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تئوري شيشه شكسته و بازار آزادبازي خطرناك !توافق نزديك است؟
در ش��رايطي ك��ه مذاك��رات 
هس��ته اي ايران با كشورهاي 
1+4 و امري��كا رس��ما در وين 
آغاز ش��ده، روز گذش��ته علي 
باقري، يادداش��تي در نش��ريه 
فايننش��ال تايمز منتشر كرد 
و تصويري از مطالب��ات ايران 
در اي��ن دور از مذاك��رات براي 
طرف ه��اي غربي ارايه كرد. پيش از اين نيز، ايران رس��ما 
اعالم كرده بود 3ش��رط مهم در اين مذاكرات دارد. يكي 
از شروط جبران خس��ارت هاي ايران بعد از خروج امريكا 
از برجام است، مس��اله دوم، ارايه تضمين هاي الزم براي 
عدم خروج از هرگونه توافق احتمالي آينده است و نهايتا 
برداشتن همه تحريم هاي اقتصادي از سوي طرف مقابل 
كه مجموعا مطالبات ايران را شكل مي دهند.معتقدم ايران 
به درس��تي روي اين مطالبات پافشاري مي كند، هرچند 
در زمان آغاز مذاكرات دو طرف مي دانند كه دستيابي به 
صددرصد مطالبات، ممكن نيست و بايد انعطافي در اين 
خصوص از خود نشان دهند.موضوعي كه به نظرم قطعي 
شدن آن در اين دور از مذاكرات مهم است، لغو تحريم هاي 
اقتصادي است، البته ممكن است امريكا براي تداوم ارتباط 
با ايران و اجراي تعهدات برجامي، روند لغو تحريم ها را به 
صورت تدريجي صورت ده��د. موضوعات مرتبط با رفع 
تحريم ها و بازگشت ايران به تعهدات برجامي خود در زمان 
دولت روحاني توسط محمدجواد عراقچي و سيدعباس 
عراقچي در دور ششم مذاكرات وين پيگيري شده بودند و 
رويكردهاي دو طرف در اين خصوص به هم نزديك شده 
است. براي اين منظور در دور ششم مذاكرات، مدلي طراحي 
شده است و طرف ايراني هم اين مدل را براي بررسي هاي 
نهايي قابل قبول ارزيابي كرده است. به همين دليل است 
كه طرف هاي مقابل )اروپا، امريكا، روس��يه و چين( اشاره 
مي كنند كه مذاكرات بايد از جايي كه قطع ش��ده است، 
آغاز ش��ود. به نظر مي رس��د بيش از سه چهارم مسائل در 
گفت وگوهاي قبلي حل شده است و تنها مباحث مرتبط با 
تدوين سند نهايي يا انشاي توافقنامه باقي مانده است. براي 
ايران اما موضوع اصلي، لغو تحريم هاي اقتصادي اس��ت. 
اين روند يا به صورت آني يا به گونه اي تدريجي عملياتي 
خواهد شد. در اين ميان غرب به دنبال آن است كه روندي 
گام به گام را در خصوص لغو تحريم ها پايه ريزي كند. در 
كل معتقدم اگر حس��ن نيت الزم از سوي دو طرف وجود 
داشته باشد، توافق محتمل و نزديك است. از سوي ديگر 
قبل از آغاز مذاكرات وين برخي اخبار در خصوص احتمال 
دس��تيابي دو طرف به نوع خاصي از توافق موقت مطرح 
شد.واقع آن است كه توافق موقت در واقع بخشي از اجراي 
مرحله به مرحله توافق نهايي است. مطابق اين مدل، امريكا 
بخشي از تحريم هاي اقتصادي را برمي دارد و ايران هم يك 
گام به سمت اجراي تعهدات برجامي خود برمي دارد. يعني 
غني سازي ايران در سطح تاكيد شده در برجام مي رسد و 
ذخاير مواد هسته اي نيز تحت نظارت آژانس قرار مي گيرد. 
ضمن اينكه نظارت هاي مرتبط با پروتكل الحاقي نيز اعمال 
مي شود. مبتني بر اين الگو يك گام از سوي طرفين برداشته 
مي شود و بعد آماده برداشتن گام بعدي مي شوند. البته اين 
الگويي نيست كه امريكا به دنبال اجراي آن باشد. امريكا به 
دنبال يك توافق جامع و فراگير است كه مبتني بر آن بتواند 
مناسبات ارتباطي تازه اي را با ايران پايه ريزي كند. بنابراين 
بعيد مي دانم در اين مرحله ايران و كشورهاي 1+4 وامريكا 
به دنبال توافق موقت هسته اي باشند. اخيرا اظهار نظري از 
سوي بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران 
رسانه اي شد كه مسير تازه اي در روند كلي مذاكرات ايجاد 
كرد. كمالوندي دو روز قبل اعالم كرد ايران دانش هسته اي 
خود را تا س��طوح بسيار بااليي ارتقا داده است و قادر است 
ادامه در صفحه 2 مجموعه گزاره هاي مرتبط با...  

 نايب رييس مجلس روز گذشته 
اعالم كرد: حقوق كاركنان در 
سال آينده 10 درصد افزايش 
مي  يابد تا نسبت به كنترل تورم 
و كاهش قيمت  برخي كاالهاي 
اساسي اقدامات الزم انجام يابد.

رييس سازمان برنامه و بودجه 
ني��ز اخيرا با اش��اره ب��ه اينكه 
»كسري بودجه ريشه بسياري از مشكالت كشور است« 
از بسته شدن بودجه س��ال آينده بدون كسري خبر داده 
بود. يكي از راه ها و شايد مهم ترين اين راه ها ظاهرا از طريق 
افزايش اندك حقوق كاركنان دولت )افزايش 10 درصدي( 
و سنت ش��كني از رويه هاي گذش��ته و به خصوص سال 
جاري در افزايش حقوق تقريبا معادل تورم بوده اس��ت. 
چنانكه ايشان در توضيحات خود راجع به اين خبر چنين 
عنوان مي كند: »وقتي بدون داشتن منبع دولتي حقوق 
۲0 درصد افزايش مي يابد در اصل با خلق پول، دست در 
جيب محرومان جامعه كرده و آنها بايد هزينه اين تصميم 
را بپردازند، به اين معنا كه به حقوق افراد اضافه شده ولي در 
قبال آن با تورم، سه ميليون ديگر از جيبش برداشته شده 
است. دولت سيزدهم با ايجاد ثبات و رشد اقتصادي و كاهش 
نرخ تورم قدرت خريد مردم را افزايش مي دهد«. )ايرنا- 9/۲( 
براساس محاسبات، دولت حدود 50 هزار ميليارد تومان 
در ماه و در مجموع تا پايان س��ال جاري حدود 600 هزار 
ميليارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي كند. 
البته بخشي از اين رقم يعني حدود 130 هزار ميليارد تومان 
مربوط به كمك دولت به صندوق هاي بازنشستگي كشوري 
و لشكري و پرداخت حقوق مشموالن اين صندوق هاست. 
ارقامي عظيم كه چيزي حدود 70 درصد بودجه جاري را 
مي بلعد . بر اين اساس بهبود اين وضعيت و كاهش اين ارقام 
مي تواند كمك بسيار مهمي به كاهش كسري بودجه و كفه 
هزينه هاي دولت كند. اما چگونه ممكن است در شرايط 
تداوم تمامي عدم تعادل ها و ناترازي هاي اقتصادي و وجود 
تورم باالي 50 درصدي س��ال جاري، بتوان چند ميليون 
حقوق بگير و بازنشسته را قانع كرد كه به اميد كاهش تورم 
آتي به واسطه كاهش شكاف هزينه-  درآمد دولت و كاهش 
تورم، افزايش اندك و مثال 10 درصدي حقوق و دستمزد 

خود را بپذيرند ؟! كاري بسيار سخت و دشوار. 
مگر آنكه اين اقدام رياضتي در چارچوب بسته بزرگ تري 
باشد تا همكاري و پشتيباني مردم را جلب نمايد. بسته اي 
كه درآن بهبود روابط با جهان و رفع تحريم ها و افق مثبت 
در آينده سياسي كشور ترسيم شود و رديف هاي هزينه اي 
مربوط به نهادهاي خ��اص و معافيت هاي مالياتي پيدا و 
پنهان ارگان ها و نهادها و... از بودجه حذف شود و رانت هاي 
بنگاه هاي خصولتي و موسس��ات عمومي كاهش يابد و 
ترازنامه بانك ها اصالح و فضاي رقابتي در اقتصاد و فعاليت 

بخش خصوصي ايجاد شود و.... 
واقعيت آن اس��ت كه در غياب چنين بسته سياستي كه 
فراتر از تبصره و مواد بودجه ساالنه و برآمده از تغيير نگرش 
به اقتصاد و انجام اصالحات ساختاري در قالب يك برنامه 
اقتصادي است جز ايجاد تنش ش��ديد در جامعه و البته 
ركود شديدتر اقتصادي ثمري حاصل نخواهد شد. اقدامي 
كه حتي توسط خود اعضاي كابينه هم رعايت نمي شود. 
چنانكه وزير اقتصاد اخيرا در نامه اي به رييس سازمان امور 
اداري و استخدامي درخواست افزايش حقوق كاركنان اين 
وزارتخانه را كرده است!  به هر حال انجام اين نوع اقدامات 
تك پايه اي و رياضتي، بازي خطرناكي است كه به ضعف هر 
چه بيشتر طبقه متوسط مي انجامد كه ضامن ثبات وضعيت 
كنوني اند و كاهش درآمد اين گروه وسيع كه اكثريت آنان 
هم اينك نيز به سختي و با حقوق هاي پايين امرار معاش 
مي كنند، ب��ه بي ثباتي و تنش هاي اجتماع��ي و افزايش 

ناكارآمدي اداري و ايجاد فساد و... دامن مي زند. 

 هن��ري هازليت اقتص��اددان، 
فيلسوف، روش��نفكر عمومي 
طرفدار بازار آزاد، منتقد ادبي و 
روزنامه نگار ليبرترين امريكايي 
در ابتداي كت��اب »اقتصاد در 
يك درس« به زيبايي نكته اي را 
تحت عنوان »شيشه شكسته« 
تشريح مي كند كه مي تواند براي 
فعاالن اقتصادي درس آموز باش��د. بر اساس اين تئوري، 
فردي شيشه يك نانوايي را مي شكند پس از آن، مردم جمع 
مي شوند تا موضوع را تماشا كنند. در اين ميان يكي از افراد 
حاضر در صحنه اشاره مي كند كه شكستن شيشه، اتفاق 
خوبي است، اگر شيشه اي نمي شكست، شيشه ُبر از كجا 
ارتزاق مي كرد؟ اين فرد در ادامه تاكيد مي كند كه اين اتفاق 
به نفع شيشه ُبر است و بايد نيمه ُپر ليوان را ديد. در اين ميان، 
نانواي محله بايد ۲50 دالر براي جايگزيني شيشه شكسته 
پرداخت كند. اما كسي از اين واقعيت با خبر نيست كه آقاي 
نانوا با اين ۲50دالري كه بايد براي شيشه شكسته، هزينه 
كند، قرار بود يك كت و شلوار براي خود بدوزد و هزينه آن 
را به خياط محل پرداخت كند.در واقع در اين ماجرا، هيچ 
كس خياط را نمي بيند و همه به فكر شيش��ه بر هستند. 
اقتصاددان ها از قضيه شيشه شكسته استفاده مي كنند 
تا معادالت بحراني اقتصادي در جوامع مختلف را تشريح 
كنند. در اقتصاد ايران نيز در بسياري از موارد دولت ها عوامل 
كوتاه مدت و آني را مي بينند و براي آن برنامه ريزي مي كنند، 
اما عوامل ريشه اي تر و بلندمدت تر را مشاهده نمي كنند 
و ب��راي آن راهكاري ندارند. موضوعاتي چ��ون ارز 4۲00 
توماني، تصميمات خلق الساعه، بخشنامه هاي دستوري 
و...در حكم شيش��ه هاي شكس��ته اي هستند كه جامعه 
ايران را از منافع بلندمدت خود باز مي دارند. اقتصاددان هاي 
متخصص اقتصاددان هايي هستند كه مي توانند ريشه يابي 
درستي از نيازهاي بلندمدت مردم دارند و چشم اندازهاي 
بلندتر را مشاهده مي كنند. اما در عين حال اقتصاددان ها و 
كارشناساني وجود دارند كه بهانه منافع كوتاه مدت مردم، 
آينده آنها و نس��ل هاي بعدي را به باد مي دهند. بسياري 
از اقتصاددان ها در كش��ورمان توجيه گر سياس��ت هاي 
اشتباه حاكميت هستند. اقتصاددان خوب، اقتصادداني 
است كه تاثيرات يك سياست را در عموم مردم، نسل هاي 
مختلف، طبقات گوناگون و...مي بيند، نه اينكه رويكردهاي 
كوتاه مدت را مورد توجه قرار دهد. در شرايطي كه اقتصاد 
 ايران نيازمند به كارگيري مجموعه اي از اصالحات ضروري 
است، برخي از كارشناسان با اين بهانه كه اين نوع اصالحات 
ممكن اس��ت يك طبقه، يك قش��ر و يك گروه ذينفع را 
تحت تاثير قرار دهد در برابر اجراي اين اصالحات ضروري 
سنگ اندازي مي كنند. تصور اين دسته از كارشناسان مانند 
همان مردمي است كه غرق تماشاي شيشه شكسته در 
اقتصاد شده اند و با اين تصور كه شيشه شكسته آقاي نانوا به 
عنوان شيشه بر است از شيشه هاي شكسته دفاع مي كنند 
و در برخي موارد خود اقدام به شكستن شيشه ها مي كنند، 
در حالي كه نمي دانند اين رويكرد اشتباه، نه تنها نانوا را از 
دستيابي به منافعش باز مي دارد، بلكه باعث ركود در كسب 
و كار آقاي خياط و دامنه وسيعي از مشاغل ديگر مي شود. 
زماني كه تحليلگران از ضرورت به كارگيري اقتصاد بازار 
آزاد سخن مي گويند، گروهي از اقتصاددان ها هستند كه 
در برابر اين ضرورت ها ايستادگي مي كنند. در هنگامه اي 
كه كارشناسان و صاحبنظران از پايان دادن به توزيع ارز 
رانت خيز 4۲00 توماني صحبت مي كنند و از دولتمردان 
مي خواهند كه از اتخاذ تصميمات ناگهاني، خلق الساعه 
و يك ش��به خودداري كنند، اين دس��ته از كارشناسان 
پايان دادن به روابط رانتي را عامل بروز بحران در جامعه 
ارزيابي مي كنند. در شرايطي كه مشخص است چه دسته 
ادامه در صفحه 8 و گروهي از اين ... 
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نبود نقدينگي بازار را نزولي مي كند

با حلوا حلوا دهن شيرين نمي شود

نقدينگ��ي ب��راي بازاره��اي 
مال��ي نقش خون ب��راي يك 
موجود زن��ده را ايفا مي كند. 
اگر نقدينگ��ي و پول كافي در 
بازار س��رمايه وجود نداش��ته 
باشد با معامالت بي رمقي در 
بازار مواجه مي ش��ويم و بازار 
به افت گرايش پيدا كند. بازار 
س��رمايه از طريق ردوبدل س��رمايه ها مديريت شده و 
سود س��ازي مي كند و زماني كه اتف��اق و تصميماتي 
همچون انتش��ار بي حس��اب كتاب اوراق، بزرگان بازار 
)market maker( را تهديد مي كند، س��رمايه ها و 
نقدينگي نيز تحت الش��عاع قرارگرفت��ه و از بازار خارج 
مي شود. بيش از ۸0 درصد بازار تحت اختيار دولت است 
و متأسفانه بازيگر اصلي اقتصاد در عوض حمايت از بازار 

و هدايت نقدينگي به سوي آن، سياست هايي را اتخاذ 
مي كند كه باعث خروج پول مي شود. ميزان انتشار اوراق 
متعادل نيست و شيره بازار سرمايه به واسطه اوراق مكيده 
مي شود. دولت در عوض اينكه نقش حمايتگري از بازار 
سهام داشته باشد، خود باعث خروج سرمايه مي شود و 
اين در حالي اس��ت كه شركت ها و كارخانه هاي بزرگ 
كشور در بازار سرمايه فعاليت دارند و بارونق بازار سهام، 
وجوه به طور مستقيم به صنعت و توليد منتقل خواهد 
شد. سخنان مسووالن معمواًل حاكي از نيمي از حقايق 
اس��ت و تمام حقيقت شفاف نمي ش��ود. معامالتي كه 
اوراق بدهي انجام مي شود معمواًل به چند دسته تقسيم 
مي شود؛ بخشي  از آن مربوط به افرادي است كه از بازار 
خارج نمي ش��وند و دايمًا به خريدوفروش مي پردازند و 
حجم زيادي را نيز به خود اختصاص مي دهند اما اين تمام 
ماجرا نيست و دراين بين از مسووالن شنيده مي شود كه 

پولي از بازار خارج نش��ده و تمام بح��ث فروش اوراق به 
معامله گران مذكور منتهي مي شود. بخشي از خريداران 
اوراق، مربوط به ش��ركت ها و پيمانكاراني مي شود كه 
قب��ال فعاليت هايي كه براي دولت انج��ام دادند، اوراق 
دريافت كرده اند كه اين افراد معمواًل به دنبال دريافت 
حقوق و نقدينگي بوده و با كد بورسي خود و با احتساب 
نرخ موثر بازده تا سررسيد مشخصي )YTM( اقدام به 
فروش كرده و پول خ��ود را از اين بازار خارج مي كنند. 
بخش ديگري از اوراق مربوط به جايگزيني قراردادهايي 
با سررس��يد دورتر )rollover( مي شود. ازآنجايي كه 
دولت با كسري بودجه و منابع مواجه بوده، براي تأمين 
نقدينگ��ي اوراقي ك��ه در دولت قبلي فروخته ش��ده و 
سررسيد آنها فرارس��يده، ناچار به انتشار اوراقي جديد 
است. تمامي اين موارد باعث فشار زيادي به نقدينگي 
ادامه در صفحه 2 مي شود و...  

وضعيت شكننده اقتصاد كشور 
مساله اي نيس��ت كه بتوان به 
راحت��ي از كنار آن گذش��ت، 
مش��كالتي كه هر روز بر تعداد 
آنها افزوده مي شود، از نبود آب 
گرفته تا تورم روزانه كه بسياري 
از خانواده ه��ا را با مش��كالت 
عديده مواجه كرده اس��ت، در 
اين شرايط اما برخي از مسووالن به جاي ارايه راهكارهاي 
عملي براي رفع مشكالت به دادن وعده هايي كه هيچ كدام 
عملي نيست بس��نده مي كنند. طرح و اليحه به مجلس 
مي برند و تصويب مي كنند و بدون در نظر گرفتن شرايط و 
البته ضمانت اجرايي براي اين قوانين مي خواهند يك شبه 

ره صد ساله بروند و جامعه را متحول كنند در حالي كه هر 
روز بر تعداد مشكالت افزوده مي شود، خبرهاي خوشي از 
وضعيت سالمت به گوش نمي رسد، پرستارها يكي پس از 
ديگري بر اثر فشار كار جان مي سپارند، حاال ايست قلبي 
شده يكي از عمده داليلي كه جان پرستاران را مي گيرد. هر 
روز تعداد بيشتري از پزشكان و پرستاران از كشور مهاجرت 
مي كنند تا روياي خود را در سرزميني ديگر دنبال كنند. 
سال هاست كه متخصصان از واقعي نبود سرانه بهداشت 
گاليه مندند و در اين بين خطاهاي پزشكي هم آمار قابل 
توجهي دارند. نمي توان بر روي تمام اين واقعيت هاي تلخ 
چشم بست و با دادن وعده هايي كه هيچ امكاني براي عملي 
شدن ندارند صورت مساله را پاك كرد. دو سال بيشتر از 
عمر پاندمي دركشور مي گذرد و همه چيز تحت تاثير اين 

اتفاق به گونه اي ديگر رقم خورده، از معيشت مردم گرفته 
تا آموزش و ش��غل هايي كه يكي پس از ديگري از دست 
مي روند. هر روز تعداد بيشتري از افراد به دليل از بين رفتن 
شغل هايشان بيكار مي شوند، اكثر س��ازمان ها و ادارات 
دست به تعديل نيرو زده اند و وضعيت معيشتي مردم هر 
روز بدتر مي شود. خط فقر حاال ديگر به جايي رسيده كه 
خانواده هاي متوسط را هم بلعيده و به زير كشيده است. 
11ميليون مبلغ كمي نيست، نمي توان خانواده هاي زيادي 
را پيدا كرد كه درآمد ماهانه شان آنقدر باشد كه روي خط 
فقر دوام بياورند. كارگران و بازنشسته ها هر روز از پرداخت 
نش��دن حقوق و دستمزد و مستمري خود گاليه مندند. 
معلمان و فرهنگيان علي رغم تمام وعده هاي داده شده 
ادامه در صفحه 8 خيلي وقت است كه... 

حميدرضا جيهاني

يادداشت 5

آينده فضاي مجازي تحت تسخير هوش مصنوعي است
محص��والت مبتني ب��ر هوش 
مصنوعي فضاي مج��ازي را در 
آينده نزديك به تسخير خود در 
خواهند آورد و متوليان اين امر 
در كش��ور مخصوصا مسووالن 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري 
اطالعات، الزم است اقدام جدي 
و اثرگذاري در اين زمينه انجام 
بدهند. هوش مصنوعي فناوري بس��يار مهم و آينده داري 
است و غفلت از آن پشيماني و افسوس فراوان براي كشور به 
بار خواهد آورد. تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان 
علمي و فناوري بر هوش مصنوعي، اهميت اين حوزه را براي 
عموم روشن تر كرده است. روند جهاني نيز بر اين امر صحه 
مي گذارد و چندين سال است كه ابرقدرت هاي اقتصادي 

جهان مانند امريكا و چين و به دنبال آن كشورهاي بزرگ 
اقتصادي و سياس��ي دنيا، برنامه اي ويژه در زمينه هوش 
مصنوعي دارند و بودجه هاي كالني به آن اختصاص داده اند. 
 IBM غول هاي فناوري جهان مانند گوگل، مايكروسافت و
سرمايه گذاري هاي شگفت انگيزي روي اين فناوري انجام 
داده اند و محصوالت فوق العاده اي روانه بازار كرده اند كه در 
اين مدت نمونه اي از آنها را در رس��انه ها مشاهده كرده ايم. 
تاثيرات عميق اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و 
امنيتي اين فناوري خواه ناخواه در آينده نزديك متوجه كشور 
خواهد شد و اقدام درست و به موقع متوليان اين امر، باعث 
تبديل اين فناوري به فرصت ش��گرف و تحول آفرين براي 
كشور خواهد شد. نياز است دستگاه هاي متولي در كشور 
چاالكي و چابكي بيشتري از خود نشان داده تا بتوانند براي 
كشور از اين فرصت ويژه به درستي بهره برداري كنند. هوش 

مصنوعي در اكثر صنايع كشور مخصوصا فضاي مجازي 
تحولي بزرگ ايجاد خواهد ك��رد و خدمات و محصوالت 
جديدي را در جامعه فراگير مي كند. دستيارهاي صوتي از 
نمونه محصوالت فراگير هوش مصنوعي در آينده خواهند 
بود و به زودي مانند پيام رسان ها وارد زندگي مردم خواهند 
ش��د. در حال حاضر، ش��ركت هاي گوگل، اپل و مانند آن 
دستيارهاي صوتي را روانه بازار كرده اند كه محصوالت شان 
مورد استقبال گس��ترده جامعه جهاني واقع شده و حتي 
بعضي از آنها تا بيش از نيم ميليارد نصب در اپ اس��تورها 
به دست آورده اند. البته اين دستيارها فعال زبان فارسي را 
پشتيباني نمي كنند اما به زودي شاهد اضافه شدن قابليت 
زبان فارسي به اين محصوالت خواهيم بود و آن موقع رقابت 

كسب وكارها با آنها، چندان فايده اي نخواهد داشت. 
ادامه در صفحه 2

حميدرضا قدمنان

مريم شاهسمندي

پيمان مولوي

مديران عامل پلتفرم هاي بومي به دليل تخلف كاربران 
در توليد محتوا با پرونده هاي متعدد شكايت مواجه اند

 قيمت اسمي هر متر مسكن در تهران 
با پيشروي 1.2 درصدي، از 32 ميليون تومان گذشت 

لرزه بر اندام پلتفرم هاي بومي
صفحه 6     صفحه 5    

عدم قطعيت دولت در حوزه سياسي و اقتصادي كار دست بازار سرمايه داد

االكلنگ بورس 
با مولفه هاي اقتصادي

شارژ معامالت ملكي با وام خريد

توافق سه جانبه سوآپ گازي

بازار سهام ديگر روند صعودي و سوددهي ندارد و تنها در 
برخي از روزهاي هفته ش��اخص رش��د و در مقابل ميزان 
س��وددهي و قيمت س��هام نزول مي كند. ب��ه هر ترتيب 
مولفه هاي سياس��ي و اقتصادي كه روي اي��ن بازار تأثير 
داشته اند كمي تغيير كرده و بررسي نشان مي دهد كه قطعي 
صنايع سيماني، افزايش نرخ گاز صنايعي همانند فوالد، 
رشد نرخ بهره بين بانكي و ابهام بيش ازپيش در مذاكرات 
بورس را به مدار نزول نزديك كرده است. اين روزها شاخص 
در آستانه كانال يك ميليون و 400 هزار واحدي بوده اما؛ 
ميانگين قيمت ها تك سهم ها و گروه ها تفاوت عمده در 
چند رده پايين تر قرار دارد و بخش عمده اي از سهامداران 
در زيان مطلق به سر مي برند. همان گونه كه پيش ازاين گفته 
شد نرخ بهره اوراق بدهي و نرخ بهره بين بانكي تأثير بسزايي 

درروند معامالت بازار سرمايه دارد. در حال حاضر نرخ بهره 
اسناد خزانه اسالمي در بازار سهام به محدوده ۲4.3درصد 
رسيده است. همچنين در بازار بين بانكي نرخ بهره اوراق 
بدهي از مرز ۲1درصد فراتر رفته و به ۲1.09درصد رسيده 
است. در چنين شرايطي با توجه به افزايش ريسك هاي بازار 
سرمايه به دليل نزول شاخص ها، افزايش نرخ بهره به كوچ 
بخشي از نقدينگي به سمت اوراق بدون ريسك منجر شده 
است. با توجه به سياست هاي ضد تورمي و برنامه هاي دولت 
براي پوشش كس��ري بودجه به نظر مي رسد اين ريسك 
همچنان در ماه هاي آينده با بازار سرمايه همراه خواهد بود. 
به هرحال اين موضوع را مي توان برنامه دولت در جمع آوري 
نقدينگي موجود در كشور دانست. موضوع و مشكل بعدي 
بورس مذاكرات هسته اي است. چندي پيش روزنامه كيهان 

گفته بود كه با توجه به مواضع امريكايي ها و اروپايي ها، به 
 نظر مي رسد دور سختي از مذاكرات در وين در پيش است 
و در سال۲0۲1 اتفاق خاصي نخواهد افتاد و همه چشم ها 
به سال۲0۲۲ دوخته ش��ده. برخي از رسانه هاي خارجي 
ازجمله بلومبرگ نيز هفته گذشته مدعي شده بودند كه 
احتمال شكست در مذاكرات هس��ته اي زياد است. اما از 
طرفي ديگر وزير امور خارجه ايران نيز هشدار داده بود كه 
اقدامات و اظهارات التهاب آفرين ممكن است تالش هاي 
موج��ود را به خطر بيندازد. مخاب��ره چنين خبر هايي در 
آستانه آغاز مذاكرات هسته اي، روز جاري پيام مثبتي را به 
بازار سرمايه مخابره نمي كند. چراكه بالتكليفي در مذاكرات 
هسته اي به معناي تداوم تحريم ها و كاهش مبادالت تجاري 
صفحه 4 را بخوانيد شركت هاي بورس به...  

