنين ميزان صادرات روزانه 
حدود ۲.3 ميليون بشللكه در نظر گرفته شده است كه 
طبق اين اعداد، حدوداً 4۲ ميليارد دالر منابع حاصل از 
صادرات نفت است كه در اختيار خزانه قرار مي گيرد.بنا 
بر قانون بودجه سال جاري، ۶۵ درصد منابع صادراتي 
نفت، سللهم دولت اسللت كه حدود ۲7 ميليللارد دالر 
مي شود. تقسلليم ۲7 ميليارد دالر درآمد ارزي دولت با 

دو نرخ 4۲00 توماني و 17۵00 توماني صورت مي گيرد 
و اين در حالي اسللت كلله در ۶ ماهه اول سللال حدود 
۶ ميليللارد دالر آن براي خريد كاالهاي اساسللي با ارز 
4۲00 توماني اختصاص داده شللده است و طبق گفته 
بانك مركزي ۲ ميليللارد دالر هم براي تأمين كاالهاي 
اساسي مثل گندم و كنجاله از صندوق توسعه ملي قرض 
گرفته شده است، بنابراين تاكنون ۸ ميليارد دالر از ۲7 
ميليارد دالر منابع ارزي دولت محقق شده است.مشاور 
كميسيون برنامه وبودجه مجلس در خصوص پيش بيني 
بودجه 1401 گفت: قيمت هر بشكه نفت بر اساس نرخ 
اوپك و همچنين استعام قيمت از كشورهاي همسايه 
صادركننده نفت در بودجه برآورد مي شود، بنابراين منابع 
صادراتي نفت در بودجه 1401 بر مبناي بشكه اي ۵۵ 
دالر و ميزان صادرات تخمين زده شده روزانه 1.۲ ميليون 
بشكه اسللت، بنابراين حدوداً ۲4 ميليارد دالر منابع 
حاصل از صادرات نفت در سللال 1401 تخمين زده 
مي شود، از اين ميزان 11 ميليارد دالر آن سهم دولت، 
3.۵ ميليارد دالر سهم شركت نفت و ۹.۵ ميليارد دالر 
آن به صندوق توسعه ملي مي رسد.حسيني در رابطه 
با منابع و مصارف شركت نفت در بودجه 1401 گفت: 
وزارت نفت سلله زيرمجموعه دارد كه شامل شركت 

نفت، شركت پخش و پااليش و شركت گاز مي شود.
پيش بيني مي شود شركت نفت حدود 1 ميليون و ۲3۵ 
هزار بشكه صادر كند و همچنين 1 ميليون و ۶۸۸ هزار 
بشكه نفت و 7۶۵ هزار بشكه ميعانات گازي براي مصارف 
داخلي اختصاص دهد. طبق تخمين هايي كه زده مي شود 
ميزان توليد شركت نفت در سال 1401 مجموعًا حدود ۲ 
ميليون و ۹۲۸ هزار بشكه نفت و ميعانات گازي مي باشد. 
مجموع منابعي كه شللركت نفت در بودجلله 1401 به 
دست مي آورد شللامل 33 هزار ميليارد تومان از فروش 
گاز غني شده، 7۸ هزار ميليارد تومان صادرات، ۲1 هزار 
ميليارد تومان فروش به پااليشگاه هاي داخلي، 43 هزار 
ميليارد تومان فروش به پتروشيمي هاي داخلي و 1۲ هزار 
ميليارد تومان از ساير درآمدهاست كه مجموعاً بالغ بر 1۸7 
هزار ميليارد تومان خالص منابع مي شود. الزم به ذكر است 
كه مصارف شركت نفت شامل؛ ۸۵ هزار ميليارد تومان 
هزينه هاي جاري، 3۸ هزار ميليللارد تومان بازپرداخت 
تعهدات، ۵3 هزار ميليارد تومان سرمايه اي، بيمه و ساير 
هزينه ها حدود 11 هزار ميليارد تومان است كه ترازنامه 
شركت نفت بنا بر اعداد ذكرشده صفر مي شود.حسيني 
اضافه كرد: ميانگين حقوق 3400 كارمند شركت نفت 
حدود ۲۶ ميليون تومان اسللت و اين در حالي است كه 
ميانگين حقللوق كارمندان بانك مركللزي 1۵ ميليون 
تومان، كارمندان بانك ملللي و دولت 10 ميليون تومان 
و كارمندان آموزش وپرورش 7.۵ ميليون تومان اسللت.

شللركت پخش و پااليش فرآورده هللاي نفتي به همراه 
زيرمجموعه هايش بالغ بر ۲4 هزار ميليارد تومان منابع 
در بودجه 1401 دارد.وي گفت: شركت پخش و پااليش 
به همراه دو زيرمجموعه اش )شركت خطوط لوله نفت 
و شللركت پخش فرآورده( مسللووليت مديريت توليد، 
توزيع و فروش و همچنين تنظيم گري بازار را دارد. اين 
شللركت 1.۶۸۸ ميليون بشكه نفت را با نرخ ارز ۲0 هزار 
به دو پااليشگاه دولتي آبادان و شازند و هشت پااليشگاه 
غيردولتي مي دهد، همچنين 7۲0 هزار بشكه ميعانات 
گازي را به پااليشگاه هاي داخلي مي دهد )مشتري ۹0 
درصد آن پااليشگاه ستاره خليج فارس است.(، بنابراين 
مجموع منابعي كه شللركت پخللش و پااليش به همراه 
زيرمجموعه هايش به دست مي آورد عددي فراتر از ۲4 
هزار ميليارد تومان است. ميزان گازوئيل توليد داخل 10۹ 
ميليون ليتر است كه ۶۹ ميليون ليتر آن صرف حمل ونقل 
و ۲0 ميليللون آن صرف صنايع و مابقللي كه حدود ۲۸ 
ميليون ليتر اسللت به نيروگاه هاي توليد برق اختصاص 
مي يابد، همچنين بنزين توليدي پااليشگاه هاي داخل 
حدود 104 ميليون ليتر اسللت كه ۹۸ ميليون ليتر در 
داخل مصرف مي شود و ۶ ميليون ليتر آن صادر مي شود.
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ساماندهيبازاركاال
بامحوريتبورسكاال

تس�نيم| علي اكبر كريمي، عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس بابيان اينكه قيمت گذاري دسللتوري 
بايد در اقتصادمان حذف شود، گفت: رشد عرضه كاالها 
در بورس كاال به شفافيت و رقابتي شدن صنايع كشور 
كمك شاياني مي كند. او افزود: حمايت از توسعه بازارهاي 
رسمي كااليي مانند بورس كاال عامل آرامش فعاالن بازار 
به شللمار مي رود لذا بايد به سمت ساماندهي مبادالت 
كااليي و عرضه كامل كاالهللا در بورس كاال رفت.عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: سازوكار 
بورس كاال به دليل اثرات مثبت و به خصوص شفافيتي كه 
براي اقتصاد كشور به همراه دارد بايد بيش ازپيش تقويت 
شود و توسللعه يابد. به گونه اي كه اميدواريم وعده هاي 
دولتمردان براي ساماندهي بازار كااليي كشور با محوريت 
بورس كاال تحقق يابد.كريمي معتقد است، حمايت از 
توسعه بازارهاي رسمي كااليي مانند بورس كاال عامل 
آرامش فعاالن بازار به شللمار مي رود لذا بايد به سمت 
سللاماندهي مبادالت كااليي و عرضه كامل كاالها در 
بورس كاال رفت.او در ادامه با اشاره به تبعات قيمت گذاري 
دسللتوري گفت: قيمت گذاري دستوري در بلندمدت 
موجب انحراف در بازار شده و به طورقطع ضمن وجود 
مشكات متعدد، رانت ايجاد مي كند.اين نماينده مجلس 
اظهار داشت: دولت بايد تاش كند با عادي سازي فضا و 
پايدارسازي شرايط بازار به سمت و سويي حركت كند 
كه قيمت هاي دستوري حذف و عرضه و تقاضا مطابق 

با قوانين حاكم بر اقتصاد، قيمت را در بازار كشف كند.

شفافيت،مزيتعرضهمازاد
دولتدربورسكاال

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور اواخر مهرماه 
بخشللنامه اجرايي تأمين منابع مالي دولت از طريق 
فروش اموال و اماك مازاد را به دستگاه هاي اجرايي 
اباغ كرد كه دربند ۲ اين بخشللنامه به اسللتفاده از 
ظرفيت هاي بورس كاال براي فروش اموال مازاد دولت 
اشاره شده است؛ در اين زمينه مدير مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران، ايجاد شفافيت را مزيت بزرگ آغاز 
عرضه اموال و اماك در بللورس كاال مي داند چراكه 
تابلوي بورس كاال در اختيار همه مردم اسللت و همه 
قادرند بر فرآيند فروش امللوال غيرمنقول نهادهاي 
عمومي نظارت كنند.جواد فاح، مدير توسللعه بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران در اين باره مي گويد: يكي 
از مزيت هايي كه اين مدل ايجاد مي كند بحث شفافيت 
در مزايده ها است. مزايده هايي كه تا پيش ازاين در بستر 
خارج از بورس انجام مي شدند با ورود به مكانيزم حراج 
بورس كاال براي عموم قابل رصد مي شوند. مدير توسعه 
بازار فيزيكي بورس كاالي ايران اظهار داشت: تابلوي 
بورس كاال در اختيار همه مردم اسللت و همه قادرند 
بر فرآيند فروش امللوال غيرمنقول نهادهاي عمومي 
نظارت كنند. همچنين مجيد عشقي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز در اين باره گفت: ظرفيت الزم 
براي فروش اموال مازاد دولت و اماك و مسللتغات 
نهادهاي دولتي در بورس كاال وجود دارد. البته اين تنها 
راهكار نيست و ابزار ديگر، راه اندازي صندوق اماك 
و مسللتغات اسللت. وي افزود: در صندوق اماك و 
مستغات، مردم امكان خريد واحدهاي اين صندوق ها 
را به صورت عمومي پيدا مي كنند تا به صورت مشللاع 
مالك ملك شللده و با اجاره ملك هاي مذكور، منافع 
آن به تمامي دارندگان واحدهللاي صندوق اماك و 
مستغات مي رسد.موضوع فروش اموال مازاد دولت با 
دستور ابراهيم رييسي در جلسه هماهنگي اقتصادي 
دولت در تاريخ ۸ آذرماه وارد فاز جدي تري شد چراكه 
رييس جمهور دستگاه هاي مختلف را به تحرك بيشتر 
براي فروش اموال مازاد دولتي فراخواند و اعام كرد 
تمام دستگاه هاي دولتي موظفند تمامي اموال مازاد 
خود را در مدت معين شناسايي و قيمت گذاري 

كنند و برابر مقررات به فروش برسانند.

ادامهبورسيشدناستارتآپها
ايسنا| عليرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به درج نماد 
تپسي به عنوان نخستين اسللتارت آپ در فرابورس 
اظهار كللرد: فرابللورس روند پذيرش حللدود چهار 
مجموعه را به صورت هم زمان پيللش مي برد. البته 
روند پذيرش به  خاطر ابهامي كه در دسللتورالعمل 
وجود داشت متوقف شده بود كه خوشبختانه اين ابهام 
در اولين جلسلله هيات مديره برطرف شد و پذيرش 
صورت گرفت. وي بابيان اينكه روند بررسللي ساير 
شللركت ها نيز ادامه دارد، گفت: ساير استارت آپ ها 
نيز پذيرش مي شللوند. بايد مورد بلله مورد در هيات 
پذيره فرابورس بررسللي و تاييد شوند. بر اساس اين 
گزارش، شركت پيشگامان فناوري و دانش آراميس 
با نماد معاماتي »تپسي« ۲۹ دي ماه سال گذشته 
در گروه رايانه و فعاليت هاي وابسللته به آن، زيرگروه 
مشللاوره و تهيه نرم افزار پذيرش شده بود و در هفتم 
آذرماه پس از احراز تمامي شرايط پذيرش در فهرست 
نرخ هاي فرابورس ايران درج شد.در اين راستا، امير 
هاموني، مديرعامل سابق فرابورس با اشاره به اينكه 
اخيراً ضوابط خاص اسللتارتاپ ها براي ورود به بازار 
سرمايه فراهم و در سازمان بورس نيز تصويب شده 
است، گفته بود در قدم نخست شركت تپسي به عنوان 
اولين اسللتارتاپ در فرابورس پذيرش شللده و ساير 
استارتاپ ها مثل فيليمو نيز درخواست پذيرش در 
فرابورس را داده اند كه در حال بررسي است.هاموني 
با تأكيد بر اينكه شللركت هاي استارتاپي به دليل 
دارايي هاي نامشللهود زيادي كه دارند نسبت به 
ساير شللركت هاي بازار سرمايه با ريسك باالتري 
مواجهند، اعام كللرد: به همين دليل در قدم اول 
براي عرضه اوليه اين شللركت ها، سللهام آنها به 
مردم عرضه نمي شود بلكه به طور غيرمستقيم و 
از طريق مشاركت صندوق هاي سرمايه گذاري و 
ساير نهادهاي مالي عرضه اوليه انجام خواهد شد.

روالبورس
عاديومتعارفنيست

حجت االسام والمسلللمين محسللني اژه اي در 
جلسلله شللوراي عالي قللوه قضاييه با اشللاره به 
اهميت رسلليدگي به وضعيت بورس تأكيد كرد: 
مساله بورس از سوي سازمان بازرسي كل كشور 
و دادسللتان كل كشللور درگذشللته دنبال شده 
اسللت، اما به نظر من كفايللت نمي كند و عقيده 
دارم بسللياري از موضوعات را اگللر يك بار دنبال 
شللوند و سللپس رها شللوند ما به نتيجه مطلوب 
خود نخواهيم رسلليد. وي اضافه كرد: كماكان به 
ذهن مي رسد و قرائن و شللواهد اينگونه حكايت 
مي كند يك روال عللادي و متعارف در بورس رقم 
نمي خللورد، بنابراين بار ديگر رسلليدگي به اين 
موضوع را درخواسللت مي كنم. دسللتور مكتوب 
اين موضوع به رييس سازمان بازرسي كل كشور 
هم اباغ شد، گزارشات قبلي خود را به روز كرده 
و اين موضوع را دنبال، پيگيري و تعقيب كنيد تا 
اگر تخلف و جرمي صورت گرفته است به هيچ وجه 
قابل بخشللش و اغماض نيسللت.رييس دستگاه 
قضا عنوان كللرد: تعداد كثيري از مردم ما اعتماد 
كردند و پول خللود را وارد بللورس كردند و حاال 
متضرر شده اند. بخشللي از اين ضرر ها در بورس 
طبيعي است، زيرا بايد آموزش مي ديدند و توجه 
و رعايللت مي كردند اما به هر صورت بسللياري از 
افراد تقريبًا هسللتي خللود را وارد بورس كردند و 
با مشكل جدي مواجه شللدند؛ بنابراين بازرسي 
كل كشللور بلله گزارش هاي قبل اكتفللا نكنند و 
اين موضوع را به صورت جللدي دنبال و پيگيري 
كنيللد و اگر تخلف و جرمللي رخ داده بود آن را به 
دادگستري و مسللووالن ذي ربط گزارش كنيد.

محسني اژه اي ادامه داد: دادستان كل كشور هم 
اين موضوع را رها نكنند و در شورا هاي عالي بورس 
و ساير جلسات مجدد آن را پيگيري كنند. فرضًا 
اگر مشللخص شد هيچ اشكالي هم وجود نداشت 
بازهم براي مردم به صورت شفاف روشن شود، در 
حال حاضر براي مردم اين ذهنيت وجود دارد كه 
تخلفاتي صورت گرفته است.وي افزود: اگر پس از 
بررسي مشخص شد هيچ چيز خافي وجود ندارد، 
مسووالن ذي ربط براي مردم شفاف آن را توضيح 
دهند. درنتيجلله در اين موضوع به صرف گزارش 
اكتفا نكنيد، پيگيري كنيد و به مسووالن ذي ربط 
مكتوب اعللام كنيد، به بنده هللم اعام كنيد تا 
دنبال كنم و انشاء اهلل به نتيجه برسيم.رييس قوه 
قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع 
انبار سللازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
اشاره كرد و گفت: انبار سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي نمونه اي است كه با پيگيري خوب 
پيش رفته اسللت و نشللان مي دهد اگر موضوعات 
پيگيري شللود كار پيش مي رود. از دولت محترم 
تشكر و تقدير مي كنم كه به اين موضوع ورود خوبي 
داشتند و معاون اول رييس جمهور از نزديك ديدند 
و كارگروهي تشكيل دادند، وزير اقتصاد به ميدان 
آمدند و اقدامات بسيار خوبي انجام شده و در حال 
انجام اسللت كه همه براثر پيگيري هاي انجام شده 
رقم خورده اند.محسني اژه اي ادامه داد: روساي كل 
دادگستري ما در اين زمينه ورود خوبي داشتند، در 
دولت هم همين طور بوده است. از مسووالن سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي تشكر مي كنم 
كه خوب به ميدان آمدند.وي تصريح كرد: اميدوار 
هسللتيم اين اقدامات ادامه داشته باشند. بسياري 
از اموال به مزايده گذاشللته مي شللوند و بسياري 
در حال تعيين تكليف شدن هستند. در موضوع 
بورس هم درسللت اسللت كه ماهيللت كار كامًا 
متفاوت است، اما بايد كار و همكاري و هم افزايي 
اين چنينللي و همه جانبه انجام شللود و به صرف 
گزارش به آن اكتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد 
و سازمان تدبير كنند كه اين موارد تكرار نشوند. 
دادسرا ها و دادستان هاي كشور و وزير دادگستري 

نيز نظارت كنند تا چنين مسائلي تكرار نشوند.