 در پايان سفر رييسي به عشق آباد
 بين ايران،تركمنستان و آذربايجان به امضا رسيد



پانزدهمين اجالس سران كشورهاي عضو سازمان 
همكاري هاي اقتصادي )اكو( به ميزباني تركمنستان 
برگزار ش��د.  مس��ائل امنيتي، وضعيت افغانستان، 
تحوالت در قفقاز و بررسي مسائل اقتصادي از جمله 
تقويت تجارت منطقه اي و رس��اندن حجم تبادالت 
تجاري كشورهاي عضو به ۱۰۰ ميليارد دالر، تقويت 
كريدوره��ا و مس��يرهاي حمل و نق��ل منطقه اي و 
همكاري هاي انرژي و اقليم��ي، از جمله مهم ترين 
موضوعات مطرح ش��ده در اجالس س��ران اكو بود. 
اين اجالس كه با حضور سران ۹ كشور از ۱۰ كشور 
عضو اين سازمان برگزار شده  بود، رييس جمهور در 
حاشيه اجالس سران س��ازمان اكو عالوه بر ديدار با 
قربانقلي بردي  محمدف، رييس جمهور تركمنستان و 
ميزبان نشست با همتايانش از آذربايجان، ازبكستان، 
پاكستان، تاجيكستان و تركيه نيز ديدار و گفت وگوي 
دوجانبه داش��ت و با ايرانيان مقيم اين كش��ور هم 
ديدار داشت.  سيد ابراهيم رييسي رييس جمهوردر 
سخنراني خود در اين اجالس گفت بي ترديد تقويت 
نقش و جايگاه س��ازمان هاي منطق��ه اي به عنوان 
تس��هيل كننده همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه 
مورد توجه و اهتمام ماست كه يكي از نمودهاي واضح 
آن س��ازمان همكاري هاي اقتصادي »اكو« اس��ت. 
رييس جمهور تاكيد كرد: جمهوري اس��المي ايران 
اولويت ويژه اي براي همكاري و مشاركت اقتصادي 
با كشورهاي آسيايي به خصوص همسايگان خود در 
آس��ياي جنوبي، آسياي غربي، آسياي ميانه و قفقاز 

قائل است.
سيد ابراهيم رييسي صبح روز يكشنبه در پانزدهمين 
اجالس سران سازمان همكاري هاي اقتصادي )اكو( 
كه به ميزباني شهر عشق آباد تركمنستان برگزار شد، 
گفت: جمهوري اسالمي ايران اولويت ويژه اي براي 
همكاري و مشاركت اقتصادي با كشورهاي آسيايي به 
خصوص همسايگان خود در آسياي جنوبي، آسياي 

غربي، آسياي ميانه و قفقاز قائل است.
رييس جمه��ور اف��زود: مجموعه »اكو« ع��الوه بر 
بهره من��دي از ويژگي هاي مادي ق��درت همچون 
جمعيت ني��م ميلياردي، مالكيت يك س��وم منابع 
انرژي جهان، موقعي��ت بي نظير ارتباطي ميان اروپا 
با چين و روس��يه ب��ا خليج ف��ارس و اقيانوس هند، 
نيروي انس��اني جوان و پرتوان، در بردارنده هويتي 
ممتاز به نام اس��الم است. رييس��ي تصريح كرد: ما 
فقط همسايگاني توانمند نيستيم بلكه ميراث دار و 
در عين حال پيش برنده يك هويت اصيل منبعث از 
فرهنگ اسالمي هستيم كه قادر است آينده بشريت 
را در درخشان ترين حالت رهبري كند و هم مي تواند 
بالندگي و نش��اط معنوي را به كالبد همكاري هاي 
همه جانبه ميان ما تزريق نمايد، طي ساليان گذشته 
دستاوردها و پيشرفت هاي خوبي در سازمان »اكو« 
به دست آمده است اما كماكان فاصله معناداري مابين 
موفقيت هاي حاصله ب��ا ظرفيت ها و توانمندي هاي 
واقعي س��ازمان وج��ود دارد. براي نمون��ه با وجود 
پتانس��يل هاي تجاري باال تجارت درون منطقه اي 

كماكان كمتر از ۱۰ درصد است.
رييس جمهور تصريح كرد: جمهوري اسالمي ايران 
ب��ه عنوان يك كش��ور مهم به دنبال ارتقاي س��طح 
همكاري ها در اكو و ترفيع رتبه و منزلت اين سازمان 
در مناسبات منطقه اي و بين المللي است. ما معتقديم 
كه ابزارهاي موثري براي جهش سازمان وجود دارد 
كه در صورت اشتراك مساعي اعضا مي تواند عالوه بر 
پيشرفت مادي كشورها، سعادت نسل هاي آينده را 
تضمين نمايد. رييس جمهور با اشاره به به پيامدهاي 
همه گيري كرونا گفت: اينك نيازمند دخالت جمعي 
دولت هاي عضو هس��تيم تا آثار مخرب همه گيري 
كرونا را از منطقه دور كنيم و مناس��بات و تعامالت 
في مابين را با شتاب مناسب و به كمك تجربه هايي 
كه در حوزه سالمت و آموزش و توليد دارو داشته ايم، 
ارتقا دهيم.  رييسي در ادامه ديدار و گفت وگو با سران 
كشورهاي ش��ركت كننده در اجالس همكاري هاي 
اقتصادي اكو، در ديدار رجب طيب اردوغان با اشاره 
به اينكه ظرفيت هاي توسعه روابط و تبادالت تجاري 
و اقتصادي تهران آنكارا فراتر از س��طح كنوني است، 
اظهار داشت: ايران و تركيه مي توانند با ارتقاي سطح 
تجارت و مبادالت كنوني، روابط اقتصادي و سياسي 

دو كشور را به سطح راهبردي نزديك كنند.
 رييس��ي با اش��اره به زمينه هاي گس��ترده و متنوع 
همكاري ايران و تركيه در بخش هاي مختلف از جمله 
ان��رژي، موضوعات بانكي و پولي و تبادالت تجاري و 
بازرگاني گفت: بايد مسير توسعه روابط اقتصادي را 
تس��هيل كنيم و در اين زمينه مي ت��وان تعرفه هاي 

ترجيحي را بازنگري كرد.
وي در ادام��ه هم��كاري و ارتب��اط نزدي��ك ايران، 
جمهوري آذربايجان و تركيه را حائز اهميت دانست 
و گفت: سه كشور از اشتراكات فراوان فرهنگي، ديني 
و اعتقادي برخوردار هس��تيم و ضم��ن اينكه نبايد 
اج��ازه داد اخاللي در اين روابط ايجاد ش��ود بلكه با 
نزديكي هر چه بيشتر روابط، دشمنان مشترك خود 

را نااميد كنيم.
رييس��ي در ادامه با ابراز نگران��ي از حضور داعش در 
افغانستان و افزايش ناامني در اين كشور اظهار داشت: 
گروه هاي تروريستي نه تنها باعث ناامني در افغانستان 
بوده بلكه امنيت منطق��ه را تهديد مي كند لذا نبايد 
اجازه دهيم گروه هاي تروريس��تي همانند داعش و 
پ ك ك امنيت كشورهاي منطقه را به خطر بيندازند.

رييس جمه��ور گف��ت: جمهوري اس��المي ايران از 
تش��كيل حكومت فراگي��ر در افغانس��تان حمايت 
مي كند و بر اين باور هستيم كه بايد همه گروه ها، اقوام 

و اقشار مختلف مردم افغانستان در آينده افغانستان 
نقش و مشاركت داشته باشند.

وي با اشاره به برقراري ثبات و امنيت در سوريه گفت: 
بايد از ظرفيت هاي خود براي ايجاد آرامش، صلح و 

امنيت در سوريه استفاده كنيم.
وي تصريح ك��رد: مش��كالت منطقه بايد توس��ط 
كشورهاي منطقه حل و فصل شود و حضور و دخالت 
بيگانگان نه تنها كمكي به حل مش��كالت نمي كند 
بلكه اوضاع را پيچيده تر خواهد كرد.رييسي همچنين 
بر ثبات و آرامش و احترام ب��ه تماميت ارضي عراق 
تاكيد و خاطرنش��ان كرد: جمهوري اسالمي ايران 
از روي كار آم��دن دول��ت قوي و م��ورد قبول مردم 
عراق حمايت ك��رده و بر آن تاكيد دارد. رجب طيب 
اردوغ��ان رييس جمهور تركيه نيز در اي��ن ديدار با 
بيان اينكه كشورش توسعه و تقويت همكاري هاي 
دوجانب��ه و منطقه اي را با جمهوري اس��المي ايران 
ضروري مي داند، گفت: مي توانيم در س��طح روابط و 
مناسبات دو كش��ور به ويژه در بخش هاي اقتصادي 

جهش ايجاد كنيم.
رييس جمهور تركيه در ادامه تحوالت افغانستان را 
نگران كننده دانس��ت و خاطرنشان كرد: كاخ سفيد 
همه گروه هاي تروريس��تي منطقه از جمله داعش و 
پ ك ك را آموزش داده و مسلح مي كند و براي ايحاد 
ناامني، تجهيزات و ابزارهاي تروريس��تي در اختيار 
اين گروه ها قرار مي دهد، لذا همكاري مشترك براي 

برقراري صلح در منطقه را ضروري مي دانيم.
اردوغان با اشاره به ضرورت ترتيبات امنيتي مبتني 
بر حضور فعال كش��ورهاي منطقه اي، اظهار داشت: 
جمهوري اس��المي ايران، روسيه و تركيه مي توانند 
با همكاري ساير كش��ورهاي منطقه امنيت و ثبات 

منطقه را حفظ كنند.

  قرارداد گاز با تركمنستان 
حتما احيا خواهد شد

رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت تس��هيل فعاليت 

تجار و صادركنندگان كشور به منظور رونق و توسعه 
صادرات گفت: با حضور در تاجيكس��تان و اجالس 
شانگهاي بستر مناسبي براي توسعه روابط منطقه اي 

كشور ايجاد شده است.
رييس��ي در ديدار تجار، بازرگان��ان و فعاالن بخش 
خصوصي كشورمان در تركمنس��تان، ايجاد تحول 
در همه حوزه ها به ويژه بخ��ش اقتصادي، تجاري و 
بازرگاني را از اولويت هاي اقتصادي دولت دانس��ت 
و گفت: الزمه دستيابي به رونق اقتصادي و افزايش 
صادرات اين است كه شرايط موجود به خوبي بررسي 
شده و راهكارهاي هاي مناس��بي براي رفع موانع و 

مشكالت، اتخاذ شود.
رييس جمه��ور با تاكيد بر رويكرد دولت س��يزدهم 
براي توسعه همكاري با كشورهاي همسايه و منطقه 
گفت: زيرس��اخت هاي اقتصادي و تجاري مناسبي 
براي توس��عه و ارتقاي سطح همكاري هاي دوجانبه 
و منطقه اي كش��ورمان وجود دارد و بايد با تسهيل 
فعاليت تج��ار و صادر كنندگان در اين مس��ير گام  

برداريم.
رييسي خاطرنش��ان كرد: با حضور در تاجيكستان 
و اجالس ش��انگهاي بس��تر مناس��بي براي توسعه 
روابط منطقه اي كش��ور ايجاد ش��ده است و شاهد 
گش��ايش هاي خوبي در زمينه ارتقاي سطح روابط 

تهران و دوشنبه هستيم.
رييسي گفت: مشكل جدي و خاصي در توسعه روابط 
با كشورهاي همسايه و منطقه وجود ندارد و با پيگيري 
و تعامل دوسويه و درك متقابل مي توان ضمن رفع 
مشكالت موجود، گام هاي موثري در مسير تقويت و 

تحكيم روابط برداشت.
رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه گفت وگو ب��ا همتاي 
تركمنس��تاني خود در زمينه توسعه روابط دوجانبه 
در بخش هاي مختلف از جمله در بخش گاز و ترانزيت 
اظهار داش��ت: امروز ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده، 
تركمنس��تان اطمينان يافته ك��ه دولت جمهوري 
اسالمي ايران براي رفع مشكالت و موانع موجود اراده 

جدي دارد. رييس جمه��ور تصريح كرد: قرارداد گاز 
ايران و تركمنستان حتما احيا خواهد شد.

رييس��ي گفت: كش��ورهاي منطقه و همس��ايه به 
خاطر اشتراكات عميق فرهنگي و تاريخي، ترجيح 
مي دهند با جمهوري اسالمي ايران همكاري و رابطه 
داشته باشند و در اين زمينه بايد موانع فعاليت تجار 

و صادركنندگان برطرف شود.
رييس جمه��ور خاطرنش��ان ك��رد: بازرگان��ان و 
صادركنندگان كشورمان نبايد در مسير فعاليت هاي 
خود با مش��كل اداري و بروكراسي، مواجه باشند لذا 
دولت مصمم اس��ت تحولي در س��اختارهاي اداري 
كشور ايجاد كند تا تسهيل كننده فعاليت صادركننده 
باشد. رييس جمهور همچنين بر تالش براي اجراي 
موافقتنامه هاي همكاري س��ازمان اك��و تاكيد كرد 
و گفت: ب��ا جديت موضوع اج��راي موافقتنامه هاي 

همكاري را پيگيري خواهيم كرد. 
رييس جمهور با تاكيد بر لزوم بازگشت ارز صادراتي 
به كش��ور گفت: در اين زمينه بايد بازنگاهي در روند 
امور انجام شود تا رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 

و تجار خسارتي براي آنان نداشته باشد.
رييس جمهور گفت: متاس��فانه برخي از مس��ائل با 
كشورهاي همسايه به خاطر عدم پيگيري به موقع، 
به مشكل تبديل شده است و مصمم هستيم ضمن 
حل اين مشكالت، از تكرار چنين مواردي جلوگيري 
كنيم. در اين ديدار مهدي صفري، معاون ديپلماسي 
اقتصادي وزير امور خارجه در س��خناني با اشاره به 
دس��تاوردهاي اقتصادي س��فر آيت اهلل رييس��ي به 
تاجيكستان و ديدار و گفت وگو با رييس جمهور اين 
كشور اظهار داش��ت: پس از اين سفر گشايش هاي 
اقتصادي قابل توجهي در مناسبات و همكاري هاي 
اقتصادي تهران و دوش��نبه ايجاد شده و ضمن رفع 
موانع و مشكالتي كه در روابط دو كشور ايجاد شده 
بود، شاهد ارتقاي حجم تبادالت اقتصادي دو كشور 

هستيم.
همچنين تعدادي از تجار و بازرگانان كش��ورمان در 
سخناني مش��كالت، دغدغه ها و پيشنهادهاي خود 
را براي تقوي��ت فعاليت هاي تج��اري بيان كردند و 
رييس جمه��ور دس��تور داد بالفاصله پس از س��فر، 

مشكالت مطرح شده، بررسي و برطرف شود

  ديدار رييسي با الهام علي اف
رييس جمهور كش��ورمان در حاشيه اجالس سران 
كشور هاي عضو اكو با رييس جمهور آذربايجان ديدار 

و گفت وگو كرد.
در حاشيه پانزدهمين اجالس سران كشور هاي عضو 
اكو در تركمنستان، رييس جمهور كشورمان با الهام 
علي اف، رييس جمهور جمهوري آذربايجان ديدار و 

گفت وگو كرد.
 

حجت االسالم رييس��ي با اشاره به ريشه هاي عميق 
تمدن��ي، فرهنگ��ي و ديني بي��ن دو مل��ت ايران و 
جمهوري آذربايجان گفت: دو كشور از رابطه ديرينه 
و عميق برخوردار هس��تند و هرگز اجازه نمي دهيم 

اين روابط تحت تاثير دشمنان قرار بگيرد.
رييس جمهور با يادآوري سابقه حمايت هاي ايران از 
استقالل و تماميت ارضي آذربايجان گفت: ما اجازه 
ايجاد ناامني و دخالت بيگانگان در امور كش��ور هاي 
منطقه را نمي دهيم و تجربه نش��ان داده كه هر كجا 
كش��ور هاي منطقه از راه تفاهم و مذاكره، مس��ائل 
خ��ود را حل و فصل كردند راه فتنه انگيزي و دخالت 

بيگانگان بسته شده است.
رييس جمهور ب��ا اب��راز نگراني از ناامن��ي و حضور 
بيگانگان در منطقه تصريح كرد: تروريسم داعشي و 
صهيونيستي دو عامل تهديد در منطقه است و بايد 
با آن مقابله كرد. حجت االس��الم رييسي با اشاره به 
اهداف امريكا و رژيم صهيونيستي براي ايجاد اخالل 
در رواب��ط ايران و جمه��وري آذربايجان تاكيد كرد: 
دخالت بيگانگان به زيان كش��ور هاي منطقه است و 
بايد در مقابل توطئه آنان هوشيار بود. حجت االسالم 
رييسي از درخواست رييس جمهور آذربايجان مبني 
بر تقويت مناس��بات اقتصادي دو كش��ور و توسعه 
مس��ير هاي ترانزيتي با حضور ش��ركت هاي ايراني 

استقبال كرد.
رييس جمه��ور آذربايجان گفت: كارگ��روه ويژه اي 
باحضور مقامات عالي دولت براي پيگيري و اجرايي 

شدن توافقات مطرح شده تشكيل خواهد داد.
الهام علي اف، رييس جمهور آذربايجان در اين ديدار با 
تجليل از حمايت بي سابقه ايران از استقالل جمهوري 
آذربايجان گفت: باكو براي روابط برادرانه خود با تهران 
اهميت ويژه اي قائل است و اجازه نخواهيم داد هيچ 

خدشه اي به آن وارد شود.
رييس جمهور آذربايجان با اشاره به گفت وگو و تماس 
مقامات دو كش��ور براي رفع برخي سوءتفاهم هاي 
موجود بين دو كشور تصريح كرد: به امنيت مناطق 
مرزي متعهدي��م و اجازه اخالل در روابط دوجانبه از 

سوي هيچ كشوري را نمي دهيم.
رييس جمهور آذربايجان با اشاره به اهميت ترانزيت 
و حمل و نقل جاده اي اظهارداش��ت: مصمم هستيم 
مشكل ترانزيت را حل كرده و زمينه حضور و فعاليت 

شركت هاي ايراني را در آذربايجان فراهم كنيم.
عل��ي اف همچنين گف��ت: اين دي��دار نقطه عطفي 
در روابط دو كش��ور خواهد بود و ما خود را نس��بت 
به تامين منافع منطقه اي جمهوري اسالمي ايران، 

پايبند مي دانيم.
در پايان اين ديدار، قرارداد سوآپ گاز تركمنستان به 

آذربايجان از طريق ايران به امضا رسيد.

خبررويداد

ادامه از صفحه اول
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 نفت سهل الوصول روسيه
به زودي تمام مي شود

پاول سوروكين، معاون وزير انرژي روسيه، اعالم 
كرد در صورتي كه اين كشور توجه ويژه اي براي 
اكتشاف منابع جديد نفتي نكند، به زودي منابع 
نفت با ش��رايط اس��تخراج راحت روس��يه تمام 
خواهد ش��د. س��وروكين ادامه داد: تا ۱۰ س��ال 
آينده تمام منابع نفتي روس��يه ش��امل منابعي 
خواهد بود كه اس��تخراج آنها سخت خواهد بود. 
به گفته اين مق��ام روس، منابعي كه به اصطالح 
سخت استخراج هستند شامل آنهايي مي شوند 
كه هزينه اس��تخراج نفت از آنها بس��يار بيشتر 
از نفت متعارف اس��ت. راه حل روسيه اين است 
كه با درنظر گرفتن مش��وق، توجه ويژه اي را به 
حوزه اس��تخراج درنظر گرفته و بتواند با كشف 
ذخاير نفتي متعارف جديد آنها را جايگزين نفت 
سخت استخراج كند. در حالي معاون وزير انرژي 
روس��يه اين موضوع را مطرح كرد كه وزير منابع 
طبيعي روسيه در ماه مه  سال جاري گفته بود كه 
با سرعت كنوني روسيه تا سال 2۰8۰ نفت دارد.

دستور اردوغان براي تحقيق 
درباره علت سقوط ارزش لير

پس از سقوط شديد لير در برابر دالر و رسيدن آن 
به پايين ترين سطح خود در هفته جاري، »رجب 
طيب اردوغ��ان« رييس جمهور تركيه دس��تور 
تحقيقات درباره دستكاري احتمالي ارزش پول اين 
كشور را صادر كرد. به نوشته خبرگزاري »رويترز«، 
در بيانيه رياس��ت جمهوري تركيه آمده است كه 
اردوغان به ش��وراي نظارت دولتي به عنوان اداره 
حسابرسي كه به رياست دفتر جمهوري گزارش 
مي دهد، دستور داده تا موسس��اتي را كه مقادير 
زيادي ارز خري��داري كرده اند شناس��ايي كند و 
مشخص كند كه آيا سقوط ارزش لير عامدانه بوده 
يا خير. براساس اين گزارش، لير در اين هفته پس 
از اينكه اردوغان متعهد شد به سياست كاهش نرخ 
سود بانكي پايبند بماند، به پايين ترين سطح خود 
سقوط كرد. واحد پول تركيه امسال ۴۵درصد از 
ارزش خود را از دست داده است كه حدود نيمي از 

اين ضرر در دو هفته گذشته بوده است.

بحران انرژي عامل تشديد فقر 
ميليون ها اروپايي

قيمت هاي انرژي در ماه هاي گذشته سر به فلك كشيده 
و نگراني ميليون ها اروپايي را افزايش داده كه بايد بين 
پرداخت قبوض خود و تامين غذا در زمس��تان امسال 
يكي را انتخاب كنند. مارتا مايرز از سازمان غيرانتفاعي 
 )Friends of Earth( محيط زيستي دوستان زمين
مي گويد: متاسفانه آس��يب پذيرها ناچار خواهند شد 
هزينه نوسان سيستم انرژي سوخت فسيلي را پرداخت 
كنند. اين يك تراژدي است كه در يكي از ثروتمندترين 
قاره هاي جهان از هر چهار خانواده، يكي و در زمستان 
امسال عده بيشتري بايد بين گرم كردن خانه و داشتن 
غذا سر ميز يكي را انتخاب كنند. طبق آمار يورواستات 
كه به اس��تناد از گ��زارش »وضعي��ت 2۰2۱ اتحاديه 
 اروپا« كميس��يون اروپايي تهيه ش��ده اس��ت، حدود 
۳۱ ميليون اروپايي در فقر انرژي زندگي مي كنند و قادر 
نيستند خانه هاي شان را به طور مناسب گرم نگه دارند. با 
اين حال بسياري مي گويند اين رقم ممكن است كمتر از 
حد واقعي برآورد شده باشد، زيرا هيچ تعريف واحدي از 
فقر انرژي در سراسر اروپا وجود ندارد و در نتيجه ارزيابي 
گستردگي اين مشكل دشوار شده است. به عنوان مثال 
مركز تحقيقات مشترك كميسيون اروپا در سال 2۰۱۹ 
محاسبه كرد كه ۵۰ ميليون نفر در فقر انرژي زندگي 
مي كنند كه تقريبا 2۰ ميليون نفر بيشتر از جديدترين 

برآورد اتحاديه اروپاست. 

افزايش ميزان مرگ ومير كودكان 
در افغانستان به خاطر سوءتغذيه

مقامات افغانستان اعالم كردند ميزان مرگ ومير كودكان 
دچار سوءتغذيه در اين كشور در بحبوحه كمبود شديد 
تجهيزات دارويي و پزشكي، طي ماه هاي اخير افزايش 
 يافته است. مقامات بيمارستان كودكان اينديرا گاندي 
اعالم كردند تعداد كودكان دچار سوءتغذيه ۵۰درصد 
افزايش  يافته است. رييس اين بيمارستان نسبت  به تعليق 
كمك ها به بخش بهداشتي افغانستان ابراز نگراني كرده 
است. وي گفت: »تعداد بيماران ما نسبت  به هفته هاي 
گذشته افزايش  يافته است. ما با تعداد قابل توجهي بيمار 
مواجه هس��تيم و فقط مي توانيم بيماران اورژانسي را 
قبول كنيم و مجبوريم بقيه را رد كنيم.« خشكسالي، 
جنگ، همه گيري كرونا و بحران اقتصادي در افغانستان 
بيش  از نيمي از جمعيت اين كشور را با گرسنگي شديد 
مواجه كرده است. گزارش مربوط به امنيت غذايي در 
افغانستان نشان مي دهد بيش  از نيمي از مردم اين كشور 
با ناامني غذايي شديد سطح ۳ يا ۴ يعني سطح اضطراري 
مواجه هستند و نياز به يك پاسخ بين المللي فوري براي 

جلوگيري از بروز يك فاجعه انساني وجود دارد.

سوييس بهترين كشور جهان
از نظر اقامت سرمايه گذاري

در بي��ن كش��ورهايي ك��ه مطلوبي��ت باالي��ي براي 
سرمايه گذاران خارجي دارند، نام سوييس و انگليس نيز 
ديده مي شود. موسسه  اي ام سي اقدام به معرفي بهترين 
كشورهاي جهان در سال 2۰2۱ كرد كه با هدف جذب 
سرمايه خارجي، به سرمايه گذاران اقامت مي دهند. اخيرا 
رقابت كشورها بر سر جذب سرمايه خارجي از طريق 
اقامت در سال هاي اخير به ميزان قابل توجهي افزايش 
يافته و حتي اقتصادهاي بزرگ نيز به جمع اين كشورها 
پيوسته اند. اتريش، قبرس و مالت در رتبه هاي سوم تا 

پنجم قرار دارند.

توافق نزديك است؟
 توانايي هسته اي را عملياتي كند. كمالوند در عين حال 
اعالم كرد ايران به دنبال ساخت سالح هسته اي نيست و 
در راستاي دكترين خود براي تامين انرژي مورد نيازش 
عمل خواهد كرد. به نظر مي رسد ايران قصد دارد به طرف 
مقابل اين پيام را ارسال كند كه دانش هسته اي خود را تا 
سطح بااليي ارتقا داده و برگ برنده هاي فراواني دارد. اما 
در عين حال با توجه به حساسيت هاي بين المللي تاكيد 
كرده كه به هيچ وجه به دنبال ساخت سالح هسته اي 
نيست.اين رويكرد هوشمندانه اي است كه تصميم سازان 
كشور در شرايط فعلي از آن بهره مي برند. از يك طرف 
برگ بنده خود را براي كسب دستاوردهاي افزونتر رو 
مي كنند و از سوي ديگر مراقب حساسيت هاي جهاني 
نيز هستند. بايد توجه داشت كه اگر ايران نتواند اعتماد 
جهانيان را در خصوص رويكرد صلح آميز هسته اي خود 
جلب كند، با واكنش شوراي امنيت سازمان ملل مواجه 
مي ش��ود. بنابراين اين راهبرد را مي توان هوشمندانه 
تفسير كرد. معتقدم اين رويكرد ايران، مشكلي در مسير 
مذاكرات ايجاد نخواهد كرد. چرا كه طرف هاي مقابل 
آگاهند كه ايران پيش��رفت هاي فراوان��ي را در دانش 
هسته اي كس��ب كرده است. در نقطه مقابل، اگر ايران 
هيچ پيشرفتي در حوزه هسته اي نداشت، طرف مقابل 
عالقه اي به مذاكرات و توافق از خود نشان نمي داد.اين 
سياستي مطالعه شده است كه كمالوندي در قالب مجري 
آن را عملياتي كرده است. تصميم سازان پرونده هسته اي 
با هوشمندي اين رويكرد را در پيش گرفته اند تا طرف 

مقابل را وادار به انعقاد يك توافق پايدار با ايران سازند.

چهارشنبه
نشست مشترك مجلس و دولت

سخنگوي هيات رييسه مجلس در حاشيه نشست علني 
روز يكشنبه مجلس به خبرنگاران با اشاره به برنامه هايي 
كه به مناسبت ۱۰ آذر، روز مجلس تدارك ديده شده، 
گفت: »قرار است نشست خبري رييس مجلس شوراي 
اسالمي براي تشريح عملكرد مجلس يازدهم برگزار شود 
و رييس مجلس در اين نشست به سواالت خبرنگاران 
پاس��خ خواهد داد.« به گزارش خبرگزاري برنا، س��يد 
نظام الدين موس��وي ادامه داد: »با توجه به بزرگداشت 
مجلس و مطالبه مردم از نماين��دگان، مجلس دراين 
هفته دو جلسه مهم دارد كه جلسه نخست آن امروز با 
حضور نمايندگان با قوه قضاييه برگزار شد.« او با اشاره به 
سخنراني روساي قواي مقننه و قضاييه در اين نشست، 
از فرصتي كه براي نطق روساي كميسيون هاي حقوقي و 
قضايي، اصل ۹۰ قانون اساسي، اقتصادي و جهش و رونق 
توليد در نظر گرفته شده سخن گفت. موسوي همچنين 
گفت: »روز چهارشنبه نيز جلسه هماهنگي بين دولت 
و مجلس نيز در صحن علني مجلس برگزار خواهد شد 
و رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت در اين نشست 
حاضر شده تا مطالبات مردم از زبان نمايندگان مردم 

بيان شود.«

نبود نقدينگي بازار 
را نزولي مي كند

 بازار سهام كه از سال گذشته تاكنون روند نزولي را طي 
كرده با شرايط وخيمي روبرو مي شود. تفاوت چنداني در 
نحوه سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه، بانك و بدهي 
وجود ندارد. افرادي كه اوراق خريداري مي كنند، تحليلي 
بر سودآوري آن دارند. در هفته هاي گذشته دولت حدود 
۱۰ همت )هزار ميليارد تومان( اوراق منتشر كرده است 
اما با توجه به ارزش بازارها و ش��دت تورم باوجود تمام 
اجبارهاي��ي كه براي بخش عم��ده اي از خريداران آن 
وجود دارد، بازهم تمايل چنداني به آن نشان داده نشد. 
اكن��ون حدود ۷.۵ همت اوراق فروخته ش��ده و با تمام 
اقدامات دس��توري بازهم دولت به نتيجه مدنظر خود 
دست پيدا نكرده است اما بازار سرمايه ظرفيت بسياري 
براي تأمين مالي دارد و اگر دولت خواهان ايجاد مسيري 
صحيح و بدون آسيب به ديگر بازارهاست بايد رفتاري 
معقول و مطابق اصول انجام دهند. با تصميم گيري هاي 
شتاب زده و بدون تحليل تنها ريسك سرمايه گذاران و 

ترس سهامداران را افزايش مي دهند.

آينده فضاي مجازي تحت 
تسخير هوش مصنوعي است

ديگر محصول مهم و اثرگذار هوش مصنوعي در بستر 
فضاي مجازي، فناوري هاي پايه هوش مصنوعي مانند 
يادگيري عميق، يادگيري تقويتي، فهم و توليد زبان و 
گفت وگو و پردازش تصوير و ويديو است كه استفاده از 
آنها در محصوالت فضاي مج��ازي، باعث ايجاد تجربه 
كاربري هوشمند براي كاربران خواهد شد. شركت هاي 
بزرگ بين المللي مانند گ��وگل و آمازون خدمات پايه 
هوش مصنوعي را بر بستر ابري در اختيار كسب  و كارها 
و استارت آپ ها قرار مي دهند. البته به علت تحريم هاي 
ظالمانه امريكا عليه مردم كشورمان، كسب  و كارهاي 
داخلي از استفاده اين خدمات محرومند. بنابراين نياز است 
چندين سرويس بومي در كشور در اين زمينه راه اندازي 
بشود. در يكي، دو سال اخير با سرمايه گذاري چند كسب 
 و كار خصوصي و با حمايت هاي معاونت علمي و فناوري 
چند خدمت ابري هوش مصنوعي در كشور شروع به كار 
كردند و باعث ايجاد اميد در زيس��ت بوم فضاي مجازي 
شدند. البته اين خدمات هنوز به علل متعدد در بازار فراگير 
نشده اند و به فرهنگسازي و به سرمايه گذاري بيشتر براي 
فراگيري آن نياز دارند. محصوالت فراگير و خدمات ابري 
هوش مصنوعي در بستر فضاي مجازي به زودي تبديل 
به پاشنه آشيل كشور خواهند ش��د و الزم است وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات كه متولي اصلي اجراي شبكه 
ملي اطالعات است، بيش از پيش به اين موضوع توجه 

كرده و اقدامات جدي ملموسي انجام بدهد.