بنگاههايدولتيچگونه
واگذارميشوند؟

باش�گاه خبرنگاران| سلليد مهدي پارچيني 
مديريت نظارت بر بورس ها در خصوص واگذاري 
سهام دولت در بنگاه هاي اقتصادي گفت: با توجه 
به اينكه سللهامي كه در تملك دولت است داراي 
ارزش سلليت مديريتي است و حفظ منافع دولت 
در واگذاري اين بنگاه ها خواهد بود. او افزود: مسلمًا 
عرضه اين اماك به صللورت خرد نخواهد بود لذا 
فرآيند اين معامللات از مسللير معامات عمده 
انجام مي گيرد. در تابلوي مجزا عرضه مي شللوند 
و متقاضياني كه فرآيند تاييد صاحيت خود را به 
لحاظ تمكن مالي و اهليت گذرانده اند، مي توانند 
اين سللهام را خريداري كنند. اين مقام مسللوول 
در اداملله گفللت: در خصوص عرضه هللاي اوليه 
شركت ها، عرضه هاي اوليه باعث شادابي و رونق 
بازار مي شود لذا تاش اين است كه عرضه اوليه 
در شرايطي صورت گيرد كه آسيبي به كليت بازار 
نزند. او افزود: اين امر كنترل شده است كما اينكه 
صندوق توسللعه و تثبيت بازار نيز مانند گذشته 
مي تواند وقتي بازار دچار تاطم مي شود موضوع 
را مديريللت كند و نوسللان و رفتارهاي هيجاني 
را كاهللش دهد. پارچينللي در ادامه مطرح كرد: 
موضوع واگذاري هاي سللهام به مللردم و نهادها 
موجب تقويت عملكرد اين شللركت ها مي شود 
و سبب افزايش شللفافيت ها مي شود. در بيشتر 
اوقات خود مجموعه بازار سرمايه به عنوان حافظ 
منافع سهامداران مواردي را كه از سوي دولت بر 
اين شركت ها حاكم مي شود را مي تواند پيگيري 
كند. او تأكيد كرد: حضور اين شركت ها در بازار 
سرمايه بر فعاليت آنها، تأمين مالي شان مي تواند 

نقش بسيار مثبتي را داشته باشد.

»تعادل«تأثيردخلوخرجسالآتيدولترادربازارسهامبررسيميكند

واكاوي بورس در بودجه 1401

خروجپولحقيقيازتاالرشيشهاي
شاخص كل بازار بورس در سللومين روز كاري هفته 
يعني دوشللنبه، 1۵ آذرماه بللا ۸۶۵ واحد كاهش، در 
جايگاه يك ميليون و 34۲ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامات اين روز بيش از چهار ميليارد و ۸4۹ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و 774 
ميليارد ريال دادوستد شللد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با 4۲۶ واحد افزايش بلله 3۶3 هزار و 7۶۸ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۲۶۸ واحد رشد به 
۲۲۸ هزار و ۸۹۸ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲ هزار 
و ۹۲ واحد كاهش و شللاخص بازار دوم، ۲ هزار و ۸4۹ 

واحد افزايش داشت.
عاوه بر اين در بين همه نمادها، فرآوري معدني اپال 
كاني پارس با نماد »اپال« با 31۵ واحد، پتروشلليمي 
پرديس با نماد »شللپديس« با ۲4۹ واحد، بانك ملت 
با نمللاد »وبملت« با ۲4۸ واحد، صنايع پتروشلليمي 
خليج فارس با نمللاد »فارس« بللا ۲1۵ واحد، مبين 
انرژي خليج فارس با نماد »مبين« با 1۹۲ واحد، ساير 
اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 3« با 17۵ واحد، 
بورس كاالي ايران با نماد »كاال« با 14۵ واحد، شركت 
سللرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 144 واحد و 
پتروشيمي شازند با نماد »شاراك« با 143 واحد تأثير 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك 
هزار و ۹01 واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« 
با 37۹ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با 3۶۶ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شللتران« 
با ۲۲1 واحد، شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين 

با نمللاد »تيپيكو« با 1۹۲ واحد، گروه پتروشلليمي 
سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« با 1۵4 واحد 
و شللركت سللرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با 14۲ واحد با تأثير منفي بر شاخص بورس 
همراه شدند.بر پايه اين گزارش در اين روز گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«، ساير اشخاص بورس انرژي 
با نمللاد »انرژي 3«، بورس اوراق بهادار تهران با نماد 
»بورس«، صنعتي زر ماكارون با نماد »غزر«، بورس 
كاالي ايران با نماد »كاال« و پارس فوالد سللبزوار با 
نماد »فسبزوار« در نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند. 

گللروه اداره بازارهللاي مالي هللم در معامات روز 
دوشنبه صدرنشللين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه 111  ميليون و 7۶ هزار برگه سللهم 
به ارزش ۲ هزار و ۲۲0 ميليارد ريال دادوستد شد.

كاهشدوبارهفرابورس
طي روز دوشنبه شاخص فرابورس بيش از ۲۸ واحد 
كاهش داشللت و بر روي كانال 1۹ هزار و 1۸1 واحد 
ثابللت مانللد. همچنين در ايللن بازار يللك ميليارد و 
۸۹1 ميليون برگه سللهم به ارزش 47۸ هزار و 401 
ميليارد ريال دادوستد شد.در سومين روز كاري هفته 

شركت هاي فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، مجتمع 
جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان«، توليد نيروي 
برق دماوند با نماد »دماوند«، پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شللگويا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
توكاريل با نماد »توريل«، توليدات پتروشلليمي قائد 
بصير با نماد »شبصير«، پخش البرز با نماد »پخش« و 
شركت سرمايه گذاري صباتامين با نماد »صبا« با تأثير 
مثبت بر شللاخص فرابورس همراه بودند.همچنين 
گللروه سللرمايه گذاري ميللراث فرهنگي بللا نماد 
»سمگا«، پتروشلليمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پتروشلليمي مارون بللا نماد »مللارون«، پليمر آريا 
ساسللول با نماد »آريا«، مديريت انرژي اميد تابان 
هور با نماد »وهور«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد با نماد »شجم«، 
مجتمع صنايع السللتيك يزد با نماد »پيزد«، بيمه 
تجللارت نو با نمللاد »بنو« و ريل سللير كوثر با نماد 
»حسير« تأثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

سهامعدالتنزوليشد
در پايان معامات روز دوشللنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.4 درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵3۲ هزار توماني، يك ميليون توماني و 4۹۲ 
هزار توماني سهام عدالت به ترتيب به 11 ميليون و ۸7۶ 
هزار تومان، ۲۲ ميليون و 373 هزار تومان و 11 ميليون 
و 1۲ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
۶0 درصد قابل فروش سللبد ۵3۲ هزار توماني سهام 

عدالت به 7 ميليون و 1۲۵ هزار تومان رسيده است.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه پايتخت كش��ور از ترافيك و آلودگي 
شديد هوا رنج مي برد، مديريت شهري جديد تهران 
مس��ائل و موضوع هاي ديگري را در دستور كار خود 
دارد. از سويي، انتصابات فاميلي و داراي تعارض منافع 
در شهرداري تهران، بخش قابل توجهي از انرژي و وقت 
شوراي شهر را گرفته و بدنه شهرداري را دچار نااميدي 
كرده است و از سوي ديگر، مديريت شهرداري خود را 
مشغول مسائل اجتماعي شهر مانند معتادان متجاهر 
در يكي از 370 محله ته��ران- محله هرندي- كرده 
اس��ت. البته در اين مدت حدود 160 اتوبوس جديد 
وارد ناوگان فرسوده اتوبوسراني شهر شده است كه به 
گفته برخي از اعضاي شوراي ششم، پايه و بنيان اين 
نوسازي ناچيز نيز در دوره مديريت قبلي شورا گذاشته 
شده بوده است. از همين رو است كه كارنامه سه ماهه 
نخست مديريت جديد ش��هري در قياس با مديريت 
ش��هري س��ابق نه تنها نقطه عطفي ندارد كه مساله 
انتصابات مورد دار را نيز به معادالت شهري سربار كرده 
است. در اين حال، به باور ابوالفضل قناعتي، عضو دوره 
چهارم شوراي شهر تهران، اينكه بخواهيم در اين چند 
ماه درباره شوراي ش��هر و شهرداري فعلي اظهارنظر 
كنيم كمي زود است، چرا كه جابه جايي ها مطرح است، 
اما اگر با همين روند كه االن در شهر مي بينيم حركت 
كنند به نظر من اتفاق خاص��ي نمي افتد. قناعتي كه 
خود را »وابس��ته به همين جريان« سياسي حاكم 
بر مديريت شهري فعلي مي داند، همچنين درباره 
انتصابات در ش��هرداري اظهاركرد: برخي افراد كم 
تجربه مي آيند و بيت المال را ضايع مي كنند. شايد 
در جهت منافع خودش��ان نباش��د ام��ا تصميمات 
ناش��يانه كه به دليل نداشتن تجربه گرفته مي شود 
به گونه ديگري هزينه به ش��هر وارد مي كند. به باور 
قناعتي، حل معضالت اجتماعي نيز نبايد »پليسي« 
باشد، بلكه بايد با جلب همكاري دستگاه هاي ديگر 
باشد تا از انجام هزينه هاي غيرضروري جلوگيري و 

از »خسران اقتصاد شهر« جلوگيري شود.

    مديريت شهري به روزمّرگي افتاده است
او گفت: از جريان حاكم در ش��ورا و شهرداري با توجه 
به اينكه سابقه حضور در مديريت شهري را داشته اند 
و انتظار مي رفت، بيش��تر فعاليت و تالش و پشتكار را 
داشته باشد، اما به نظر مي رس��د به روزمّرگي افتاده 
است.  قناعتي در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: در شهري 
كه متوس��ط 2 هزار و 700 ميليارد تومان در ماه براي 
حقوق و نگهداشت خرج مي شود، انتظار اين است كه 
شاهد فعاليت هاي بهتر و ريشه اي تري در شهر باشيم. 
عضو دوره چهارم ش��وراي شهر تهران اضافه كرد: اگر 
برنامه اي براي س��ال 1۴01 دارند، اميدواريم از االن 
بن��اي كار را بگذارند كه اين اتفاق بيفت��د. اگر مانند 
شوراي پنجم تنها بخواهند رفت و روب و نگهداشت 
شهر را انجام دهند، اين هزينه ها توجيه اقتصادي براي 
شهر ندارد. سرمايه اي كه در شهر هزينه مي شود بايد 
به گونه اي باشد كه شاهد تحول در حوزه هاي مختلف 
باشيم.  قناعتي با اشاره به وضعيت حوزه حمل و نقل 
گفت: در توس��عه حمل و نقل عمومي اتفاقي نيفتاده 
اس��ت و به ويژه در بخش اتوبوس هنوز افزايش��ي در 
اين ناوگان نداشتيم و اتوبوس هاي دوره هاي گذشته 
استفاده مي ش��ود.  او ادامه داد: ما از يك طرف توصيه 
مي كنيم كه جمعيت كشور بيشتر شود، اما از آن طرف 
اگر به زيرس��اخت ها توجه نكنيم در آينده با مشكل 

روبرو مي شويم.  عضو اسبق شوراي شهر تهران گفت: 
االن سرفاصله حركت مترو و اتوبوس ها رضايت بخش 
نيست. در توسعه فضاي سبز، فضاي ورزشي و خدمات 
شهري فرآيندها مناسب نيست. با وزش باد و باران در 
برخي از مناطق شاهديم كه هنوز هم برگ هاي ريخته 
شده روي زمين و كوچه ها انبار شده و شهرداري آن را 
جمع نكرده است. جمع آوري برگ ها براي پيمانكاري 
كه از ش��هرداري حقوق مي گيرند كاري ندارد و اين 

كثيف بودن شهر زيبنده پايتخت نيست. 

    وضعيت نظافت شهر با مشكل روبرو است
او با بيان اينكه اين مس��ائل حداقل كاري اس��ت كه 
بايد توس��ط شهرداري و ش��ورا پيگيري شود، گفت: 
اين حداقل فعاليت ش��هرداري و شورا است و خيلي 
از خيابان ها نس��بت به گذش��ته تميزي و پاكي خود 
را ندارند و بدتر هم ش��ده است. من وابسته به همين 
جريان هستم، اما نمي توانم كتمان كنم كه نظافت شهر 
با مشكالتي روبرو شده اس��ت. شورا و شهرداري بايد 
جدي تر به مساله ورود كنند. اينها حداقل روش هاي 
نگهداشت شهر است كه االن در همين هم مانده ايم و 
شهر در دوره انتقال مديريت با مشكل روبرو شده است. 
قناعتي با اش��اره به انتظاراتي كه از ش��وراي اصولگرا 
مي رود، اضافه كرد: انتظ��ار ما به جز اينكه روش هاي 
جاري بايد به نحو مطلوب تر مديريت شود، اين است 
كه اتفاقات ديگري نيز در ش��هر رقم بزنيم، چرا كه با 
شعار و ايده آمده اند و مردم به جريان اصولگرايي اعتماد 
كردند و بايد در توسعه فعاليت هايي كه شهر تهران در 
آن عقب ماندگي دارد، كار كنيم. زمان در حال سپري 
شدن است و هزينه ها به شهر تحميل مي شود.  عضو 
دوره چهارم شوراي شهر تهران ادامه داد: شهر تهران 
70 هزار ميليارد بدهي دارد كه سال به سال به رقم آن 
اضافه مي شود. انتظار مردم اين است كه اگر بدهي به 
شهر تحميل مي شود، از آن طرف آورده اي هم داشته 
باشد و نمود آن را در حمل و نقل، فضاي سبز، ورزش 

و غيره ببينند. اينها مواردي اس��ت ك��ه بايد براي آن 
چاره  انديشي كنند، چرا كه اگر اين اتفاق نيفتد اعتماد 
مردم به اين جريان از بين مي رود.  قناعتي در پاسخ به 
اينكه شهرداري در دوره جديد سياستي در پيش گرفته 
است و به مساله آسيب هاي اجتماعي به صورت جدي 
ورود كرده، در حالي كه در حوزه حمل و نقل ش��هر با 
مشكالت عديده اي روبرو است اظهار كرد: شوراي شهر 
بايد نيازهاي شهر را با توجه به حداكثر نيازهايي كه در 

شهر احصا مي شود، اولويت بندي كند. 

    حل معضالت اجتماعي، پليسي نباشد
او ادامه داد: اگر اكثر جمعيت ش��هر مطالبه اي دارد، 
بايد برنامه ها با اولويت نياز اكثريت مردم تدوين شود. 
رسيدگي به معضالت اجتماعي نيز يكي از كارهايي 
اس��ت كه بايد دنبال ش��ود، اما شكل پليسي نداشته 
باشد. بارها و بارها كارهايي به صورت نمايشي توسط 
مدي��ران قبلي و كنوني انجام ش��ده، ام��ا اتفاقي رخ 
نداده و دليلش نيز اين اس��ت كه جمع آوري معتادان 
يك مديريت يكپارچه مي خواهد و س��اير سازمان ها 
و نهادها نيز باي��د كنار هم قرار گيرند.  قناعتي با بيان 
اينكه اقدامات شهرداري به تنهايي و بدون هماهنگي 
ساير دستگاه ها باعث هدر رفت منابع شهر مي شود، 
گفت: اگر شهرداري وظيفه خود را انجام دهد و ساير 
دس��تگاه ها كمك نكنند هزينه بي جايي است كه در 
شهر انجام شده و پول شهر هدر مي رود. اولويت را بايد 
براساس نياز اكثريت احصا كنند و تصميم بگيرند. در 
كنار آن به مساله آسيب هاي اجتماعي نيز بپردازند. 
بايد گزارش دهند ك��ه جمع آوري معتادان چگونه 
انجام شده و حضور ديگر دستگاه ها در اين پازل چه 
بوده و چه اتفاقي رخ داده اس��ت.  عضو دوره چهارم 
شوراي شهر افزود: اگر شهرداري بخواهد حركاتي 
اينچنيني داش��ته باشد و به اولويت ها توجه نكند و 
پول هاي شهر هزينه شود و خروجي نداشته باشند، 

باز هم خسراني به اقتصاد شهر وارد مي شود. 

    افراد كم تجربه
بيت المال را ضايع مي كنند

قناعتي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره انتصابات 
ش��هرداري گفت: به دنبال افراد سالم هستند. فضاي 
شهرداري به گونه اي است كه ارتباط با پول و اقتصاد 
زياد اس��ت و افراد سالمي را انتخاب كردند اما نبايد از 
افراد باتجربه نيز فاصله بگيرند.  او ادامه داد: برخي افراد 
كم تجربه مي آين��د و بيت المال را جور ديگري ضايع 
مي كنند. ش��ايد در جهت منافع خودشان نباشد اما 
تصميمات ناشيانه كه به دليل نداشتن تجربه گرفته 

مي شود به گونه ديگري هزينه به شهر وارد مي كند. 
قناعتي با تاكيد بر اينكه در انتصابات بايد افراد سالم و 
باتجربه نيز در كنار اين افراد در نظر گرفته شود، گفت: 
تصميمات ناگهاني و اينچنيني و جابه جايي همه افراد 
كه باعث ش��ود افرادي كه تجربه اداره شهر را ندارند 
روي كار بيايند هزينه هايي را در پي دارد كه شهر را 

به شكل ديگري با مشكالت روبرو مي كند. 

    تصميمات غلطي را شاهديم
عضو دوره چهارم شوراي شهر افزود: به نظر مي رسد، 
تصميمات غلطي گرفته اند كه به صورت يكنواخت 
عده اي افراد كم تجرب��ه را در برخي حوزه ها به كار 
مي گيرن��د در حالي كه بايد افراد با تجربه متدين را 
نيز با خود داشته باشند. نمي توان گفت همه كساني 
كه قبال در شهرداري بودند مشكل دار بودند، افراد 

سالم و مدير در شهرداري نيز بوده اند. 
او با تاكيد بر اينكه نبايد نگاه جرياني داشت و شهر نبايد 
فداي نگاه سياس��ي شود، گفت: شهر بايد دست افراد 
متخصص و با تجربه باشد كه مي تواند از جريان اصولگرا 
يا اصالح طلب باش��د. اگر با اين نگاه كار را پيش ببرند 
مي توانند توفيقات خوبي داشته باشند. اما اگر بخواهند 
سياسي به شهر نگاه كنند و يكجانبه گرايانه به مساله 
ورود كنند، همان مشكالتي كه در شوراي پنجم رخ 

داد در شوراي ششم به شكل ديگري اتفاق مي افتد.
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۵۰ درصد هواپيماهاي كشور 
زمين گير است

عليرضا برخ��ور، نايب ريي��س هيات مدي��ره انجمن 
شركت هاي هواپيمايي خواستار كمك به شركت هاي 
هواپيمايي براي تعمير و عملياتي ش��دن هواپيماهاي 
زمين گير شد و گفت: بيش از ۵0 درصد از هواپيماهاي 
موجود در كشور زمين گير است.  برخور در گفت وگو با 
ايرنا افزود: اكنون بيش از ۵0 درصد از هواپيماهاي موجود 
در كشور به دليل نبود قطعات به خصوص موتور زمين گير 
هستند. اين مشكل سبب شده تا آحاد مردم نتوانند از 
ظرفيت واقعي ناوگان پروازي استفاده كنند.  برخور افزود: 
اميد داريم كه يكي از اولويت هاي دولت مساعدت و ارايه 
تسهيالت به شركت هاي هواپيمايي در خصوص تامين 
قطعات مورد نياز و احياي مجدد هواپيماهاي زمين گير 
باشد.  مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
تصريح كرد: اكنون بيش از 170 فروند از هواپيماهاي 
موجود به دليل نبود منابع مالي الزم و محدوديت هاي 
ناشي از تحريم ها براي تامين قطعات مورد نياز غير فعال 
اس��ت. اگر اين روند ادامه يابد در آينده نزديك ش��اهد 
زمين گير شدن تعداد بيشتري از هواپيماهاي موجود 
خواهيم بود.  نايب رييس هيات مديره انجمن شركت هاي 
هواپيمايي همچنين اظهار كرد: اجراي قانون آزاد سازي 
نرخ موجب كاهش مشكالت اقتصادي و كمك به رشد 

صنعت حمل ونقل هوايي كشور بوده است.

افزايش آلودگي هواي تهران 
طي هفته جاري

بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، 
وضعيت جوي استان تهران طي پنج روز آينده به دليل 
پايداري نسبي جو در نواحي پرتردد شهري با انباشت 
آالينده هاي جوي، غبارآلود و همراه با كاهش كيفيت 
هوا پيش بيني مي ش��ود.  به گزارش ايسنا، بر اساس 
بررسي داده ها و نقش��ه هاي پيش يابي هواشناسي، 
وضعيت جوي اس��تان ته��ران طي پن��ج روز آينده 
آسماني صاف تا نيمه ابري گاهي همراه با وزش باد و 
به دليل پايداري نسبي جو، در نواحي پرتردد شهري با 
انباشت آالينده هاي جوي، غبارآلود با كاهش كيفيت 
هوا پيش بيني مي شود. بر اساس اين گزارش، امروز 
16آذر كاهش نسبي و موقتي حجم آالينده ها دور از 
انتظار نيست. روزهاي چهارشنبه )17آذر( و پنجشنبه 
)1۸آذر( ب��ه دليل س��كونت جو، تقويت انباش��ت 
آالينده ها و افت كيفيت هوا پيش بيني مي شود. از اواخر 
وقت پنجشنبه )1۸آذر( و طي روز جمعه )1۹آذر( با 
نفوذ زبانه اي از يك موج بارشي، آسماني ابري گاهي 
وزش باد متوسط تا نسبتا شديد به ويژه در نواحي غربي 
و جنوبي بارش پراكنده در نواحي شمالي و به تدريج 

بهبود نسبي كيفيت هوا مورد انتظار است.

زاكاني مسوول
مديريت بحران پايتخت شد

وزير كش��ور در حكمي ش��هردار تهران را به عنوان 
جانش��ين خود در ستاد پيش��گيري، هماهنگي و 
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران كالنشهر تهران 
منصوب كرد. به گزارش مهر، اسماعيل نجار رييس 
س��ازمان مديريت بحران كش��ور درب��اره انتخاب 
جانشين وزير كشور در ستاد پيشگيري، هماهنگي 
و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران گفت: به استناد 
تبصره )1( ماده )10( قانون مديريت بحران كشور و 
بند يك مصوبات نخستين جلسه ستاد پيشگيري، 
هماهنگ��ي و فرماندهي عمليات پاس��خ به بحران 
كالنشهر تهران با توجه به ش��رايط ويژه و اهميت 
كالنشهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي 
اي��ران، عليرضا زاكاني، ش��هردار ته��ران به عنوان 
»جانشين رييس ستاد پيش��گيري، هماهنگي و 
فرماندهي عمليات پاسخ به بحران كالنشهر تهران« از 
سوي وزير كشور منصوب شد. نجار افزود: هماهنگي 
با سازمان مديريت بحران كشور و همكاري استاندار 
تهران و مشاركت موثر و هدفمند عمومي و تعامل 
جامعه، بس��يج توانمندي هاي موج��ود، امكانات 
و مناب��ع بالقوه و تس��ريع در تصميم گيري هاي به 
موقع و كارشناسي شده با استفاده از توان نيروهاي 
مج��رب و كارآمد و بهره گي��ري از همه ظرفيت ها، 
نسبت به برنامه ريزي، سازماندهي و ارتقاي آمادگي، 
فرماندهي عمليات پاس��خ به بح��ران در صحنه يا 
منطقه وقوع حادثه در ش��رايط اضطرار با تدابير و 
اهتمام الزم از جمله انتظارات نايب رييس شوراي 

عالي مديريت بحران كشور از شهردار تهران است.

شوراي ششم به جاي باغات 
سراغ بافت فرسوده برود

آرش ميالني، رييس كميته محيط زيست شوراي 
شهر پنجم تهران با بيان اينكه تاثيرات مصوبه برج 
- باغ در شهر مشخص است، گفت: بروند ببينند كه 
در بيش از 2۸0 برج - باغ كه ساخته شد، چند باغ با 
گذشت زمان حفظ شده است. ميالني در گفت وگو 
با ايسنا، با اشاره به اينكه حفظ باغات و فضاي سبز در 
تهران يك دغدغه قديمي است، گفت: در دهه ۸0 
شوراي شهر وقت، مصوبه اي تحت عنوان برج - باغ 
را در تهران اجرايي كرد كه بر اين اساس مالكان در 
30 درصد زمينشان مي توانستند برج بسازند. بنا به 
گفته طراحان اين مصوبه، قرار بوده كه اين تصميم 
باغات تهران را حفظ كند اما در پش��ت اين مصوبه 
اين پيش بيني كه عمال ساخت و ساز گسترده در 
باغات، آنها را از بين مي برد، وجود نداش��ت و حاال 
بروند ببينند كه در بيش از 2۸0 برج - باغ كه با اين 
مصوبه ساخته شد، چند باغ با گذشت زمان حفظ 
شده اس��ت. اين كارشناس حوزه شهري ادامه داد: 
در اين ميان توقع درآمدزايي از حوزه شهرسازي با 
رويكرد شهرفروشي، عدم نظارت و كنترل شهرداري 
بر عملك��رد مناطق در س��طوح مختلف فضايي را 
فراهم آورد كه با رانت و تبعيض جواز س��اخت در 
باغات صادر مي شد و اينگونه 12۸ هكتار از باغات 
در يك بازه 10 ساله از بين رفت. وي با بيان اينكه ما 
در حالي به شوراي شهر راه يافتيم كه شهروندان از 
ما انتظار حفظ باغات را داشتند ادامه داد: البته در 
شوراي شهر چهارم چند تالش ناموفق از سوي چند 
عضو شورا براي مهار مصوبه برج - باغ انجام شد؛ اما 
ناموفق ماند و زماني كه ما به پارلمان محلي آمديم، 
افكار عمومي انتظار داشتند كه ما اين شيوه تخريب 
باغات را متوقف كنيم. ميالني با تاكيد بر اينكه همه 
اعضاي شوراي شهر پنجم بر سر متوقف شدن مصوبه 
برج - باغ نظر مثبت داشتند و لغو اين مصوبه جزو 
اولين اقدامات ش��ورا بود، ادامه داد: پس از آن براي 
جايگزيني مصوبه ب��رج - باغ، خانه- باغ را تصويب 
كرديم كه بيش از 30 كاربري سازگار با باغ را تعيين 
كرديم تا امكان استقرار فعاليت هاي سازگار در باغات 
فراهم شود. اين كارشناس حوزه شهري با تاكيد بر 
اينكه اثرات مصوبه -باغ در شهر كامال مشهود است 
و مديريت شهري چرا به جاي باغات به سراغ بافت 
فرسوده نمي رود؟ گفت: مديريت شهري مي تواند 
به جاي ابراز عالقه به س��اخت و س��از در باغات به 
سراغ بافت فرسوده برود و با فعال كردن حق انتقال 
توس��عه، به مالكان باغات در بافت فرسوده امتياز 
ده��د و مي توانند با طراح��ي فرمولي براي »حق 
انتقال توسعه» با يك تير دو نشان بزنند و هم باغات 
را حفظ كنند و هم سازندگان باغات به سمت بافت 

فرسوده هدايت شوند و آنجا را رونق دهند.

تفكيك »گروه بررسي سوانح 
هوايي« از سازمان هواپيمايي

بر اساس آيين نامه جديد بررسي سوانح هوايي، گروه 
بررسي اين س��وانح، مستقل از س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اقدام به بررسي سانحه خواهند كرد. به گزارش 
مهر، محمد مخبر معاون اول رييس جمهور تصويبنامه 
1۹ آب��ان هيات وزيران در خص��وص اصالح ايين نامه 
بررسي سوانح و حوادث هوايي )غير نظامي( را به رستم 
قاسمي وزير راه و شهرس��ازي ابالغ كرد. برخي از مواد 
اصالح شده در اين آيين نامه به اين شرح زير است. ماده 
3 تبصره 2: سازمان مي تواند حسب تشخيص مطابق با 
استانداردهاي بين المللي پيمان شيكاگو و پس از انجام 
تشريفات قانوني، تمام يا بخشي از فرآيند بررسي سانحه 
را در چارچوب موافقت نامه دو جانبه، به يك كشور يا نهاد 
خارجي زيرنظر سازمان بين المللي هوانوردي )ايكائو( 
واگذار نمايد. ماده ۹: بررسي س��وانح و حوادث هوايي 
توسط كارگروهي متشكل از كارشناسان و متخصصان 
مربوطه در 16 گروه بررسي انجام مي پذيرد. ماده 10: 
به منظور حصول اطمينان از انجام بدون تأخير، دقيق 
و كامل بررسي ها توسط اعضاي كارگروه بررسي سوانح 
و حوادث هوايي موضوع ماده ۹ اين آيين نامه، مسوول 
بررسي يا به تشخيص وي ساير اعضاي كارگروه يادشده 
بايد با اختيار تام به محل سانحه اعزام شوند و به صحنه 
سانحه و الشه وسيله پرنده، تمام بقاياي مربوط از قبيل 
اطالعات ثبت و ضبط شده پروازي، گزارش هاي شاهد 
يا شواهد عيني و مكالمات ضبط شده مراقبت پرواز و 
كليه مس��تندات مربوط دسترسي و نظارت )كنترل( 
مستقيم داشته باشد. ماده 11: با شروع فرآيند بررسي 
سانحه يا حادثه، مسوول بررسي بايد با اختيار تام، اعضاي 
كارگروه بررسي سوانح و حوادث هوايي موضوع ماده ۹ 
اين آيين نامه را انتخاب و بدون تأخير و محدوديتي ضمن 
رعايت قوانين و مقررات مربوط با جمع آوري اطالعات و 
مدارك مربوط و در صورت لزوم ارس��ال قطعات و مواد 
به آزمايشگاه ها و موسسات معتبر داخلي يا خارجي و 
تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از دستگاه هاي 
ثبت و ضبط پروازي و س��اير مستندات مربوط، علل و 
عوامل وقوع س��انحه را تعيين و در صورت لزوم ضمن 
ارايه توصيه هاي ايمني، گزارش هاي مربوط را تهيه و 
به مبادي ذي ربط ارسال نمايد. مسوول بررسي سانحه، 
مستقل از دفاتر نظارتي سازمان و ساير ذي نفعان صنعت 
هوانوردي كشوري اقدام به بررس��ي سوانح و حوادث 
مي كند و گزارش نهايي از طريق دفتر بررسي سوانح و 
حوادث مستقاًل منتشر مي شود. ماده 2۸- گزارش هاي 
نهايي مربوط به سوانح و حوادث و مدارك و اسناد مربوط 
بايد در سازمان نگهداري شوند و در صورت لزوم مورد 
بهره برداري قرار گيرند. سازمان بايد از اطالعات دستگاه 
ثبت داده هاي هواپيما، ضبط مكالمات پروازي و راديويي 
خلبانان، ثبت تصاوير و كليه اسناد و ساير اطالعات مربوط 
به س��وانح و حوادث حفاظت كند و از افشاي آن براي 
مقاصدي غير از بررسي سوانح و حوادث جلوگيري نمايد.

بخشنامه اي براي مقابله با اوميكرون 
به بنادر ابالغ نشده است

مسوول هماهنگي مقابله با كرونا در بنادر كشور گفت: 
همزمان با گسترش سويه جديد كرونا )اوميكرون( مقررات 
پهلوگيري كشتي ها در بنادر و كنترل خدمه با سختگيري 
بيشتري اعمال مي شود. به گزارش ايلنا، چنگيز جوادپور از 
سختگيري در بنادر كشور براي كنترل شرايط بهداشتي 
كشتي ها خبر داد و اظهار داشت: پروتكل اصلي سازمان 
بنادر در قبال كش��تي هاي ورودي به بنادر اين است كه 
هيچ كشتي قبل مشخص شدن وضعيت كروناي خدمه، 
نمي تواند كنار اس��كله پهلو بگيرد. مسوول هماهنگي 
مقابله با كرونا در بنادر كشور ادامه داد: هيچ دستورالعمل 
جديدي از طرف وزارت بهداشت به سازمان بنادر ابالغ 
نشده است، اما پروتكل هاي قبلي كرونايي با سختگيري 
بيشتري در بنادر اجرايي مي شود.به گفته جوادپور، گروه 
نظارت كشتي متشكل از حراست، گارد دريايي، نيروي 
انتظامي، وزارت بهداش��ت و قرنطينه با هم در لنگرگاه 
شرايط بهداش��تي خدمه را چك مي كنند و اگر شرايط 
طبيعي بود اجازه پهلوگيري كشتي ها وجود دارد. مسوول 
مقابله با كرونا در بنادر كشور با اشاره به خبر مربوط به ورود 
كشتي حامل اتباع آفريقاي جنوبي، هند و پاكستان به 
بندر امام خميني)ره(، توضيح داد: بندر امام خميني)ره( 
يكي از دو بندر بزرگ كشور است كه از گوشه كنار جهان 
كشتي هاي بزرگ وارد اين بندر مي شوند؛ به همين دليل 
همزمان با گسترش س��ويه هاي جديد كرونا در جهان، 

اجراي پروتكل هاي بهداشتي در بنادر تشديد مي شود.

قناعتي،عضوشورايشهرچهارم:انتصابافرادكمتجربه،بيتالمالراضايعميكند
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نگراني از خسران  اقتصاد شهر تهران

اتصال مستقيم ايران به چين و روسيه
مدي��ركل دفتر تجاري س��ازي و امور تش��كل ها در 
وزارت راه و شهرس��ازي اظهار كرد: عل��ت اينكه از 
نظر ترانزيتي و حمل و نقل بين كشورهاي عضو اكو 
همگرايي ايجاد نشده، ريشه آن به ميزان چسبندگي 
تجاري و اقتصادي بين كشورهاي عضو برمي گردد 
كه چسبندگي محكمي بين كشورهاي عضو به ويژه 
كشورهاي آس��ياي مركزي ايجاد نش��ده و تجارت 
بزرگي بين آنها وجود ندارد بنابراين طبيعي است كه 

حمل و نقل و ترانزيت بين آنها شكل نگيرد.
امين ترف��ع در گفت وگو با ايلن��ا توافقات تفاهمنامه 
س��ه جانبه ريلي بين ايران، تركمنستان و قزاقستان 
اظهار كرد: كريدور ريلي بين اين س��ه كشور موضوع 
 KTI ،جديدي نيس��ت و از مجموع كريدورهاي اكو
)قزاقس��تان، تركمنس��تان و ايران( از قديمي ترين 
كريدورهاي تعريف ش��ده در اين منطقه اس��ت.   وي 
ادامه داد: به تازگي در نشس��ت مشترك نمايندگان 
ايران، تركمنستان و قزاقستان، در حاشيه نشست سران 
كشورهاي عضو اجالس اكو، بر روي همگرايي كشورها 
براي افزايش ظرفيت هاي اين مسير تاكيد شد وگرنه 
ايران دو مسير ريلي به اين دو كشور از گذشته داشته  
است. مديركل دفتر تجاري سازي و امور تشكل ها در 
وزارت راه و شهرس��ازي با اشاره به دو مسير ريلي بين 
سه كشور مذكور گفت: يك مسير از سرخس به سمت 
تركمنستان و از اين كشور به قزاقستان وصل مي شود 
و مس��ير ديگر از اينچه برون به بندر آكتائو قزاقستان 
مي رس��د كه از همين مسير از حاش��يه خزر به طور 

مستقيم به تركمنستان متصل مي شويم.
ترفع با بيان اينكه ايران به هر حال براي رس��يدن به 
روسيه و آسياي مركزي و تردد از شرق درياي خزر بايد 
از تركمنستان و قزاقستان عبور كند، افزود: شراكت و 
همكاري در اين كريدورها با دو كش��ور تركمنستان 