رييس جمهور در سخنراني خود  در اجالس اكو مطرح كرد

اولويت  ايران همكاري و مشاركت اقتصادي با همسايگان

رونمايي از دستاورد ديپلماسي منطقه اي دولت سيزدهم 

قرارداد سه جانبه سواپ )انتقال( ساالنه ۱.۵ تا 2 ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان به جمهوري 
آذربايجان از طريق ايران با حضور آيت اهلل سيدابراهيم رييسي و الهام علي اف به امضا رسيد. 
بر اس�اس اين توافق كه در حاشيه اجالس سران اكو در تركمنستان توسط وزراي نفت ايران و 
جمهوري آذربايجان به امضا رسيد، تركمنستان روزانه ۵ تا ۶ ميليون مترمكعب گاز به جمهوري 
آذربايجان مي فروشد. اين گاز از مسير ايران به جمهوري آذربايجان ترانزيت )سواپ( خواهد 
شد. ايران گاز مصرفي مورد نياز خود در پنج استان كشور را از حق انتقال اين گاز برداشت خواهد 

كرد. اين قرارداد از اول دي ماه امسال بدون سقف زماني اجرا مي شود.
اين قرارداد سه جانبه عالوه بر مزاياي اقتصادي، باعث تقويت مناسبات و همكاري هاي منطقه اي 
خواهد شد. بر اساس قرارداد سواپ، ايران در مرز تركمنستان گاز صادراتي از اين كشور را تحويل 
گرفته و ما به ازاي آن را در مرز جمه�وري آذربايجان تحويل مي دهد. اين قرارداد بزرگ گازي 
ميان ايران تركمنستان و آذربايجان، در فاصله ۴ ماه از روي كار آمدن دولت سيزدهم، اتفاقي 
مهم در عرصه اقتصادي-سياسي محسوب مي ش�ود كه مي تواند منافع مهم و تاثيرگذاري را 
براي ايران در س�ايه همكاري هاي منطقه اي به همراه داشته باشد. بر اساس اين قرارداد ايران 
ضمن بهره برداري از درآمد سواپ گازي، ساالنه بين ۱ و نيم تا 2 ميليارد متر مكعب گاز را از مسير 
سرزميني خود به آذربايجان منتقل خواهد كرد. يكي از دستاوردهاي اين قرارداد، تامين گاز 
استان هاي شمالي كه طي ۸ سال گذشته گهگاه و به دليل اهمال برخي، به يك مشكل اساسي 
تبديل مي ش�د. از س�وي ديگر ورود ايران به يك قرارداد سه جانبه تامين انرژي و قرار گرفتن 
كش�ورمان در مس�ير اس�تراتژيك انتقال گاز مي تواند در آينده ضمن افزايش همكاري هاي 
منطقه اي، از بروز تنش هاي سياسي با همسايگان جلوگيري كند. اين قرارداد سه جانبه پس از 
سال ها تنش گازي ميان ايران و تركمنستان و آذربايجان كه حتي در مواردي به دليل بي تدبيري ها 
به صدور برخي احكام بين المللي منجر شده بود جهشي بلند در ارتقاي جايگاه ايران در امنيت 
انرژي منطقه منجر خواهد شد؛ مساله اي كه دستاوردي مهم براي ديپلماسي اقتصادي دولت 

سيزدهم محسوب مي شود.

توافق ايران، تركمنستان و آذربايجان براي سوآپ ۲ ميليارد مترمكعب گاز



گروه بانك و بيمه | 
بانك مركزي در بخشنامه اي به  شركت هاي صرافي داراي 
مجوز فعاليت شرايط فروش اسكناس ارز به متقاضيان را 
اعالم كرد: بدين  وسيله ضمن تأكيد بر مفاد اطالعيه مورخ 
25 آبان 1400 و همچني��ن م��واد )5(، )6( و )7( قانون 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي )مصوب 3 مهر 97(، به 
اطالع مي رساند به منظور تأمين نيازهاي واقعي اعالم شده 
در سرفصل هاي مصارف خدماتي به شرح پيوست، فروش 
ارز صرفاً در سرفصل هاي مذكور با اخذ مدارك و مستندات 
اعالمي صورت گرفته و در صورت نياز متقاضيان به خريد 
ارز، در مواردي غير از سرفصل هاي مصارف خدماتي احصا 
شده، مراتب از طريق كانون صرافان ايرانيان براي اين بانك 
ارسال ش��ود تا پس از بررس��ي، اقدام الزم صورت پذيرد. 
در ادامه اين بخشنامه آمده است: همه صاحبان مشاغل 
غيرمالي از جمله صرافي ها، مكلف هستند آيين نامه هاي 
اجرايي هيات  وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه 
با تأمين مالي تروريسم را اجرا كنند، همچنين مكلف به 

رعايت موارد زير هستند: 
الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و 
در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و 
هويت نماينده، وكيل و اصيل؛ تبصره: مقررات اين بند 
نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات 

ديگر نيست.
ب - ارايه اطالعات، گزارش ها، اس��ناد و مدارك الزم به 
مركز اطالعات مال��ي در چهارچوب قانون و آيين  نامه 

مصوب هيات  وزيران.
پ - ارايه گزارش معامالت يا عمليات يا شروع به عمليات 
بيش از ميزان مصوب ش��ورا )ش��وراي عالي مقابله و 
پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم( 
يا معامالت و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه 
 گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطالعات 
مالي؛ تبصره: معامالت و عمليات مشكوك شامل هر 
نوع معامله، دريافت ي��ا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا 
الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و 
احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان 

به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير: 
1- معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به 

نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد.
2- كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خالف واقع از سوي 
مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت 

گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3- معامالت يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مش��خص 

شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.
4- معامالت يا عملي��ات مالي كه اقامتگاه قانوني هر يك 
از طرفين در مناطق پرخطر )از نظر پولشويي( واقع شده 

است. فهرست اين مناطق توسط شورا مشخص مي شود.
5- معامالت يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر در آيين 
 نامه اجرايي. هرچند مراجعان، قبل يا حين معامله يا عمليات 
مزبور از انجام آن انصراف داده يا بعد از انجام آن بدون دليل 

منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.

    اعالم نرخ ارز بدون ذكر نام صرافي 
ممنوع شد

همچنين كانون صرافان اي��ران در اطالعيه اي اعالم كرد: 
اعالم و انتشار نرخ ارز بدون ذكر منبع و نام صرافي ممنوع 

است و شركت هاي صرافي داراي مجوز موظف به اعالم نرخ 
ارز هستند. در اطالعيه كانون صرافان خطاب به افراد حقيقي 
و حقوقي فعال در حوزه نشر نرخ ارز، آمده است: نظر به اعالم 
نرخ ارز توسط اشخاص فاقد صالحيت و ايجاد التهاب در بازار 
ارز به منظور سوءاستفاده، بدينوسيله به اطالع همه اشخاص 
حقيقي و حقوقي فعال در حوزه انتشار نرخ ارز مي رساند وفق 
دستورالعمل هاي صادره، شركت هاي صرافي داراي مجوز 
از بانك مركزي موظف به اعالم نرخ ارز در محل صرافي يا 
طرق ديگر هستند. بنابراين اعالم و انتشار نرخ ارز به هر نحو، 
بدون ذكر منبع و نام صرافي از مصاديق نشر اكاذيب به قصد 
اضرار به غير بوده، لذا با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد.

    پشت پرده صف  هاي طوالني خريد دالر 
با اجاره ۲۵۰ تا ۵۵۰ هزار توماني كارت ملي/

سياست تحريك تقاضا جواب مي دهد؟
 در مقاطعي كه بازار ارز متأثر از اخبار سياس��ي و اقتصادي 
روند افزايشي مي گيرد، بانك مركزي با هدف ارسال سيگنال 
ثبات به بازار و نش��ان دادن دس��ت باال در تحوالت ارزي، 
قيمت گذاري ارز در صرافي ملي را هم آهنگ با نرخ رشد ارز 
در بازار آزاد افزايش نمي دهد. از قرار معلوم، تشكيل صف هاي 
خريد ارز در برابر صرافي ها تمامي ندارد. حتي انتشار اخبار 
متعدد درباره اختالف نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي ملي نيز، 
در تغيير رويه موجود كارساز نبوده و پيامدهاي خسارت بار 
آن همچنان ادامه دارد؛ خساراتي كه به تدريج از آنها رونمايي 
خواهد شد! گفتني است، تا پايان هفته گذشته، در ازاي ارايه 
كارت ملي، كارت بانكي و سيم كارت اختصاصي هر ايراني، 
2 هزار ي��ورو يا 2200 دالر در س��ال با نرخ صرافي ملي به 
متقاضي ارز  فروخته مي شد. سياستي كه به محض تشديد 
شكاف بين نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي ملي، تقاضاي خريد 
اسكناس را تحريك مي كرد و بازار خريد و فروش كارت هاي 
ملي را در فضاي حقيقي و مجازي رونق مي بخشيد. در روز 
چهارشنبه هفته گذشته، اجاره كارت ملي به مبلغ 250 تا 
550 هزار تومان بود و بر اساس ميزان شكاف بين نرخ ارز 
آزاد و صرافي ملي در مقطع اجاره كارت ملي تغيير داشته 
است. البته تقاضا براي اجاره كارت هاي ملي افراد ناآگاه 
محدود به تحركات ميداني سوداگران نبوده و تبليغات 
اجاره كارت ملي به فضاي مجازي نيز سرايت داشته كه 

از قرار معلوم با پيگيري متوليان امر محدود شده است.

      واكنش  ها در ازاي اختصاص ارز 
به كد ملي همچنان ادامه  دارد!

بازار سياه فروش اطالعات هويتي، در هفته هاي گذشته 
واكنش كانون صرافان، پليس و حتي دادستان تهران را در 
پي داشته است. كانون صرافان در اطالعيه اي تأكيد دارد: 
»برخي سودجويان در فضاي مجازي و پلتفرم هاي تبليغاتي 
تحت عناويني همچون استخدام كارگر يك روزه صرافي ها 
يا كسب درآمد بدون سرمايه در صرافي، در قبال پرداخت 
مبلغ ناچيز از اطالعات هويتي و مشخصاً كارت ملي مشاراليه 
اقدام به سوءاستفاده مي نمايند.« همچنين اخيراً، رييس 
پليس فتاي پايتخت از شناسايي و دستگيري سرشبكه هاي 
سوءاستفاده از هويت شهروندان در بازار ارز در فضاي مجازي 
خبر داد و اظهار داشت: »اين افراد در قبال پرداخت مبالغ 
ناچيزي از اطالعات هويتي افراد ناآگاه سوءاستفاده كرده، 
با آن ارز دولتي خريداري مي كردند و در كانال و گروه هاي 
تلگرامي، به قيمت آزاد به فروش مي رساندند. آنها با ايجاد 
يك شبكه مجرمانه در سطح استان تهران، نقش مخربي در 
ايجاد التهاب و نوسانات كاذب در بازار ارز ايجاد كرده بودند.«

    خريد ميليون دالري ارز
 با اجاره كارت ملي اشخاص!

اخيراً علي القاصي مهر دادستان تهران نيز طي گزارشي 
در ش��وراي عالي قضايي به خريد و فروش ارز سهميه اي 
اشخاص گريزي زد و با اشاره به تشكيل پرونده اي در اين 
زمينه گفت: »بانك مركزي بابت هر كارت ملي حدود 2 هزار 
دالر ارز واگذار مي كند كه اين اقدام باعث ايجاد بازار سياه 
شده اس��ت. عده اي ارز را دريافت كرده و در قبال آن، رقم 
ناچيزي بابت اجاره كارت ملي به صاحبان كارت هاي ملي 
پرداخت مي نمايند. در اين پرونده 5 متهم كه از طريق كارت 
ملي حدود 3 هزار نفر، چند ميليون دالر ارز از بانك مركزي 
دريافت كرده اند، دستگير شدند.« بانك مركزي نيز اول 
خردادماه سال جاري، در اطالعيه اي به هموطنان توصيه 
اكيد كرد، از اجاره كارت ملي به افراد سودجو، به منظور انجام 
خدمات پولي، بانكي و ارزي جداً خودداري كنند؛ چراكه 

عواقب ناشي از آن برعهده دارنده مدارك هويتي است.

    اما فلسفه ايجاد اين شكاف قيمتي چيست؟
البته تجربه تلخ حراج منابع ارزي در سال 1397 به واسطه 

اختص��اص ارز 4200 توماني براي هم��ه مصارف به ويژه 
سفرهاي خارجي و رايگان تمام شدن تورهاي گردشگري 
)به واس��طه ما به التف��اوت فاحش نرخ ارز دولت��ي و آزاد( 
فراموش شدني نيست. اما شايد بتوان يكي از وجوه مشترك 
فروش ارز صرف ارايه كارت ملي در مقطع كنوني را با تجربه 

دالر دولتي سال 1397، تحريك تقاضا دانست.
بررسي ها نش��ان مي دهد، در مقاطعي كه بازار ارز متأثر از 
اخبار سياس��ي و اقتصادي شكل دهنده انتظارات منفي، 
روند افزايش��ي پيدا مي كند، بانك مركزي با هدف ارسال 
س��يگنال ثبات و آرامش به بازار و نيز نش��ان دادن دست 
ب��اال در مديريت بازار ارز، قيمت گذاري ارز در صرافي ملي 
را هم آهنگ با نرخ رش��د ارز در بازار آزاد افزايش نمي دهد. 
سياستي كه برخي كارشناسان معتقدند، موجب ايجاد 
شكاف بين نرخ ارز آزاد و صرافي ملي شده و به واسطه فروش 
ارز تنها با در دس��ت داشتن كارت ملي، تقاضا براي خريد 
انواع ارزهاي خارجي از صرافان تحت نظارت بانك مركزي 
را دوچندان مي كند. مرور پيامدهاي فروش اسكناس ارزي 
به شيوه مرسوم حاكي است، مضاف بر تشديد نگراني مردم 
و فعاالن اقتصادي از آينده اقتصادي كش��ور در پي انتشار 
تصاوير هجوم به صرافي ها، عمق گرفتن بازار اجاره مدارك 
هويتي، چالش هاي حقوقي و قضايي براي هموطنان ناآگاه 
در پي داشته است. همچنين، صاحبان سرمايه هاي خرد 
كه ديگر توان سرمايه گذاري و خريد كاالهاي سرمايه اي 
نظير خودروهاي رده پايين بازار را هم ندارند، به واس��طه 
يارانه ارزي، به حبس كاغ��ذ دالر و يورو به عنوان دارايي با 
نقدشوندگي باال روي مي آورند. در همين رابطه، پيش تر 
يك مقام بانك مرك��زي در گفت وگويي درباره علت عدم 
برخورد بانك مركزي با افرادي كه اقدام به سوءاستفاده از 
ارز سهميه اي مي كنند، گفت: نظارت بر اجاره كارت هاي 
ملي بر عهده بانك مركزي نيست. نهادهاي امنيتي بايد 
آنها را شناسايي كرده و با آنها برخورد كنند. فارغ از ضرورت 
نظارت دستگاه هاي نظارتي بر تحوالت ارزي كشور، بعيد 
به نظر مي رسد، وضع سياست هاي محرك تقاضا در بازار ارز 
با اقدامات امنيتي قابل مداوا باشد. مساله اي كه عزم جدي 
بانك مركزي براي اختصاص ارز به متقاضيان واقعي ارز را 
مي طلبد و اهميت توجه دولت م��ردان به خاتمه دادن به 
اظهارات و سياست هاي افزايش دهنده انتظارات تورمي را 
خاطرنشان مي كند. در همين رابطه، پيش تر محمود بهمني 
رييس كل اسبق بانك مركزي نيز با اشاره به ضرورت صيانت 
از منابع ارزي و انتقاد از سياست فروش ارز با كارت ملي به 
كليه هموطنان، بر تأمين ارز صرفًا براي متقاضيان واقعي 
ارز آن هم در شرايط تحريمي و محدوديت منابع ارزي در 
دس��ترس تأكيد كرد. گفتني اس��ت، در روزهاي اخير، 
ورود قيمت دالر در بازار آزاد به كانال 29 هزار توماني و 
حبس قيمت دالر روي تابلوي صرافي ملي در محدوده 
27 هزار توماني، موجي از اخبار مبني بر هجوم به بازار 
ارز را در اذهان عمومي منعكس كرد كه اس��تمرار اين 
وضعيت عالوه بر تشديد انتظارات تورمي و شكل گيري 
انگاره شوك قريب الوقوع ارزي، تالطم در بازارهاي دارايي 
نظير خودرو و مسكن را نيز به دنبال خواهد داشت. البته 
بانك مركزي به تدريج درصدد وضع قوانين و مقررات 
جديدي در حوزه فروش اسكناس ارزهاي خارجي است 
تا تنها متقاضيان واقعي به بازار ارز و صرافي هاي تحت 
نظارت بانك مركزي مراجعه داشته باشند كه روز گذشته 

بخشنامه جديدي در همين ارتباط ابالغ شد.
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عقبگرد دالر به كانال ۲۶ هزار تومان
در صرافي هاي بانكي

كاهش قيمت دالر آزاد
به كانال ۲7 هزار تومان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكش��نبه 7 آذر 1400، تحت تاثير انتشار اخبار 
ش��روع مذاكرات هس��ته اي از 8 آذر 1400، قيمت 
ارز كاه��ش و طال كاهش يافته و برخي رس��انه ها و 
خبرگزاري ها، قيمت دالر را 27 هزار و 931 تومان، 
قيمت يورو 31 هزار و 647 تومان، پوند انگليس 39 
هزار و 12 تومان و درهم امارات را 7 هزار و 612 تومان 
اعالم كرده اند. سكه نيز 12 ميليون و 570 هزار تومان 
گزارش شده است. نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي 
يكشنبه، هفتم آذرماه با 556 تومان كاهش نسبت 
به روز گذشته به 26 هزار و 462 تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با 707 تومان 
افزايش، برابر با 30 ه��زار و 703 تومان بود. قيمت 
خريد ه��ر دالر 25 ه��زار و 938 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 30 هزار و 95 تومان اعالم شد. عالوه بر 
اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 هزار 
و 822 تومان و نرخ ف��روش آن 27 هزار و 66 تومان 
بود. نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 363 تومان 
و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 639 تومان اعالم شد. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت روز يكشنبه، 
حواله يورو به قيمت 26 هزار و 580 تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي 23 هزار و 480 تومان معامله شد. 
قيمت دالر در هفته هاي گذشته در كانال 27 هزار 
تومان نوسان داشته است اما از روز گذشته قيمت ها 
نزولي بود و به كانال 26 هزار تومان عقبگرد داشت.  
در بازار آزاد قيمت طالي 18 عيار هر گرم يك ميليون 
و 254 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 12 ميلي��ون و 570 هزار تومان و قيمت دالر 
27 هزار و 931تومان است.قيمت سكه )يكشنبه، 
هفتم آذرماه( در بازار تهران با 30 هزار تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به رقم 12 ميليون و 570 هزار 
تومان رسيد. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم به 
قيمت 12 ميليون و 350 هزار تومان معامله ش��د. 
نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 500 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 750 هزار تومان و سكه يك گرمي 
2 ميليون و 300 هزار توم��ان قيمت خورد.در بازار 
طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 
و 256 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز 
پنج ميليون و 444 هزار تومان شد. همچنين قيمت 
اونس جهاني طال با توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني 
نسبت به روز گذشته تغييري نداشت و با همان بهاي 
يك هزار و 792 دالر و 50 س��نت ارزش گذاري شد. 
عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
26 هزار و 715 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 26 
هزار و 186 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل 30 هزار و 804تومان و قيمت خريد 

يورو نيز 30 هزار و 194 تومان اعالم شده است.

    كاهش نرخ دالر و يورو
 در معامالت بازار متشكل ارزي

مدير ارتباطات بازار متش��كل ارزي از كاهش 2.27 
ن��رخ دالر و 3.03 درصدي قيمت يورو در معامالت 
)ششم آذر( اين بازار نسبت به روز معامالتي قبل خبر 
داد. »مهدي گوهررستمي« اظهار داشت: معامالت 
اس��كناس دالر با قيمت 27 هزار و 759 تومان كار 
خود را شروع كرد و در پايان ساعت معامالت به نرخ 
26 هزار و 481 تومان رسيد كه اين ارقام معامالتي، 
نرخ ميانگين روزانه 27 ه��زار و 139 تومان به ازاي 
هر دالر را نشان مي دهد. وي افزود: در معامالت بازار 
متشكل ارز ايران، نماد معامالتي يورو با نرخ 31 هزار 
و 765 تومان كار خود را شروع كرد و در پايان ساعت 
معامالت نرخ اين واحد پولي به رقم 30 هزار و 300 
تومان رس��يد؛ به اين ترتيب ميانگين وزني قيمت 
يورو در معامالت، نرخ 30 هزار و 743 تومان را ثبت 
كرد. گوهررس��تمي افزود: حجم معامالت دالر در 
بازار متش��كل ارز ايران در روز شنبه، ششم آذر، سه 
ميليون و 812 هزار و 700 دالر و حجم معامالت در 
نماد معامالتي يورو 280 هزار و 400 يورو بود.  به گفته 
وي، دالر در پايين ترين نرخ خود با رقم 26 هزار و 430 
تومان و در باالترين نرخ با رقم 27 هزار و 759 تومان 
معامله شد. همچنين هر يورو در پايين ترين نرخ خود 
به قيمت 30 هزار و 300 تومان و در باالترين نرخ به 

قيمت 31 هزار و 765 تومان معامله شد.

    تداوم كاهش پلكاني نرخ دالر و يورو
در بازار ارز

جديدترين نرخ ها از بازار ارز نش��ان مي دهد كه در 
صرافي هاي بانكي نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو 
با كاهش همراه اس��ت. تحوالت )يكش��نبه هفتم 
آذرم��اه 1400( در بازار ارز نش��ان مي دهد پس از 
اعالم بخشنامه بانك مركزي در راستاي ساماندهي 
بازار ارز، شاخص ارزي با افت معناداري همراه شده 
اس��ت. به گونه اي كه نرخ دالر كه هفته گذشته در 
كانال 27 هزار تومان در نوسان بود، حاال يك كانال 
عقب نش��يني كرده و در كانال 26 هزار تومان جاي 
گرفته است. اين در شرايطي است كه بانك مركزي 
در بخش��نامه اخير خود، بر ت��داوم روند تخصيص 
ارز به صورت اسكناس با مصارف خدماتي 25 گانه 
در صرافي هاي سراسر كش��ور تاكيد داشته است. 
ميانگين موزون نرخ خريد هر اسكناس دالر امريكا از 
مردم در بازار ارز به رقم 25938 تومان رسيده است، 
در مقابل ميانگين موزون نرخ فروش هر اسكناس 
دالر امري��كا در بازار ارز نيز ب��ا كاهش 354 توماني 
نس��بت به روز قبل، به رقم 26462 تومان رسيده 
است. اين در حالي است ميانگين موزون نرخ خريد 
هر اس��كناس يورو از مردم 30095 تومان تعيين 
شده است و در مقابل، ميانگين موزون نرخ فروش 
هر اسكناس يورو به متقاضي دريافت ارز در بازار، به 
رقم 30703 تومان رس��يده است كه نسبت به نرخ 

پاياني روز شنبه، 303 تومان ارزان تر شده است.

جزييات جديد فروش نقدي ارز در صرافي ها و عرضه با ارايه مدارك و مستندات

پشت پرده صف  هاي طوالني خريد دالر با اجاره ۲۵۰ تا ۵۵۰  هزار توماني كارت ملي

اعالم نرخ ارز بدون ذكر نام صرافي ممنوع شد

ضرورت تغيير ساختار اسكودا و اثر آن بر فعاليت وكال
با افزايش كانون هاي استاني وكال 
و جدا شدن آنها از كانون مركز، 
برخي معمرين به ويژه مرحوم 
استاد كشاورز براي قطع نشدن 
رابطه كانون ه��ا، حفظ اتحاد و 
هماهنگي ميان آنه��ا و ديدار 
همكاران و هم دوره ها اسكودا را 
بنا نهادند.  به مرور زمان اسكودا نه 
تنها نماد اتحاد و هماهنگي نبود 
كه موجب انشقاق و اختالفات بسياري شد كه اوج آن در دوره 
قبل، قرين با استعفاي رياست وقت اسكودا و مسائل انتخاب 
رييس ميان دوره بود كه پس از چندين بار اخذ مجوز و لغو 
آن نهايتا جلسه مجمع در تهران با حمايت رييس كانون مركز 
تشكيل و رييس جديد اسكودا انتخاب شد. عده اي با انتقاد 
به نحوه انتخابات و عدم دعوت رسمي و اعالم نشاني محل 
جلسه، آن را قانون شكني و كودتا ناميدند و در مشروعيت 
سمت و عملكرد رييس جديد ترديد نمودند، طرف مقابل هم 
مخالفان را به كارشكني و عدم قبول شكست متهم كردند!  
بدتر از وضعيت انتخابات و اختالفات آشكار و نهان، فقدان 
خروجي جلسات مجمع اسكوداست كه با وجود اجتماع و 
اتالف وقت حدود ١٥٠ عضو اصلي هيات مديره كانونهاي 
استاني و چندين نفر هيات همراهشان! طي حداقل دو روز و 
صرف هزينه هاي گزاف از جيب وكاليي كه اكثرا دغدغه كار 
و معيشت دارند، بدون اتخاذ تصميم جدي، گره گشا و مفيد 
به حال وكال و كانون به بيانيه اي كه چيزي جز جمله سازي 
و شعار در مورد استقالل كانون وكال نيست، اكتفا مي شود و 
عمال جلسات مجمع بدون هيچ ارمغاني براي كانون و وكال 
با ديد و بازديد دوس��تان و همكاران و عكس هاي فردي و 
دسته جمعي با تفاخر اعضاي هيات مديره، همراهان شان 
و امارت هتلها به پايان مي رسد. به عنوان مثال در اجالس 
قبل در اصفهان آنقدر كه عكس و وصف از در و ديوار هتل 
مجلل شاه عباس ديديم و شنيديم در مورد مصائب و مسائل 
صنفي نشنيديم! حتي تصميم در مورد سقف مالي مجاز 
براي قبول وكالت كاراموزان هم مسكوت ماند و به اجالس 

بوشهر احاله شد، در حالي كه نهاد موازي ماه ها قبل تكليف 
كاراموزانش را روشن كرده بود! در اجالس اخيرهم خروجي 
جلسات مجمع چيزي جزهمان عكس ها، اختتاميه آنچناني 
و نا اميد كننده تر از همه گام اول و بي سر و صدا براي پذيرش 
آيين نامه ناقض استقالل كانون وكال نبود! اسكودا به تبعيت از 
آيين نامه مزبور، دو ماه مانده به آزمون وكالت دو درس متون 
فقه و حقوق اساسي را به مواد امتحاني اضافه نمود و حداقل 
سن براي ش��ركت در آزمون وكالت را ٢٤ سال اعالم كرد! 
اين بار وضعيت آنقدر اسف بار بود كه حتي وجدانهاي بيدار 
برخي از اعضا هيات مديره و فعاالن صنفي هم تاب نياورد 
و از اين وضعيت و اين همه انفعال و بي عملي و تراش��يدن 
هزينه بي نتيجه براي صنف و اقدامات ناصواب گاليه نمودند. 
فقدان ش��فافيت و عدم ارايه گزارش در خصوص درآمدها 
و مخارج اس��كودا به وكال يكي از انتقادات وارد بر اسكودا و 
البته كانونهاست كه در يك نهاد مدني مدعي دموكراسي 
و شفافيت غير قابل توجيه است. اسفناك تر از همه اينكه 
مديران اسكودا تصميماتي اتخاذ مي كنند و اقداماتي انجام 
مي دهند كه در سرنوش��ت وكال تعيين كننده است اما به 
وكال پاسخگو نيستند! بارها صراحتا گفته اند مديران اسكودا 
منتخب هيات مديره هاي استاني هستند و تنها با آنها مرتبط 
بوده و پاسخگوي آنها هستند. طرفه آنكه هيات مديره كانونها 
هم كاستي ها و عدم حصول نتايج مطلوب صنف را به اسكودا 
حواله مي دهند و از زير بار مسووليت شانه خالي مي كنند، 
در حالي كه قانونا ايشان مسوول هستند و اسكودا تنها يك 
تاسيس توافقي است. به عنوان مثال متن پيشنهادي ايين 
نامه ضد وكيل و ناقض اس��تقالل كانون وكال در اس��كودا 
تنظيم شد و قوه قضاييه تنها چند مورد محدود كه بيشتر 
مسائل امنيتي هستند را -البته به غلط - به آن الحاق نمود 
ولي عمده محدوديتها و تضييقات عليه وكال و كارآموزان از 
افزايش دروس امتحاني و شرط سني ٢٤سال براي آزمون 
وكالت گرفته تا تكاليف سنگين و غير ضروري كارآموزان 
و منع ٨ ماهه آنها از وكالت، افزايش تخلفات انتظامي وكال 
كه حتي تاخير در اقساط وام را تخلف دانسته! و اينكه وكال 
تنها دو بار ميوانند پروانه را توديع نمايند، كه خداي ناكرده 

كانون و صندوق حمايت از پرداختي هايشان محروم نشوند، 
عمدتا دست پخت اقدامات قيم مآبانه اسكوداست كه حتي 
حاضر نشد پيش نويس متن پيشنهاديش را در معرض افكار 
عمومي وكال قرار دهد و راي و نظر آنها را بخواهد و هنوز هم 
از انتشار آن امتناع مي ورزد و قاطبه همكاران نميدانند كدام 
قسمت از آن پيشنهاد اسكودا بوده و كدام قسمت توسط 
قوه قضاييه الحاق گرديده است. جالبتر آنكه اسكودا از موارد 
پيشنهادي خودش هم برائت ميجويد و بعضا وعده پيگيري 
و مذاكره براي حذف آنها را مي دهد! پيشنهاد دهندگان آيين 
نامه بدون دورانديشي و ساده انگارانه مقرر نموده اند آزمون 
وكالت ميبايست انحصارا توسط سازمان سنجش انجام شود، 
در حالي كه سازمان سنجش يك ارگان دولتي و منطقا تابع 
منويات دولت ميباشد كه ممكن است مطابق نظر كانون و 
در راستاي استقالل آن عمل نكند. كما اينكه حسب دستور 
اخير مقامات قوه قضاييه، حاضر نيست آزمون را بدون رعايت 
آيين نامه اخيرالتصويب اجرا نمايد. به همين جهت اسكودا در 
اجالس بوشهر، راحت ترين راه حل يعني تمكين را تصويب 
نمود كه آغازي بي سر و صدا بر نقض استقالل كانون هاي 
وكالست. اسكودا درمورد انتقادات از جمله در مورد ضعف 
نگارش نامه هاي رسمي اش و اينكه چرا بعد از تصويب و تاييد 
طرح تسهيل توسط شوراي نگهبان، به قم و ديدار علماي 
ذي نفوذ رفتند نه قبل از آن، نه تنها پاسخگو نبود كه توجهي 
بدان نكرد و رويه نادرست خود را ادامه داد!  بنابراين اگر چه 
ترديدي در لزوم و ضرورت وجود اتحاديه سراسري كانونهاي 
وكالي استاني )اسكودا( نيست، اما بدليل ايرادات و اشكاالت 

جديش، چاره اي جز اصالح ساختار آن نيست.
پيشنهاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكالت شامل 

موارد زير است: 
1 -انتخابات هيات رييس��ه، رقابت ها و حواش��ي آن 
حذف و رييس و نواب رييس كانون وكالي مركز به طور 
اتوماتيك رييس و نواب رييس اسكودا شوند و رييس 
دو يا سه كانون استاني به ترتيب الفبا بازرس و خزانه دار 
اسكودا باش��ند. در اين صورت با حذف انتخابات، ديگر 
شاهد اختالفات، شكاف ها، حواشي وتوالي فاسد ناشي 

از آن نخواهيم بود. بدين ترتيب سكان رهبري كانون ها 
و وكال ب��ه رييس كانون مركز )به عن��وان كانون مادر 
و پرجمعيت ترين كانون( كه بيش��ترين راي را ميان 
وكال دارد، شأن دادستان كل كشور را داراست، اساسا 
مسووليت قانوني حفظ كيان كانون و اداره آن را بعهده 
دارد و علي القاعده مي بايس��ت به عنوان نماد وكال در 
نوك هرم تقابل يا تعامل با قوا و حاكميت باشد سپرده 
مي ش��ود و متناسب با مس��ووليتش، اختيار خواهد 
داشت. ضمن اينكه بواسطه انتخاب توسط وكال ملزم 
به پاسخگويي هم ميباشد. مضاف بر اينكه از دوئيت در 
اداره امور كالن كانون ها اجتناب مي شود كه از قديم 

گفته اند دو حاكم در يك ملك نمي گنجد!
٢-جلسات اسكودا تنها ميان روساي كانون ها يا جانشين 
ايشان حداقل ماهي يك بار و ترجيحا به صورت مجازي 
برگزار ش��ود. با اي��ن روش اوال اجالس هاي پرهزينه، 
وقت گير و بي فايده حذف مي شوند. روساي كانون ها 
مستقيما مس��وول تصميم گيري هايش��ان خواهند 
بود و بايد پاس��خگو باشند. از آنجا كه ١٥٠ نفر در چند 
ساعت نمي توانند مسائل را بررسي و اظهارنظر نمايند 
با تقليل تعداد اعضا به نهايتا ٣٠ رييس كانون كيفيت و 
خروجي جلسات بهبود مي يابد. همچنين مي توان تعداد 
جلسات را افزايش داد و در خصوص مسائل و مباحث، 
با اخذ نظر مشورتي از كميسيو ن هاي تخصصي از قبيل 
آزمون، كارآموزي، انتظامي و غيره بهتر تعاطي افكار و 
تصميم گيري نمود.  اين پيشنهادها با نقدها و پيشنهادات 
همكاران ارجمند منجر به نتاي��ج پخته تر و كارآمدتر 
چه بس��ا متفاوت با طرح اوليه خواهد شد! صرف نظر از 
اين مساله بديهي، ش��ايد مانع اين قبيل پيشنهادات 
محروم شدن عده اي از حضور در جلسات، كسب سمت 
و عناوين، تاثير گذاري مستقيم در نتيجه تصميمات 
اس��كودا و از همه مهم تر سفرها و عكس هاي يادگاري 
و تماسهاي كانديداهاي هيات رييسه و خواهش و تمنا 
براي اخذ راي باش��د كه شأن همكاران گرانقدر و اعضا 

محترم هيات مديره كانون ها اجل از اين مسائل است!

يادداشت

فرشيد فارساني
وكيل پايه يك 

دادگستري و حقوقدان

عملكرد ارزي دولت و بانك مركزي 
در انتظار كنترل تورم

دولت و بان��ك مركزي تا به 
اينجا در حوزه ارز كار مهمي 
را رقم زده اند، ولي اصل قضيه 
كنترل تورم است و بايد بسيار 
زياد م��ورد توجه قرار گيرد. 
هيچ ش��كي وجود ندارد كه 
فش��ار براي اينك��ه ريال به 
نس��بت دالر باال رود، بسيار 
زياد است و دليل آن هم تورم 
بسيار وحشتناكي است كه كل كشور را دچار دردسر 
كرده اس��ت. وقتي تورم 40 يا 50 درصدي وجود دارد، 
مهار نرخ ارز بسيار سخت خواهد بود و كار بانك مركزي و 
دولت دراين رابطه خيلي دشوار به نظر مي رسد و تا زماني 
كه تورم پايين آورده نشود، اين فشار و سختي كار پابرجا 
خواهد ماند زيرا معناي آن اين است كه براي حفظ نرخ 
در همين حدود بايد به طور مدام ارز پمپاژ شود و فشار 
براي افزايش بيشتر هم وجود دارد. يك عامل اصلي اين 
تالطم و يك حالت اضطراب يا نگراني نسبت به نرخ ارز 
عمدتا حاصل از نرخ تورم موجود در كشور است و چنانچه 
دولت در كنترل اين مساله موفق شود، كار آسانتري براي 
مهار ارز و ثبات بخش��يدن آن به دنبال خواهد داشت. 
اصل قضيه بحث مهار تورم است كه عامل اصلي آن هم 
كسري بودجه دولت محسوب مي شود زيرا مدام مجبور 
خواهد بود كه به چاپ پول يا استقراض متوسل شود يا 
روش هاي ديگر كه تمام آنها به درجات مختلف بر شدت 
تورم مي افزايد، رو آورد. بنابراين چالش اصلي دولت نرخ 
ارز نيست، چالش اصلي مهار تورم و كاهش آن است كه 
چنانچه دولت موفق شود آن را پايين آورد و به سرانجام 
برساند يعني تك رقمي كند، شاهكاري را به ثبت رسانده 
زيرا يك كار اساسي انجام داده است. كار صورت گرفته در 
همين حد و اندازه هم مثبت ارزيابي مي شود، ولي بايد 
از حركت هاي مقطعي فاصله گرفت زيرا مشكل در اين 
قسمت است كه فشاري براي باال بردن نرخ ارز در پشت 
صحنه وجود دارد و عامل اصلي آن همان تورم موجود 
است كه در صورت مديريت تقاضا فروكش خواهد كرد 
و كار دولت آسان تر مي شود. دولت و بانك مركزي هم 
تا به اينجا كار مهمي را رقم زده اس��ت، ولي اصل قضيه 

همانطور كه توضيح دادم در كنترل تورم است.

شاهين شايان آراني
كارشناس پولي و ارزي

ارايه گزارش سال ۱۳۹۹ بدهي ها
و مطالبات دولت به رييس جمهور

خزانه داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي، با انتشار 
اطالعي��ه اي از ارايه گ��زارش س��ال 1399 بدهي ها و 
مطالبات دولت به رييس جمهور خبر داد. اين گزارش 
پس از ارايه به رييس جمه��ور، به همراه اليحه بودجه 
سال 1401 كل كشور به مجلس شوراي اسالمي ارسال 
مي ش��ود. متن كامل اطالعيه خزانه داري كل كشور 
به اين شرح اس��ت:  در اجراي حكم بند )پ( ماده )1( 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه مورخ 
1394/5/17 هيات وزيران، گزارش س��االنه بدهي ها 
و مطالبات دولت براي س��ال 1399، به منظور ارايه به 
مجلس شوراي اس��المي به همراه اليحه بودجه سال 
1401 كل كش��ور، در خزانه داري كل كش��ور )مركز 
مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت( تهيه 
و ب��ا امضاي وزير محترم امور اقتص��ادي و دارايي براي 
رييس جمهور محترم ارسال ش��د. در اجراي تكاليف 
قانوني ماده )1( قانون ياد ش��ده از آبان ماه سال 1394 
تاكنون بالغ بر بيس��ت و نه )29( فق��ره گزارش جامع 
بدهي ها و مطالبات دولت و شركت هاي دولتي حسب 
مورد در مقاطع سه ماهه )فصلي( و ساالنه توسط مركز 
مديريت بدهي هاي عمومي و رواب��ط مالي دولت و با 
همكاري ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها تهيه 
و براي ارسال به مراجع قانوني ذيربط براي رييس جمهور 
محترم ارسال شده است. اين گزارش ششمين گزارش 
س��االنه در اجراي حك��م بند )پ( م�����اده مذكور 
مي باشد و همچنين در اجراي بند )ب( همان ماده 23 
فقره گزارش فصلي نيز در مقاطع سه ماهه تهيه و ارسال 
شده است. ش��ايان ذكر است از سال 1395 تاكنون در 
اجراي بخش��نامه مورخ 1395/7/26خزانه داري كل 
كش��ور بيش از 500 ر 141 فق���ره گ��زارش از بيش 
از 500ر3 نقطه گزارشگري )دستگاه هاي اجرايي( به 
صورت الكترونيكي از طريق سامانه مديريت اطالعات 
بدهي ها و مطالبات دولت )سماد( دريافت گرديده كه 
مبناي تهيه گزارش هاي جامع فصلي و ساالنه بوده است.

رشد نرخ سود
در بازار بين بانكي به ۲۱ درصد

جدول تغييرات هفتگي نرخ س��ود بين بانكي نشان 
مي دهد اين نرخ در ادامه روند صعودي هفته هاي اخير 
خود با عبور از ركورد 9 ماه گذشته، به بيش از 21 درصد 
رسيد. نرخ سود بين بانكي يكي از انواع نرخ هاي بهره در 
بازار پول است كه به نرخ هاي سود يا بهره در سال بازارها 
جهت مي دهد. در بازار بين بانكي، بانك ها و موسسات 
اعتباري براي تامين مالي كوتاه مدت و ايجاد تعادل در 
وضعيت نقدينگي خود با يكديگر معامله مي كنند و در 
فاصله زماني كوتاه و با نرخ س��ودي معلوم بازپرداخت 
كنن��د. در اين بازار، بانك هايي ك��ه داراي مازاد منابع 
هس��تند به بانك هاي دچار كسري قرض مي دهند تا 
بتوانند از طرف ديگر نرخ سود را در بازار مديريت كنند. 
همچنين اين بازار كمك مي كند تا بانك ها براي تامين 
نقدينگي به بانك مركزي مراجعه نكنند در نتيجه از 
انبساط حجم نقدينگي جلوگيري مي شود. اين نرخ 
هم اكنون 21.09 درصد است. نرخ بين بانكي در دو ماه 
نخست سال در محدوده 19.9 درصد قرار داشت اما در 
خردادماه با كاهشي محسوس به رقم 18 درصد رسيد 

و در اواسط تيرماه هم رقم 17.94 درصد را ثبت كرد.



تعادل|
بازار سهام ديگر روند صعودي و سوددهي ندارد و تنها 
در برخي از روزهاي هفته ش��اخص رشد و در مقابل 
ميزان سوددهي و قيمت س��هام نزول مي كند. به هر 
ترتيب مولفه هاي سياس��ي و اقتصادي كه روي اين 
بازار تأثير داشته اند كمي تغيير كرده و بررسي نشان 
مي دهد كه قطعي صنايع س��يماني، افزايش نرخ گاز 
صنايعي همانند فوالد، رش��د نرخ به��ره بين بانكي و 
ابهام بيش ازپي��ش در مذاكرات بورس را به مدار نزول 
نزديك كرده است. اين روزها شاخص در آستانه كانال 
يك ميلي��ون و 400 هزار واحدي ب��وده اما؛ ميانگين 
قيمت ها تك س��هم ها و گروه ها تفاوت عمده در چند 
رده پايين تر قرار دارد و بخش عمده اي از سهامداران 

در زيان مطلق به سر مي برند.

  جدال نرخ بهره و بورس
همان گونه كه پيش ازاين گفته ش��د نرخ بهره اوراق 
بدهي و نرخ به��ره بين بانكي تأثير بس��زايي درروند 

معامالت بازار سرمايه دارد.
در حال حاضر نرخ بهره اس��ناد خزانه اسالمي در بازار 
سهام به محدوده 24.3درصد رسيده است. همچنين 
در بازار بين بانكي نرخ بهره اوراق بدهي از مرز 21درصد 
فراتر رفته و به 21.09درصد رس��يده است. در چنين 
شرايطي با توجه به افزايش ريسك هاي بازار سرمايه به 
دليل نزول شاخص ها، افزايش نرخ بهره به كوچ بخشي 
از نقدينگي به س��مت اوراق بدون ريسك منجر شده 
است. با توجه به سياست هاي ضد تورمي و برنامه هاي 
دولت براي پوشش كسري بودجه به نظر مي رسد اين 
ريسك همچنان در ماه هاي آينده با بازار سرمايه همراه 
خواهد بود. به هرحال اين موض��وع را مي توان برنامه 
دولت در جمع آوري نقدينگي موجود در كشور دانست.

  ريسك مذاكرات 
موضوع و مش��كل بعدي بورس مذاكرات هس��ته اي 
است. چندي پيش روزنامه كيهان گفته بود كه با توجه 
به مواضع امريكايي ها و اروپايي ها، به  نظر مي رس��د 
دور س��ختي از مذاكرات در وين در پيش اس��ت و در 
سال2021 اتفاق خاصي نخواهد افتاد و همه چشم ها 
به سال2022 دوخته شده. برخي از رسانه هاي خارجي 
ازجمله بلومبرگ نيز هفته گذشته مدعي شده بودند 

كه احتمال شكست در مذاكرات هسته اي زياد است.
اما از طرفي ديگر وزير امور خارجه ايران نيز هش��دار 
داده ب��ود كه اقدامات و اظهارات التهاب آفرين ممكن 
اس��ت تالش هاي موجود را به خطر بيندازد. مخابره 
چنين خبر هايي در آس��تانه آغاز مذاكرات هسته اي، 
روز ج��اري پيام مثبت��ي را به بازار س��رمايه مخابره 
نمي كند. چراكه بالتكليفي در مذاكرات هس��ته اي 
به معناي تداوم تحريم ه��ا و كاهش مبادالت تجاري 
ش��ركت هاي بورس به وي��ژه ش��ركت هاي صادرات 
محور است و اين موضوع در بلندمدت مي تواند روند 
درآمد زايي شركت هاي بورس را تضعيف و روند نزولي 
شاخص هاي بورس را تشديد كند.به هرحال نبايد انتظار 
داشت كه به همين زودي ها خبري مثبت از مذاكرات 
مخابره شود و سمت وس��وي معامالت تغيير كند. به 
عقيده كارشناسان كوتاه ترين زمان براي تأثيرگذاري 
مذاكرات بر روي بورس سال 1401 است و پيش ازآن 

نمي توان گفت كه تأثير مثبت يا منفي دارد.

  چه خبر از گاز صنايع
يكي از مهم ترين عامل ها براي خروج نقدينگي از بازار 
قطع گاز صنايع س��يماني به علت افزايش مصرف در 

فصول سرد سال به حساب مي آيد. البته اين صنعت در 
تابستان سال جاري با قطعي برق مواجه شد و درنتيجه 
كاهش ش��ديد توليد و افزاي��ش قيمت محصول اين 
صنايع را در پي داشت، حال با ورود به فصل سرد سال 
با خطر قطعي گازبراي صنايع سيماني مواجه هستيم.

بر اساس اخبار موجود گاز 60درصد از توليدكننده هاي 
سيمان به ويژه توليدكننده هايي كه در شمال كشور 
مستقر هستند قطع ش��ده و قرار اس��ت به جاي گاز 
به اين صناي��ع، مازوت داده ش��ود اما فعاالن صنعت 
سيمان مي گويند: قطعي گاز حتي با فرض استفاده از 
مازوت مي تواند به كاهش توليد در اين صنعت منجر 
شود. هنوز برآوردي از آثار قطعي گازبر صنعت و بازار 
سيمان انجام نشده اس��ت اما برآورد ها نشان مي دهد 
كه روند كاهش درآمد در اين صنعت در ماه هاي آينده 
ادامه خواهد يافت. از سوي ديگر برخي خبر ها نشان 
مي دهد كه ريس��ك قطعي گاز فقط متوجه صنعت 
سيمان نيست و ساير صنايع ازجمله توليدكننده هاي 
فوالد، پتروشيمي و نيروگاه ها هم با خطر قطعي گاز 
مواجه هس��تند. برخي خبر ها حاكي از آن اس��ت كه 
۵شركت پتروشيمي كه در حوزه توليد اوره و متانول 
فعاليت مي كنند يعني پتروش��يمي پرديس، شيراز، 
خراسان، فن آوران و زاگرس با محدوديت گازرساني 
روبرو شده اند. برخي كارشناسان صنعت پتروشيمي 
مي گويند: هنوز به فصل زمس��تان نرس��يده ايم، اما 
خوراك گاز پتروشيمي ها محدود شده و احتمال آن 
مي رود كه با كاهش بيش��تر دما در فصل زمستان با 
قطعي كامل گازبراي اوره سازها و متانول سازها روبرو 
ش��ويم كه زيان قابل توجهي را به صنعت پتروشيمي 

وارد خواهد كرد.
به زباني س��اده تر مي توان گفت ك��ه قطعي گازبراي 
صنايع سيماني به بورس، اقتصاد كشور و محيط زيست 

زيان جبران ناپذيري مي رساند. 

  تاالر شيشه اي تغيير روند مي دهد؟
رضا محمدي، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت بازار س��رمايه نوش��ت: با توجه به تحوالت و 
اتفاقات هفته  اي كه گذش��ت، بازار متعادلي خواهيم 

داش��ت، اما آنچه مسلم است آنكه بازار پتانسيل رشد 
ندارد. بازار با س��ردرگمي مواجه اس��ت كه بيشتر به 
نظر مي رس��د اين وضعيت به دنبال اخباري است كه 
س��هامداران از آن بي  خبرند؛ ازاين رو ترس و ابهام در 
بازار م��وج مي زند. به عنوان مثال در حوزه سياس��ت 
خارج��ي و انجام مذاكرات بين الملل��ي برجام، اخبار 
مثبتي به بازار و س��رمايه  گذاران ارايه نش��ده است. با 
توجه به موضع  گيري  هاي امريكا و ديگر مس��ووالن 
كشورهاي بين المللي در اين حوزه، سرمايه  گذاران در 
ابهام هستند و گمان مي كنند كه بعيد است مذاكرات 
بين المللي برجام تا پايان سال به نتيجه خاصي برسد. 
با اين اوصاف ازيك طرف بالتكليفي موضوع برجام و 
از ط��رف ديگر افزايش نرخ دالر و خبرهاي سياس��ي 
داخلي و بين المللي موجب ترس س��رمايه گذاران از 
انجام دادوستدهاي بورسي است. نكته   ديگر اين است 
كه بار رواني بس��ياري بر دوش سرمايه  گذاران در اين 
روزه��ا وجود دارد كه نتيجه آن اين اس��ت كه اين بار 

رواني خودش را در نحوه معامالت نشان خواهد داد.
اين مس��ائل موجب عدم تزري��ق محرك هاي مثبت 
حمايتي به بازارمي ش��ود. در ح��ال حاضر نيز دولت 
موضوع��ات و اولويت هاي ديگري در حوزه هاي ديگر 
دارد ازاين رو ترجيح مي دهد بازار سهام با همين وضع 
به راه خود ادامه دهد. با اين تفاسير اما هفته هاست كه 
منتظريم محرك هاي مثبتي به بازار تزريق ش��ود اما 
در اين خصوص خبري نيست. در يك نگاه كلي بايد 
بگوييم كه بازار اين هفته هم در امتداد روند هفته پيش 
به راه خود ادامه خواهد داد، اما با اين تفاوت كه طبيعتًا 
با يك ديدگاه عقاليي بازار بيشتر از اين نبايد افت كند. 
به هرحال واقعيت   تلخ آن است كه روزنه مثبتي براي 
معامالت آتي ديده نمي ش��ود و نمي توان براي هفته 
آينده بازاري ايده آل و مثبت در نظر گرفت اما به نظر 
مي رس��د همانند هفته قبل ش��اخص در يك فضاي 

تعادلي به راه خود ادامه دهد.

  بازار از نگاه معامالت يكشنبه
ش��اخص كل بازار بورس در دومي��ن روز كاري هفته 
يعني يكشنبه، هفتم آذرماه با يك هزار و 316 واحد 

افزايش، در جايگاه يك ميلي��ون و 36۸ هزار واحدي 
قرار گرفت. در معامالت اين روز بيش از چهار ميليارد 
و 36۵ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
33 هزار و 601 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۸۵3 واحد كاهش 
به 3۷۵ هزار و 42 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 
يك هزار و 16۷ واح��د افت به 236 هزار و 160 واحد 
رسيد. شاخص بازار اول، 236 واحد و شاخص بازار دوم، 

چهار هزار و 943 واحد افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت پتروشيمي 
پارس با نماد »پارس« با يك هزار و 29۸ واحد، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۷6۷ 
واحد، شركت س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۵92 واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد »ش��فن« 
با 4۵۸ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��يان با نماد 
»پارسان« با 22۸ واحد، ساير اشخاص بورس انرژي 
با نماد »انرژي« با 1۷9 واحد، نفت و گاز پتروش��يمي 
تأمين با نماد »تاپيكو« با 1۵3 واحد، پتروشيمي نوري 
با نماد »نوري« ب��ا 1۵2 واحد و معدني و صنعتي گل 
گهر با نماد »كگل« با 140 واحد تأثير مثبت بر شاخص 

بورس داشتند.
در مقابل توس��عه معادن و فلزات ب��ا نماد »ومعادن« 
با 21۷ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با 202 واحد، پتروش��يمي ش��يراز با نماد 
»ش��يراز« با 16۸ واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد 
»ش��پديس« با 13۸ واحد، توس��عه معادن و صنايع 
معدن��ي خاورميانه با نماد »ميدكو« ب��ا 126 واحد و 
پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 126 واحد 

با تأثير منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
بر پايه اين گزارش، در دومين روز كاري هفته شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، ساير 
اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 3«، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »ف��والد«، بورس اوراق بهادار تهران با 
نماد »بورس«، گ��روه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« و پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه ش��يميايي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
190  ميليون و ۷4 هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و 

۵1 ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز يكشنبه شاخص فرابورس بيش از 132 واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 19 هزار و 493 واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين بازار يك ميليارد و ۵94 
ميليون برگه س��هم به ارزش 1۷ هزار و 132 ميليارد 

ريال دادوستد شد.
در دومين روز كاري هفته گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، توس��عه س��امانه 
نرم افزاري نگين با نماد »توسن«، توزيع دارو پخش با 
نماد »دتوزيع« و شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با 
نماد »صبا« با تأثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه 

بودند.
همچنين بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي مينو 
با نماد »غصينو«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
مجتمع جهان فوالد س��يرجان با نم��اد »فجهان«، 
پااليش نفت شيراز با نماد »شراز«، فرابورس ايران با 
نماد »فرابورس«، صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
با نماد »شجم«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي« 
و سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر« تأثير منفي بر 

شاخص فرابورس داشتند.
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مشاركت 90 درصدي جوانان 
در طرح هاي تأمين مالي جمعي

عارف عليقلي پور، مدير نهادهاي مالي فرابورس ايران 
با اش��اره به اينكه تأمين مالي جمع��ي به عنوان يكي 
از مصاديق اقتصاد مردمي از بهمن ماه س��ال گذشته 
به طور رس��مي در بازار سرمايه شروع به فعاليت كرده 
است، از مش��اركت 90 درصدي جوانان در طرح هاي 
كرادفاندينگ خبر داد.عارف عليقلي پور بابيان اينكه 
بررسي سن مشاركت كنندگان حقيقي در طرح هاي 
تأمين مالي جمعي نشان مي دهد كه قريب به نود درصد 
آنان جوانانند، افزود: باوجوداينكه تأمين مالي جمعي 
در ايران بسيار نوپاست و هنوز شمار سكوها و طرح ها 
اندك هس��تند، اما نگاهي به آمارهاي 9 طرحي كه در 
بازه زماني 10 ماهه تأمين مالي شده اند، حضور فعال 
سرمايه گذاران جوان در اين ابزار تأمين مالي را نشان 
مي دهد كه مي تواند به دليل ماهيت ريسكي اين ابزار 
و به تبع آن انتخاب آن توسط جوانان كه ريسك پذيري 
بيشتري دارند، باشد.به گفته عليقلي پور، متولدين دهه 
شصت بيشترين ميزان مشاركت را نسبت به سايرين در 
تأمين مالي كرادفاندينگ داشته و ازنظر سابقه فعاليت 
در بازار سرمايه نيز افراد داراي متوسط پنج سال فعاليت 
در عرصه بازار سرمايه، بيشترين مشاركت را داشته اند.

دبير كارگروه ارزيابي تأمين مالي جمعي در ادامه به ارايه 
اطالعاتي در خصوص طرح هاي تأمين مالي جمعي 
كه از طريق فرابورس اقدام به جذب سرمايه كرده اند، 
پرداخت و گفت: از مجموع 9 طرح اجراش��ده تاكنون 
۸ طرح موفق به جذب س��رمايه توس��ط مردم شده و 
يك طرح نتوانسته است منابع مالي مورد انتظار خود 
را جمع آوري كند كه مجموع مبالغ جمع آوري ش��ده 
در اين ۸ طرح حدود 1۵0 ميليارد ريال بوده اس��ت.به 
گفته عليقلي پور طرح هاي تأمين مالي جمعي، صنايع 
متنوعي را دربرگرفته اند به طوري كه 3 طرح مربوط به 
حوزه پزشكي و سالمت، 2 طرح مربوط به حوزه فناوري 
اطالعات، يك طرح مربوط به حوزه نرم افزاري، يك طرح 
مربوط به حوزه س��اختماني و يك طرح نيز مربوط به 
حوزه كشاورزي است.وي در خصوص توزيع جغرافيايي 
اين طرح ها نيز با اش��اره به اينكه طرح هاي يادشده از 
توزيع جغرافيايي مناسبي در سطح كشور برخوردار 
بوده و چهار اس��تان كش��ور از ظرفيت كرادفاندينگ 
بهره مند شده اند، اظهار كرد: بزرگ ترين طرح اجراشده، 
مربوط به كسب وكاري از استان قم بوده است؛ ضمن 
آنكه از مجموع ۸ طرح موفق، دو طرح به تسويه اصل و 
سود با مشاركت كنندگان خود اقدام كرده اند و 6 طرح 
نيز در جريان هس��تند.مدير نهادهاي مالي فرابورس 
ايران در ادامه به »عدالت در دسترسي به منابع مالي« 
به عنوان ويژگي منحصربه ف��رد تأمين مالي جمعي 
اشاره كرد كه اين ابزار را از ساير روش هاي تأمين مالي 
كشور متمايز كرده اس��ت و گفت: اين روش با رجوع 
بنگاه هاي اقتصادي به مردم شكل مي گيرد و مردم پس 
از بررسي هاي الزم، منابع مالي را در اختيار بنگاه هاي 
اقتصادي قرار مي دهند.وي در همين زمينه افزود: از 
سوي ديگر بررسي هاي صورت گرفته توسط مردم اجازه 
مي دهد كه خرد جمعي نسبت به طرح هاي اقتصادي 
به  كار گرفته شود و از طرفي مراجعه مستقيم بنگاه هاي 
اقتصادي به مردم نيز سرعت در تأمين مالي را افزايش 
داده و هزينه خدمات واس��طه هاي مال��ي را به مراتب 
كاهش مي دهد.عليقلي پور درنهايت يكي از بهترين 
ابزارهاي بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت هاي خرد 
و متوسط و همچنين بزرگ ترين فرصت ايجاد اقتصاد 
مردمي را بهره  جستن از ابزار تأمين مالي جمعي دانست.