و قزاقس��تان موضوع عجيبي نيست و براي موفقيت 
جريان ترانزيت بايد كريدور قديمي KTI احيا شود. وي 
با بيان اينكه حجم ترانزيت از مسير ريلي در كشورمان 
عدد بااليي نيست، اظهار كرد: در دوران كرونا هر چند 
محدوديتي در مسير ريلي با تركمنستان نداشتيم اما در 
مسير ترانزيت جاده اي با تركمنستان محدوديت هاي 
اعمال شده اس��ت.  مديركل دفتر تجاري سازي و امور 
تشكل ها با تاكيد بر تجاري سازي كريدورهاي ترانزيتي 
گفت: براي تجاري سازي كريدور KTI تفاهمنامه ريلي 
ذيل جلسه اكو امضا ش��ده كه بر همگرايي كشورها در 
راستاي احياي اين كريدور و استفاده از ظرفيت آن تاكيد 
شده است.  ترفع افزود: ايران براي رسيدن به قزاقستان 
چند مسير دارد، مي توان ازطريق راه آهن اينچه برون به 
تركمنستان رفت و از حاشيه درياي خزر به طور مستقيم 
وارد بندر اكتائو ش��د كه اين بندر يك ش��اخه به سمت 
شمال و روسيه و ش��اخه ديگر به طور مستقيم به چين 

مي رود. دو س��ال گذشته هم در همين كريدور چند بار 
كش��تي رو رو از بندر آكتائو وارد بندر كاس��پين شد و از 
اين مسير به طور مستقيم به چين متصل مي شويم. وي 
ادامه داد: مسير ريلي ديگر از سرخس به تركمنستان و 
از اين كشور به ازبكستان مي رس��د و بعد از ازبكستان، 
ايران را به قزاقس��تان وصل مي كند و به چين مي رسد 
بنابراين از سرخس مي توانيم به جنوب قزاقستان دست 
يابيم و به سمت ازبكستان و چين برسيم. مديركل دفتر 
تجاري سازي و امور تشكل ها با تاكيد بر اينكه مسيرهاي 
ريلي ايران عبوري از تركمنس��تان براي دسترس��ي به 
چين و كشورهاي آسياي مركزي اهميت دارند، گفت: 
كريدور KTI مس��يري براي رس��يدن به بندر آكتائو و 
مقاصد مهم روسيه و چين است. البته همانطور كه گفتم 
قدمت اين تفاهمنامه به چند دهه گذشته برمي گردد و 
جلسه اخير تنها تاكيدي بوده براي همگرايي كشورها 
جهت افزايش ظرفيت ها در اين كريدور. ترفع در پاسخ 

به اينكه چرا تفاهمنامه هاي اكوچندان در ترانزيت بين 
كش��ورهاي عضو چندان اثرگذار نبوده، اظهار داش��ت: 
پيمان اكو از نظر اسنادي فوق العاده پيشرفته است و ذيل 
اكو توافقنامه هاي ترانزيتي تعريف ش��ده كه مهم ترين 
آن بحث آزادي ترانزيت بين كش��ورهاي عضو است كه 
يكسري از اين كشورها عضو اين توافق شده اند. اما علت 
اينكه از نظر ترانزيتي و حمل و نقل بين كشورهاي عضو 
اكو همگرايي ايجاد نشده، ريشه آن به ميزان چسبندگي 
تجاري و اقتصادي بين كش��ورهاي عض��و بر مي گردد 
كه چسبندگي محكمي بين كش��ورهاي عضو به ويژه 
كشورهاي آسياي مركزي ايجاد نشده و تجارت بزرگي 
بين آنها وجود ندارد بنابراين طبيعي است كه حمل و نقل 
و ترانزيت بين آنها ش��كل نگيرد.  وي ادامه داد: از سوي 
ديگ��ر بايد در نظر بگيريم كه ترانزيت از مس��ائل كالن 
بين المللي بس��يار تاثير مي پذيرد و اين تاثير پذيري از 
فاكتورهاي كالن اقتصادي و سياسي باعث مي شود هر 
موضوعي در بحث حمل و نقل و ترانزيت نوس��ان ايجاد 
كند. بايد توجه داشته باش��يم كه هر يك كشورهاي 
موجود در يك مسير و كريدور ترانزيتي قوانين متفاوتي 
دارند و اهداف تجاري و اقتصادي آنها مي تواند با ساير 
كش��ورهاي واقع در ان مسير همسو نباشد به همين 
دليل است كه اگر همگرايي بين كشورها ايجاد نشود، 
نوساناتي در بحث ترانزيت خواهيم داشت.  ترفع با اشاره 
به يكي از موضوعات توافقات اخير در تفاهمنامه سه 
جانبه ريلي بين ايران، تركمنستان و قزاقستان مبني 
بر توسعه صادرات و ترانزيت، افزايش دو برابري مبادله و 
پذيرش واگن از مرز ريلي سرخس گفت: طبق آمارهاي 
رسمي تناژ ترانزيت ايران به تركمنستان در سال ۹۸ 
حدود 2۸72۸6 بوده كه در سال گذشته به ۴۴۴7۴۹ 
رسيد و همچنين در ش��ش ماه ابتدايي امسال تناژ 

ترانزيت به تركمنستان ۵۵313۴ بوده است.



در ح��ال حاضر به نظر  مي رس��د ايران در فضايي بس��يار 
محدودكننده ق��رار گرفته، ما از بيرون از كش��ور بايكوت 
شده ايم، از سرمايه گذار خارجي محروم هستيم و با مهاجرت 
نيروي انساني متخصص مواجه هستيم و در عين حال در 
داخل كشور هم از امكان فعاليت عادي محروم مي شويم. 
در اين فضا به يك ب��اره ارايه طرحي مانند طرح صيانت با 
اين شكل و حاشيه ها همان چند متخصص وكارآفرين كه 
پاي كار مانده اند را هم به نااميدي مي كشاند و آينده روشني 
براي فضاي كسب و كارشان ترسيم نمي كند، كما اينكه 
نائب رييس انجمن توليدكنندگان نرم افزار تلفن همراه اتاق 
ايران معتقد است ما بايكوت جهاني شده ايم. يعني ارتباطات 
دوستانه ما با برندهاي مختلف وجود دارد اما تبادل ديتا و 
همكاري با يكديگر نداريم. شركت هاي خارجي، به اينترنت 
نسل 5 و فضاي متاورس فكر و براي آن برنامه ريزي مي كنند 
اما براي كسي كه در حال فعاليت در ايران است، اين درگيري 
ذهني وجود دارد كه وضعيت طرح صيانت به كجا مي رسد.

با وجود بازگش��ت طرح صيانت ب��ه مركز پژوهش هاي 
مجلس براي اعمال نظرات كارشناسان و صاحبنظران 
حوزه ICT بر بخش هايي از اين طرح، هنوز امكان تصويب 
و اجرايي شدن اين طرح دور از دسترس نيست. در فضايي 
كه كارآفرينان و متخصصين حوزه فناوري و استارت آپي 
كشور با لطمات و صدمات ناش��ي از اعمال تحريم هاي 
ترامپ دست و پنجه نرم مي كنند و حتي با وجود گذشت 
نزديك به پنج سال هنوز نتوانسته اند از خسارات ناشي از آن 
خالصي يابند، برخي از دولتمردان و مقامات دستگاه هاي 
ديگر به دنبال تصويب طرحي در مجلس هس��تند كه 
عالوه بر قطع ارتباط مخاطب ايراني با اپليكيش��ن ها و 
استارت آپ هاي جهاني، به تشديد مهاجرت برنامه نويسان، 
توس��عه دهندگان و فعالين فضاي مجازي كشور دامن 
مي زند. به عبارتي با قانوني شدن اين طرح همان تعداد 
اندك از متخصصين باقي مانده نيز براي دريافت خدمات 
زندگي بهتر راهي كشورهايي نظير فنالند، هلند، كانادا و 
حتي امارات مي شوند. جامعه امروز ايران با اين مشكل 
مواجه است كه هيچ نگرشي نسبت به آينده در كشور ما 
وجود ندارد.اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته 
و حتي در حال توس��عه يك آينده نگري و آينده پژوهي 
نسبت به چشم انداز فعاليت هايشان وجود دارد و مقامات 
دولتي يا حتي شركت هاي خصوصي با طراحي بخش هاي 
ويژه افرادي را اس��تخدام مي كنند تا با تحليل داده هاي 
حوزه هاي مختلف، مشورت هاي موردنظر را در اختيار 
آنها قرار دهند. در كشورهاي اطراف ما نيز قطر، امارات و 
عربستان و حتي تركيه در اين مسير گام برداشته اند. رضا 

نامي، نايب رييس انجمن توليدكنندگان نرم افزار تلفن 
همراه اتاق ايران، البته همچن��ان به عدم اجراي طرح 
صيانت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي 
مجازي اميدوار است و مي گويد: با وجود تكنولوژي هايي 
مانند اينترن��ت ماهواره اي، بعي��د مي دانم كه بتوانند 
اي��ران را چندان محدود كنند و اگر همچنان بر اجراي 
طرح هايشان اصرار داشته باشند ايران به جزيره اي بدون 

هيچ گونه از اشكال ارتباطات جهاني تبديل مي شود.

    فضاي آينده ايران 
غيرقابل پيش بيني شده است

نامي با بيان  اينكه متاسفانه ما در ايران از فضايي رنج مي بريم 
كه آينده را برايمان غيرقابل پيش بيني كرده است، گفت: 
بخشي از اين موضوع هم به نگرش حاكميت ما بازمي گردد 
كه ديد بلندمدتي، حداقل در فضاي كسب و كار و رشد در 
آن وجود ندارد و بيشتر درگير مسائل جاري است. اين امر 
مي تواند به جهت فشارهاي روزمره باشد يا اينكه اولويتي 
در پاسخگويي به دغدغه هاي افكار عمومي برايشان وجود 
ندارد. براي مثال تشكلي مانند شوراي عالي فضاي مجازي، 
شورايي كه قرار است با كاركرد خود هم به حاكميت و هم به 
شركت ها و بخش خصوصي مشورت هاي موردنظر را ارايه 
كند، در وب سايتش هنوز مقاله در خور توجهي در سال 
۱۴۰۰ بارگذاري نكرده است يا در قسمت اخبار آنكه مثال 
به روزتر هست تعدادي خبر به صورت ترجمه قرار داده شده 
است و عمقي ندارد كه به تصميم گيران حاكميتي و بخش 
خصوصي كمك فكري ارايه كند. در كنار اين موضوع ما با 
مشكل ديگري هم مواجه هستيم. با توجه به فشارهاي 

همه جانبه اي كه از جهت مشكالت سيستم بيمه، ماليات 
و تامين نقدينگي براي مديران عامل ش��ركت ها ايجاد 
مي ش��ود، اين افراد ديگر تواني ندارند كه در مورد فضاي 
آينده پژوهي كاري انجام دهند و با وضعيت فعلي اقتصادي 
كشور، شركت ها توان آن را ندارند كه ماهيانه رقم چند ده 
ميليوني را بپردازند تا ببينند روند تكنولوژي و اقتصاد ايران 
و جهان به چه س��مت و س��ويي مي رود و از حاال براي آن 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري كنند. برهمين اساس دراينجا 
كاركرد حاكميت بسيار مهم است. عملكرد مراكز حاكميتي 
مانند مركز پژوهش هاي مجلس يا ش��وراي عالي فضاي 
مجازي يا وزارت ICT كه بايد از توان تشكل ها استفاده كرده 
و از آنها حمايت كنند تا ما بتوانيم با توليد داده هاي مورد نظر 
در مسير آينده پژوهي گام برداريم؛ با توجه به منابع محدود 
ش��ركت هاي خصوصي اگر ديد درستي نسبت به آينده 
داشته باشيم مي توانيم سرمايه گذاري بهتري داشته و در 
آينده مثمر ثمرتر حركت كنيم.  وي با بيان اينكه در حال 
حاضر اولويت تصميم سازان اصلي كشور پويايي اقتصاد 
دانش بنيان و ارتباطات تجاري بين المللي نيست، گفت: 
در رابطه با طرح صيانت از فضاي مجازي از 2۰ عضو حاضر 
در اين كارگروه، تنها يك عضو آن نماينده بخش خصوصي 
است. يعني فقط 5درصد آرا به بخش خصوصي تعلق دارد و 
95 درصد آراي آن در اختيار نهادهاي ديگري است. از ميان 
۱9 عضو باقي مانده هم ۴ يا 5 عضو داراي تخصص مرتبط 
با حوزه فضاي مجازي هستند و باقي اعضا به بخش هاي 
ديگر حاكميت ازجمله به دستگاه هاي نظامي، اطالعاتي 
و قضايي كشور تعلق دارند. يعني بار امنيتي اين كارگروه 
بسيار بيشتر از بار تكنيكال آن است. اين موضوع براي يك 
فعال بازار كسب و كار به اين معني است كه تصميم سازي در 
كشور از اليه بيزينس و ماركتينگ و اينكه چه وضعيتي در 
انتظار كشور است، خارج شده است. نامي با بيان اينكه هنوز 
زود اس��ت در مورد محتويات يا روند اجراي طرح صيانت 
نتيجه گيري كنيم، گفت: اما با ارزيابي آنچه كه هم اكنون 
تحت عنوان طرح صيانت شناخته مي شود، ميبينيم كه 
اجراي بس��ياري از موارد آن منوط به تصميم گيري يك 
كارگروه خاص در آينده شده است. مثال در بخش تبليغات 
فضاي مجازي اينطور عنوان ش��ده است كه كارگروهي 

كه بعدها تشكيل مي شود، مصاديق آن را اعالم مي كند 
بنابراين تا زمان��ي كه طرح صيانت تصوي��ب و كارگروه 
موردنظر تشكيل و مصاديق آن مشخص نشود، نمي توانيم 
در اين زمينه ديدگاه قاطعي داش��ته باشيم. اما در عين 
حال پالس هايي كه نخبگان كشور در حال حاضر دريافت 
مي كنند اين اس��ت كه بوروكراسي فضا به شدت در حال 
افزايش است يعني فضا كامال برخالف قانون »بهبود مستمر 
فضاي كسب و كار« در حال پيشروي است؛ با توجه به آن 
قانون ما بايد از تصدي دولت كم كنيم اما با اين قانون وارد 
فضايي مي شويم كه برخي از نهادهايي كه درك درستي از 
فضاي ICT يا استارت آپي كشور ندارد، وارد عمل مي شوند 
و ما در شرايطي قرار مي گيريم كه ديگر نمي توانيم راهي از 
پيش بريم. اين يك بخش است. بخش ديگر وضعيتي است 
كه پس از اعمال مجدد تحريم هاي امريكا، ما در آن گرفتار 
شده ايم و با يك موج مهاجرت عجيب متخصصين حوزه 
فضاي مجازي مواجه هستيم كه در دوره همه گيري كرونا 
به جهت بسته بودن مرزهاي كشورهاي ديگر تا اندازه اي 
فروكش كرده بود اما در شش ماهه اخير اين موج مجددا 
افزايش پيدا كرده اس��ت.  وي  ادامه داد: نكته جالبي در 
اين ميان وجود دارد و آن است كه يك كارشناس فضاي 
مجازي متخصص اگر امروز تصميم به مهاجرت بگيرد با 
برخورداري از يك سطح دانش زبان كامال معمولي، شش 
ماه ديگر مي تواند در كشورهايي نظير فنالند، هلند يا ديگر 
كش��ورهاي اروپايي باشد. اين كشورها به شدت به دنبال 
نيروي متخصص اين حوزه هس��تند. بر اساس داده هاي 
صندوق بين المللي پول، 9۶ درصد از اختراع هاي ثبت شده 
توس��ط متولدين ايران بين س��ال هاي 2۰۰۷ تا 2۰۱2 
توس��ط ايرانيان مقيم خارج از كشور ثبت شده است، كه 
نشان دهنده خروج استعدادها از كشور است، همين آمار 
براي كشور چين ۱۷ درصد و براي هند ۴۸ درصد است. اين 
نشان مي دهد كه موج مهاجرت متخصصين ما چه تاثيري 
بر فضاي كلي كشور داشته است. اين افراد مي توانستند 
دانش خود را صرف اعتال و توسعه ايران كنند اما به جهت 
فضاي فعلي كشور تصميم به مهاجرت گرفتند و در كشور 
مقصد با وضعيت درآمدي بسيارعالي زندگي مي كنند. 
البته همان تع��داد نيروي متخصص باقي مانده ما هم در 
حال خروج از كشور است و با اين روند، سرمايه گذاري هم در 
زيرساخت هاي ما اتفاق نمي افتد و تمامي اين موارد دست 
به دس��ت هم مي دهد كه آينده روشني را براي اين حوزه 
پيش بيني نكنيم. بخش هايي در طرح صيانت مي گويد كه 
اگر شركتي مايل به پذيرش استانداردهاي اين طرح نبود، 
دولت و وزارت ICTملزم مي شود كه نمونه بومي پلتفرم 
موردنظر را توليد كند. حاال فرض كنيم در تمامي مباحث 
حوزه فضاي مجازي اعم از استارت آپ ها يا محصوالت اين 
حوزه اين سياست دنبال شود. يعني ما بگويم كه اينستاگرام 
مجوز فعاليت ندارد و نمونه ايراني آن را توليد كنيم. اما نمونه 
داخلي اين اپليكيشن با چه دانش و چه توسعه دنده اي توليد 
مي شود؟ همه اين موارد موجب كندي و محدوديت رشد 
فعاليت هاي ما مي شود و در نهايت اگر گشايشي اتفاق نيفتد 
چه به صورت مالي و چه تكنولوژيكي، آينده خوبي در انتظار 

فضاي مجازي و اكوسيستم استارت آپي كشور نيست. 
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افزايش مشاركت عمومي
 كليد بازگشت اعتماد عمومي

عالوه بر نكات ذكر شده، بس��ياري از متخصصان 
غربي بر اين باورند كه براي پايبندي به ارزش هاي 
دموكراتيك در روند قانونمند كردن فضاي مجازي، 
نياز است كه مشاركت مردم در اين روند نقش مهم 
و مشخصي داشته باش��د. از همين روي، تشكيل 
كميس��يون هايي براي تصميم گي��ري در مورد 
فضاي مجازي، به صورت محرمانه، تناقض بزرگي 
با ادعاي حفاظت از دموكراسي در فضاي مجازي 
دارد. به زعم كارشناس��ان، با تمام اين مشكالت، 
پيش��رفت در اين زمين��ه امري ممكن و ميس��ر 
است. اياالت متحده مي تواند قوانين حفظ حريم 
خصوصي را به روز كرده و كميسيوني براي تنظيم 

و قانونمند كردن شركت هاي فناوري ايجاد كند.