دولت مكلف به
تأمين گاز صنايع است

عبدالرضا ش��يخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت س��يمان گف��ت: در حال حاضر ح��دود 16 
كارخانه به گاز متصل هس��تند و بقيه كارخانه ها كه 
حدود 60 كارخانه هس��تند، به دلي��ل قطعي گاز از 
مازوت ذخيره شده اس��تفاده مي كنند، البته مازوت 
ذخيره ش��ده براي 1۵ روز كاري است.شيخان افزود: 
تدابي��ر الزم براي اي��ن صنعت صورت گرفت��ه تا در 
مواقعي كه گاز قطع مي ش��ود از مازوت ذخيره شده 
استفاده شود. براين اساس، 600 ميليون تن در مخازن 
ظرفيت سازي شده، اما متأسفانه مازوت به اندازه كافي 
از ابتداي سال به كارخانه ها س��يمان داده نشده و در 
اين زمينه بروكراسي هاي اداري سد راه است.وي در 
خصوص راه حل اين مش��كل گفت: دولت ها همراه با 
اجازه تأسيس صنايع، مكلف به تأمين گاز و سوخت 
كارخانه ها هس��تند. در اين ميان به نظر مي رس��د، 
افزايش »توليد« گاز تنها راه حل پيش رو براي ممانعت 
از قطعي گاز اس��ت.دبير انجمن صنف��ي كارفرمايان 
صنعت سيمان، در خصوص واردات گاز نيز اظهار كرد: 
پيش ازاين هم در فصل زمستان از تركمنستان گاز وارد 
مي شد و موضوع واردات گاز، اتفاق جديدي نيست، اما 
دولت در س��ال جاري هنوز به نتيجه اي در اين زمينه 
نرسيده، اگر اين اتفاق عملي شود بسياري از مشكالت 
حل خواهد شد.شيخان بيان كرد: دولت و وزارت نفت 
بايد تمام تالش خود را براي به سرانجام رساندن توافق 
گازي با تركمنس��تان داشته باشند تا عالوه بر تأمين 
گاز زمس��تاني، موقعيت ايران در موضوع هاب انرژي 
منطقه حفظ ش��ود.دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان تصريح كرد: دولت وظيفه دارد بر اساس 
اجازه تأسيسي كه به كارخانه ها داده است، برق و گاز 
صناي��ع را تأمين كند. حال اگر اين برق و گاز از طريق 
بورس انرژي معامله شود، در شرايط نرمال باشد اتفاق 
خوبي است، اما در غير اين صورت و در شرايطي مانند 
وضعيت فعلي، به نظر من با مشكالتي روبرو خواهيم 
شد.وي با اشاره به توانمندي صنعت سيمان در توليد، 
تصريح كرد: در دهه هاي گذشته توان ظرفيت كشور در 
توليد سيمان، جوابگوي نياز كشور براي توليد مسكن 
بوده و هست، اما تمام اين اتفاقات منوط به وجود برق 
و سوخت پايدار است. در چنين شرايطي به طورقطع 
توان تأمين نياز سيمان براي طرح هاي بزرگي مانند 

نهضت ملي مسكن وجود دارد.

پذيره نويسي سهام شركت هاي 
بيمه اي به تعويق افتاد

شركت فرابورس ايران با انتشار اطالعيه اي از به تعويق 
افتادن پذيره نويسي شركت هاي بيمه هوشمند فردا، 
بيمه زندگي كاريزما، بيمه پرديس و بيمه اتكايي تهران 
رواك خبر داد. بر اس��اس اطالعيه  ش��ركت فرابورس، 
پذيره نويسي چهار شركت بيمه اي در شرف تأسيس 
از ش��نبه 13 آذرماه ت��ا اطالع ثانوي ب��ه تعويق افتاد.

خاطرنشان مي ش��ود، شركت فرابورس مسائل فني را 
دليل به تعويق افتادن پذيره نويسي يادشده اعالم كرده 
است. همچنين به اطالع رسانده مي شود، مجموع ارزش 
اين پذيره نويسي در حدود 200 ميليارد تومان بوده كه 
خريدار عمده اين پذيره نويسي نهادهاي مالي هستند. 
از اين روي اين پذيره نويسي تأثير چنداني بر روند بازار 

سرمايه  نخواهد گذاشت.

ثبات و آرامش
نياز امروز بازار سرمايه

سيد محمدرضا ميرتاج الديني، نايب رييس كميسيون 
برنامه وبودجه مجلس درب��اره وظايف دولت در قبال 
بازار سرمايه و سهامداران گفت: يكي از وظايف مجلس 
شوراي اسالمي در قبال بازارهاي مالي، بحث نظارت 
است. در همين راستا مجلس شوراي اسالمي به صورت 
مرت��ب از دولت گزارش گرفته و مش��كالت موجود را 
پيگيري و درمورد آن از دولت سوال مي كند.نماينده 
مردم تبريز و آذرش��هر و اسكو مراقبت از سرمايه هاي 
مردم در بازار س��رمايه را جزو وظايف دولت برش��مرد 
و گفت: هدف اصلي مجلس و دول��ت، ايجاد ثبات در 
بازار سرمايه اس��ت اما الزم است سهامداران با آگاهي 
و آموزش وارد بازار سرمايه ش��وند تا در نوسانات بازار 
دچار ض��رر و زيان نش��وند.نايب رييس كميس��يون 
برنامه وبودجه مجلس با تأكيد ب��ر اينكه ثبات دهي، 
امنيت و آرامش بخش��ي به بازار سرمايه وظيفه اصلي 
دولت اس��ت، گفت: س��هامداران حقوقي، حقيقي و 
بازارگردان ها بايد به موقع به وظايف خود عمل كنند.

اين نماينده مجل��س بابيان اينكه س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار بايد اين مس��ائل را مديريت كند، اظهار 
كرد: اگرچه در چند ماه گذش��ته در كل ش��اهد رشد 
ش��اخص كل بورس بوديم اما دولت بايد مراقب باشد 
 تا قيمت سهام شركت ها به صورت صوري رشد نكند.

ميرتاج الديني تصريح كرد: ازآنجاكه صيانت از سرمايه 
مردم در بازار سرمايه وظيفه دولت است، بنابراين تعريف 
برنامه و رعايت چارچوب هايي براي سرمايه هاي مردم 
و حفظ اعتماد بيش ازپيش آنان به بازار، ضروري است.

استفاده از ظرفيت بالاستفاده 
قطعه سازان

حجت اهلل فيروزي، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس ب��ا اش��اره به ض��رورت فعال ش��دن ظرفيت 
قطعه س��ازان گفت: در حال حاضر برخي قطعه سازان 
به ويژه مجموعه هاي فعال در حوزه موتورس��ازي، به 
ساير كشورها صادرات دارند.حجت اهلل فيروزي درباره 
ظرفيت ايران براي توليد و ص��ادرات قطعه خودرو به 
ساير كشورها، گفت: باوجوداينكه در كشور ما ظرفيت 
قطعه سازي بسيار است، اما بخش��ي از آن بالاستفاده 
مانده كه مي توان با فراهم كردن زمينه صادرات، آنها را 
فعال كرد.نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي 
درباره برخي اظهارنظرها مبني بر كيفيت پايين قطعات 
ايراني براي صادرات، توضيح داد: در 4 س��ال گذش��ته 
حدود 140 ميليون دالر قطعه ايراني به ساير كشورها 
صادرشده است؛ بنابراين، بازار صادرات وجود دارد و در 
صورت فعال شدن واحدهاي توليدي، بازارهاي جديدي 
به دست مي آيد.اين نماينده مردم در مجلس يازدهم 
افزود: هرچند در مصوبه كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس عالوه بر واردات خودرو به ازاي صادرات قطعه 
و خودرو، راهكار ديگري نيز ب��راي تأمين ارز موردنياز 
واردات خودرو در نظر گرفته شده بود اما مصوبه كنوني 

را نيز مي توان براي واردات خودرو به فال نيك گرفت.

شرايط بازار خوب نيست
همايون دارابي، كارش��ناس بورس اظهار كرد: ششم 
آذرماه سال جاري شاخص كل بازار بورس منفي بود و با 
توجه به اينكه روز جمعه قيمت هاي كامودتي ها كاهش 
پيدا كرد بر ش��اخص بورس هاي جهاني نيز تا حدي 
تأثيرگذار بود. در داخل كشور بازار سرمايه هم نگران 
مصوبات اليحه بودجه سال آينده است و به همين دليل 
شرايط بازار، شرايط خوبي نيست و شاخص دو درصد 
افت كرد.دارابي درباره نقش عرضه اوراق بر گروه هاي 
بانكي، بيمه اي و س��رمايه گذاري بيان كرد: با توجه به 
اينكه نرخ سود اوراق قرضه باالست اين موضوع موجب 
مي شود تا سرمايه ها از بازار بورس خارج شود و از طرفي 
اين موضوع برافزايش نرخ بهره بانكي نيز تأثيرگذار است.

وي در ارتباط با اينكه كدام گروه هاي بورسي پتانسيل 
روند صعودي شدن دارند، گفت: در اين خصوص بايد 
گزارش شركت ها را ديد اما به نظر مي رسد، گروه هاي 
صادراتي ممكن است روند صعودي را داشته باشند.اين 
كارشناس بورس در ارتباط با تأثير تسعير نرخ ارز در بازار 
سرمايه و معامالت بانكي عنوان كرد: در حال حاضر با 
نظام چند نرخي مواجه هس��تيم و اگر اين نظام چند 
نرخي حذف شود، براي كل صنايع بهتر است يعني بايد 
يك نرخ مشخص را در بازاري مانند بورس و ارز مشخص 
كنيم و اجازه دهيم نرخ بازار براي تسهيل ارز استفاده 
شود و به دليل اينكه اكنون نرخ هاي متفاوتي ازجمله 
نيما، سنا و بازار آزاد وجود دارد، اين مساله باعث به وجود 
آمدن فس��اد، رانت وعدم شفافيت نظام بودجه ريزي 
مي شود بنابراين بايد يك نرخ شفافي داشته باشيم تا 
در بازار كشف شده باشد.وي در ارتباط با بعد انتظارات 
تورمي روي نرخ دالر و تأثير آن بر بازار سرمايه افزود: در 
حال حاضر بازار روي نرخ نيمايي معامله مي شود يعني 
شركت هاي بورسي با نرخ نيمايي كار مي كنند كه آن  هم 
تغييري نكرده است و اگر نرخ نيمايي تغيير كند مي توان 

درباره آن بحث و تبادل نظر كرد.

عدم قطعيت دولت در حوزه سياسي و اقتصادي كار دست بازار سرمايه داد

االكلنگ بورس با مولفه هاي اقتصادي

افزايش كفايت سرمايه نهادهاي مالي
به تازگي س��ازمان ب��ورس ابالغيه اي در راس��تاي 
افزايش حداقل سرمايه نهادهاي مالي منتشر كرد، 
بر اس��اس مصوبه مورخ 24 آبان م��اه، هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، با توج��ه به تغيير 
شاخص قيمت ها طي س��ال هاي اخير، ريسك ها، 
نيازمندي ها و منابع موردنياز كس��ب وكار و خريد 
فضاي اداري در خصوص افزايش حداقل س��رمايه 

نهادهاي مالي تغييري اعمال كرد.
ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: ازآنجاكه سازمان بورس، 
متولي نظارت بر نهادهاي مالي اس��ت و اين نهادها 
با پول مردم سروكار دارند، اگر اختالفي در فعاليت 
اين ن��وع نهادها ايجاد ش��ود به طورقط��ع با تبعات 
زيادي مواجه خواهيم شد؛ از طرفي ديگر اگر سرمايه 
شركت هاي س��بد گردان كفاف فعاليت هايشان را 
ندهد، با مشكالت و خطرات اخالقي روبرو خواهند 
شد؛ بنابراين اين ابالغيه در راستاي حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران منتشرشده است.فدايي، با اشاره به 
مشكالت افزايش س��رمايه در حوزه نهادهاي مالي 
بيان كرد: در خصوص ش��ركت هاي تأمين سرمايه 
معضلي كه با آن مواجه هس��تيم اين است كه بازار 
بدهي وسعت زيادي پيداكرده، اما هنوز شركت هاي 
تأمين س��رمايه به اين اندازه نرسيده اند.وي اضافه 
كرد: با توجه به اينكه كفايت سرمايه تأمين سرمايه ها 
تكميل شده است، اين ش��ركت ها تمايل زيادي به 
انجام فعاليت هاي جديد و بيشتر ندارند. براين اساس 
نياز به افزايش حداقل سرمايه در اين شركت ها بيش 
از گذش��ته وجود دارد. نكته ديگر اينكه در شرايط 
كنوني دولت به انتشار اوراق بدهي بدون بازار گردان 
تش��ويق ش��ده، موضوعي كه بازار اوراق بدهي را به 

بازاري بدون بازار گردان تبديل كرده است.

  بيش از ۸ هزار سبِد فعال در بازار سرمايه
مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار با ارايه آماري از نهادهاي مالي بازار سرمايه بيان 
كرد: در حال حاضر ۸ هزار و 4۸ سبد در بازار سرمايه 
وجود دارد كه در حدود 36 هزار و 6۵0 ميليارد تومان 
 ارزش دارند. ش��ركت هاي مشاور س��رمايه گذاري و 
سبد گرداني به ارزش 132 همت )هزار ميليارد تومان( 
داراي صندوق سرمايه گذاري هستند كه 24 درصد از 

كل صندوق هاي سرمايه گذاري را تشكيل مي دهند.

  ارزش 132 ه�زار ميلي�ارد تومان�ي 
صندوق هاي مشاور و سبد گرداني

فداي��ي با اش��اره به حجم ب��االي فعالي��ت نهادهاي 
مالي، س��رويس دهي مناس��ب آنها را نيازمند وجود 
س��رمايه هايي براي پوش��ش اين فعاليت ها دانست 
و اف��زود: از بي��ن 26۷ صن��دوق اوراق به��اداِر فعال، 
142 صندوق مع��ادل ۵3 درصد از كل صندوق هاي 
سرمايه گذاري به شركت هاي سبد گردان اختصاص 
دارد. از س��ويي ديگر در حوزه صندوق هاي سهامي از 
۵4 »هم��ت« صندوق س��هامي، 2۵ و نيم »همت«؛ 
همچنين در صندوق هاي با درآمد ثابت از 396 همت، 
90 »همت«؛ و ني��ز در صندوق هاي كااليي از 2 هزار 
و 900 »همت«، 1200 »هم��ت« يعني معادل 41 
درصد از آنها به شركت هاي مش��اوره و سبد گرداني 

تعلق دارد.

  افزايش حداقل سرمايه در سبدگردان ها
وي تصريح كرد: در بازار سرمايه با 4 موضوع در حوزه 
س��بد گرداني روبرو هس��تيم و ازاين رو الزم است در 
اين حوزه نيز افزايش حداقل س��رمايه صورت پذيرد. 
نخس��ت اينكه با توجه به تعداد زي��اد مجوزهايي كه 

داده ش��ده، افزايش رقابت بين س��بدگردان ها وجود 
دارد. اين موضوع سبب شده تا حاشيه سود بسياري از 

سبدگردان ها كاهش پيدا كند.
فدايي ادامه داد: به دليل شرايط نامناسب بازار سرمايه 
طي يك سال گذشته، برخي از سبدگردان ها زيان ده 
شده اند و احتمال دارد شرايط بازار تداوم داشته باشد. 
همچنين، با باال رفتن هزينه نيروي انس��اني به دليل 
تعداد مجوزهايي كه داده شده با كاهش نيروي انساني 
متخصص در بازار روبرو هستيم، اين موضوع به افزايش 

حقوق و دستمزد نيروي انساني منجر شده است.
وي اف��زود: باوجود تورم كش��ور هزينه هاي عمومي 
اداري س��بدگردان ها افزايش پيداكرده است و براين 
اساس اگر شركت هاي سبد گردان بخواهند با سرمايه 
اندك مجوز فعاليت بگيرند و در آينده و براي پوشش 
ريسك هاي خود افزايش سرمايه بدهند با اختالفات 
سهامداري روبرو مي شوند.فدايي تأكيد كرد: با توجه به 
عوامل يادشده باال، براي اينكه يك سبد گردان بتواند 
فعاليت هاي خود را تداوم دهد و با چنين مش��كالتي 
روبرو نشود، سرمايه شركت هاي س��بد گرداني را به 

ميزان 10 ميليارد تومان افزايش داديم.

  افزايش س�رمايه در شركت هاي پردازش 
اطالعات مالي

مدير نظارت ب��ر نهاده��اي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص افزايش حداقل س��رمايه در 
شركت هاي پردازش اطالعات مالي نيز گفت: به دليل 
توسعه اكوسيستم اس��تارتاپي، هزينه نيروي انساني 
در شركت هاي پردازش مالي به شدت باال رفته است، 
به طوري ك��ه هزينه هاي جاري ماهانه يك ش��ركت 
پردازش اطالع��ات معمولي حداق��ل 300 ميليون 
تومان است.وي افزود: ازآنجاكه در فعاليت هاي شركت 

پردازش اطالعات مالي، توس��عه و تجاري سازي يك 
نرم افزار، حداقل به دو سال زمان نياز دارد، براين اساس، 
افزايش حداقل سرمايه ها طوري در نظر گرفته شده 
اس��ت تا يك نهاد مالي حداقل بتواند تا دو سال تداوم 
فعاليت داشته باشد.فدايي تصريح كرد: نهادهاي مالي 
به دليل ميزان سودآوري كه در سال گذشته داشته اند، 
اغلب مش��كل خاصي با اين افزايش حداقل سرمايه 
نداشتند، بيشتر مشكالت در اين زمينه به مشكالت 
فراين��دي بازمي گردد. عده اي، نگ��ران عقب افتادن 
درخواس��ت هاي در صف انتظار دريافت مجوز بودند، 
اما قرار بر اين ش��د تا بررسي مجوزها به همان ترتيب 
قبلي و با در نظر گرفتن ابالغيه جديد رعايت شود.وي 
با اشاره به اينكه افزايش حداقلي سرمايه براي شروع 
فعاليت نهادهاي مالي بايد نقدي باشد، گفت: نهادهاي 
مالي فعلي تا خرداد 1402 فرصت دارند تا اين افزايش 
سرمايه را انجام دهند، زيرا در صورت عملي نشدن آن 

بعد از مهلت اعالم شده امكان لغو مجوزها وجود دارد.

  اجراي عملك�رد محوري كارمزد مديران 
بزودي

مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خص��وص اجرايي ش��دن كارمزد محوري 
عملك��رد صندوق هاي س��هامي گفت: دو ش��ركت 
نرم افزاري تدبير سرمايه ورايان هم افزا در حال اجراي 
زيرساخت اين مهم هستند كه در حال حاضر شركت 
تدبير س��رمايه، پياده س��ازي هاي نرم افزاري در اين 
خصوص را انجام داده اس��ت؛ شركت رايان هم افزا نيز 
اكنون در حال پياده س��ازي و انجام آزمايش ها در اين 
زمينه است. با پياده سازي كامل اين فرآيند، عملكرد 
محوري كارمزدها اجرايي مي شود كه درنهايت تا يكي 

دو هفته آينده عملي خواهد شد.
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مجيد اعزازي|
همزمان با شكل گيري چهارمين افت ماهانه بازار سهام 
طي آبان ماه، ش��تاب موتور تقاضا براي اخ��ذ وام خريد 
آپارتمان از طريق اوراق تسهيالت مسكن موسوم به »تسه« 
به اوج رسيد و در نهايت، افزايش قابل توجه تعداد معامالت 
ملك در دومين ماه پاييز را رقم زد. بازار س��هام به عنوان 
يك��ي از بازارهاي موازي و رقيب، در آبان براي چهارمين 
ماه متوالي دچار افت شد و ركورد رشد منفي 3.44 درصد 
را از خود برجاي گذاشت. همزمان، بازار مسكن تحت تاثير 
افزايش سقف دريافت تسهيالت خريد مسكن كه در اواخر 
شهريورماه سال جاري تصويب شده بود، توانست سطوح 
باالتري از حجم معامالت ملك��ي را تجربه كند. دور تازه 
جهش قيمت مسكن در تهران و ساير شهرها كه از ابتداي 
سال 97 آغاز شده، افت قدرت خريد متقاضيان مصرفي 
و سرمايه اي ملك را به شدت تضعيف كرده است. با تغيير 
سقف وام از طريق اوراق، بخشي از اين افت قدرت خريد 
جبران شده است و بخشي از سرمايه گذاران در بازار سهام 
را متقاعد كرده تا با خروج از اين بازار و دريافت وام تقويت 
شده، سرمايه خود را به بازار مطمئن تر مسكن منتقل 
كنند تا هم جلوي زيان بيشتر در بازار سهام گرفته شود 
و هم نقدينگي آنها از گزند تورم در امان باقي بماند. اين 
در حالي است كه همچنان سايه عوامل غيراقتصادي 
خارج از بازار مسكن- انتظارات تورمي و مذاكرات هسته 
اي- بر س��ر اين بازار سنگيني مي كند و همچنان، دو 

طرفه عرضه و تقاضا را دچار ترديد كرده است. 

    رشد قابل توجه معامالت ملك
آن گون��ه كه بانك مركزي گزارش كرده اس��ت، تعداد 
معامالت انجام شده در آبان ماه حدود 7.3 هزار فقره بوده 
كه نسبت به ماه قبل از آن و در مقايسه با ماه مشابه در 
سال قبل به ترتيب 33.۵ و ۶3.۵ درصد افزايش را نشان 
مي دهد. همچنين درآبان ماه سال جاري متوسط قيمت 
يك متر مربع مسكن در شهر تهران 3۲ ميليون و 9 هزار 
تومان گزارش شده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
س��ال قبل به ترتيب ۱.۲ و ۱7.7 درصد افزايش يافته 
است.  به گزارش »تعادل«، اگر چه تعداد معامالت ملكي 
انجام شده در آبان سال جاري )7.3 هزار فقره( تا تعداد 
معامالت در دوران رونق بازار مس��كن )حدود ۲0 هزار 
فقره در ماه( فاصله زيادي دارد اما از آنجا كه در يك سال 
گذشته و به ويژه در 8 ماهه اخير، براي دومين بار از مرز 
7 هزار فقره در ماه عبور كرده است، حايز اهميت است. 
پيش از اين، صرفا در شهريور ماه تعداد معامالت ملكي در 
تهران حدود 7.8 هزار فقره ثبت شده بود. تعداد معامالت 
مسكن به استثناي فروردين و ارديبهشت سال جاري كه 
كمتر از 4 هزار فقره در ماه ثبت شده بود، در ساير ماه ها 
حدود ۵ هزار فقره بود. به اين ترتيب، مشاهده مي شود 
كه بار ديگر، تعداد معامالت از ميانگين ماهانه در يك سال 
اخير، حدود ۲ هزار فقره فاصله گرفته است.  بر اساس 
اين گزارش، از ۲4 ش��هريورماه ۱400 سقف دريافت 
تسهيالت خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم 
به همراه وام جعاله در شهر تهران 480 ميليون تومان، 

در مراكز استان ها و شهرهاي باالي ۲00 هزار نفر 400 
ميليون و در شهرهاي با جمعيت ۲00 هزار نفر و كمتر 
3۲0 ميليون تومان رسيده است. در پي افزايش سقف 
وام، در مهر ماه تقاضا براي خريد اوراق »تسه« افزايش 
يافت كه منجر به رشد قيمت آن نيز شد، به گونه اي كه 
در ابتداي آبان ماه قيمت اين اوراق به اوج و به قيمت 70 
هزار تومان رسيد. متقاضيان وام مسكن براي دريافت وام 
مي توانند اوراق تسهيالت خريداري كرده و بر مبناي آن 
از بانك مسكن براي خريد خانه وام دريافت كنند. اعتبار 
هر كدام از اوراق براي گرفتن وام ۵00 هزار تومان تعيين 
ش��ده اس��ت. از اين رو، براي دريافت وام 480 ميليون 
توماني، متقاضيان بايد 9۶0 ورقه »تسه« خريداري كند.

    وضعيت مسكن در ميان رقبا
در آبان ماه سال جاري، قيمت سكه رشد ۵.84 درصدي 
را تجربه كرد و در صدر فهرست بازارهاي موازي ايستاد. 
نرخ دالر اما با ۲.۵ درصد بازده��ي در جايگاه دوم قرار 
گرفت. جايگاهي همتراز تورم ماهانه نيز بود. مسكن اما 
با تورم ۱.۲ درصدي در جايگاه سوم نشست. بازار سهام 
نيز با افت 3.44 درصدي با فاصله معناداري از ساير رقبا 

در انتهاي فهرست بازارهاي موازي جاي گرفت. 

    افزايش سهم واحدهاي قديمي 
در معامالت

گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر تهران كه از سوي 
بانك مركزي منتشر ش��ده، بيانگر اين است كه تعداد 

معامالت انجام ش��ده در اين ماه حدود 7.3 هزار فقره 
بود كه نس��بت به ماه قبل و در مقايسه با ماه مشابه در 
س��ال قبل به ترتيب 33.۵ و ۶3.۵ درص��د افزايش را 
نشان مي دهد و بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از 
آن اس��ت كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 3۲ 
درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذكور در مقايس��ه با آبان سال قبل، حدود ۶.9 درصد 
كاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت باال 
در گروه هاي ۶ تا ۲0 سال ساخت افزوده شده است. اين 
مساله نشان مي دهد، قدرت خريد متقاضيان نسبت به 
سال گذشته كاهش يافته و علي رغم بهره مندي از وام 
تقويت شده، آنها مجبور به خريد واحدهاي مسكوني با 
قدمت بيشتر و به عبارتي ارزان تر شده اند. توزيع تعداد 
معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق مختلف شهر 
تهران در آبان سال جاري حاكي از آن است كه از ميان 
مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱3.8 
درصدي از كل معامالت، بيشترين تعداد قراردادهاي 
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين 
مناطق ۱0 و ۲ به ترتيب با اختصاص سهم هاي 9 و 8.3 

درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

   گران ترين خانه در تهران چند؟ 
در آبان ماه سال ۱400، متوسط قيمت يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده 3۲ ميليون تومان 
بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

۱.۲ و ۱7.7 درصد افزايش نشان مي دهد. اين در حالي 
است كه در ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بيشترين 
قيمت هر متر خانه 7۲ ميلي��ون و 7۵0 هزار تومان در 
منطقه يك و كمترين آن با ۱4 ميليون و ۵۲0 هزار تومان 
در منطقه ۱8 بوده است كه هر يك از آنها با افزايش 3۲.۲ 
درصدي در منطقه يك و ۲0.۶ درصدي در منطقه ۱8 
مواجه شده اند. توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني 
معامله شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در آبان ماه 
امسال نيز حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در 
دامنه قيمتي ۱۵ تا ۲0 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع 
بنا با سهم ۱7.۲ درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت 
ش��هر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي 
۲0 تا ۲۵ و ۲۵ تا 30 ميليون تومان با ۱7 و ۱۲.3 درصد 
سهم در رتبه بعدي قرار دارد.  از سوي ديگر در آبان امسال 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر 
اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است كه واحدهاي 
مس��كوني با ارزش يك ميليارد تا يك ميليارد و ۵00 
ميليون تومان با اختصاص سهم ۱8.9 درصد بيشترين 
سهم از معامالت انجام شده را داشته اند. همچنين، توزيع 
معامالت انجام شده مسكن بر اساس مناطق شهري در 
تهران حاكي از آن اس��ت كه منطقه ۵ با ۱3.8 درصد از 
كل معامالت، بيشترين سهم معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده است. عالوه بر اين، بررسي شاخص 
كرايه مسكن اجاري در ش��هر تهران و در كل مناطق 
شهري در آبان امسال نشان دهنده رشدي معادل ۵۱.۶ 

و ۵4.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
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راي به كاهش 12 هزار ميلياردي 
بودجه 1400 شهرداري

گروه راه و شهرس�ازي| اليحه »اصالحيه بودجه 
مصوب سال ۱400 شهرداري تهران« با موافقت اعضاي 
شوراي شهر تصويب شد. در ابتداي نشست علني ديروز 
شوراي ش��هر، مهدي چمران رييس اين شورا گفت: 
بودجه ۱400 شهرداري در ش��رايطي بسته شده كه 
تحقق نمي پذيرد و براي شهرداري مشكل ايجاد مي كند 
لذا شهرداري براي كاهش بودجه اين اليحه را به شورا 
آورده است. سپس احمد كاشاني عضو كميسيون برنامه 
و بودجه در موافقت با اين اليحه گفت: شهرداري مكلف 
است در صورت كاهش يا افزايش جدي عوارض و ساير 
درآمدها، نسبت به ارايه اصالحيه بودجه حداكثر تا آبان 
۱400 اقدام كند. لذا اين تكليف شورا براي شهرداري 
اس��ت و اين بودجه به صورت غير واقعي بسته شده و 
نسبت به بودجه 99، 80 درصد رشد داشته است. عضو 
شوراي شهر اظهار كرد: در سالي كه شورا درگير انتخابات 
بوده امكان تحقق اين بودجه نبوده و در سال هاي 97، 98 
و 99 نيز سقف افزايش بودجه ۲۵ درصد بوده اما حدود 
۱۶ درصد محقق شده است. پيش بيني شهرداري اين 
است كه اين بودجه 48 هزار ميليارد توماني حتماً محقق 
نمي شود و در تالشيم كه تا سقف 3۶ هزار ميليارد درآمد 
محقق بشود و ۱۲ هزار كسري بودجه كم شود. در ادامه 
محمد آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت: 
از ابتداي كار كميسيون برنامه و بودجه، بحث بدهي هاي 
شهرداري و بودجه ۱400 را بررسي كرده ايم. گزارش 3۱ 
مرداد نشان مي دهد كه تنها ۵0 درصد بودجه محقق 
ش��ده و تا اوايل آذر نيز همان حدود ۵0 درصد حصول 
درآمد داش��تيم، اين در حالي است كه هزينه ها جاري 
است. وي افزود: به نظر ما اين بودجه غير واقعي و سياسي 
بوده است. اين بودجه نسبت به سال 99 حدود ۶8 درصد 
رشد داشته كه نشان مي دهد واقعي بسته نشده است. لذا 
شهرداري مكلف است تا پايان ماه اليحه اصالحيه را به 
شورا تقديم كند. در ادامه ميثم مظفر عضو شوراي شهر 
درباره محتواي اليحه گف��ت: ايراداتي بر محتواي اين 
اليحه وارد بود كه اصالح شده است. سپس ناصر اماني 
درباره اين اليحه گفت: بودجه ۱400، 48 هزار ميليارد 
تومان بوده است كه شهرداري اليحه اي آورده تا ۱۲ هزار 
ميليارد تومان آن را كم كند. اين كار در تاريخ مديريت 
شهري بي سابقه است و هيچگاه شهرداري براي كاهش 
بودجه اليحه نياورده اس��ت. به عالوه در بودجه ۱400 

تبصره ها با هم ادغام شده و به اين رقم رسيده است. 

   بخشيدن سهم جنوب به شمال شهر 
در فرآيند بررسي اليحه »اصالحيه مصوبه نحوه اخذ 
مطالبات حوزه شهرسازي ش��هرداري تهران«، عضو 
شوراي شهر نس��بت به افزايش فاصله شمال و جنوب 
شهر در پي تصويب اين اليحه تذكر داد. يك فوريت اين 
اليحه ۱۵ آبان ماه در شوراي شهر تصويب شده بود. اين 
اليحه با ايجاد تخفيفاتي در پرداخت عوارض پروانه هاي 
ساختماني به شهرداري، به دنبال اجراي سياست هاي 
تش��ويقي براي رونق ساخت و س��از در شهر است. در 
ابتدا محمد آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه 
درباره اين اليحه گفت: اجراي دو ماهه اين مصوبه آورده 
چنداني براي شهرداري نداشته و نظر كميسيون تنها 
براي مسائل مالي اين اليحه است. در اين اليحه عالوه 
بر يك ماه ذكر شده در اليحه، گفته شده كه دو ماه نيز 
شهردار براي اين موضوع فرصت دارد اين در حالي است 
كه تا پايان س��ال فرصت چنداني نمانده است. سپس 
مهدي چمران رييس شوراي شهر گفت: پرداخت نقدي 
اين موضوع به نفع شهرداري است. متاسفانه تبليغات 
خوبي در اين زمينه انجام نشد و مردم نيز پرداخت نقدي 
را انجام ندادند. فرصت يك ماهه نيز كافي نبود و بيشتر 
در ماه هاي پاياني سال مردم براي دريافت پروانه اقدام 
مي كنند. در ادامه ناصر اماني در تذكري نسبت به اين 
اليحه گفت: پيوست عدالت اين اليحه بسيار اهميت 
دارد. ۲۵ درصد از ع��وارض پرداختي در اين اليحه كه 
بايد براي توس��عه شهر به ش��هرداري هزينه شود، در 
حال بخشيده شدن اس��ت. بايد بررسي شود كه كدام 
مناطق از اين تخفيف استفاده كردند تا منجر به افزايش 
فاصله شمال و جنوب نشود. چراكه به نظر مي رسد در 
حال بخشيدن سهم جنوب شهر به مناطق شمال شهر 
هستيم. اگر قرار است در وس��ط سال پروانه را كاهش 
دهيم چرا بايد در ابتداي سال اين رقم را افزايش دهيم. 
در ادامه چمران گفت: اين تخفيف نيست بلكه به جاي 
اينكه سازنده سهم خود را 3 سال آينده پرداخت كند، در 
زمان حاضر به صورت نقدي پرداخت مي كند. در نهايت 

اين اليحه با ۱9 راي موافق به تصويب رسيد.

   دولت بدهي را پرداخت كند
جعفر شربياني، عضو هيات رييس��ه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران نيز در جلس��ه علني ديروز اين ش��ورا در 
تذكري درباره پرداخت بدهي چند ده هزار ميلياردي 
دولت به ش��هرداري تهران گفت: ش��هر و ش��هرداري 
ته��ران در دوره ه��اي مختلف دول��ت در 4 دهه اخير 
هزينه هاي زيادي را در نبود دولت ها پرداخته آن هم در 
شرايطي كه دولت ها اعتقادي به پرداخت قانوني حقوق 
پايتخت نشينان و شهرداري نداشته اند. عضو شوراي 
ش��هر بيان كرد: بازگش��ت تهران به دوره طاليي تنها 
در پرتو عملي ش��دن ۶ اصل ميسر خواهد بود نخست 
اينكه بدهي چند ده هزار ميليارد توماني دولت به شهر و 
شهرداري تهران تسويه شود. گام دوم پرداخت سهم ۵0 
درصدي دولت در ساخت و توسعه مترو و خريد اتوبوس 

و پرداخت سهم آن در يارانه بليت مترو و اتوبوس است.

پيشنهاد اجاره به شرط تمليك 
براي متقاضيان مسكن دولتي

در نشست روز شنبه وزير راه و شهرسازي با سازندگان 
داخلي چند مساله مطرح شده است. انبوه سازان از اعالم 
آمادگي براي اجراي پروژه ها و ورود تكنولوژي هاي روز 
به طرح نهضت ملي مسكن سخن گفته اند. از طرف ديگر 
ظاهرا انبوه سازان، قراردادهاي مشاركتي و اجاره به شرط 
تمليك را بر قراردادهاي پيماني ترجيح مي دهند. قرارداد 
اجاره به شرط تمليك، امكان مالكيت را براي مستاجر 
فراهم مي كند. بدين صورت كه قيمت خانه به صورت 
اقساطي تقسيم مي ش��ود كه هر قسط به نوعي مانند 
اجاره بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت مي ش��ود. 
مالكيت واحد تا اتمام اقس��اط كه تاريخ اجاره نامه هم 
محسوب مي شود با موجر اس��ت. در پايان قرارداد اگر 
مستاجر به تمامي تعهدات خود به درستي عمل كرده 
باشد، مالكيت مورد اجاره را در اختيار مي گيرد. اگر اين نوع 
قرارداد در پروژه نهضت ملي مسكن به اجرا دربيايد، شكل 
جديدي از فرآيند اجراي اين طرح محس��وب مي شود. 
البته قراردادهاي اجاره به ش��رط تمليك در كش��ور ما 
مسبوق به سابقه است. در شكل قراردادهاي مشاركتي 
نيز خانه ها توسط انبوه س��ازان احداث مي شود و در 
پايان، دولت و بخش خصوصي سهم خود را برمي دارند 
كه دولت واحدهاي خود را به خانوارهاي هدف طرح 
نهضت ملي مسكن واگذار مي كند. انبوه سازان نيز سهم 
خود را در بازار آزاد به فروش مي رسانند. اين افزايش 
عرضه مي تواند به شكستن قيمت مسكن منجر شود.

برخورد با پديده تازه و عجيب 
»فايل« فروشي

رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: به تازگي برخي 
دفاتر امالك به قصد فروش و اجاره، فايل هاي خود را در 
اختيار افراد غير قرار مي دهند كه ضمن به خطر انداختن 
امنيت صاحب خانه، تخلف صنفي محس��وب مي شود 
و ب��ه جد با اين موارد برخ��ورد مي كنيم. مصطفي قلي 
خسروي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: اخيرا ديده 
شده كه برخي دفاتر امالك از افراد غير دعوت مي كنند 
تا فايل هاي موجود را به فروش برسانند و اعالم مي كنند 
اگر كس��ي واحد مورد نظر را به فروش برساند ۶0 تا 70 
درصد پورسانت به او تعلق مي گيرد. اين كار تخلف است 
كه ما طبق ماده ۲8و با كمك نيروي انتظامي به جد با اين 
دفاتر برخورد مي كنيم. كما اينكه بر اساس گزارش هاي 
دريافتي در روزهاي اخير نسبت به پلمب اين اماكن اقدام 
كرديم. وي افزود: افرادي يك مكان را تحت عنوان دفتر 
امالك تجهيز مي كنند و به كساني كه حرفه شان ارتباطي 
با مشاور امالك ندارد مي گويند اين فايل را براي ما بفروش 
و پورسانت دريافت كن. اين باعث اختالل در كار مشاوران 
امالك مي شود. صاحبان واحدهاي صنفي بايد از اتحاديه 
مجوز دريافت كنند و كس��اني كه در دفاتر مشغول كار 
هستند بايد آموزش ببينند. هركسي نمي تواند نسبت به 
عقد قرارداد اقدام كند. رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تاكيد كرد: طبيعتا براي فعالي��ت در دفاتر امالك بايد 
آموزش ها و مجوزهاي الزم اخذ شود و جدا با افرادي كه به 
نيت سودجويي، افراد فاقد تخصص را به خدمت مي گيرند 
در ه��ر قد و قواره اي باش��ند برخورد مي كني��م. اجازه 
نمي دهيم امنيت خانه مردم و همچنين امنيت شغلي 
مشاوران امالك داراي مجوز به خطر بيفتد. خسروي با 
بيان اينكه به كارگيري افراد غير در دفاتر امالك، ضريب 
اطمينان را كاهش مي دهد خاطرنشان كرد: در دهه 70 
شهرداري تهران دفاتري را داير كرد و ليستي از خانه هايي 
كه براي فروش يا اجاره وجود داشت در اختيار متقاضيان 
قرار مي داد. عده اي از اين موقعيت سوءاستفاده كردند، 
به خانه مردم رفتند و سرقت هايي صورت گرفت كه به 
تدريج آن مساله جمع ش��د. وي تصريح كرد: در حال 
حاضر مراجعات مش��تري ها به خانه ها در دفاتر امالك 
ثبت مي شود. مشاوران فرمي را به مشتري مي دهند كه 
مراجعات خود به خانه ها را در آن ثبت و امضا مي كنند. 

اين مساله براي امنيت كار بسيار اهميت دارد.

برخورد با گرانفروشي 
بليت هواپيما

در شرايطي كه برخي از ايرالين ها بليت پروازهاي خود 
را در بعضي از مسيرها باالتر از نرخ مصوب مي فروشند، 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد: از ابتداي 
آذر ماه قيمت بليت هواپيما كاهش پي��دا كرده و اگر 
بليتي به صورت م��وردي باالتر از حداكثر نرخ مصوب 
اعالم شده، فروخته ش��ود، قطعا با متخلفان برخورد 
خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس نرخنامه  جديد 
پروازهاي داخلي، قيمت بليت هواپيما با كاهش ۱0 تا 
حدود 30 درصدي مواجه ش��د و قرار بود ايرالين ها از 
ابتداي آذر ماه مطابق با اين نرخنامه نس��بت به بليت 
فروش��ي اقدام كنند. اما طي روزهاي گذش��ته برخي 
از ايرالين ها همچنان بليت بعض��ي از پروازهاي خود 
را باالتر از قيمت مصوب فروختند و اين مساله سبب 
اعتراض مردم در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
شد. رستم قاسمي –وزير راه و شهرسازي- نيز ضمن 
تاكيد بر ال��زام ايرالين ها با تعديل ۱۵ درصدي قيمت 
بليت هواپيما، اعالم كرد: با لغو محدوديت كرونايي در 
پروازهاي داخلي؛ تمامي ايرالين ها بايد ضمن تعديل ۱۵ 
درصدي قيمت بليط هواپيما، تمام خدمات گذشته را به 
حالت عادي بازگردانند. وي تصريح كرد: در اين خصوص 
با شركت هايي كه اقدام به فروش بليط با قيمت باالتر از 

نرخ مصوب كنند، برخورد جدي خواهد شد

قيمت اسمي هر متر مسكن در تهران با پيشروي 1.2 درصدي، از 32 ميليون تومان گذشت 

مسافران ورودي از مبادي مورد نظر به طور اجباري قرنطينه مي شوند

شارژ معامالت ملكي با وام خريد

ممنوعيت پذيرش مسافران هوايي و زميني از 8 كشور آفريقايي
گروه راه و شهرسازي|

در پي شيوع سويه جديد كرونا موسوم به »اُميكرون« 
سازمان هواپيمايي كش��وري از ممنوعيت پذيريش 

مسافر از كشورهاي جنوب قاره آفريقا خبر داد.
حسن خوشخو رييس ستاد مقابله با ويروس كرونا در 
سامان هواپيمايي كش��وري اظهار كرد: در رابطه با 8 
كشور جنوب قاره آفريقا ممنوعيت هايي اعمال شده و 
تا زمان ابالغيه جديد ورود مسافر از كشورهاي اعالم 
شده را نخواهيم داشت. به گزارش تسنيم، وي افزود: 
اگر مسافر ايراني باشد ۲ هفته در قرنطينه اجباري قرار 
مي گيرد. ضمن اينكه پرواز مستقيمي را از كشورهاي 
آفريقايي به ايران نداريم. اين ممنوعيت براي پروازهايي 
است كه ممكن است به طور غيرمستقيم مسافري را 
به ايران بياورند. بر اس��اس اين گزارش، رييس مركز 
مديري��ت بيمار هاي واگير وزارت بهداش��ت نيز طي 
مكاتبه اي با اش��اره به مصوبه اخير س��تاد ملي كرونا 
اعالم كرد: ورود مس��تقيم و غيرمس��تقيم مسافران 
غيرايراني از مبدا هر كدام از كشورهاي جنوب آفريقا 
از جمله بوتسوانا، ناميبيا، اسواتيني )سوازيلند(، لسوتو، 
موزامبيك، زيمبابوه، ماالوي و آفريقاي جنوبي تا اطالع 
ثانوي به ايران ممنوع است. همچنين مسافران ايراني 
كه از كشورهاي يادشده عازم كشورمان هستند حداقل 
۱4 روز از بدو ورود در شرايط قرنطينه قرار گرفته و حق 
خروج -از قرنطينه- را نداش��ته و ظرف اين مدت سه 
نوبت از آنها تست PCR به عمل خواهد آمد. بر اساس 
مصوبات شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي 
مجاز زميني كشور اس��تقرار و تجهيز ايستگاه هاي 
سنجش سالمت در پايانه هاي مرزي و تامين فضاي 

قرنطينه بر عهده وزارت راه و شهرسازي است.

    مسافر خارجي برگردانده مي شود
در اين حال، سيدمحمدرضا سيف، مديركل دفتر ايمني 
و تضمين كيفيت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( 
گفت: مسافران ايراني كه از مبادي آفريقاي جنوبي و در 
قالب پروازهاي كانكشني قصد ورود به كشور را داشته 
 باشند ۱4 روز در قرنطينه فرودگاه امام خميني )ره( 
ب��ا هزينه خودش��ان مي مانند. همچنين مس��افران 

خارجي به هيچ عنوان اجازه ورود به كشور را ندارند.
سيف در گفت وگو با فارس، با اش��اره به پروتكل ابالغ 
از سوي وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزشكي، 
براي مقابله با سويه جديد ويروس كرونا به شركت شهر 
فرودگاهي امام خميني )ره( و بازديد وزير بهداشت از 
فرودگاه امام خميني)ره( در ش��امگاه شنبه گفت: اين 
پروتكل ها از روز يكشنبه در شركت شهر فرودگاهي امام 
خميني)ره( اجرا ش��ده است. البته در اين باره نيازمند 
دريافت اطالعيه هوانوردي )نوتام( از سازمان هواپيمايي 
كشوري هس��تيم، آنچه كه روز شنبه به ما ابالغ شد و 
ما هم در حال اجراي آن هس��تيم اين اس��ت كه ورود 
مستقيم و غيرمستقيم همه مسافران غير ايراني با مبدأ 
هر كدام از كش��ورهاي جنوب آفريقا تا اطالع بعدي به 
كشور ما ممنوع است. او اضافه كرد: همچنين مسافران 
ايراني كه از مبادي كش��ورهاي آفريقاي��ي و در قالب 
پروازهاي كانكشني قصد ورود به كشور را داشته باشند 
بايد حتمًا ۱4 روز در فرودگاه امام خميني )ره( و هتل 
فرودگاه با هزينه خودشان قرنطينه شوند در اين مدت 
سه بار تست PCR از اين مسافران ايراني گرفته مي شود 
و در صورت منفي بودن هر س��ه تست PCR و گذشت 
۱4 روز از م��دت قرنطينه، امكان خ��روج از قرنطينه و 
ورود به كش��ور را دارند و اين پروتكل به طور دقيق در 

شهر فرودگاهي امام خميني)ره( اجرا مي شود. سيف 
در پاسخ به اين سوال كه تكليف مسافران خارجي كه با 
پروازهاي كانكشني و از مبادي كشورهاي جنوب آفريقا 
به ايران آمده اند چيس��ت، گفت: اين مسافران به هيچ 
عنوان اجازه ورود به كشور را ندارند و برگردانده مي شوند، 
بحث قرنطينه فقط مربوط به مسافران ايراني است. وي 
درباره هزينه قرنطينه و تست pcr براي مسافران ايراني 
بيان كرد: هزينه اين قرنطينه و تس��ت PCR بر عهده 
مسافر است و در اين باره دستورالعملي مبني بر پرداخت 
نداريم. مديركل دفتر ايمني و تضمين كيفيت شهر 
فرودگاهي امام خميني )ره( كشورهاي جنوب آفريقا 
كه پرواز از آن مبادي در قالب پرواز كانكشني به ايران 
ممنوع شده است را 8 كشور آفريقايي از جمله آفريقاي 
جنوبي، موزامبيك، ناميبيا، زيمبابوه، بوتسوانا، لسوتو، 

اسواتيني و غيره، شامل 8 كشور اعالم كرد.

    مرزهاي زميني هم بسته شد
در پي شيوع سويه جديد كرونا در 8 كشور آفريقايي، 
ورود اين مسافران از مرزهاي زميني به كشور ممنوع 
و مرزهاي زميني هم مانند مرزهاي هوايي به روي آنها 
بسته شد. به گزارش ايسنا، وزارت راه و شهرسازي نيز 
بر اساس مصوبات شوراي ساماندهي مبادي ورودي 
و خروجي مجاز زميني كشور موظف به تامين فضاي 
قرنطينه براي استقرار و تجهيز ايستگاه هاي سنجش 
س��المت در پايانه هاي مرزي اس��ت.  بر اين اساس تا 
اطالع ثانوي همه مرزهاي زميني كشور براي مسافران 
آفريقايي از كشورهاي هشت گانه مذكور بسته خواهد 
بود و مسافران ايراني وارد شده از طريق اين كشورها 
مشمول محدوديت هاي سختگيرانه اي مانند قرنطينه 

۱4 روزه و دادن سه بار تست PCR مي شوند. بر اساس 
اين گزارش، سويه جديدي از ويروس كرونا در هشت 
كشور آفريقايي شيوع پيدا كرده كه اميكرون نامگذاري 
شده است و سازمان بهداشت جهاني اين سويه جديد 
را نگران كننده و خطرناك طبقه بندي كرده است. بر 
اس��اس گزارش هاي رسمي منتشر شده اين ويروس 
در ابتدا در شش كش��ور آفريقايي، بوتسوانا، آفريقاي 
جنوبي، ناميبيا، زيمبابوه، لس��وتو و اسواتيني شيوع 
پيدا كرد و نهايتا اعالم شد كه در موزامبيك و ماالوي 
هم مشاهده شده اس��ت. در همين راستا بسياري از 
كشورهاي ورود و خروج مسافران از و به اين كشورها 
را مش��مول ممنوعيت ها و محدوديت هاي كرونايي 
س��ختگيرانه اي كردند. ايران نيز در روز ش��نبه اعالم 
كرد كه اين ممنوعيت ه��ا را وضع كرده و به زودي آن 
را اجرايي خواهد كرد. محمدمهدي گويا، رييس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در اين باره گفت: به افرادي كه قصد 
مسافرت به اين كشورها را دارند توصيه مي كنم سفر 
خود را به تاخير بياندازند. ما همه اطالع رساني ها را در 
فرودگاه و تمام مرزهاي زمين��ي، هوايي و دريايي در 
اختيار مي گذاريم يعني بدون آگاهي از كشور خارج 
نخواهند شد. وي با تاكيد بر اينكه نهايت سختگيري 
اعمال خواهد ش��د، اف��زود: ما پرواز مس��تقيم از اين 
كش��ورها نداريم و اعالم كرديم ب��راي ورود فرد غير 
ايراني از اين كشورهاي ياد شده به ايران ممانعت ايجاد 
خواهيم كرد و ايرانياني هم كه مي خواهند مسافرت 
داشته باشند تا دو نوبت تس��ت PCR منفي نداشته 
باشند بايد در مبادي مرزي در قرنطينه بمانند. حتي 
ممكن است فردي تا ۱4 روز در قرنطينه مرزي بماند.

مدیریت محترم کارگاه / شرکت ندافي دهقان
موضوع : آقای/ خانم محمدرضا بحریني

با سالم
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای/ خانم محمدرضا بحریني در کارهای سخت 
و زیان آور که در جلس�ه مورخ 1400/8/4 کميته بدوی اس�تاني این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان 
بش�رح ذیل مورد تائيد قرار گرفته است. همچنين مطابق با تبصره 5 ماده 8 تصویبنامه هيئت محترم 
وزیران،رای مذكور ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی )فرم شماره 4( قابل 

تجدیدنظرخواهی می باشد و در غير اینصورت رای مذکور قطعی و الزم االجراست
1- شغل كارگر از تاریخ 77/4/1 لغایت 77/12/29

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان - 665/م الف

 قوه قضایيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

مدیریت محترم کارگاه / شرکت ندافي مندني
موضوع : آقای / خانم محمدرضا بحریني

با سالم
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای/ خانم محمدرضا بحریني در کارهای سخت و زیان آور 
که در جلس�ه مورخ 1400/8/4 کميته بدوی استاني این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تائيد قرار 
گرفته است. همچنين مطابق با تبصره 5 ماده 8 تصویبنامه هيئت محترم وزیران،رای مذكور ظرف مدت 15 روز اداری 
از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی )فرم شماره 4( قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و در غير اینصورت رای مذکور 

قطعی و الزم االجراست.
1- شغل كارگر از تاریخ 75/4/1 لغایت 75/12/30

2- شغل كارگر از تاریخ 76/1/1 لغایت 77/1/3
3- شغل كارگر از تاریخ 77/1/1 لغایت 77/1/15

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان-663/م الف

 قوه قضایيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

مدیریت محترم کارگاه / شرکت ندافي كردي
موضوع : آقای/ خانم محمدرضا بحریني

با سالم
احتراما، با توجه به درخواست بازنشستگی پيش از موعد آقای/ خانم محمدرضا بحریني  در کارهای سخت 
و زیان آور که در جلسه مورخ 1400/8/4 کميته بدوی استاني این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح 
ذیل مورد تائيد قرار گرفته است. همچنين مطابق با تبصره 5 ماده 8 تصویبنامه هيئت محترم وزیران،رای 
مذكور ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی )فرم شماره 4( قابل تجدیدنظرخواهی 

می باشد و در غير اینصورت رای مذکور قطعی و الزم االجراست.
1- شغل كارگر از تاریخ 74/4/1 لغایت 74/12/29
2- شغل كارگر از تاریخ 75/1/1 لغایت 75/4/14

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتستان -664/م الف

 قوه قضایيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

این سامانه پيامك نمایند. 



مديران عام��ل پلتفرم هاي بومي به دلي��ل موارد تخلف 
كارب��ران در توليد محتوا با پرونده هاي متعدد ش��كايت 
مواجه اند و در دادگاه هاي شهرهاي مختلف به پاسخ گويي 
مش��غولند. در موارد زيادي هم محكوم مي شوند و حكم 
جريمه يا حب��س مي گيرند. در جديدتري��ن اين موارد، 
مديرعامل پلتفرم ديوار با حكم دادگاه به حبس محكوم 
شده است. دليل صدور اين حكم، فراهم كردن موجبات 
فساد و فحشا از طريق جذب زنان تن فروش اعالم و تاييد 
شده است كه اين شرايط، ناشي از فعاليت اشخاص ثالث در 
خارج از پلتفرم بوده است و در حالت منطقي نبايد تبعات 
آن متوجه گردانندگان پلتفرم شود. اين موضوع با واكنش 
صاحب��ان پلتفرم هاي داخلي همراه ش��د و آنها در مقام 
حمايت از همكار خود بار ديگر به نواقص قانوني در خصوص 
حمايت از پلتفرم هاي كاربرمحور اش��اره كردند. در دنيا 
درست است كه صاحب پلتفرم هم داراي مسووليت هاي 
قانوني است اما قرار نيست هر محتوايي كه منتشر مي شود 

فقط صاحب پلتفرم داراي مسووليت باشد.
اش��كان آرمندهي، مديرعامل پلتف��رم خريد و فروش 
كاالي دست دوم، به دليل آنچه از سوي دادگاه تجديد 
نظر تهران »فراهم آوردن موجبات فس��اد و فحش��ا از 
طريق جذب زنان تن فروش« اعالم و تاييد شده است به 
حبس قطعي محكوم شد. اين پلتفرم با انتشار بيانيه اي 
در اين رابطه اعالم كرده اس��ت: »حكم مجازات زندان 
براي اشكان مير آرمندهي در دادگاه تجديد نظر تهران 
تاييد ش��د. عن��وان اتهامي اين حك��م، »فراهم آوردن 
موجبات فساد و فحشا از طريق جذب زنان تن فروش« 
است؛ اين در حالي است كه خدمات ديوار همواره تحت 
قوانين موجود در كشور و نظارت نهادهاي ذي ربط بوده 
است. در اين پرونده نيز آگهي هاي موضوع اتهام داراي 
هيچ محتواي غيرقانوني نبوده و محكوميت ديوار صرفا 
براس��اس اقداماتي است كه اش��خاص ثالث در فضاي 
خارج از اين پلتفرم انج��ام داده اند.« اين بيانيه با تاكيد 
براينكه ديوار همواره تالش كرده اس��ت تاجاي ممكن 
از انتش��ار محتوايي كه حتي ش��ائبه انگيز و نامناسب 
دارن��د، جلوگيري كند، اعالم كرده اس��ت: »به همين 
دليل صرفا در س��ال ۱۳۹۹ ح��دود ۵۶ ميليون آگهي 
)۲۰ درصد آگهي هاي بررس��ي ش��ده( به دليل نقض 
قوانين، گزارش كاربران يا دستور قضايي رد شده است. 
بديهي است كه ديوار امكان بررسي انگيزه، سوءنيت و 
سابقه احتمالي يكايك ۴۴ ميليون كاربر استفاده كننده 
را ن��دارد و به همين دليل بايد بين مس��ووليت پلتفرم 
و كارب��ر آگهي دهنده تمايز قانوني قائل ش��د.« بيانيه 
ديوار با ابراز تاسف شديد از صدور حكم قطعي حبس 
براي مديرعامل و ابراز نگراني از تبعات آن بر عملكرد 
خود، همكاران و ساير كسب وكارهاي اينترنتي، اعالم 
كرده كه بيش از هرچيز نگران تاثيري اس��ت كه اين 
حكم براميد و انگيزه جوانان متخصص اين سرزمين 
مي گذارد. اين بيانيه در پايان به اين موضوع اشاره كرده 
كه آنچه بين آگهي گذار و مخاطب آگهي در خارج از 

ديوار مي گذرد، در كنترل و برعهده ديوار نيست.

    فقدان قوانين و ضوابط 
درباره كسب و كارهاي نوپا

اين نخس��تين بار نيس��ت كه پلتفرمي به دليل فعاليت 
غيرمجاز كاربرش محكوم شناخته مي شود. هر پلتفرمي 
كه براساس حضور كاربر فعاليت مي كند، ممكن است بابت 
نوع فعاليت كاربرانش مرتكب عمل غيرقانوني شناخته 
شود. اين يك خأل قانوني است. سال پيش بود كه كارگروه 
ساماندهي امور حقوقي و قضايي حوزه دانش بنيان، براي 
رفع مشكالت ش��ركت هاي نوپا و آنالين در قوه قضاييه 
تشكيل ش��د. كارگروهي تازه تاسيس از سمت معاونت 
راهبردي قوه قضاييه كه به گفته، علي كاظمي، قائم مقام 
معاون راهبردي قوه  قضاييه، هدف از تشكيل آن ايجاد راه 
مستقيم پيگيري مشكالت شركت هاي نوپا و همچنين 
آسيب شناسي چالش هاي پيش روي آنان در حوزه حقوقي 
و قضايي است. اما هنوز مشكالت اساسي و اوليه اين حوزه 
حل نشده است. نيما نامداري عضو هيات مديره سازمان 
نظام صنف��ي رايانه اي معتقد اس��ت: مهم ترين چالش 
حقوقي و قضايي كسب و كارهاي نوپا در سه بخش است. 
اولين موضوعي كه استارت آپ ها با آن روبرو هستند فقدان 
قوانين و ضوابط است. قوانيني )قوانين مجلس و ضوابط 
نهادهاي مختلف( كه درباره كسب و كارهاي آنالين وجود 
دارد، به درستي تبيين نشده است. قوانين قديمي هستند 
و متناسب با دنياي كسب و كارهاي آنالين تدوين نشده اند 
يا بعضًا در شرايطي تدوين شده اند كه نگاه هاي غيرفني و 
سياسي بر آنها حاكم بوده اند. به عنوان مثال قانون تجارت 
الكترونيك كه تكليف حقوقي را مشخص مي كند، ۲۰ 
سال پيش تدوين شده و در آن آيين نامه ها و اصالحيه ها 
نيز گنجانده نشده است. وي ادامه داد: وقتي قوانين خوبي 
نداريم چگونه مي توان انتظار داشت كه در موقع داوري و 
رسيدگي حقوقي، قضات بتوانند تصميم درستي بگيرند. 
از سوي ديگر براي برخي از كسب وكارهاي نوين قانوني 
تصويب نش��ده و اين خود مهم ترين چالش محس��وب 

مي شود. به عنوان مثال قانوني در زمينه تفكيك مسووليت 
در پلتفرم و صاحب محتوا وجود ندارد. وقتي كاربر آگهي را 
به عنوان مثال در »ديوار« منتشر مي كند و واژه و عبارت 
غيرقانوني و شبهه انگيز در آن ديده نمي شود ولي كاربر 
با افراد ديگر مراوده كرده و جرمي اتفاق مي افتد در اينجا 
مسووليت با پلتفرم ديوار نيست بلكه با كاربر است اين در 
حالي است كه صاحب پلتفرم است كه احضار مي شود يا 
حتي ديده ش��ده صاحب پلتفرمي به دليل كامنت يك 
كاربر احضار ش��ده است. اما در دنيا مس��ووليت اين دو 
بخش جدا شده است و درست است كه صاحب پلتفرم 
هم داراي مسووليت هاي قانوني است اما قرار نيست هر 
محتوايي كه منتشر مي شود فقط صاحب پلتفرم داراي 
مس��ووليت باش��د. در امريكا قانوني به نام قانون پايه اي 
communication dicency act وجود دارد كه 
۲۰ سال پيش تدوين شده و داراي آيين نامه هايي است 
كه به رشد استارتاپ ها كمك كرده و ما نيز به چنين قانوني 
نياز داريم. عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه اي 
افزود: دومين موضوع اين اس��ت ك��ه در بخش ضابطان 
قضايي نيز چالش وجود دارد. هرچند استارت آپ ها داراي 
ضابطان قضايي هستند و به آن مراجع مراجعه مي كنند 
ولي تخصص كمي در اين مراجع وجود دارد و بايد در اين 
حوزه تخصصي كار شود. نيروها و قاضي در اين زمينه 
تخصص كافي ندارند بنابراي��ن براي صدور حكم بايد 
تخصص باشد و از اين رو در اين زمينه آزمايشگاه هاي 
فني نياز است. ضابط قضايي به لحاظ فني ضعيف است 
و وقتي دستور به مسدودسازي مي دهد ميليون ها كاربر 
را هم تحت تأثير قرار مي دهد بنابراين اين بخش نيز بايد 
تخصصي شده و از نظر فني ارتقا يابد. وي گفت: سومين 
چالش در دادگستري و قضاوت است. مجتمع قضايي 
تخصصي نياز است كه فراتر از اسم باشد و كارشناسان 
دادگستري، قاضي، مستشار دادسرا، دادستاني و... بايد 
با حوزه فناوري برخورد تخصصي داشته باشند البته 

معاونت فضاي مجازي و ش��عبه هايي وجود دارد ولي 
بايد س��ريع بهبود يابند، چرا كه رشد كسب وكارهاي 
آنالين بسيار سريع تر از رش��د دادگاه هاي تخصصي 

حوزه كسب و كارهاي آنالين است.