بازديد جمعي از نمايندگان 
مجلس از مركز مانيتورينگ 

پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول 
جمعي از نمايندگان مجلس با حضور در مركز تخصصي 
مانيتورينگ اپراتور اول، در جريان جزييات فني بسترها 
و پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول قرار گرفتند. به گزارش 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، ظهر 
روز دوشنبه ۱5 آذر ۱۴۰۰، جمعي از نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي با حضور در ساختمان ستاره ونك تهران 
از »مركز مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول« 
بازديد كردند و با ارايه مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل 
اپراتور اول تلفن همراه از آخرين دس��تاوردهاي فني و 
وضعيت ترافيكي س��كوهاي ديجيتال همراه اول، در 
جريان وضعيت ارتباطي كشور و تالش متخصصان ايراني 
قرار گرفتند. تشريح ساختار فني و چارچوب پلتفرم هاي 
ديجيتال ش��اد، سوپر اپليكيش��ن روبيكا و ذره بين به 
عنوان دستاوردهاي ارزنده متخصصان حوزه تكنولوژي 
كشور جزو رئوس ارايه هاي امروز بود كه البته در كنار آن، 
نيم نگاهي به وضعيت ترافيكي شبكه اپراتور اول تلفن 
همراه نيز شد. رشد ساالنه 5۰ درصدي مصرف اينترنت 
از سوي كاربران، كاهش مصرف سرويس هاي خارجي 
توسط كاربران به ۷5 درصد، ميزباني روزانه ۶۰۰ گيگابيت 
بر ثانيه اي سرويس هاي ديجيتال بر روي ديتاسنترهاي 
توزيع شده همراه اول، رشد 2۰ برابري ميزباني ها طي 
حدودا دو سال، س��بقت از ركورد ترافيكي واتساپ در 
كشور توسط پلتفرم »شاد« كه اجازه هيچگونه وقفه اي 
در سيستم آموزشي كشور را در ايام كرونا نداد و مواردي 
از اين دس��ت، برخي موضوعات ارايه شده از سمت 

مديران فني همراه اول به نمايندگان مجلس بود.

گام بلند فوالد مبارکه در 
راستای شفافيت، افزايش کيفيت 

و حمايت از بنگاه های داخلی
ش��رکت فوالد مبارکه قص��د دارد در يک اقدام 
چندمرحل��ه ای تأمين کنن��دگان و پيمانکاران 
سراسر کش��ور که امکان همکاری با اين شرکت 
را دارن��د از طري��ق خوداظهاری شناس��ايی و از 
توانمندی های آنان در مسير توسعه خود استفاده 
کن��د. راهبردی که هم به تقويت ش��رکت فوالد 
مبارکه و هم ش��رکت های همکار منجر خواهد 
ش��د. مزيت ه��ای فراوانی را می ت��وان برای اين 
راهبرد جديد شرکت در نظر گرفت که به برخی 
از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. مهم ترين 
حس��ن اين اتفاق ايجاد فرصت برابر و عادالنه در 
سرتاسر کشور، برای تمامی پيمانکارانی است که 
قصد همکاری با فوالد مبارکه را دارند. همکاری 
با ف��والد مبارکه ي��ک اتفاق دس��ت نيافتنی که 
صرفا محدود به برخی ش��رکت ها باشد نخواهد 
بود و همه فرصت عرض��ه توانمندی های خود را 

خواهند داشت.
مزيت بعدی که می توان به آن اشاره کرد، افزايش 
کمی ش��رکت ها در مناقصه است که چند پيامد 
مثبت دارد: ايجاد رقابت، واقعی تر شدن قيمت ها، 
افزايش س��المت مناقصه و ش��فاف بودن مسير 
ازجمله اين پيامدهای مثبت اس��ت. نکته بعدی 
شناسايی پيمانکارانی که توانايی انجام کار دارند 
در سراسر کشور است که می توان در پروژه های 
مختلف از آن ها استفاده کرد. بنگاه های کوچک 
و ب��زرگ توانمند در اي��ن فراين��د فرصت پيدا 
می کنند تا با کس��ب حمايت فوالد خون تازه ای 
در شريان های اقتصادی خود تزريق و به فعاليت 

خود ادامه دهند.
 اين مساله اشتغال زايی را نيز در پی خواهد داشت 
که يکی ديگر از اهداف اين طرح است. باال رفتن 
سطح کيفی کار ش��رکت ها و پيمانکاران، ديگر 
مزيتی اس��ت که می توان به آن اشاره کرد. با باال 
رفتن رقابت، ش��رکت ها برای به دس��ت آوردن 
پروژه ه��ا ناگزير ب��ه باال بردن س��طح خدمات و 
توانمندی های خود می ش��وند و اين مس��اله به 
افزايش بيشتر کيفيت خدمات در سراسر کشور 

کمک می کند.
شرکت های دانش بنيان نيز با ورود به اين مسير و 
با حمايت فوالد مبارکه می توانند ضمن توانمند 
کردن خود، با تأمين نيازهای استراتژيک فوالد، 
گامی در راس��تای  خودکفاي��ی صنعت فوالد و 

ايران بردارند.
در انتها،  مساله آخری که می توان به اشاره کرد 
اين است که اين اتفاق ظرفيت آن را دارد به يک 
نمونه موفق که توسط شرکت های بزرگ نفتی، 
معدنی و فوالدی از آن الگوبرداری ش��ود تبديل  
گردد و آينده روشنی پيش روی صنعت ايران قرار 
می دهد. گفتنی است مرحله اول اين شناسايی 
درخصوص پيمانکاران و شرکت های ارائه دهنده  
فعاليت ه��ای خدماتی انجام خواهد ش��د و اين 
شرکت ها بايد معيارهايی نظير نيروهای انسانی، 
ظرفيت های بازرگانی و مالی و فنی متناس��ب با 
موضوع قرارداد را در سامانه SRM فوالد مبارکه 

در قالب خوداظهاری ثبت و تکميل کنند.

درحالحاضراولويتتصميمسازاناصليكشور،پويايياقتصاددانشبنيانوارتباطاتتجاريبينالمللينيست

صيانتازفضايمجازيايرانراازمتخصصينتهيميكند

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
 شماره ۱۴۰۰/۴

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در نظر دارد به استناد بند یک ماده ۱۹تصویب نامه شماره ۱۳۸۹0 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/07 
مجلس شورای اسالمی و ابالغیه شماره 674۹0 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/24 ریاست جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
در ضمن اسناد مناقصه در سایت www.setadiran.ir منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ۱400/۹/۱7 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت مورخ ۱400/0۹/20 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها مورخ ۱400/0۹/۳0 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکات مورخ ۱400/۱0/0۱ در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد .

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف آدرس بیست متری استقالل 
روبروی بهزیستی تلفن ۳۳670۱00-0۸6 داخلی ۱60 می باشد .

مناقصه گران می بایست پاکات الف،ب و ج خود را با محتویات الزم مطابق قانون برگزاری مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت در مهلت 
مقرر بارگزاری و صرفا پاکت الف را به صورت فیزیکی به دستگاه مناقصه گزار تحویل نمایند .

در راستای ماده 24 الف بخشنامه ۱۳0۸۹0 حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه ۱ پاکت می باشد، و در صورت 
وجود حداقل ۱ مناقصه گر،مناقصه برگزار می گردد.

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی

نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(مشخصات پروژه ردیف 

تبدیل مواد اولیه قیری ۱
PG به انواع قیر VB۱67/۱27/000/000۸/۳56/۳50/000 تضمین به صورت ضمانتنامه بانکی فیش

واریزی و یا اوراق مشارکت بی نام باشد

برگ س�بز، برگ کمپانی قولنامه خرید خودرو س�واری پراید صبا 
)جی تی ای ایکس، رنگ دودی روغنی ، مدل ۱۳۸0 با ش�ماره موتور 
00224۳5۱ و شماره شاسی s۱4۱22۸06۹7۳7۸با شماره پالک 2۸ 
۱۳6 ج ۸5 بنام عباس کریمی با کدملی ۳۹۳۳۸7۱۸67 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

برگ سبز خودرو س�واری هاچ بک)پژو، رنگ سفید روغنی( 
م�دل ۱۳۹2ب�ا ش�ماره موت�ور   B00۱۸426   ۱60 شاس�ی:      
NAAP۱۳FE۹DJ4504۸۱ش�ماره پ�الک ۱۹ 24۱ن 5۸ بنام 
پژمان حقی با کدملی 4۹60025۳۹5  مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودي

آقای سینا یزدان فر دارای شماره شناسنامه ۳۳2007445۸بشرح 
دادخواست به کالس�ه0000۳75از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه قاسمی 
بشناسنامه ۹۳۳2 در تاریخ ۱400/۸/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-س�ینا یزدان فر ب�ه ش ش ۳۳2007445۸ صادره از گیالنغرب    

پسر متوفی
2-ش�هرزاد یزدان فر به ش ش۳۳20۱۱7۱22 صادره از گیالنغرب  

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب - حشمت اله تیموری



تعادل |
ش��امخ اقتصاد در آبان ماه نيز روند نزولي خود را ادامه 
داده و به مرز ۵۰ واحد نزديك شده و رشد توليد به نرخ 
پايين تري نسبت به مهرماه رسيده است. در اين ماه به جز 
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي 
مواد اوليه يا لوازم خريداري شده، ساير مولفه هاي اصلي 
باالتر از ۵۰ ثبت شده اند. اين آمار نشان از كاهش دوباره 
فعاليت ه��ا در بنگاه هاي اقتصادي كش��ور دارد. دليل 
اصلي باالي ۵۰ بودن ش��اخص كل در آبان ماه ناشي از 
بخش صنعت بوده اس��ت. گراني و كمبود مواد اوليه در 
كنار كاهش تقاضاي بازار، بزرگ ترين مشكالتي است 
كه بنگاه هاي اقتصادي در آبان ماه با آن مواجه بوده اند. 

    شاخص كل اقتصاد
مركز پژوهش هاي اتاق ايران گزارش بيست و ششمين 
دوره طرح شاخص مديران خريد )PMI( كل اقتصاد 
موس��وم به ش��امخ را براي آبان ۱۴۰۰ منتش��ر كرد. 
بنگاه هاي اقتص��ادي از تداوم افزايش قيمت و كاهش 
موجودي مواد اوليه گاليه كرده اند و از كاهش تقاضاي 
بازار خب��ر داده اند. طبق نظرس��نجي انجام ش��ده از 
بنگاه هاي اقتصادي كش��ور، ش��اخص مديران خريد 
)تعديل فصلي نش��ده( براي كل اقتصاد ايران در آبان 
۵۱.۰۷ به دس��ت آمده اس��ت و رش��د تولي��د به نرخ 
پايين تري نس��بت به مهرماه رس��يده است شاخص 
ميزان فعاليت هاي كس��ب وكار در آبان ماه )۵۳.۸۶( 
رشد كمتري نس��بت به مهر داشته است. ميزان رشد 
اين ش��اخص در بخش خدمات و بخش س��اختمان 
بسيار كمتر از س��اير بخش هاست. ش��اخص ميزان 
سفارش��ات جديد مش��تريان )۴۷.۳۸( در آبان ماه به 
كمترين مقدار طي سه ماه اخير رسيده است. در آبان 
بخش هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان با كاهش 
شديد تقاضا روبرو بوده اند. افزايش قيمت ها و كمبود 
شديد نقدينگي باعث كاهش تقاضاي مشتريان شده 
است. شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)۴۴.۶۲( در آبان به كمترين مقدار ۷ ماه اخير رسيده 
است. اين ش��اخص كه در همه بخش هاي اقتصادي 
كاهش داشته است به عقيده فعاالن اقتصادي ناشي 
از افزايش قيمت ها و نرخ ارز و كمبود شديد نقدينگي 
اس��ت. ش��اخص صادرات كاال يا خدم��ات )۴۸.۳۸( 
همچنان در آبان ماه نيز كمتر از ۵۰ است هرچند كه 
ميزان آن از مهرماه )۴۵,۲۷( بيشتر شده است. شاخص 
قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده )۸۳.۱۳( 
همچنان مانند ماه قبل با ش��دت زياد در حال افزايش 
اس��ت. افزايش دايمي قيمت مواد اوليه بر روي قيمت 
محصوالت و هزينه هاي توليد تأثيرگذار بوده و شاخص 
قيمت محصوالت توليدش��ده يا خدمات ارايه ش��ده 
)۶۳.۱۴( متأثر از افزايش هزينه هاي توليد همچنان در 
مقادير باالي خود قرار دارد. شاخص مصرف حامل هاي 
انرژي )۶۴.۲۶( طي ۵ ماه اخير به بيشترين مقدار خود 
رسيده است. هم زمان با افزايش مصرف به دليل تغيير 
فصل، بس��ياري از فعاالن اقتصادي ب��ا افزايش باالي 
قيمت س��وخت روبرو بوده اند. شاخص انتظارات براي 
ماه آينده )۵۹.۷۴( اگرچ��ه همچنان انتظارات مثبت 
نسبت به ادامه فعاليت ها را نشان مي دهد اما ميزان آن 
طي ۴ ماه اخير به كمترين مقدار خود رس��يده است و 
درصد كمتري از فعاالن در مقايسه با ماه قبل انتظارات 
خوش بينانه براي آذر دارند البته اين كاهش بيشتر ناشي 

از ركود در بخش ساختمان است. به طوركلي بر اساس 
نظرسنجي انجام ش��ده از فعاالن اقتصادي در آبان، در 
ميان همه زيرشاخص هاي شامخ كل اقتصاد مولفه هاي 
ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري ش��ده، موجودي محصول نهايي در 
انبار يا كارهاي مع��وق و ميزان صادرات كاال يا خدمات 
روند كاهشي داش��ته اند. بنا به گفته فعاالن اقتصادي 
همچنان افزايش شديد در نرخ ارز و طيف وسيعي از 
قيمت هاي مواد اوليه و لوازم موردنياز در اين ماه چالشي 
بزرگ در انجام فعاليت اقتصادي كسب وكارهاس��ت. 
عالوه بر آن كمبود نقدينگي باعث كاهش در تقاضاي 
مشتريان شده است. افزايش شديد بار هزينه ها هم در 
توليدكنندگان و هم در ارايه دهندگان خدمات منجر 
به افزايش قيمت فروش شده زيرا شركت ها ناچار به 

انتقال هزينه هاي خود به مشتريان بوده اند.

    شاخص بخش صنعت
بر اس��اس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در آبان ماه عدد 
۵۷.۱۱ به دست آمده است. به اعتقاد اكثر فعاالن بخش 
صنعت، نرخ رشد فعاليت ها بهتر از ماه قبل است. در بين 

زيرشاخص هاي اصلي شاخص صنعت، فقط شاخص 
موجودي مواد اوليه عدد زير ۵۰ را به ثبت رس��انده و 
ساير زيرشاخص هاي اصلي باالي ۵۰ بوده اند. شاخص 
كل صنعت در اكثر رشته فعاليت ها به جز صنايع كاني 

غيرفلزي و صنايع شيميايي باالي ۵۰ بوده است.
شاخص مقدار توليد محصوالت در آبان ماه )۵۹.۲۵( 
نسبت به مهر افزايش داشته است. بهبود در تقاضاي 
مش��تريان در بخش صنعت باعث افزايش رشد توليد 
در آبان ماه شده است. شاخص ميزان سفارشات جديد 
مشتريان در آبان ماه )۵۷.۳۶( نسبت به ماه قبل روند 
افزايشي داشته است و در مقايسه با ركود تقريباً ۵ ماهه 
خود )البته به جز شهريور به علت بازگشايي فعاليت ها( 
شركت ها با تقاضاي بهتري روبرو بوده اند اگرچه قدرت 

خريد مشتريان همچنان در سطوح پايين خود است.
ش��اخص موجودي مواد اوليه در آبان ماه )۴۷.۷۵( 
براي شش��مين ماه پياپي روند كاهشي داشته است 
و همچنان افزايش شديد قيمت مواد اوليه و نرخ ارز 
و نقدينگي پايين شركت ها براي تأمين مواد، دليل 

اصلي كمبود مواد اوليه در بخش صنعت است.
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني 
در آبان ماه )۵۶.۱۰( افزايش داش��ته و طي ۶ ماه اخير 

به بيش��ترين مقدار خود رسيده است. بهبود تقاضاي 
مشتريان در گسترش فعاليت در بعضي از بخش هاي 
صنعت موثر بوده است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه 
)۸۵,۱۲( طي ۱۳ ماه اخير از آبان ۹۹ به بيشترين مقدار 
خود رسيده اس��ت. افزايش نرخ ارز، توليدكنندگان را 
در تأمين مواد اوليه دچار چالش كرده است و با كمبود 
نقدينگي و عدم برنامه ريزي روبرو هس��تند. شاخص 
قيمت محصوالت توليد ش��ده در آب��ان )۶۲.۶۳( به 
بيش��ترين مقدار خود طي ۷ ماه اخير رس��يده است. 
افزايش بار هزينه اي توليدكنندگان به دليل افزايش 
پيوسته قيمت مواد اوليه و ساير هزينه هاي توليد مانند 
قيمت انرژي و دستمزدها طي ماه هاي اخير، علي رغم 
قدرت خريد پايين مش��تريان باعث افزايش تورم در 