    هشدار به فعاالن صنعت پلتفرمي
اتحاديه كسب وكارهاي مجازي نيز به مانند ديگر نهادهاي 
بخش خصوصي مرتبط با اكوسيستم نوآوري كشور نسبت 
به محكوميت مديرعامل ديوار واكنش نش��ان داده و در 
بيانيه خود در پي اعالم حمايت از ديوار از تالش براي نقض 
اين حكم خبر داده است. در بخش ابتدايي بيانيه اتحاديه 
كسب وكارهاي مجازي درباره محكوميت مديرعامل ديوار 
آمده: »اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي ضمن ابراز 
تاس��ف از صدور حكم قطعي حبس براي يكي از مديران 
كسب وكار هاي اينترنتي، حمايت خود را از اين كسب وكار 
اعالم نموده و تالش خود را در راس��تاي نقض اين حكم 
توسط باالترين مراجع قضايي در كنار آن مجموعه انجام 
خواهد داد.« همچنين اين بيانيه با اشاره به شرايط دشوار 
در كشور اعالم كرده: »در حالي كه كشور در دوراني به سر 
مي برد كه مهاجرت نخبگان يكي از مسائل مهم است و با 
در نظر گرفتن اينكه كشورهاي همسايه در حال اعطاي 
امتيازات ويژه به اين افراد و كسب وكارهاي آنالين است 
ما در كش��ورمان عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري و 
تنها پس از چند روز از تاكيد ايشان براي ارايه راه حل هاي 
فناورانه و خلق فناوري به عن��وان يكي از تكاليف اصلي 
نخبگان به يك باره با صدور چنين احكامي اقدام به قطع 
نهال نوپاي كسب وكارهاي اينترنتي در كشور مي كنيم و 
بذر ياس و نااميدي را در ميان كسب وكارها و جوانان اين 
كشور مي كاريم كه سبب سرعت گرفتن و توفان فرار مغز ها 
و مهاجرت نخبگان خواهد شد و ديگر انگيزه اي براي ادامه 
فعاليت در كشور نخواهد ماند.« در ادامه اين بيانيه با تاكيد بر 
اينكه عدم اشراف دستگاه قضايي كشور بر نحوه فعاليت اين 
كسب وكار ها و به خصوص كسب وكارهاي پلتفرمي يكي 
از داليل اصلي صدور چنين احكامي كه پيش از اين نيز در 
فضاي كسب وكارهاي آنالين ايران شاهد آن بوده ايم، آورده 
اس��ت: »در حال حاضر بخش اعظمي از كسب وكارهاي 
اينترنتي اين صنعت به صورت پلتفرمي عمل مي كنند 
و اگر عدم اشراف دستگاه قضايي بخواهد اينچنين باقي 
بماند، مي تواند هشداري براي كل فعاالن صنعت باشد كه 
زين پس هر آنكه در كشور بخواهد كسب وكار پلتفرمي 
راه بياندازد بايد نگران اين دست از مجازات هاي ناشي از 
اعمال كاربران ولو اينكه خارج از پلتفرم آنها رخ دهد باشد 
و اين موضوع مسير كارآفريني را به شدت دشوار خواهد 
كرد.« همچنين در بخش پاياني اين بيانيه آمده است: 
»اتحاديه كشوري كسب وكار هاي مجازي اميدوار است 
كه با آگاهي بخشي به دس��تگاه هاي تصميم گيرنده 
حاكميت از نحوه فعاليت اين كسب وكارها ديگر شاهد 
چنين اتفاقاتي براي هيچ يك از كارآفرينان و نخبگان 
اين كشور نباشد تا بتوانيم بار ديگر در كنار يكديگر به 

ساخت و توسعه اقتصادي اين كشور بيانديشيم.«
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هشدار همراه اول به مشتركان 
درباره كالهبرداري

از طريق مكالمه بين الملل
مشتركان در صورت دريافت هرگونه تماس، پيامك 
يا لينك هاي اغواكننده اينترنتي كه پيشنهاد تماس 
به ش��ماره بين الملل��ي دارد، دقت كنند ت��ا در دام 
كالهبرداران نيفتند. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، تماس هاي ناشناس 
بين المللي، ارتباط با ش��ماره مسابقات شبكه هاي 
ماهواره اي، پيامك هاي حاوي لينك هاي اغوا كننده، 
تعامل با سايت هاي اينترنتي از قبيل دوست يابي و 
ش��رط بندي و مواردي از اين دست، اغلب به دنبال 
كالهبرداري از مشتركان هستند كه منجر به صدور 
صورتحس��اب هاي نجومي براي آنان مي شود. در 
رايج ترين شيوه كه از قضا در رأس تقلب هاي صنعت 
تلكام دنيا نيز قرار دارد، مش��تركان با تماس هاي از 
دست رفته اي از سرشماره هاي بين المللي و با منشأ 
نامش��خص مواجه مي ش��وند كه در صورت تماس 
گرفتن با آن ش��ماره ها، متحمل هزينه س��نگين 
خواهند شد. خوشبختانه با توجه به مسائل امنيتي 
ش��بكه همراه اول، امكان هك كردن سيم كارت و 
شماره مشتركان جهت پرداخت ناخواسته هزينه 
اس��تفاده ديگران، براي كالهب��رداران وجود ندارد 
ت��ا از اين طريق بتوانند هزينه هاي س��نگيني را به 
مش��تركان تحميل كنند؛ بنابراي��ن كالهبرداران 
صرفا از طريق وسوسه و تحريك مشتركان اقدام به 
سوءاس��تفاده از آنها مي كنند. با وجود آنكه در سال 
۱۳۹8 ب��ا ابالغ مصوبه ۲8۹ ب��ه اپراتورها، موضوع 
انتقال مكالمه بين الملل مشتركان از سمت شركت 
ارتباطات زيرساخت به اپراتورهاي كشور منتقل شد 
و بعد از آن به واسطه قرارداد اپراتورها با شركت هاي 
خارج��ي حمل ترافي��ك )به اصط��الح كرير( كه 
ترافيك مشتركان را به تمامي كشورها و اپراتورهاي 
بين المللي حمل مي كنند، ترافيك مش��تركان در 
ابري از شركت هاي حامل دست به دست مي شود تا 
به مقصد برسد؛ اما برخي از اين قبيل كالهبرداري ها 
از سمت اين شركت ها در حال انجام است كه هم به 
مش��تركان و هم به اپراتورها لطمه مي زند. در حال 
حاضر، همراه اول تنها اپراتوري اس��ت كه س��وئيچ 
انحصاري خود را دارد و به همين دليل با پياده سازي 
الگوريتم هاي شناس��ايي و مسدود سازي شماره ها 
در لبه شبكه، سرعتي بسيار باالتر از هرگونه سامانه 
مديريت تقلب قبلي را داراست و روزانه بيش از چند 
هزار رنج شماره تقلبي، شناسايي و مسدود مي شود.

جيرينگ با قدرت
در مسير توسعه فين تك

ريحان��ه راد-  ش��ركت پرداخت اول  كي��ش كه به نام 
جيرينگ شناخته مي ش��ود، به تازگي و بعد از دو سال 
خيلي سخت توانست به دستاوردي جديد دست پيدا 
كند؛ مبلغ فروش اين ش��ركت در س��ال ۱۴۰۰ از رقم 
چهار هزار ميليارد تومان گذشت كه مي تواند يك ركورد 
خوب محسوب شود. به همين مناسبت، اين شركت 
در روز سوم آذرماه، يك رويداد تحت عنوان »گامي به 
سوي فردا« را با حضور خانواده بزرگ جيرينگ در هتل 
ارم برگ��زار كرد. در ابتداي روي��داد، نماهنگي در مورد 
دستاوردهاي مجموعه جيرينگ در طول ۱۱ سالي كه 
از آغاز فعاليت اين مجموعه مي  گذرد، پخش ش��د. در 
اين نماهنگ، ارقام ساالنه فروش اين مجموعه از سال 
۱۳8۹ تا ۱۴۰۰ نمايش داده شد و درباره دستاورد اخير 
جيرينگ كه رسيدن به رقم فروش چهار هزار ميليارد 
توماني است، توضيحاتي ارايه شد. در ادامه مراسم، سامان 
ميرنبوي، جانش��ين مديرعامل در حوزه كسب وكار، 
توضيحات كوتاهي درباره اتفاقات سال مالي گذشته 
جيرينگ ارايه داد و گفت: »در اين سال، مديران مجموعه 
نسبت به اعضا، سخت گيري زيادي داشتند. معتقدم اگر 
سختي ها و تلخي ها نبود، االن براي تبريك گفتن اينجا 
نمي ايستاديم.« او صحبت هايش را با آرزوي سالمتي و 
تندرستي براي اعضاي خانواده جيرينگ به پايان رساند.

بعد از او نوبت به سيدش��هرام موحدي، مشاور اجرايي 
مديرعامل جيرينگ رسيد. او نيز ضمن ابراز خوشحالي 
از موفقيت هاي جيرينگ در سال مالي گذشته گفت: 
»اميدوارم تالش هاي شبانه روزي مجموعه جيرينگ، 
به فردايي سراسر موفقيت و پيروزي و حال خوب و ثبت 

ركوردهاي پي درپي براي جيرينگ منجر شود.«

مديران عامل پلتفرم هاي بومي به دليل تخلف كاربران در توليد محتوا با پرونده هاي متعدد شكايت مواجه اند

لرزه بر اندام پلتفرم هاي بومي

تدوين سند الزامات حاكميتي هوش مصنوعي
معاون حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي مجازي 
از برگزاري نشس��ت هاي تخصصي با ه��دف تدوين 
پيش نويس سند هوش مصنوعي كش��ور خبر داده و 
گفته اس��ت كه اين س��ند اصول سياست هاي كشور 
در اي��ن حوزه را تبيي��ن كرده تا براس��اس آن، برنامه 
اقدام در بخش هاي مختلف كشور اعم از حاكميتي و 
خصوصي صورت پذيرد. به گزارش ايسنا، رهبر معظم 
انقالب اسالمي به تازگي در فرمايشات خود از »هوش 
مصنوعي« به عنوان يك مس��اله مهم و آينده ساز نام 
بردند و تأكيد كردند: اين مساله در اداره آينده دنيا نقش 
دارد و بايد به گونه اي عمل كنيم كه ايران جزو ۱۰ كشور 
برتر هوش مصنوعي در دنيا قرار بگيرد. اين موضوع سه 
واكنش ازس��وي فعاالن حوزه هوش مصنوعي اعم از 
دانشگاه و صنعت داشته است. گروهي معتقد بودند كه 
ساختارهاي كشور اجازه چنين پيشرفتي را نمي دهد. 

گروه دوم كه دلسوز هم هستند، معتقد بودند تا زماني 
كه حاكميت وارد اين عرصه نشود، اين هدف، محقق 
نخواهد شد. هر چقدر هم كه بخش خصوصي تالش 
كند باز هم دولت و حاكميت است كه وظيفه اصلي را 
بر عهده دارد و اين گروه در ميدان هستند اما معتقدند 
تالش هايش��ان راهگشا نيس��ت و كار اصلي بر عهده 
حاكميت است. اما گروه سوم معتقد بودند كه مي توان 
به اين هدف نائل آمد حت��ي اگر حكومت به خوبي به 
وظايف خود عمل نكند. يعني بخش خصوصي آنقدر 
توانمند است كه مي تواند اين مسير را با كمك حداقلي 
دولت پيش ببرد. در اين باره سيدمحمد باقر سجادي 
-رييس كارگ��روه تعامل پذيري كميس��يون هوش 
مصنوعي و علم داده س��ازمان نظام صنفي رايانه اي- 
درب��اره جايگاه ه��وش مصنوعي در ايران و رس��يدن 
به جايگاه ۱۰ كش��ور برتر در اين حوزه، گفت: بخش 

خصوصي كه اكثر آنها شركت هاي دانش بنيان هستند، 
معموال از دانشگاه ها آمده اند و در تالشند محصوالت 
دانش��گاهي را تجاري سازي كنند يا اينكه مطابق نياز 
صنعت محصوالت را سفارش��ي كنند، اما اكنون اين 
بخش داراي مشكالتي اس��ت و با چالش هاي زيادي 
دس��ت و پنجه نرم مي كند. وي در پاسخ به اينكه چه 
اقداماتي بايد انجام گيرد تا پيشرفت قابل توجهي در 
هوش مصنوعي شكل گيرد؟ گفت: اولين و مهم ترين 
مساله تدوين يك سند چش��م انداز و نقشه راه است. 
تا زماني كه اين نقش��ه وجود نداشته باشد نمي توان 
پيش��رفت را س��نجيد و ارزيابي كرد. اصال نمي دانيم 
مي خواهيم به كجا برويم و مهم تر از همه اينكه نمي توان 
هم افزايي ميان بازيگران اين حوزه ايجاد كرد. رييس 
كارگروه تعامل پذيري كميس��يون هوش مصنوعي و 
علم داده سازمان نصر با اشاره به نقش حاكميت در اين 

پيش��رفت، بيان كرد: حاكميت نقش ويژه اي دارد. اما 
موضوع مهم اين است كه نبايد انتظار عجيب و غريب 
از حاكميت داش��ت. مثاًل ما نمي توانيم انتظار داشته 
باش��يم حاكميت به تنهايي سند چشم انداز را تدوين 
كند. مي توانيم انتظار داشته باشيم كه براي اين موضوع 
بودجه تصويب كند اما تحق��ق اين موضوع كار دولت 
نيست. به گفته او دو ضلع دانشگاه و صنعت بايد وظايف 
حاكميت را تعريف كنن��د. در زمينه هوش مصنوعي 
نمي ت��وان انتظار زي��ادي از حاكميت داش��ت. ديگر 
بازيگران مي بايست خطوط كلي پيشرفت را مشخص 
و كليات وظايف حاكميت در اين زمينه را هم تعيين 
كنند. آن وقت حاكميت بايد وظيفه خود را به درستي 
انجام دهد. گاهي اوقات مطالبه ما از دولت ها و حاكميت 
شفاف نيست و آنها نمي دانند دقيقا بايد چه كار كنند. 

بنابراين ابتدا بايد براي حاكميت تعيين وظيفه كرد.

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی   
www.msc.ir، منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم 

ارتباط با تأمین كنندگان )SRM( ا قدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهان -1400-051

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

  عملیات احداث مخزن ده هزارمترمکعبی پساب در واحد 13 48540983فراخوان عمومي1
قراردادهای خرید1400/9/22وبهینه ساز ی تصفیه خانه واحد پساب  

قراردادهای خرید1400/9/27 خرید یک دستگاه بورینگ 48540131160فراخوان عمومي2

قراردادهای خرید1400/9/20ایجاد دایک وال اطراف مخازن 160 میلیون لیتری گازوییل48504893فراخوان عمومي3

خریدو طراحی واجرا جهت پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون 48532235فراخوان عمومي4
قراردادهای خرید1400/9/20تصفیه خانه نورد گرم

خریدو طراحی واجرا جهت پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون 48532234فراخوان عمومي5
قراردادهای خرید1400/9/20تصفیه خانه نورد گرم

 آگهی مزايده عمومی اجاره امالک متعلق به
 اداره آموزش و پرورش شهرستان داالهو

٭٭٭ توجه٭٭٭ 
تأکید می گردد شرایط کامل موضوع مزایده در سامانه ستاد بارگزاری گردیده است. که مزایده گران می بایست دقیقا منطبق با آن مشخصات اقدام نمایند.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/9/6 لغایت 14ظهر روز سه شنبه 1400/9/9
آخرین مهلت زمان بارگذاری مدارک و تحویل فیزیکی پاکت الف )ضمانت نامه( به دبیرخانه این اداره کل: تا ساعت 14 ظهر روز شنبه مورخ 1400/9/20 می باشد.

زمان و مکان بازگشایی پاکت ها: ساعت  9:00صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 در اداره آموزش و پرورش داالهو

مبلغ ودیعه)ریال(توضیحاتموضوع مزایدهشماره مزایده

12000000جنب اداره پستاجاره ساختمان قدیم نهضت5000004226000

8400000خیابان ولی عصر- جنب کتابخانه عمومیاجاره یک طبقه ساختمان دکتر حسابی50000042260000

اداره آموزش و پرورش شهرستان داالهو در نظر دارد مزایده عمومی اجاره امالک متعلق به این اداره را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. لیست مشخصات فنی مزایده 
مذکوردر سامانه ستاد بارگذاری گردیده است. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
سپرده شرکت در مزایده برای هر مزایده به ترتیب جدول ذیل به صورت ضمانتنامه بی قید و شرط بانکی و یا رسید واریز وجه نقد به حساب سیبا شماره ir040100004056031207595521  بانک مرکزی به 

شماره شناسه واریز 952127556121731237520091111111 )سپرده اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه( ترجیحا ضمانتنامه ارائه گردد.

اینجانب پارسا حقیقی مالک خودرو سواری هاچ بک به شماره شهربانی 
19-865 ط27  و ش�ماره بدنه NAAPO3ED6BJ461027  و ش�ماره 
موتور 14189047244  به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است ، لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد 
خودرو مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش ایران 
خودرو واقع در پیکان ش�رق ساختمان سمند مراجعه نمائید ، بدیهی 

است پس از تقاضا مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

احتراما بدینوس�یله اعالم می گردد برگ س�بز خودرو نیسان به 
شماره ش�هربانی 386ج 23 ایران 29 و شماره موتور80008401 و 
شماره شاس�یNAZDL104TJK007304 متعلق به آقای شهرام 
علی دوستی فرزند رضا به شماره شناسنامه 463 مفقود شده و از 

درجه اعتبار خارج است.

موضوع اعالم مفقودی برگ سبز خودرو 

پيش نويس قانون تبليغات 
آنالين چين نهايي شد

چين با هدف قانونمند كردن فضاي مجازي پيش نويس 
قانوني را در ارتب��اط با تبليغات آنالين آم��اده كرده كه 
آگهي دهندگان و شركت هاي تبليغاتي موظف به پيروي 
از آن هستند. به گزارش مهر به نقل از ويون، قرار است بحث 
و بررسي براي نهايي كردن اين پيش نويس تا ۲۵ دسامبر 
ادامه يابد. بر اساس پيش نويس مذكور، تبليغاتي كه هدف 
از آنها تأثيرگذاري بر كودكان و ترويج بازي هاي آنالين، 
لوازم آرايشي و بهداشتي و خدمات درماني باشد، ممنوع 
مي شوند. اداره ايالتي تنظيم بازار چين در اين مورد گفته 
است: استانداردهاي تبليغات بايد »الزامات ايجاد تمدني 
معنوي و ترويج فرهنگ س��نتي عالي مل��ت چين را در 
خود داشته باشند.« برخي شركت هاي بزرگ فناوري در 
چين مجبور شده اند ارايه برخي خدمات جديد را تا زمان 
مشخص شدن ميزان تبعيت آنها از قوانين رگوالتوري 
در ارتباط ب��ا اينترنت متوقف كنن��د. همچنين برخي 
شركت هاي فناوري در اين كشور به علت عدم تبعيت از 
قوانين امنيت سايبري و به خطر انداختن حريم شخصي 
كاربران با مجازات هايي مواجه شده اند از جمله آنها مي توان 
به ديدي ارايه دهنده خدمات تاكسي اينترنتي اشاره كرد. 
رگوالتوري چين همچنين از شركت هاي اي تي در اين 
كشور خواسته تا جلوگيري از افشاي اطالعات شخصي 
مش��تريان خدمات خود را تضمين كرده و مشخص 
كنند چه نوع داده هايي را از شهروندان جمع آوري كرده 
و نگهداري مي كنند. آنها همچنين موظف هستند 

بدين منظور رضايت كاربران را هم جلب كنند.

تايوان و همكاري با كشورهاي 
شرق اروپا براي توليد تراشه

تايوان به دنبال همكاري با كشورهاي شرق اروپا براي 
توليد انواع تراش��ه و نيمه هادي ا س��ت. انتظار مي رود 
اين اقدام با واكنش مثبت اتحاديه اروپا مواجه شود. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، به دنبال كمبود تراش��ه و 
نيمه هادي در جهان اتحاديه اروپا از ماه ها قبل در تالش 
بوده تا تايوان را راضي به همكاري با كشورهاي عضو اين 
اتحاديه براي توليد اين نوع سخت افزار كند. حاال اين 
تالش ها به نتيجه رس��يده و دولت تايوان راضي به اين 
همكاري شده است. تايوان كشور كوچكي در شرق آسيا 
است كه بسياري از شركت هاي بزرگ سازنده تراشه و 
نيمه هادي مانند تي اس ام سي در آن مشغول فعاليت 
هستند. اين كشور به مركز تالش ها براي حل مشكل 
كمبود تراشه مبدل شده اس��ت. به دنبال همه گيري 
ويروس كرونا و تعطيلي موقت و كامل كارخانه هاي توليد 
تراشه، برخي شركت هاي اتومبيل سازي مجبور شدند 
توليد انواع خودرو را متوقف كنند. دامنه اين تحوالت 
به بازار لوازم خانگي نيز كشيده شده و مشكالت زيادي 
براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان ايجاد كرده است. 
تي اس ام سي، در حال س��اخت يك كارخانه توليد 
تراشه ۱۲ ميليارد دالري در ايالت آريزونا در اياالت 
متحده است، اما با وجود تالش هاي اتحاديه اروپا و 
حمايت آن از سرمايه گذاري، هيچ پيشنهادي مبني بر 
عالقه به ايجاد تأسيسات مشابه در اروپا ارايه نكرده بود.

پهپاد ساخت چين آزمايش 
هواشناسي دريايي را تكميل كرد

چين به تازگي پهپادي به نام وينگ لونگ ۱۰ توليد كرده 
كه قرار است براي هواشناسي دريايي مورد استفاده قرار 
بگيرد و بدين منظور يك ماموريت آزمايشي نيز انجام 
داده است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي جي 
تي ان، اين پهپاد روز گذش��ته پروازي را براي بررسي 
شرايط ابرهاي اقيانوسي و نيز وضعيت دما و نيز ميزان 
رطوبت بر روي دريا انجام داد. از جمله ديگر تحقيقات 
انجام ش��ده در حي��ن اين پرواز مي توان به س��نجش 
ميدان هاي باد سطحي و برخي متغيرهاي دخيل در 
پيش بيني وضعيت آب و هوا اش��اره كرد. در طول كل 
فرآيند ماموريت، تمام سيستم هاي پهپاد وينگ لونگ 
۱۰ در شرايط خوبي قرار داشتند و همه محموله ها به 
خوبي كار مي كردند. اين پهپاد كه در ارتفاع باال با سرعت 
زياد عمل مي كند داراي سيس��تم هاي قابل اعتماد، 
عملكرد ايمن و استقرار راحت و كارآمد است كه آن را 
قادر مي سازد خواسته هاي متنوع مشتريان را برآورده 
كند. اين پهپاد مشاهدات خود را با كمك تجهيزات 

پيشرفته رصد فضايي، دريايي و ساحلي انجام داد.



تعادل |
روند تجارت در هشتمين ماه از سال جاري منتشر شد. بنابر 
اعالم رييس گمرك ايران، تجارت خارجي ايران در هشت 
ماهه س��ال جاري مانند ماه هاي پيش از آن، با رشد قابل 
توجهي همراه بود، كه در اين مدت ۱۱۰ ميليون و ۳۰۰ 
هزار تن كاال به ارزش ۶۳ ميليارد و يكصد ميليون دالر بين 
ايران و شركاي تجاري آن مبادله شده است. مقايسه آمار 
هش��ت ماهه تجارت خارجي كشور با مدت مشابه سال 
گذشته حاكي از رشد ۴۳,۵ درصد در وزن و ۴۰ درصدي 
در ارزش دالري كاالها است. ريز نمرات صدور و ورود كاال 
نشان مي دهد، تا پايان آبان ماه ۳۱ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
دالر به بازارهاي هدف صادر شده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل از نظر ارزش ۴۲ درصد افزايش يافته اس��ت. 
درمقابل، ايران ۳۲ ميليارد دالر كاال از كشورهاي مختلف 
وارد كرده، كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، از 

نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان مي دهد. 

    صادرات درماه هشتم 
بررس��ي پرونده تجارت تا پايان آبانماه سال جاري نشان 
مي ده��د، از ميزان ۱۱۰ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تن كاالي 
مبادله شده در اين مدت، ۸۳ ميليون و ۷۰۰ هزار تن آن را 
صادرات، به ارزش ۳۱ ميليارد و يكصد ميليون دالر تشكيل 
مي دهد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 
۱۰,۵ درص��د و از حي��ث ارزش ۴۲ درصد افزايش يافته 
است. او در توضيح عمده اقالم صادراتي كشور اظهارداشت: 
محصوالت پتروش��يمي با ۳۹ ميليون و ۸۰۰ هزار تن به 
ارزش ۱۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر ۴۷ درصد از وزن و 
۴۳ درصد از ارزش مجموع صادرات كشور را در اين مدت 
به خود اختصاص داده اس��ت. پنج مقصد مهم صادرات 
كاالهاي ايراني به ترتيب چين، عراق، تركيه، امارات متحده 
عربي و افغانستان بوده اند. چين با ۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن به ارزش ۹ ميليارد و يكصد ميليون دالر نخستين مقصد 
صادراتي ايران در اين ماه است. عراق با ۲۱ ميليون و ۶۰۰ 
هزارتن ب��ه ارزش ۶ ميليارد و يكصد ميليون دالر، تركيه 
با ۱۱ ميليون و ۳۰۰ ه��زار تن به ارزش ۳ ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون دالر دومين و سومين بازار صادراتي ايران به شمار 
مي روند. امارات متحده عربي هم با ۷ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تن به ارزش ۲ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر و افغانستان با ۳ 
ميليون تن كاال به ارزش يك ميليارد و ۲۷۰ ميليون دالر 
در جايگاه چهارنم و پنجم مقاصد صادراتي ايران قرار دارند. 

    چقدر واردات داشتيم؟ 
بنابر اعالم گمرك، در بحث واردات نيز ايران در هشت 
ماهه س��ال جاري ۲۶ ميليون و ۵۰۰ ه��زار تن كاال به 
ارزش ۳۲ ميليارد دالر از كشورهاي مختلف وارد كرده 
است كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ 
وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رش��د را نشان 
مي دهد. پنج كشور طرف معامله واردات با ايران به ترتيب 
»امارات متحده عربي، چين، تركيه، آلمان وسوييس« 
عنوان شده اند. بنابر اين آمارها، از امارات متحده عربي با 

۸ ميليون تن كاالبه ارزش ۱۰ ميليارد و يكصد ميليون 
دالر كاال وارد شده اس��ت. همچنين از دومين شريك 
تجاري مان يعني چين، ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن به 
ارزش ۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر وارد كش��ور شده 
اس��ت. تركيه با ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار ت��ن به ارزش ۳ 
ميليارد و ۲۰۰ ميلي��ون دالر، آلمان با ۵۴۹ هزار تن به 
ارزش يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر و سوييس با يك 
ميليون و ۳۰۰ ه��زار تن به ارزش يك ميليارد و يكصد 
ميليون دالر از ديگرمبادي وارداتي ايران تا پايان آبانماه 
بودند.  بنابه توضيحات ميراشرفي، از كل وادات كشور 
در مدت مذكور ۲۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر آن مربوط به واردات كاالهاي 
اساسي است كه ۷۵ درصد از وزن و ۳۸ درصد از ارزش 
كل واردات را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت كه از اين 
ميزان نيز ۱۷ميليون و ۸۰۰هزارتن به ارزش ۹ميليارد 
و ۹۰۰ميليون دالر با ارز ترجيحي بوده است. همچنين 
رييس گمرك اعالم كرد كه در هشت ماهه سال جاري 
۸ ميليون و ۱۰۱ هزار تن كاال از قلمرو ايران ترانزيت شده 
است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد 
داشته اس��ت كه حتي از ميزان ترانزيت كل سال ۹۹ يا 
كل سال ۹۸ هم بيشتر شده است و اين امر به نوبه خود 
يك ركورد تازه براي عبوركاال از ايران به حساب مي آيد.

    تجارت درمهرماه
رصد آماره��ا گوياي اين اس��ت كه در مهرماه امس��ال 

۱۵ميليون و ۲۰۰هزارتن كاال به ارزش ۵ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون دالر از كشور به بازارهاي هدف صادر شده است. 
همچنين ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۴ ميليارد 
و ۵۰۰ ميليون دالر از كش��ورهاي مختلف به ايران وارد 
ش��ده، از اين رو تراز تجاري كشور در مهر ماه مثبت ۸۰۰ 
ميليون دالر ثبت شده بود. حجم تجارت خارجي نيز در 
اين مدت ۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر با وزن ۱۹ميليون 
تن اس��ت. نكته قابل تامل كارنامه تج��ارت در اين ماه، 
افزايش صادرات اس��ت؛ به طوري كه از ارديبهش��ت۹۸ 
هيچگاه در اين كان��ال قرار نگرفته اس��ت. صادرات در 
شهريورماه حدود ۴ميليارد و ۲۰۰ميليون دالر بوده است. 
همچنين در مهرماه سال گذشته به ارزش ۴ ميليارد 
و ۶۷۲ ميليون دالر صادرات انجام ش��ده است، حال 
آنكه در مهرماه سال ۹۸ ميزان صادرات ارزشي معادل 
۳ ميليارد و ۱۴۹ميليون دالر داشته است. پيشتازي 
صادرات در مهر ۱۴۰۰، تراز تجاري ماه را مثبت كرد. 