قيمت محصوالت توليدي شده است.
در آبان ماه صنايع نس��اجي )۶۷,۵( و ماشين سازي و 
لوازم خانگي )۶۶.۸( بيشترين رشد در بخش صنعت 
را داش��تند و صنايع كاني غيرفلزي )۴۸.۳( )به دليل 
كمبود سوخت موردنياز براي كوره ها و همچنين اثرات 
فصلي( و صنايع ش��يميايي )۴۹.۷( با كاهش فعاليت 
توليدي روبرو بوده اند.  به طوركلي در آبان ماه همان طور 
كه شاخص انتظارات توليد براي ماه بعد در مهرماه نشان 
مي داد، شرايط اكثر صنايع بهتر از مهر بوده است هرچند 
غالبًا با كمبود شديد مواد اوليه و قيمت بسيار باالي آن 
مواجه بودند. عدم اطمينان پيرامون تغييرات نرخ ارز 
و درنتيجه مشكل تهيه مواد اوليه، افزايش حقوق و 
دستمزد، عدم امكان به روزرساني تكنولوژي توليد 
و بهره وري پايين تجهيزات قديمي، باعث ش��ده تا 
هزينه تمام ش��ده محصول بس��يار باال و بنگاه ها در 
برنامه ريزي براي توليد با نااطميناني ش��ديد روبرو 
باشند. به عقيده فعاالن اقتصادي افزايش هزينه هاي 
توليد به تدريج بر توان رقابتي بنگاه ها با ساير كشورها 

در صادرات محصوالت تأثيرگذاري منفي دارد.
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مشكل تعطيلي نمايشگاه تهران 
برطرف شد

سازمان توسعه تجارت از برطرف شدن مشكل نمايشگاه 
بين المللي تهران و از سرگيري فعاليت هاي كامل آن 
خبر داد. روز يكشنبه در شرايطي كه به شكل همزمان 
چند نمايش��گاه تخصصي كار خود را در محل دايمي 
نمايشگاه هاي تهران آغاز كردند، ماموران پليس راهور با 
مسدود كردن مسير تردد بازديدكنندگان اعالم كردند 
كه با توجه به محدوديت هاي ترافيكي امكان برگزاري 
نمايش��گاه در اين محل وجود ندارد. اين در حالي بود 
ك��ه حدود ۷۰۰ ش��ركت داخلي و خارج��ي در محل 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران غرفه خود را فعال كرده 
بودند و با اقدام پليس، امكان فعاليت كامل پيدا نكردند. 
روز گذشته مديرعامل شركت نمايشگاه ها در گفت وگو 
با ايسنا، ضمن انتقاد از تصميم پليس، اعالم كرد كه كار 
شركت نمايش��گاه ها قانوني بوده و پليس راهور نبايد 
چنين اقدامي مي كرده است. زماني همچنين پيش بيني 
كرد كه در صورت تداوم محدوديت ها، ش��ركت هاي 
داخلي و خارجي امكان شكايت از شرايط به وجود آمده را 
خواهند داشت و جريمه ارزي و ريالي براي ايران محتمل 
است. به دنبال اين اتفاقات، علي رضا پيمان پاك - رييس 
سازمان توسعه تجارت- به عنوان مسوول بخشي از امور 
نمايشگاهي كش��ور مذاكره خود را با پليس راهور آغاز 
كرد و حاال اين سازمان اعالم كرده كه مشكالت به وجود 
آمده در اين زمينه برطرف شده اند. اين سازمان اعالم 
كرده: ناهماهنگي با راهور سبب ايجاد مشكالتي شده 
بود كه با توجه به واگذاري تمشيت امور نمايشگاه ها 
به سازمان توسعه تجارت ايران، عليرضا پيمان پاك، 
معاون وزير و رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران 
به منظور رفع اين مش��كالت و تدبير سازوكارهاي 
الزم براي برگزاري اصولي و مطلوب نمايش��گاه ها و 

رويدادهاي تجاري با پليس راهور مذاكره كرد.

دو مولفه مهم
در جذب سرمايه گذاري  

ايلنا |رييس كميس��يون پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
تهران اظهار داشت: علي رغم آنكه اميدها بر اين است كه 
با برداشته شدن تحريم ها شاهد سرمايه گذاري خارجي 
خواهيم ب��ود ولي اين اتفاق تا زماني كه زيرس��اخت ها 
آماده نشود و ريس��ك اقتصادي داخلي مديريت نشود 
و امنيت س��رمايه گذار تامين نشود اتفاق نخواهد افتاد. 
فريال مستوفي در مورد اظهارات رييس سازمان برنامه 
و بودج��ه مبني بر هدف گ��ذاري رش��د ۸ درصدي در 
اقتصاد طي س��ال آينده اظهار كرد: متاسفانه هميشه 
م��ا هدف گذاري هاي خود را بر مبن��اي برنامه هاي غير 
قابل تحقق مي گذاريم. هدف گذاري رش��د ۸ درصدي 
اقتصادي، در برنامه ششم هم انجام شده بود ولي در عمل 
هيچ وقت به آن نرسيديم. با وضعيت فعلي اقتصاد كشور 
كه با مشكالت عديده اي از جمله تحريم هاي خارجي و 
داخلي، مشكل ارز، قيمت گذاري هاي دستوري و  غيره رو 
به روست، همچنين با در نظر داشتن اين موضوع كه در 
سال هاي گذشته رشد منفي داشتيم چگونه مي خواهيم 
به يك باره به رش��د ۸ درصدي در اقتصاد برس��يم؟ وي 
افزود: بعد از برجام از رشد ۱۲ درصدي صحبت شد، اين 
۱۲ درصد با درنظر گرفتن افزايش توليد و صادرات نفت 
بود. از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه فروش نفت به فروش ۲,۵ 
ميليون بشكه نفت رسيديم كه باعث رشد شد اما اين رشد 
تنها مبتني بر فروش نفت بود و در سال بعد از آن به دليل 
نوسانات نرخ ارز و ميزان فروش نفت، دوباره رشد منفي 
را تجربه كرديم. در س��ال هاي گذشته هم رشد اقتصاد 
ما منفي بود. بايد ديد كه پيش بيني رش��د ۸ درصدي 
بر چه اساس��ي صورت گرفته؟ آيا مبناي كارشناس��ي 
شده اي دارد؟ آيا محاسبات مالي از جمله بودجه و اهداف 
برنامه هاي توسعه اي براي نيل به اين هدف كافي است؟ آيا 
برنامه مشخصي براي رسيدن به رشد ۸ درصدي داريم؟ 
چراكه رسيدن به اين نرخ رشد حتي در اقتصادهايي كه 
با موانع رو به رو نيس��تند چندان كار ساده اي نيست. به 
گفته اين فعال اقتصادي با اين اقتصاد بيمار و با اين حجم 
از تورم و نقدينگي چگونه مي خواهيم رشد ۸ درصدي 
داش��ته باش��يم. جز اينكه صرفا هدفي زيبا روي كاغذ 
باش��د نتيجه عملي و كاربردي در بر ندارد چراكه اصوال 
هدف بر اساس واقعيات موجود تعيين نشده و لذا دور از 
دسترس مي نمايد. اميدوارم كه مسووالن نگاه واقع بينانه 
به برنامه هاي اقتصادي داشته باشند. اين كار هم به نفع 
خودشان و هم به نفع كشور و مردم است. وي با اشاره به 
مذاكرات برجام تصريح كرد: اگر مذاكرات برجام به نتيجه 
برسد و توليد نفت و صادرات آن افزايش يابد، ممكن است 
رش��د ۸ درصدي در حوزه نفت داشته باشيم ولي براي 
چنين رشدي در كل اقتصاد بايد كل بخش هاي اقتصاد 
رشد كنند. مستوفي بيان كرد: اگر صادرات نفت ما حتي به 
۳ ميليون بشكه هم برسد، بالطبع رشد افزايش مي يابد اما 
به دليل وابستگي به نفت باز هم پايدار نخواهد بود لذا بايد 
تمركز را به سمت صادرات غيرنفتي تغيير دهيم تا رشد 
اقتصادي با نوسانات فروش نفت دچار نوسان عمده نشود.  
وي افزود: در اين راس��تا نكته قابل توجه اين است كه تا 
زيرساخت هاي كشور اصالح نشود امكان رشد ۸ درصدي 
عملي در زمان كوتاه عملياتي نخواهد بود. در بلندمدت و 
با اصالح زيرس��اخت ها امكان چنين رشدي وجود دارد 
اما اينكه فكر كنيم صرفا ب��ا رفع تحريم ها ما به اين رقم 
رشد مي رسيم درست نيست و امكان ندارد. مستوفي در 
ادامه خاطرنش��ان كرد: تاثير سرمايه گذاري خارجي بر 
رشد اقتصادي بسيار زياد است. هر كشوري كه توانسته 
پيشرفت كند، مديون سرمايه گذاري خارجي بوده است. 
سرمايه گذاري خارجي عالوه بر تامين مالي با خود انتقال 
تكنولوژي و مديريت و... را در پي دارد. بنابراين ما نيازمند 
جذب سرمايه گذاري خارجي هستيم. مستوفي گفت: 
اين درحالي است كه ساالنه مقدار زيادي خروج سرمايه از 
ايران را شاهد هستيم، اگر ما بتوانيم حتي همين سرمايه ها 
را حفظ كنيم كار بزرگي انجام داده ايم. سرمايه معنوي 
ما تحصيل كرده هاي ما هستند كه ايران را ترك كرده و 
مهاجرت مي كنند. ميزان ورودي سرمايه گذاري نسبت به 
پتانسيل كشور، بسيار ناچيز است؛ در چهل سال گذشته 

نيز جذب سرمايه گذاري بسيار ناچيز بوده است.

141 روستاي استان مركزي با 
تانكرهاي سيار آبرساني شدند

مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و 
فاضالب استان مركزي از اعزام تانكرهاي آبرسان سيار 
به ۱۴۱ روستاي استان تا پايان آبان ماه سال جاري خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان 
مركزي وي در اين رابطه اظهار داشت: آبرساني سيار به 
اين تعداد روس��تا به داليل مختلف از جمله مشكالت 
كمي و كيفي آب، سوختگي پمپ و حوادث ديگر انجام 
شده است. مهندس عرفاني نسب مجموع سرويس هاي 
تانكر آبرساني سيار اعزام شده به روستاها را بيش از ۴ هزار 
سرويس عنوان نمود و افزود: براي برخي ازاين روستا ها 
فقط يك سرويس آبرساني اعزام شده وبراي ۶۱ روستا 
تا ۵ سرويس تانكرهاي سيار اعزام شده است.  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان مركزي از برنامه ريزي مدون 
و برگزاري جلسات مستمر ستاد پايش تنش آبي شركت 
با حضور اعضاء ستاد و مديران امور آبفا شهرستان ها 
طي سال جاري خبر داد و گفت: در جلسات منظم 
وضعيت تك تك روستاهاي داراي تنش آبي استان 
مطرح و براي آن راهكارهاي مختلف از جمله آبرساني 
سيار، حفر چاه جديد، اجاره چاه هاي كشاورزي، انجام 
عمليات مختلف عمراني و .... مطرح و انجام شده است.

تعويض 12 هزار كنتور معيوب 
در حوزه توزيع برق مازندران

سرپرست ش��ركت توزيع برق مازندران گفت: در نه ماهه 
نخست سال جاري ۲۰ هزار كنتور نصب و ۱۲ هزار كنتور 
معيوب در حوزه توزيع برق مازندران تعويض شده است . يكي 
از برنامه هاي شركت تعويض كنتورهاي معيوب و راكد در 
سطح شركت مي باشد كه هر ساله بر اساس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته اين امر در امورهاي توزيع صورت مي گيرد. 
مهندس سيد كاظم حسيني اظهار داشت: يكي از برنامه هاي 
شركت تعويض كنتورهاي معيوب و راكد در سطح شركت 
مي باشد كه هر ساله بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
اين امر در امورهاي توزيع صورت مي گيرد.در همين راستا 
مامورين قرائت به عنوان همكاراني كه در س��ال ۶ بار براي 
قرائت به مشتركين مراجعه مي نمايند در صورت مشاهده 
كنتورهايي كه نياز به تعويض دارند، اطالعات آنها را در 
نرم افزار موبايلي قرائت كنتور ثب��ت نموده و متعاقبًا با 

گزارش گيري اين كنتورها تعويض مي گردند.

عمدهتريننگرانيصاحبانكسبوكارهادرآبانماهچيست؟

چراطرحتحولكيفيتدرزنجيرهتامينصنعتخودرومهماست؟

افت فعاليت بنگاه هاي صنعتي

ضربه قطعات بي كيفيت به بازار خودرو 
تعادل |

از نگاه انجمن كيفيت، اغلب قطعه سازان هيچ انگيزه اي 
براي رش��د و بهبود كيفيت، اصالح سيستم مديريت 
كيفيت محصول يا حتي توسعه كسب و كار خود ندارند. 
موضوعي كه باعث ش��ده، صنعت خودروسازي كشور 
از اين محل آس��يب جدي ببيند. از همين رو، انجمن 
ملي كيفيت ايران با رونمايي از طرح تحول كيفيت در 
زنجيره تامين صنعت خودرو دس��ت به كار ش��ده تا با 
نگاهي متفاوت از رويكردهاي فعلي يعني افزايش تيراژ، 
بهبود كيفيت زنجيره تامين صنعت خودرو را با تمركز بر 
ارتقاي كيفيت محصوالت قطعه سازان هدف قرار دهد. 
اما عملياتي ش��دن اين طرح، نيازمند همراهي وزارت 
صمت به عنوان متولي صنعت خودروس��ازي و مالك 

اصلي شركت هاي عمده خودروسازي است. 

     چرا طرح تحول كيفيت مهم است؟ 
انجمن ملي كيفيت ايران با رونمايي از طرح تحول كيفيت 
در زنجي��ره تامين صنعت خودرو س��عي كرده اس��ت با 
نگاه متفاوت از رويكردهاي فعل��ي )افزايش تيراژ(، بهبود 
كيفيت زنجيره تامين صنعت خودرو را با تمركز بر ارتقاي 
كيفيت محصوالت قطعه س��ازان هدف قرار دهد. اعضاي 
هيات مديره انجمن مديريت كيفيت ايران از طرح تحول 
كيفيت در زنجيره تامين صنعت خودرو رونمايي كرده و 
به بيان توضيحاتي پيرامون اين طرح پرداختند. براساس 
توضيحات متوليان كيفيت، جداي از مشكالتي همچون 
مكانيس��م قيمت گذاري خودرو، فش��ار تحريم ها، خارج 
شدن شركاي خارجي از قراردادها و بروز مشكالت تامين 
قطعات و... كه بر كسي پوشيده نيست، در راس مشكالت 
صنعت خودروسازي كشور، نارضايتي عمومي از كيفيت 
و ضع��ف خدمات پس از فروش قرار دارد. به گفته آنها، اين 
در حالي است كه خودروسازان كشور طي سال هاي اخير 
بر موضوع افزايش تيراژ توليد و حفظ آن، بيش از موضوع 
كيفيت توجه داش��ته اند و از بحث كيفيت غافل مانده اند. 

در همين رابطه فرشيد شكرخدايي، نايب رييس انجمن 
مديريت كيفيت ايران در نشس��ت رونماي��ي از اين طرح 
تحول كيفيت در زنجيره تامين صنعت خودرو، عنوان كرد 
كه طي سال هاي اخير صنعت خودرو كشور، باال نگه داشتن 
آمار توليد را بر حفظ و ارتقاي كيفيت مقدم دانسته اند. در 
حال��ي كه پيش از تحريم ها و با حضور ش��ركاي خارجي، 
موضوع اجازه ارفاق در بسياري از خودروها وجود نداشت، 
اين موضوع امروز مغفول مانده و اجازه ارفاق بس��ياري در 
توليد خودرو با قطعات بي كيفيت داده مي ش��ود.  فرزين 
انتصاريان، رييس انجمن مديريت كيفيت ايران هم در اين 
نشست ضمن تاكيد براينكه بي كيفيتي خودروها عالوه بر 
ايجاد مشكالت اقتصادي و حقوقي، صنعت خودروسازي 
ايران را با وجود قدمت بسيار در محدوده مرزهاي كشورمان 
زمين گير كرده اس��ت، گفت: بررسي داليل ناكارآمدي و 
بهره وري نامناسب اين صنعت نيازمند بررسي ابعاد مختلف 
مشكالت و سياست هاي صنعتي و اقتصادي حاكم بر اين 

صنعت است كه در مركز آنها، نبود راهبرد توسعه و ارتقاي 
كيفيت صنعت خودروسازي و به ويژه در صنعت قطعه سازي 
قراردارد. مشكالت كيفيت محصوالت خودرويي در زنجيره 
توليد خودرو، وابستگي مستقيم به كيفيت قطعات دارد. او در 
عين حال، وضعيت كنوني صنعت قطعه سازي خودرو كشور 
را حاكي از رفتار تهاجمي و فشارهاي مالي توليدكنندگان 
خودرو و نهادهاي نظارتي و بازرسي بر قطعه سازان دانست 
كه عمال اين بنگاه ها را به س��مت رفت��ار تقابلي تنها براي 
ادامه حيات خود و بي تفاوتي در توسعه كيفيت پيش برده 
اس��ت. در نتيجه، اغلب اين بنگاه ها انگيزه اي براي رشد و 
بهبود كيفيت، اصالح سيستم مديريت كيفيت محصول 
يا حتي توسعه كسب و كار خود ندارند. انتصاريان در ادامه 
اظهار كرد: براين اس��اس انجم��ن مديريت كيفيت ايران 
عطف به درخواس��ت تشكل هاي تخصصي حوزه قطعات 
و خودروس��ازي و همچنين لزوم تاكيد بر ارتقاي كيفيت 
خودروهاي داخلي، پروژه ارتقاي سيستم مديريت كيفيت 

در صنعت خودروسازي متمركز بر شركت هاي قطعه ساز 
را با هدف بهبود زير ساخت هاي موثر بر كيفيت مبتني بر 
برنامه راهبردي توسعه و ارتقاي كيفيت صنعت قطعه سازي 
خودرو در دستور كار قرار داد.  به گفته او، اين انجمن پس 
از تحقيقات گس��ترده در سطوح ملي و بين المللي »مدل 
راهبردي و برنامه هاي اساس��ي توس��عه و ارتقاي كيفيت 
صنعت قطعه سازي خودرو« را طراحي كرده است. انجمن 
ما آمادگي دارد در اس��رع وقت اين برنامه ها را با همكاري 
مس��ووالن و ذي نفعان صنعت خودروسازي ايران اجرايي 
كند. رييس انجمن مديريت كيفيت ايران در بخش بعدي 
صحبت هاي خود ضمن اشاره به اينكه در اين طرح، انجمن با 
نگاهي متفاوت از رويكرد جاري، بهبود كيفيت زنجيره تامين 
صنعت خودرو را با تمركز بر توسعه سيستم مديريت كيفيت 
شركت هاي قطعه ساز هدف قرار داد، تاكيد كرد: انجمن با 
نگاهي كلي نگ��ر، راهبردي و همه جانبه، وضعيت صنعت 
خودرو سازي و زنجيره تامين آن را از منظر مديريت كيفيت 
با همكاري انجمن خودروسازان ايران، انجمن هاي قطعه ساز 
و انجمن خدمات پس از فروش، مورد تجزيه و تحليل قرار 
داده است؛ مسلما اجراي چنين برنامه گسترده و راهبردي 
بدون حمايت متوليان و مس��ووالن صنعت خودروسازي 
و پشتيباني و حمايت شركت هاي خودروساز امكان پذير 
نخواهد بود. رييس انجمن كيفيت، افزود: طرح تحول كيفيت 
در زنجيره تامين، در قالب يك برنامه ۵ ساله تنظيم شده 
تا به صورت يكپارچه زمينه رفع مش��كالت خودروسازي 
را از نقطه نظر كيفيت مورد بررس��ي و اص��الح قرار دهد. 
او همچنين اف��زود: اين طرح، ايده ها را از خودروس��ازان و 
قطعه سازان دريافت كرده تا در ديدگاه كالن، نقاط ضعف 
درون سازماني را رفع كند.  انتصاريان در مورد نحوه تامين 
مالي اين طرح نيز اينگونه توضيح داد كه نحوه تامين 
مالي اين طرح از محل آزادسازي مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان در نظر گرفته شده است. پيش بيني 
شده كه با آزادسازي بخشي از مطالبات قطعه سازان 

با تمركز بر ارتقا ي كيفيت، اقدامات صورت گيرند.

گودرزيدرمراسمتكريمومعارفهمدير
بازرسيشركتبهرهبرداريمترو

مراسم تكريم و معارفه مدير بازرسي شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با حضور رييس سازمان بازرسي 
شهرداري تهران، معاون س��ازمان بازرسي در معاونت 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري ته��ران و جمعي از 
معاونان و  مديران دو مجموعه برگزار ش��د. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه، رييس سازمان بازرسي شهرداري 
تهران در اين مراس��م گفت: وجه مشترك همه ما در 
مجموعه مديريت جديد شهرداري تهران خدمت بيشتر 
و ملموس تر به مردم اس��ت و بايد از مجموع امكانات، 
ظرفيت ه��ا و توانمندي هاي فردي و س��ازماني براي 
خدمت بيشتر به مردم اس��تفاده كنيم. داود گودرزي 
الزمه خدمت به مردم را ارتقاء س��اختارها، سيستم ها، 
فرآيندها، كاهش فس��اد و تخلف و بهينه كردن كارها 
دانس��ت و  عنوان كرد: بايد اين روحيه، انگيزه و نگرش 
را داشته باشيم تا بتوانيم ارتقاء كارمندي و سيستم ها 
را محقق كنيم. گودرزي پيش��گيري، شناسايي و رفع 
مشكالت مترو را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: 
اينكه بتوانيم زمان انتظار شهروندي كه از مترو استفاده 
مي كند را از ۴ دقيقه به ۳ دقيقه كاهش دهيم، از خرابي 
تجهيزاتي همچون پله برقي جلوگي��ري و در صورت 
خرابي نيز به سرعت موارد را رفع كنيم يا اجازه ندهيم 
تاخير قطارها بر اعصاب و روان مردم تاثير بگذارد، همه 
اينها مستلزم داشتن روحيه و نگرش درست است.  وي 
افزود: بايد براي اصالح رويه بين دستگاه ها و هماهنگي 
بهتر؛ س��اختارها و آيين نامه ها را بازنگري و چگونگي 
قراردادها و واگذاري ها و پيمان ها را شفاف سازي كنيم.

 خدمت به مردم و مبارزه با فساد 
بايد وجه مشترك همه كارها

در شهرداري تهران باشد

 محسن محمديان مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
در شانزدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي 
در ۵ بخش؛ نحوه ارايه آثار، عكس، صفحه آرايي، مولتي 
مديا و خبر به عنوان برگزيده ملي معرفي و مورد تقدير 
قرار گرفت. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ شانزدهمين 
جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي با حضور فرشاد 
مهدي پور معاون امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي، سيدشهاب سيدمحسني 
رييس انجمن متخصص��ان روابط عموم��ي، اعضاي 
هيات مديره انجمن و جمعي از مديران و كارشناسان 
روابط عمومي امروز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰در محل 
سالن همايش هاي سازمان مديريت صنعتي سازمان 

مطالعات و بهره وري نيروي انساني برگزار شد.

مدير روابط عمومي شركت 
بهره برداري متروي تهران 
برگزيده ملي شانزدهمين 
جشنواره ملي انتشارات شد
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خبرروز

اعمال برخي محدوديت ها براي افراد واكسن نزده ظرف ۱۰ روز آتي
استاندار تهران جزييات اجراي سامانه هوشمند اميد را تشريح كرد و از اعمال برخي محدوديت ها براي افراد واكسن نزده خبر داد. 
محسن منصوري گفت: خوشبختانه همچون هفته هاي گذشته آمار ابتال، بستري و فوت ناشي از كروناويروس در استان تهران رو به 
كاهش است به شكلي كه در حال حاضر آمار فوت در استان تهران ناشي از كرونا ويروس به زير ۲۰ نفر رسيده، هر چند كه فوت حتي 
يك نفر هم زياد است. او افزود: سامانه هوشمند تحت عنوان »اميد« در حقيقت سامانه رصد هوشمند، پيگيري و اعمال محدوديت ها 
اس��ت كه مقرر است از امروز اجرايي شود. اعمال برخي محدوديت ها براي برخي خدمات براي افرادي كه واكسن تزريق نكرده اند 

در اين سامانه انجام خواهد شد. يك هفته تا ۱۰ روز آينده اين سامانه به صورت كامل در استان تهران اجرا و عملياتي خواهد شد.

ادامهازصفحهاول

 وعده هاي بي سرانجام 
كار ساز نيست

 چارچوب بايد بگونه اي باش��د كه پرس��تار و 
پزشك به حق خود برس��ند. عوامل انگيزشي 
پرس��تاران و مدافعين س��المت نكته مهمي 
اس��ت فوق العاده خاص و سختي كار، مسائل 
بازنشستگي و... از عواملي است كه بايد به آنها 
رسيدگي ش��ود و هر چه زودتر روند پرداختي 
درستي براي آن تعريف شود. در دوران پاندمي 
بس��ياري از مسووالن متوجه ش��دند كه تنها 
فرد مهم در بيمارس��تان ها پزشكان نيستند، 
بلكه بار اصلي كار بر دوش پرس��تاراني اس��ت 
كه ساعت هاي متمادي مشغول رسيدگي به 
وضعيت بيماران هستند، در واقع نمي توانيم 
مدعي باش��يم كه تنها يك گ��روه كار درمان 
را به دوش مي كش��ند، در واق��ع تيم درماني 
و كادر درم��ان اعم از دكتر و پرس��تار و بهيار 
و ... هر ك��دام به نوبه خود ت��الش مي كنند و 
بايد نتيج��ه تالش هايش��ان را ببينند. اينكه 
بسياري از مهاجرت پرستاران گاليه مي كنند، 
جاي س��وال دارد، وقتي ما هيچ گونه شرايط 
ويژه اي براي پرس��تاران خود حتي در شرايط 
پاندمي در نظر نمي گيريم نبايد از اين موضوع 

ناراحت شويم. 
در واقع اين بي توجهي و بي برنامگي مسووالن 
حوزه بهداشت و درمان است كه به اين موضوع 
دامن مي زند و اگر هر چه زودتر چاره اي براي 
آن انديش��يده نش��ود ممكن اس��ت با بحران 

كمبود پرستار در كشور مواجه شويم. 
به هر حال بايد توجه داش��ته باش��يم كه تنها 
با وع��ده و وعيد هاي غير عمل��ي نمي توانيم 
مش��كالت موجود در حوزه پرس��تاري را حل 
كنيم. اين افراد در هر ش��رايطي از جان خود 
مايه مي گذارند و ب��راي بهبود بيماران تالش 
مي كنن��د. اما وقتي با ع��دم پرداخت به موقع 
حقوق خود مواجه مي ش��وند، وقتي مجبورند 
با مش��كالت معيشتي دست و پنجه نرم كنند 
نمي توانيم توقع داشته باشيم كه با صد در صد 
توان خ��ود بر بالين بيماران حاضر ش��وند. در 
واقع ما بايد كاري كنيم كه پرستار غير از فكر 
كردن به ارايه خدمات به بيماران هيچ دغدغه 
ذهني ديگري نداش��ته باشد. البته اين نهايت 
مطلوبي است كه ما با آن بسيار فاصله داريم، اما 
غير ممكن نيست. پرستاران مهم ترين بخش 
در حوزه بهداشت و درمان هستند و بايد براي 
رفاه آنها هر چه در ت��وان داريم به كار بگيريم 
تا بتوانيم با خيال آسوده بهترين خدمات را به 
بيماران ارايه دهيم. پس بهتر اس��ت به جاي 
وعده و وعي��د كارهاي عملي انج��ام دهيم و 
آنچه را تا امروز در قالب شعار بيان كرده ايم به 

عمل نشان دهيم.

رويدادرويخطخبر

عوامل متع��دد خوشايندس��ازي زايمان طبيعي 
متاسفانه در بخش هاي دولتي ما اصال وجود ندارد. 
ريي��س انجمن متخصصان زن��ان و زايمان با بيان 
اين مطلب گفت: مس��اله زايمان طبيعي در مقابل 
سزارين به هرحال در تمام دنيا مطرح است و طي 
دو، س��ه دهه اخير آمار سزارين در كل دنيا به طور 
مرتب باال رفته است. به طور كلي براساس گزارش 
سازمان بهداشت جهاني و اعتقاد متخصصان زنان و 
زايمان و همچنين مطالعات علمي، زايمان طبيعي 
روش بهتري هم براي مادر و هم براي جنين است. 
در صورتي سزارين بايد انجام شود كه ديگر امكان 
زايمان طبيعي نباشد و اين در واقع يك جايگزين 
است و نه اينكه روشي باشد كه از ابتدا بر انجام آن 
تصميم گيري شود. اعظم السادات موسوي افزود: 
در كش��ور ما هم از س��ال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت 
تصميمي ملي گرفت كه آمار سزارين كنترل شود. 
منتها درحال حاضر بايد بازنگري صورت بگيرد كه 
چ��را اين اقدام موفق نبوده اس��ت. من االن به طور 
دقيق آم��اري از ميزان موفقيت كاهش س��زارين 
در كش��ور ندارم و مس��ووالن وزارت بهداشت بايد 
اين سوال را جواب دهند كه آيا استراتژي كه براي 
افزايش زايمان طبيعي صورت گرفته، موفق بوده 
اس��ت و عوامل بازدارنده آن چه چيزهايي بوده اند 
كه بتوانيم آن را پيگيري كنيم؟ اما به هرحال نبايد 

به نيروي فشار متوسل شويم. 
او اظهار داش��ت: يك خانم باردار بايد آزادانه براي 
نحوه زايمانش تصميم بگيرد و آزادي را براي انتخاب 
روش زايمان به او بدهيم. اين مس��اله در ايران هم 
ثابت شده است. بايد كار فرهنگي و آموزشي صورت 
بگيرد و آموزش هاي دوران بارداري به خوبي انجام 
شود كه خانم باردار احس��اس نكند، اجباري براي 
انتخاب دارد. بايد آزادانه براس��اس اطالعات علمي 

روش زايمانش را انتخاب كند. مانند كش��ورهايي 
كه موفق بوده ان��د كه آمار سزارينش��ان را كنترل 
كنند. رييس انجمن زنان و زايمان افزود: نكته مهم 
بعدي تجهيزات اتاق هاي زايمان اس��ت. اتاق هاي 
زايمان و بيمارستان هايي كه بخش زايمان دارند، 
بايد تجهيزات و كيفيت ش��ان را بسيار باال ببرند و 
زايمان را براي يك خانم باردار پديده اي خوشايند 
كنند. يكي از پروسه هايي كه بايد به صورت جدي 
روي آن در ايران كار شود، زايمان بدون درد است و 
يكي از عوامل مهمي كه خانم ها را به سزارين گرايش 
مي دهد ترس از درد است. اگر خانم باردار احساس 
كند درد ن��دارد، همكاري اش براي زايمان طبيعي 
بيشتر مي شود. موس��وي گفت: نكته ديگر كنترل 
خوب وضعي��ت جنين حين زايمان اس��ت، يعني 
خانم باردار بايد اطمينان داشته باشد كه در طي روند 
زايمان كنترل سالمت جنين به خوبي پيش مي رود 
و مراقبت ها مناس��ب است، در نتيجه همكاري اش 
براي زايمان طبيعي بهتر مي شود. بنابراين يكسري 
كارهاي فرهنگي، آموزش��ي، باال بردن اطالعات و 
تجهيزات و زيربناهاي اتاق زايمان مي تواند در ترويج 

زايمان طبيعي بسيار كمك كننده باشد. 
رييس انجم��ن زنان و زايمان اف��زود: همانطور كه 
گفتم بخش هاي زايمان بايد زايم��ان را تجربه اي 
خوش��ايند كنند. عواملي كه مي توان��د زايمان را 
خوشايند كند برخورد خوب پرسنل، حفظ حريم 
خصوصي بيمار، بودن يكي از نزديكان مانند مادر و 
همسر است. استفاده از ابزارهاي كه به خانم باردار 
براي كاهش دردهاي زايمان��ي كمك كند، مانند 
آهنگ و موسيقي خوب، نرمش ها، رايحه خوب در 
اتاق زايمان و غيره، از عوامل متعدد خوشايندسازي 
زايمان طبيعي است كه متاس��فانه در بخش هاي 
دولتي ما اصال وجود ندارد، زيرساخت هاي زايمان 

طبيعي اصال درست نشده است و حتي مانيتورينگ 
دقيق جنين در بسياري از بخش هاي دولتي وجود 
ندارد. تمام اينها امكاناتي است كه ما مي توانيم با اتكا 
به آن زايمان طبيعي را ترويج كنيم. موسوي در ادامه 
در ارتباط با وضعيت ترويج زايمان طبيعي در كشور 
گفت: وزارت بهداشت در سال هاي گذشته سقفي 
را تعيين كرده بود كه هر متخصص زنان بايد بتواند 
ساالنه ميزان ده درصد آمار سزارين خودش نسبت به 
گذشته را كاهش دهد و ترندي به سمت بيشتر شدن 

ميزان زايمان طبيعي وجود داشته باشد. 
موسوي با اش��اره به محدود كردن بيمه سزارين و 
هدفگ��ذاري افزايش پنج درصدي س��االنه زايمان 
طبيع��ي در قانون جوان��ي جمعي��ت و حمايت از 
خان��واده گفت: م��ا در نامه هايي كه براي ش��وراي 
نگهبان و مجلس فرستاديم اشاره كرده ايم كه اصال 
آمار سزارين ربطي به افزايش جمعيت ندارد. يعني 
خانمي به خاطر سزارين تصميم نمي گيرد بچه دار 
بش��ود يا خير. درحال حاضر ترس از زايمان ممكن 
است محدوديت بارداري ايجاد كند و نه بالعكس آن. 
بنابراين قانون جواني جمعيت نبايد به نحوه زايمان 
ورود كند. اين قانون مشوق هايي دارد كه آن مشوق ها 
را بايد اعمال كند اما همانطور كه گفتم نحوه زايمان 
ربطي به قانون ندارد، اما متاسفانه آن را در اين قانون 
آورده اند. موسوي گفت: به نظر مي رسد پرداختن به 
چنين مواردي بايد در قالب آيين نامه ها صورت بگيرد 
و در وزارت خانه براساس نظرات كارشناسان طراحي 
شود و نه اينكه قانوني كه در مجلس تصويب مي شود 
به چنين مسائلي ورود كند. او با اشاره به هدفگذاري 
افزايش پنج درصدي زايمان طبيعي در سال در قانون 
جواني جمعيت گفت: اين اصال عدد علمي نيست، 
برچه اساس عدد پنج درصد را انتخاب كرده اند؟ نه كار 

كارشناسي و نه كار علمي انجام نشده است.

قانونگذارنبايدبهنحوهزايمانهمورودكند

گليماندگار|
 هر چند ك��ه حذف ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ 
توماني فعال از دستور كار مجلس خارج 
شده است، اما اين مساله باعث نمي شود تا نگراني هاي 
موجود در مورد اين هم از بين برود، چرا كه دير يا زود 
نمايندگان مجلس كه اكثرشان هم طرفدار افزايش 
نرخ ارز هستند، مي توانند از جايگاه قانوني خود براي 
اجراي طرح ها و برنامه هايشان استفاده كنند. اما در 
اين بين بي توجهي به آنچه كه حذف اين ارز مي تواند 
به جامعه و البته به طور مستقيم به مردم تحميل كند، 
چيزي نيست كه نمايندگان مجلس خيلي هم نگران 
آن باشند. اينكه حذف ارز ترجيحي يا همان دولتي 
چه بر سر اقتصاد مي آورد و باعث تورم چند درصدي 
مي شود بحث امروز ما نيست، آنچه كه مي خواهيم 
ب��ه آن بپردازيم تاثيري اس��ت كه ح��ذف اين ارز بر 
بازار دارو مي گذارد. در شرايطي كه مردم حتي براي 
تهيه مايحتاج روزانه خود هم با مشكل مواجه اند، اگر 
نرخ دارو به يك باره چندين برابر ش��ود، چند درصد 
از مردم از چرخه درمان كش��ور ب��ه علت گراني دارو 
خارج خواهند شد؟ اينكه بس��ياري از افراد به دليل 
بيماري ه��اي خاص مجبور به تهي��ه دارو به صورت 
روتين و دايمي هستند يا هستند افرادي كه از امكانات 
هيچ گونه بيمه اي برخوردار نيستند و البته تعداد اين 
افراد خيلي هم كم نيست و جمعيتي بالغ بر 5 ميليون 
نفر را تش��كيل مي دهند، همه و همه اين سوال را به 
وجود مي آورد كه با حذف ارز دولتي و گران ش��دن 

دارو تكليف اين افراد چه خواهد شد.

    طي سال گذشته هم 
افزايش نرخ دارو سرسام آور بوده

دكتر خس��رو حقيقي، دارو س��از، درباره افزاش نرخ 
داروها به »تعادل« مي گويد: بس��ياري از داروها طي 
دو سال گذشته ابتدا كمياب شده و بعد با قيمت هاي 
جديد وارد بازار شدند. داروهاي ايراني هم از اين قاعده 
مستثني نيستند. قرص هايي مانند فلوكستين كه تا 
يك سال و نيم پيش به قيمت هر بسته 7 هزار تومان 
به بيماران فروخته مي شد، حاال در اكثر داروخانه ها 

با قيمت 58 هزار تومان به فروش مي رسد. البته اين 
دارويي اس��ت كه چندان هم ب��راي بيماران حياتي 
نيست، اما داروهاي حياتي هم با افزايش قيمت مواجه 
بوده اند از داروهاي بيماران سرطاني گرفته تا ديابتي ها 
و ديگر بيماران. اين وضعيت نمي تواند تداوم پيدا كند.

او مي افزايد: طي اين دو س��ال گذش��ته چون كشور 
به طور كلي درگير كرونا بوده، رس��يدگي به بيماران 
ديگر در اولويت قرار نداشته اما خيلي از افراد هستند 
كه به دليل افزايش بي رويه قيمت دارو مجبور به ترك 
درمان ش��ده اند، اين اتفاق در بين بيماران سرطاني 
بيش از همه رخ داده اس��ت. وقتي ش��ما يك قرص 
را ماهانه بي��ن 6۰۰ تا 65۰ ه��زار تومان مي خري و 
ناگهان قيمت همين ق��رص ظرف چند ماه به بيش 
از يك ميليون تومان مي رسد و تنها همين يك دارو 
هم نيست كه بايد مصرف كني و ممكن است قيمت 
مجموع داروهاي مورد نياز به باالي ۲ ميليون تومان 
برسد، همه افراد جامعه توان پرداخت چنين رقم هايي 
را ندارند. خيلي از آنها كارگراني هس��تند كه درآمد 
ماهيانه شان كفاف هزينه هاي روزمره شان را نمي دهد 

چه برسد به تامين هزينه هاي يك بيمار خاص. 

    سرانه بهداشت و درمان واقعي نيست
در اي��ن بين اما كمبود و نبود دارو هم خود مش��كل 
ديگري است كه اين روزها گريبان مردم را گرفته است، 
از بيماران ديابتي گرفته تا آنها كه بيماري هاي خوني 
دارند و حتي بيماران اس ام اي كه سال هاس��ت براي 
گرفتن داروهاي مورد نياز خود در حال كشمكش با 
دولت و وزارت بهداشت هستند. اينكه مسووالن نرخ 
اين داروها را گران مي دانند و در مصاحبه هايش��ان 
تامين هزينه براي تهيه اين داروها را از سوي دولت غير 
ممكن مي دانند، به خوبي نشان مي دهد كه بهداشت 
و درمان در رديف بودج��ه دولت چه جايگاهي دارد. 
اگر در اكثر كش��ورها اين مقوله بين اولويت هاي اول 
تا سوم هر دولتي اس��ت در ايران به ۱۰ اولويت قبل 
از بهداش��ت ودرمان وجود دارند، گاهي وقت ها اين 
حوزه به اولويت س��يزدهم هم بدل ش��ده در بودجه 
دولت هاي نهم و دهم. حاال اين سرانه 7۰ هزار توماني 

تعيين شده براي بهداش��ت ودرمان چقدر مي تواند 
نيازهاي درماني مردم را جوابگو باشد؟ دكتر رامين 
فدايي، جراح عمومي و عضو انجمن پزشكان در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه وضعيت حوزه 
بهداشت و درمان هيچ وقت خوب نبوده، در تمام اين 
سال ها پزشكان بر اين باور بوده اند كه سرانه بهداشت 
و درمان واقعي نيست و تا زماني كه اين سرانه واقعي 
نشود نمي توانيم انتظار داش��ته باشيم كه كيفيت 
خدمات بهداشتي و درماني هم عالي باشد. در همين 
مدتي كه با بيماري كرونا دست به گريبان بوده ايم، 
به خوبي مش��خص ش��د كه اگر از جان گذشتگي 
كادر درمان نبود هيچ يك از بيمارستان هاي كشور 
توانايي مقابله با اين پاندمي را نداشتند. نمي توانيم 

فقط وعده بدهيم و هيچ عملي در كارمان نباشد.

    حذف ارز دارو 
بيرون انداختن بيماران از چرخه درمان است

در مورد دارو هم وضع به همين منوال است. داروهاي 
خارج��ي را به بهانه اينكه نمونه داخل��ي دارند، وارد 
نمي كنيم اين در حالي است كه حتي نمونه داخلي 
هم در بازار موجود نيست. از سوي ديگر هيچ نظارتي 
بر نرخ دارو وجود ندارد، به محضي كه دارويي كمياب 
مي شود، داروخانه ها با هر نرخي كه دلشان مي خواهد 
آن را مي فروشند. در سامانه دارويي موجودي را صفر 
مي كنند و بعد هر چه از آن دارو باقي مانده به نرخ هاي 
نجومي به مردم مي فروشند. در مورد خيلي از داروها 
تا به حال اين اتفاق رخ داده اس��ت. حاال با حذف ارز 
دارو در واقع باعث مي شويم كه بسياري از بيماران از 

چرخه درمان كشور بيرون رانده شوند. 

    حذف ارز 42۰۰ توماني قيمت دارو را
 4 برابر مي كند

اما محمدرضا واعظ  مه��دوي، رييس انجمن علمي 
اقتصاد و س��المت ايران در نام��ه اي به رييس دولت 
هشدار مي دهد حذف ارز دارو و مواد اوليه آن، قيمت 
دارو را ۴ برابر خواهد كرد. وي با رد اينكه با حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني دارو مي توان معادل ريالي آن را به مردم 

كمك كرد، مي گويد 5 ميليون نفر فاقد بيمه درماني 
در كشور وجود دارد كه آسيب پذيرترين دهك هاي 
درآمدي هس��تند. در اين نامه همچنين تاكيدشده 
حذف ارز ۴۲۰۰ دارو و مواد اوليه آن در شرايط فعلي، 
عالوه بر اينكه زمينه هاي بي ثباتي اجتماعي را ترغيب 

مي كند، ثبات سياسي را نيز هدف گرفته است.

    مدافعان افزايش نرخ ارز 
صاحب تريبون هستند

 واعظ مهدوي همچني��ن در مصاحبه اي با تاكيد بر 
اينكه نبايد سياس��ت هاي دولت منج��ر به افزايش 
نرخ ارز و در نتيجه آن كاه��ش ارزش پول ملي و در 
مرتبه بعد، كاهش قدرت خريد مردم شود، مي گويد: 
اقتصاددانان تورم را به معناي اخذ ماليات پنهان از فقرا 
مي دانند. يعني باال رفتن قيمت ها و افزايش تورم باعث 
مي شود كه قدرت خريد دستمزد بسيار كاهش پيدا 
كند. افزايش نرخ ارز آثار تورمي دارد و همه گروه هاي 
درآمدي را كمتر يا بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد. اما 
آيا همه در مواجهه با تورم، بازنده مي شوند. پاسخ منفي 
است، به اين صورت كه آنهايي كه دارايي هايي ازجمله 
مسكن و ارز، س��كه و... دارند، در هر صورت برنده اند. 
البته اينها گروه هاي محدودي از جامعه هستند كه 

هميشه برنده اند اما قاطبه مردم با افزايش تورم بخش 
بزرگي از قدرت خريد و رفاه خود را از دست مي دهند.

رييس انجمن علمي اقتصاد و س��المت ايران اظهار 
داش��ت: ما مي گوييم در ه��ر دو حال��ت اگر دولت 
سياست گذاري درستي نداشته باشد و نظارت درستي 
نداشته باشد ممكن است برندگان هر روز ثروتمندتر و 
بازندگان هر روز فقيرتر شوند.« وي در ادامه مي گويد: 
»دولت بايد مراقب باشد بخشي از جامعه كه رسانه و 
بلندگو در دس��ت دارد و دايما از افزايش نرخ ارز دفاع 
مي كند، اسير رانت خواري آنها نشود. اين فعال حوزه 
سالمت با بيان اينكه در همه برنامه هاي يكم تا ششم 
توسعه كشور تاكيد ويژه روي حفظ ارزش پول شده 
اس��ت، مي گويد: »نمي دانيم وقتي مي خواهند نرخ 
ارز را آزاد كنند اين براس��اس كدام سياست تكليفي 
در برنامه ها و قوانين توس��عه كشور است.« وي ادامه 
مي دهد: »ش��ك نكنيد اولين نتيجه اي��ن افزايش 
قيمت ه��ا، افزايش فقر عمومي خواهد بود. بر خالف 
عده اي كه مي گويند حذف ارز اقالم اساسي و دارو به 
نفع همه گروه هاي كم درآمد و طبقه متوسط است اما 
ما معتقديم اين وضعيت اتفاق نخواهد افتاد و تجربه 
نيز اين مورد را تاييد مي كند. واعظ مهدوي مي گويد: 
ما درخواس��ت مان از دولت اين است كه از اقداماتي 

كه منجر ب��ه كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت 
خريد مردم و به نوعي ماليات پنهان گرفتن از مردم 
مي شود خودداري كند. معتقدم هر نوع افزايش درآمد 
دولت و اقدامات اصالح گرايانه و تنظيمي، بايد از مسير 
ماليات باشد. اينكه برخي مي گويند دولت مي تواند از 
طريق حذف ارز حمايتي و همچنين از طريق حذف 
يارانه هاي پنهان درآمدهاي قابل توجهي كسب كند، 
اين وعده ها سراب اس��ت و همه اين افراد بايد توجه 
داشته باشند كه ما تجربه هاي تلخ هدفمندي سال 
8۹ و گراني بنزين در آبان ۹8 را داريم. در همه جاي 
دنيا منبع درآمدزايي دولت صرفا از مسير ماليات است 
و وظيفه دولت نيز اين است كه همين ماليات ها را به 
صورت عادالنه براي ارايه خدمات عمومي و اجتماعي 
هزينه  كند. راه��ي غير از اين ب��راي دولت ها وجود 
ندارد. بر همين اس��اس هر ن��وع درآمدزايي دولت از 
مسير گران سازي ارز يا گران سازي حامل هاي انرژي 
و... هيچ مبناي علمي، منطقي و حتي شرعي ندارد. 
محل درآمدزايي دولت مشخص شده است. تنها گزينه 
دولت ماليات است. بنابراين اينكه مي گويند دولت 
پول ندارد اين اس��تدالل غلطي است، اگر دولت پول 
ندارد بايد هزينه ها را كنترل كند و همچنين به فكر 

درآمدزايي براي خود از طريق ماليات باشد.

گزارش

حذفارزدولتيقيمتداروراتا4برابرگرانميكند

بيرون راندن مردم از چرخه درمان

ممنوعيتاستفادهازبخاريهايچكهايدرمدارس
 سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور به 
منظور بهره برداري مطلوب از فضاها و تأسيسات 
گرمايشي مدارس در فصل سرد سال، نكاتي ايمني 
را براساس »دس��تورالعمل  مديريت نگهداري و 
تعميرات فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي« 
تهيه و ضمن ارسال براي ابالغ به مديران مدارس، 
در اطالعيه اي منتش��ر كرد. س��ازمان نوسازي، 
توس��عه و تجهيز م��دارس، همزمان ب��ا فرآيند 
حضوري شدن مدارس و بر اساس نظام نامه هاي 
فني و اجرايي، آخرين بروز رساني مقررات مبحث 
ملي س��اختمان توصيه ها و موارد پيشگيرانه در 
بهره برداري مطلوب از فضا، س��اختمان مدارس 
و تجهيزات گرمايش��ي را ابالغ كرد. بر اساس اين 
خبر، مديران مدارس موظفند ضمن دقت كافي 
به موارد من��درج در اين اطالعيه، جهت باال بردن 
ضريب ايمني مدارس و كاهش هزينه هاي تعمير 
و نگهداري و همچنين تأمين آسايش حرارتي در 
مدارس، قبل از راه اندازي سيستم هاي تأسيساتي و 

گرمايشي به دستورالعمل ذيل با حساسيت بسيار 
عمل كنند. اين در حالي است كه طي سال هاي 
گذشته بي توجهي به استفاده از وسايل گرمايشي 
خطرناك باع��ث بروز اتفاقاتي تل��خ در برخي از 
مدارس كشور ش��د، از جان باختن دانش آموزان 
به دليل آتش سوزي در كالس درس تا سوختن 
 تع��داد قاب��ل توجه��ي از دانش آم��وزان دختر 
ش��ين آبادي كه هنوز هم بعد از گذشت ۹ سال 
دوره درمانش��ان تكمي��ل نش��ده و همچنان با 

عوارض آن سوختگي دست به گريبانند. 

حفظخاك،راهحلنجاتكشورازبحرانكمآبي
اگر بتوانيم خاك كشور خود را حفظ كنيم و بافت آن 
را تخريب نكنيم، مي توانيم ساالنه ۴۰ تا 5۰ درصد 
از مصرف آب بكاهيم. اين رقم مي تواند ما را از بحران 
كم آبي نجات دهد. رييس انجمن علوم خاك ايران با 
بيان اين مطلب با اشاره به جايگاه ويژه و اهميت خاك 
در زندگي موجودات زنده خاطرنشان كرد: خاك در 
كن��ار عناصر ديگ��ري مانند آب و ه��وا، از اهميت 
يكساني برخوردار اس��ت. ۹8 درصد از محصوالت 
كش��اورزي ما در خاك توليد مي شوند و دو درصد 
باقي مانده مربوط به گلخانه هاست. علي رغم اينكه 
خاك زير پاي ما قرار دارد اما اهميت آن بي نهايت 
باالس��ت. براي به وجود آمدن هر سانتي متر خاك 
به ۳۰۰ سال زمان نياز است و خاكي كه هم اكنون 
ما از آن استفاده مي كنيم با گذشت ميليون ها سال 
پديد آمده است. منوچهر گرجي افزود: خاك عالوه 
بر كشاورزي، در صنعت، شهرسازي و جاده سازي 
نيز به عنوان يك عنصر مهم تلقي مي ش��ود. خاك 
تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم زيادي روي سالمتي 
انسان نيز دارد. آلودگي خاك مي تواند باعث آلودگي 
آب شود و آلودگي آب زندگي گياهان، حيوانات و 
انسان ها را به خطر مي اندازد. او با اشاره به چالش هاي 
محافظت از خاك ادامه داد: اصلي ترين چالش پيش 
روي ما براي محافظت از خاك، تغيير كاربري اراضي 
است. زمين هايي كه پيش از اين جنگلي بوده اند و 
گونه هاي مختلف گياهي در آنها وجود داشت، امروز 
تبديل به زمين هاي كشاورزي شده اند. همچنين 
بس��ياري از اراضي ما تبديل به مناطق مس��كوني 
ش��ده اند و كيفيت خود را از دس��ت داده اند. براي 
مقابله با اين مشكل مي توان حد اقل با احداث منازل 

مسكوني در مناطقي كه از خاك حاصل خيز بهره مند 
نيستند، به حفظ مساحت فعلي خاك حاصلخيز 
كشور كمك كرد. گرجي با اشاره به فرسايش خاك و 
تاثير آن روي زندگي انسان افزود: ساالنه دو ميليارد 
تن خاك در كش��ور ما فرسوده مي شود كه عددي 
باورنكردني و خطرناك است. فرسايش بادي خاك 
س��بب آلودگي هوا و آسيب به تاسيسات صنعتي 
و سالمت انس��ان ها مي شود. مشكل ريزگردها كه 
درسال هاي اخير گريبان گير كشور ما بوده است، 
محصول فرسايش خاكي است كه طي ميليون ها 
س��ال پديد آمده اس��ت. همچنين فرسايش آبي 
خاك عالوه بر انتقال بيماري ها و ايجاد مشكالت 
زيست محيطي، باعث از بين رفتن مواد آلي موجود 
در خاك مي ش��ود و آن را از يون ها و مواد مغذي 
مورد نياز براي كشاورزي پاك مي كند. خاكي كه 
فرسوده باشد، ديگر نمي تواند پذيراي محصوالت 
كشاورزي شود و كارايي خود را از دست مي دهد. 
بخش ديگري از پيامدهاي فرس��ايش آبي خاك، 
مربوط به رسوب ذرات آن در مخازن سدهاست. 
رسوبات خاك سبب مي ش��وند مخازن سدها پر 

شوند و كارايي خود را از دست بدهند.
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