    جزييات تجارت با عراق 
دومين مشتري ايران

بر اس��اس آمار رس��مي گمرك، ع��راق در رتبه دوم 
فهرست كشورهاي واردكننده كاال از ايران قرار گرفت. 
بنابرآمارها، در هشت ماه گذشته از نظر ارزش دالري ۴۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته 
است و عراق در رتبه دوم فهرست كشورهاي واردكننده 
كاال از جمهوري اس��المي قرار گرفته اس��ت. به گفته 

رييس كل گمرك ايران، مواد پتروشيمي اصلي ترين 
محصول صادراتي اين كشور بوده و ۴۳ درصد از ارزش 
كل صادرات را به خود اختصاص داده است. بر اساس 
اين گزارش، چين در همين مدت بزرگ ترين واردكننده 
كاالهاي ايراني بود كه عمدتا محصوالت پتروشيمي 
خريداري كرده است. عمده خريدهاي عراق از همسايه 
خود محصوالت كشاورزي، خدمات مهندسي، مصالح 
ساختماني و انرژي مانند برق و گاز طبيعي است. بغداد 
معافيت هايي از واشنگتن دريافت كرده است كه به آن 
اجازه خريد برق و گاز طبيعي از ايران را مي دهد. مهدي 
ميراشرفي گفت: پنج مقصد عمده صادرات كاالهاي 
ايراني چي��ن... به ارزش ۹,۱ ميلي��ارد دالر، عراق... به 
ارزش ۶.۱ ميلي��ارد دالر و پ��س از آن تركيه، امارات 
متحده عربي و افغانستان هستند. اقتصاد و تجارت ايران 
تحت همه گيري وي��روس كرونا و تحريم هاي اياالت 
متحده به شدت كاهش يافت، اما شروع به بهبود كرده 
است. بانك جهاني ماه گذش��ته گزارش داد: اقتصاد 
ايران در س��ال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ پس از بيش از دو سال 
ركود، شاهد بهبود متوسطي بود. اين بانك اكنون رشد 
متوسطي را پيش بيني مي كند. ايران پيش از اين در 
سال جاري ميالدي اعالم كرده بود كه طي پنج سال 
۱۱ ميليارد دالر محصوالت غذايي و كش��اورزي به 
عراق صادر كرده است. در سال ۲۰۱۹، عراق حدود 
۹ ميليارد دالر از ۱۲,۵ ميليارد دالر صادرات ايران 

را به خود اختصاص داد.
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تشريح جزييات قاچاق
از معادن طال

ايلنا|عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار 
داش��ت: قاچاق از داخل معدن صورت مي گيرد و همه 
متوليان هم اين را مي دانند. در روز روش��ن ده ها اكيپ 
به صورت ۲۴ ساعته در اين معدن و اطراف آن حفاري 
غيرمجاز مي كنند. اهلل  وردي دهقاني در مورد اظهارات 
امام جمعه ورزقان مبني بر قاچاق طال از معدن اندريان 
اين شهر اظهار كرد: قاچاق طال از معدن اندريان مربوط 
به چند وقت اخير نيست و ۵ سال است كه اين اتفاق رخ 
مي ده��د. در اين رابطه من چند باري اقدام كرده ام. اين 
موضوع چندباري در شوراي معدن استان هم مطرح و 
فرصت هم داده شد كه اين قاچاق در اين منطقه جمع 
شود اما متاسفانه دست هايي در كارهستند كه متاسفانه 
زور ما به اين آقايان در اجراييات نرسيد. وي افزود: قاچاق 
از داخل معدن صورت مي گيرد و همه متوليان هم اين را 
مي دانند. در روز روشن ده ها اكيپ به صورت ۲۴ ساعته 
در اين معدن و اط��راف آن حفاري غيرمجاز مي كنند. 
دادگستري كجاست؟ نيروي انتظامي كجاست؟ اداره 
اطالعات كجاست؟ سازمان هاي نظارتي كجا هستند؟ 
ما بارها اين مساله را مطرح كرديم اما عليه من شكايت 
شد و گفتند كه نماينده ورزقان گفته جمهوري اسالمي 
اين معدن را در قبال  اس-۳۰۰ به روس ها داده در حالي 
كه من چنين چيزي نگفته بودم و عليه من جوس��ازي 
شد.دهقاني خاطرنشان كرد: اين معدن قبال واگذار شده 
بود، ديوان محاسبات راي داده كه در واگذاري مشكالتي 
بوده و دوباره بايد به دولت بازگردد، وزير وقت اين حكم 
را اجرا نكرده است. اين راي را من دارم و روزهاي آتي در 
مورد آن از وزير سوال خواهم كرد. مالكان هم به نظر مقصر 
هستند. مگر كسي مي تواند از جايي قاچاق كند و مالك 
جلوي آن را نگيرد؟ وقتي ۲۴ ساعته قاچاق مي شود يعني 
اش��كال وجود دارد. وي گفت: ورزقان يك شهر معدني 
است، ده ها معدن پلي متال و ۳ تا ۴ معدن طالي فعال 
دارد. ۵ تا ۶ معدن طال هم ثبت شده و در مرحله اكتشاف 
اس��ت و افرادي از آنها خاك طال قاچاق مي كنند. عدم 
برخورد مسووالن در ۵ سال گذشته باعث شده كه اين 
اتفاق در كل شهرستان رونق پيدا كند. وي اضافه كرد: امام 
جمعه ورزقان يك رقم ۲۰ تني در مورد قاچاق اين معدن 
اعالم كرده اند اما اين رقم مربوط به معدن اندريان نيست. 
در معدن خوينرود عمليات اكتشاف انجام مي شود. گرچه 
براي نمونه برداري مي توانمقداري را در محل و نه خارج 
از آن دپو كرد، اما ش��خصي كه نمونه برداري و اكتشاف 
مي كرد بيشتر از حد مجاز از معدن خارج كرده بود و ۶ تا ۷ 

تن سنگ طال را به ورزقان آورده و دپو كرده بود.

قيمت تخم مرغ
به زير نرخ مصوب رسيد

ايلنا|ريي��س هيات مدي��ره اتحاديه م��رغ تخم گذار 
خاطرنشان كرد: سازمان پش��تيباني امور دام بيش از 
نياز اقدام به واردات تخم مرغ كرده اس��ت. اگر اين روند 
ادامه داشته باشد توليدكننده داخلي توليد را متوقف و 
در ماه هاي آينده شاهد تنش هاي قيمتي خواهيم بود. 
حميد كاشاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات تخم 
مرغ باعث شكسته ش��دن قيمت اين محصول در بازار 
شده است، گفت: قيمت تخم مرغ درب مرغداري ها به 
زير قيمت مصوب رسيده است تفاوت ۵ الي ۱۰ درصدي 
با قيمت مص��وب دارد. به گفته وي، قيمت يك ش��انه 
تخم مرغ درب مرغداري ها ۳۵ هزار تومان ش��ده است 
يعني ۷ هزار تومان كمتر از قيمت مصوب مرغداري ها 
تخم مرغ را به ميادين عرضه مي كنند. اين فعال اقتصادي 
درباره دليل كاهش قيمت تخم مرغ، افزود: اتحاديه براي 
شكستن قيمت تخم مرغ در بازار داخلي پيشنهاد داد ۲ 
هزار تن تخم مرغ وارد كشور شود تا اينچنين ميزان عرضه 
در بازار متعادل و بازار به آرامش برسد. وي ميزان واردات 
تخم مرغ از سوي سازمان پشتيباني امور دام را بيشتر از از 
نياز بازار عنوان كرد و افزود: افزايش ميزان واردات به بدنه 
توليد داخلي آسيب وارد مي كند. اگر واردات ادامه داشته 
باشد توليد براي توليدكننده توجيه اقتصادي نخواهد 
داش��ت و توليدش را متوقف خواهد كرد. با ادامه روند 
واردات بدون ترديد ما در ماه هاي آينده شاهد تنش هاي 
قيمتي بيشتري خواهيم بود. بنا به گفته كاشاني، در حال 
حاضر توليد بيشتر از مصرف است و ديگر الزامي براي 
واردات تخم مرغ در بازار احس��اس نمي شود و بايد روند 
واردات متوقف شود. وي با بيان اينكه مي توان ارز ترجيحي 
را در مصارف ديگر خرج كرد، افزود: ارزي كه هم اكنون 
براي واردات تخم مرغ تخصيص داده مي شود مي توان 
براي تامين نهاده هاي توليد و نظم دادن به بازار خرج شود. 
هدف در وهله نخست بايد تداوم توليد در كشور باشد. 
رييس هيات مديره اتحاديه مرغداران ميهن در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا ۳ كانتينر تخم مرغي كه از تركيه وارد 
شد و سازمان دامپزشكي به دليل كپك زدگي مانع توزيع 
آن شد تعيين تكليف شد، گفت: متاسفانه هنوز تخم مرغ 
وارداتي با دستور بازپرسي اين محموله نگه داشته اند و 

هنوز سازمان دامپزشكي هيچ اقدامي نكرده است. 

شناسه كاال 
به اقالم الكتريكي رسيد

دستورالعمل اجرايي ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه 
كاال براي گروه كااليي اقالم الكتريكي و الكترونيكي از سوي 
محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني 
ابالغ ش��د. ارايه ساختار شناس��ه كاال، ارايه راهكار ثبت 
شناسنامه، اخذ و نصب شناسه كاال، تعريف فرآيند اجرايي 
و تعيين اولويت ها از اهداف ابالغ اين دستورالعمل اجرايي 
بوده اس��ت. كاالهاي مشمول اين ابالغيه كليه كاالهاي 
الكتريكي و الكترونيكي هس��تند. بر اين اساس تمامي 
توليدكنندگان و واردكنندگان اقالم كاالهاي مشمول، 
ملزم به ثبت شناسنامه و اخذ شناسه كاال براي كليه سطوح 
محصول تا انتهاي زنجيره فروش و نصب شناسه كاال تا 
كوچك ترين سطح بسته بندي كاالهاي خود هستند. 
همچنين تمامي متقاضيان از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل 
بايد جهت ثبت نام، احراز صالحيت و انجام عمليات شناسه 
كاال به سامانه جامع تجارت مراجعه كنند. در اين ابالغيه 
همچنين گمرك نس��بت به درياف��ت و ثبت گواهي ها 
و شماره شناسه كاال از س��امانه جامع تجارت به استناد 
ماده ۸ آيين نامه ملزم شده است. همچنين اتاق اصناف 
ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و سازمان 
حمايت موظفند گزارش فرآيند اجرايي اين دستورالعمل 
در سطح بازار و همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
)تتا( گزارش استفاده از سامانه شناسه كاال را به دفتر امور 
خدمات بازرگاني وزارت صمت ارسال كنند. دستورالعمل 
صادره ش��امل كاالهايي است كه بعد از الزام شناسه كاال 
توليد يا وارد مي شوند، لذا تعيين تكليف كاالهاي موجود در 
كشور و ترخيص سفارشات قبل از الزام، به ترتيب مشمول 
ماده ۷ آيين نامه و ماده ۱۱ آيين نامه اجرايي قانون مقررات 

صادرات و واردات خواهد بود.

افزايش بي حساب
اجاره مغازه ها!

رييس كميسيون تش��كل ها و واحدهاي صنفي اتاق 
اصناف ايران در گفت وگو با پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
اصناف ايران بيان كرد: بالغ بر ۸ هزار اتحاديه صنفي، ۴۰۰ 
اتاق اصناف شهرستان و نيز اتاق اصناف ايران هر كدام 
گنجينه اي از تخصص ها، تجربيات، اطالعات و ارتباطات 
هستند كه چنانچه از اين قدرت بالقوه استفاده صحيحي 
شود و شرايط قانوني و اجرايي ارايه مشاوره به نهادهاي 
غيرخصوصي و نيز مديريت و ساماندهي مسائل در قالب 
واگذاري به بخش خصوصي فراهم شود، اين پتانسيل 
عظيم به صورت بالقوه درآمده و مشكالتي كه امروز به 
شكل كالف سردرگم در آمده اند، قابل حل مي نمايند. 
بهروز شفيعي تصريح كرد: با وجود اين، ظرفيت هاي 
زيادي در تش��كل هاي صنفي وج��ود دارد كه هنوز به 
شكل بالقوه باقي مانده اند. رييس كميسيون تشكلها و 
واحدهاي صنفي گفت: امروز يكي از مشكالت اصناف، 
افزايش بي حساب اجاره واحدهاي صنفي است. دولت 
از موجران خواست تا در دوره كرونا مستاجران را وادار به 
جابه جايي نكنند. اما ضمانت اجرايي نداشت و موجب 
اختالفاتي بين موجران و مس��تاجران شد. چه كسي 
بايد به مسائل مستاجران واحدهاي صنفي رسيدگي 
كند؟ وي افزود: قانون پايانه هاي فروشگاهي الزم االجرا 
مي شود اما بسياري از واحدهاي صنفي مهارت كافي براي 
ثبت اطالعات در سامانه موديان را ندارند و از سوي ديگر 

درآمدي ندارند كه بخواهند در اين سامانه ثبت كنند. 

ويژه

تكريم ارباب رجوع از 
اولويت هاي شهرداري بندرعباس

شهردار بندرعباس گفت: تكريم ارباب رجوع و احترام 
به مردم از اولويت هاي شهرداري است و موظفيم به نحو 
احس��ن كار مردم را در چارچوب قانون انجام دهيم. به 
گزارش خبرنگار »اعتماد« از بندرعباس، مهدي نوباني 
در نشست با جمعي از خبرنگاران، ضمن تبريك هفته 
بسيج، اظهار كرد: نظم و انضباط، ساختار اداري و مالي 
هر مجموعه مهم ترين چيزي اس��ت كه وقتي مديري 
مي آيد بايد رس��يدگي كند و ما در اين يك و نيم ماه كه 
وارد شهرداري ش��ده ايم از مناطق بازديد مي كنيم و با 
ديدگاه ها آشنا مي شويم. وي ادامه داد: بحث شفاف سازي 
و فعالس��ازي هم از ديگر كارهاي ش��هرداري است كه 
در همان هفته اول سامانه س��تاد را راه اندازي كرديم و 
اطالعات تمام پيمانكاران را در آن ثبت نموديم . شهردار 
بندرعباس تصريح كرد: تمام تالشمان را براي احداث 
و اتمام پروژه هاي نيمه تمام گذاش��ته ايم و خود را براي 
ايام عيد آماده مي كنيم، اما مشكلي كه وجود دارد بحث 
نقدينگي است و بالغ بر ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
شهرداري بندرعباس بدهكاري دارد كه با قدرت ورود 
كرديم و سعي مي كنيم مشكالت را مرتفع كنيم. وي 
افزود: از ۳ ش��ركت بزرگ كشوري در حوزه فضاي سبز 
دعوت كرده ايم كه ب��ه بندرعباس بيايند و طرح جامع 

فضاي سبز بندرعباس را تدوين كنيم.

دريافت گواهينامه سيستم مديريت 
كيفيت ISO 9001: 2015 توسط 

آبفاي اصفهان
آبفاي اس��تان اصفهان پس از مميزي خارجي توسط 
شركت مودي اينترنشنال، موفق به دريافت گواهينامه 
سيستم مديريت كيفيت ISO 9001: 2015 شد. 
معاون منابع انساني و تحقيقات شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: پس از استقرار سيستم مديريت 
كيفي��ت ISO 9001: 2015 در س��تاد مرك��زي، 
مناطق ۲ و ۶ شهر اصفهان و مناطق خودگردان برخوار، 
خميني ش��هر، نجف آباد، لنج��ان، تصفيه خانه آب بابا 
شيخعلي وتصفيه خانه فاضالب شمال، اين گواهينامه 
با اعتبار س��ه س��ال براي آبفاي اس��تان اصفهان صادر 
ش��د.  مجتبي قباديان در خصوص سيستم مديريت 
كيفي��ت ISO 9001: 2015 افزود: اين سيس��تم 
شناخته شده ترين استاندارد مديريتي در جهان است 
كه در س��ال ۲۰۱۵ ويرايش جديد )پنجمين نسخه( 
آن توسط سازمان بين المللي اس��تانداردها ارايه شده 
 است.  وي مبناي اس��تقرار سيستم مديريت كيفيت

 ISO 9001: 2015 را ب��ر اس��اس اس��تاندارد هاي 
بين المللي اعالم كرد و گفت: با اجراي اين فرايند، توانايي 
ارايه خدمات مس��تمر به مشتركين به منظور افزايش 
رضايت مردم فراهم مي شود چرا كه هدف از اجراي اين 
استاندارد بين المللي، يكساني در ساختار سيستم هاي 
مختلف مديريت كيفيت است. معاون منابع انساني و 
تحقيقات شركت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان 
اينكه به كارگيري يك سيستم مديريت كيفيت، يك 
تصميم استراتژيك براي شركت است كه زمينه را براي 
فعاليت هاي توسعه پايدار فراهم مي كند، تصريح كرد: 
برآورده سازي مس��تمر الزامات و پرداختن به نيازها و 
انتظارات آينده، در استقرار اين سيستم مديريت كيفيت، 
باعث افزايش پويايي، اصالح، بهبود، نوآوري و خالقيت 

در انجام كارها مي شود. 

صدور و  ورود كاال در آبان ماه از مرز ۶۳  ميليارد دالر عبور كرد

رييس اتاق بازرگاني ايران: 

مقام ارشد سازمان تمليكي خظاب به گمرك: چرا خودروهاي رسوبي را متروكه نكرديد؟

بازگشت  تجارت بر مدار رشد 

اكو  بايد به يك قطب اقتصادي تبديل شود

براي اموال دولت، نسخه ترخيص نپيچيد!

رييس ات��اق ايران گف��ت: به طور قطع اجرايي ش��دن 
موافقت نامه تجاري اكو )اكوتا( و تبديل آن به موافقت نامه 
تجارت آزاد مي تواند در بهبود اوضاع تجاري موثر باشد. 
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، غالمحسين شافعي كه 
رياست دوره اي اتاق هاي بازرگاني پيمان اقتصادي اكو 
را بر عهده دارد در سخناني در مجمع عمومي اكو، اظهار 
كرد: اكو با دارا بودن ويژگي هايي به لحاظ ذخاير طبيعي 
و منابع انساني، بازار و پتانس��يل هاي گسترده اي براي 
هرگونه فعاليت اقتصادي در اختيار دارد. بنابراين الزم 
است با استفاده از قابليت هاي موجود، نسبت به تجميع 
منابع و گس��ترش تعامالت و بسترس��ازي مناسب در 
راستاي گسترش همكاري هاي اقتصادي، تجاري و مالي 
درون گروهي اقدام كرده و براي رس��يدن به مهم ترين 
هدف گروه كه تبديل ش��دن به يك بل��وك اقتصادي 
مقتدر اس��ت، گام برداريم. رييس اتاق بازرگاني ايران با 
برشمردن حجم مبادالت تجاري اين سازمان با جهان 
در سال ۲۰۲۰ كه بالغ بر ۶۶۱ ميليارد دالر است، گفت: 

از اين رقم ۳.۸ درصد يعني حدود ۵۵ ميليارد دالر سهم 
تجارت درون منطقه اي بوده است. رقم كل تجارت اين 
منطقه با جهان در سال ۲۰۱۹ نيز ۷۲۹ ميليارد دالر و 
تجارت درون س��ازماني آن ۵۵ ميليارد دالر معادل ۵.۷ 
درص��د از رقم كلي تجارت خارجي بوده كه آمار س��ال 
۲۰۲۰، نشانگر كاهش ۳.۹ درصدي كل تجارت خارجي 
نسبت به دوره مشابه سال قبل است. رييس دوره اي اتاق 
اكو ادامه داد: با وجود اينكه هم اكنون در ماه هاي پاياني 
سال ۲۰۲۱ هستيم، آمار تجارت امسال منتشر نشده، 
هر چند قابل پيش بيني است كه حجم كنوني تجارت با 
ابعاد و گستردگي اين سازمان همخواني ندارد. به تازگي 
نيز مش��كالت پيش آمده به دليل كرونا، منجر به بروز 
اختالالتي در زنجيره تامين، گردش مالي كسب وكارهاي 
كشورهاي عضو و در نهايت كاهش حجم تجارت درون 
گروهي شده است. وي توجه خاص به تجارت الكترونيك 
و راه اندازي پروژه هاي مشترك در اين بخش را مورد توجه 
قرار داد و افزود: بهره گيري از موافقت نامه هاي منطقه اي 

به ويژه اهتمام براي اجرايي شدن موافقت نامه تجاري اكو 
)اكوتا( مي تواند در زمره فعاليت هاي اولويت دار براي بهبود 
اين وضع باش��د. به طور قطع اجرايي شدن موافقت نامه 
تج��اري اكو )اكوتا(، تبديل آن ب��ه موافقت نامه تجارت 
آزاد بر اساس چشم انداز ۲۰۲۵ اكو را نيز هموار خواهد 
كرد. شافعي با نگاهي به آمار سرمايه گذاري در منطقه 
اكو گفت: در زمينه جذب س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارجي نيز بر اس��اس آمارهاي موجود س��ال ۲۰۲۰، 
كشورهاي عضو اكو تنها ۱.۷ درصد كل سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي جهان معادل ۱۷ ميليارد دالر را به 
خود اختصاص داده اند كه با توجه به وسعت، جمعيت 
و پتانس��يل هاي اقتصادي فراوان منطقه رقمي بسيار 
پايين تر از حد انتظار است. وي همكاري و هم گرايي بين 
اعضاي اكو بدون توجه به بخش خصوصي را نادرس��ت 
خواند و ادامه داد: اقدامات عملي در راس��تاي تسهيل 
تعامالت بخش خصوصي كشورهاي عضو نمي تواند به 
نتيجه عملي و ملموس منجر شود. بايد با حذف موانع 

غيرتعرفه اي و كاهش موانع تعرفه اي بين كشورهاي عضو 
دسترسي شركت ها به بازارهاي وسيع تر را امكان پذير 
كنيم و موانع بر س��ر راه انتقال سرمايه و تكنولوژي در 
بين اعضا را رفع و بي ثباتي ناشي از تغييرات دوره اي در 
سياست هاي گمركي كشورها را از بين ببريم. به پيشنهاد 
رييس دوره اي اتاق اكو در راستاي توسعه همكاري هاي 
درون سازماني الزم است در برخي زمينه هاي مساعد 
و كمتر م��ورد توجه در منطقه اك��و به كمك بخش 
خصوصي سرمايه گذاري انجام شود؛ حوزه هايي مانند 
گردشگري و به ويژه گردش��گري سالمت، ترانزيت 
و حمل ونقل، به كارگيري از مس��يرها و كريدورهاي 
ريلي و جاده اي موجود و نيز همكاري در بخش انرژي، 
نفت، گاز و پتروشيمي. گروه اقتصادي اكو كه در دهه 
۶۰ ميالدي نخستين گام هاي تاسيس را برداشته بود، 
در اواس��ط دهه ۸۰ با حضور ايران، تركيه و پاكستان 
رسما كار خود را آغاز كرد و در سال هاي بعد با عضويت 

كشورهاي جديد منطقه فعاليت خود را ادامه داد.

اخي��را موضوع پيش��نهاد گمرك ب��راي تعيين تكليف 
خودروهاي رسوبي موجود در انبارهاي گمرك مطرح شده 
است، اين در حالي است كه با وجود گذشت زمان قانوني و 
تأكيد شوراي عالي امنيت ملي براي كاهش زمان قانوني 
اعمال متروكه از پنج به دو ماه، اين خودروها متروكه نشد. 
به گزارش تسنيم، طي هفته گذشته گمرك پيشنهادي را 
براي بررسي در كميسيون اقتصادي دولت و سپس طرح 
آن در هيات وزيران به منظور تعيين تكليف خودروهاي 
رسوبي با عبور از برخي مقررات ارسال كرد. برمبناي اين 
پيشنهاد كه پيش نويس آن از سوي معاونت فني گمرك 
ايران ارايه شده است، امكان ثبت سفارش براي خودروهايي 
كه تا ۱۶ دي ماه سال ۱۳۹۷ قبض انبار اماكن گمركي و 
مناطق ويژه و آزاد را دريافت كردند، فراهم خواهد ش��د. 
همچنين خودروهايي كه تا ۱۶ دي ماه ۱۳۹۷ داراي قبض 
انبار بوده و با رويه بانكي تأمين ارز شده  است نيز با پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز دريافتي با نرخ س��امانه نيما و با ثبت 
سفارش بانكي قابل ترخيص است و هر نوع تخصيص ارز 

جديد براي اين ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود. براساس 
آمارهاي منتشرشده در زمان حاضر حدود دو هزار و ۲۴۹ 
دستگاه خودرو در انبارهاي گمرك و مناطق آزاد رسوب 
كرده است. در يكي از پرونده ها كه بيش از ۱۰۰۰ دستگاه 
خودرو را شامل مي ش��ود، شركت واردكننده بدون ثبت 
سفارش و به شكل غيرقانوني خودروها را وارد كشور كرده 
است و در زمان حاضر به همين دليل امكان ترخيص آن 
را ندارد. حال اين سوال پيش مي آيد؛ چرا گمرك با وجود 
گذش��ت چندباره مهلت قانوني اين خودروها را متروكه 
اعالم نكرده و آنها را به سازمان اموال تمليكي اظهار نكرده 
است؟ ميرمعيني معاون بهره برداري و فروش سازمان اموال 
تمليكي در گفت وگو با تسنيم گفت: تمام خودروهايي كه 
در زمان حاضر در گمرك دپو ش��ده، متروكه است. همه 
اين موارد بايد به س��ازمان اموال تمليكي اعالم مي شده 
است، عدم اعالم اين خودروها تخلف است، براساس ماده 
۲۴ آيين نامه اجرايي گمرك پس از پنج ماه كاالها بايد به 

سازمان اموال تمليكي اعالم شود.

    حداكثر مهلت توقف كاال 
در اماكن گمركي ۲ ماه شد

وي اضافه كرد: در زمان حاضر شوراي عالي امنيت ملي 
اين زمان را به دو ماه كاهش داده اس��ت. در نتيجه عدم 
معرفي و عدم اعمال تشريفات متروكه درخصوص هر 
خودرويي كه هم اكنون در گمرك دپو شده است تخلف 
است. اين موارد به دليل گذشت زمان قانوني جزو اموال 
دولت است و گمرك بايد اظهارنامه تعيين و به ما ارسال 
كند. براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مهلت 
توقف كااله��اي وارده به كليه  مبادي ورودي كش��ور، 
اعم از س��رزمين اصلي يا مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
)ك��ه به منظور ورود به س��رزمين اصلي ي��ا مصرف در 
مناطق مزبور وارد مي شود( دو ماه تعيين گرديده است. 
ميرمعيني در خصوص چگونگي عدم اظهار اين خودروها 
از سوي گمرك به عنوان كاالي متروكه گفت: گمرك 
يك راه فراري براي خود باز كرده است و مي گويد مناطق 
ويژه و مناط��ق آزاد اين موارد را به ما اعالم نكرده اند كه 

بخواهيم به سازمان اموال تمليكي اعالم كنيم و اين در 
حالي است كه براساس ماده ۵۴ آيين نامه اجرايي قانون 
امور گمركي به صراحت بيان كرده است كه مناطق آزاد 
يا ويژه بايد به صورت هفتگي كاالها را اعالم كنند، حتي 
اگر كاالي متروكه نداشته باشند نيز بايد اعالم كنند كه 
چنين كااليي ندارند. معاون بهره برداري و فروش سازمان 
اموال تمليكي با اشاره به پيشنهاد گمرك براي ترخيص 
اين كاالها گفت: اين مساله سبب ايجاد يك رانت ديگر 
خواهد شد. ما اعالم كرديم كه به منظور مقابله با اين رانت، 
حقوق و عوارض گمركي صاحبان كاال را براساس ارزش 
نرخ آزاد دالر يا يورو محاسبه كنند. در زمان حاضر گمرك 
مي خواهد اين خودروها را با ارز نيمايي ترخيص كند و اين 
اقدام موجب خواهد شد صاحبان كاال ترغيب شوند كه 
بروند ماشين هاي ديگري بياورند و پنج سال در گمرك 
نگه دارند و پس از آن شماره گذاري و وارد كشور كنند. ما 
جلوي اين اقدام را در مصوبه خودمان گرفتيم و به عقيده 

بنده چنين اقدامي از سوي گمرك غيرقانوني است.
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خبرروز

۸۰  فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۸۰ بيمار كرونا در كشور جان خود را از دست دادند و ۳هزار و ۷۸۱ بيمار مبتال به كوويد نيز شناسايي 
شدند. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳ هزار و ۷۸۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۶۴۹ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۱۰۸ هزار و ۸۸۲ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۱۲۹ هزار و ۶۲۹ نفر رسيد. همچنين سه هزار و ۳۴۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 
تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۸ ميليون و ۵۴۷ هزار و ۶۵۸ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال 
حاضر ۰ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۲ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در وضعيت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 با حلوا حلوا
دهن شيرين نمي شود

 تئوري شيشه شكسته 
و بازار آزاد

 به نبود امكانات و بي توجهي مسووالن عادت كرده اند. 
خشكسالي كم كم چهره اش را به ما نشان مي دهد 
و در اين ش��رايط اما اظهارنظرهاي غيركارشناسي 
برخي مسووالن پاش��يدن نمك بر روي زخم مردم 
است. نمايندگان مردم قوانيني را تصويب مي كنند 
كه خودشان بهتر از هر فرد ديگري مي دانند بدون 
بهبود بخشيدن زيرساخت هاي مهم از جمله اقتصاد، 
آموزش و... امكان اجرايي شدن اين قوانين نزديك به 
صفر است. آلودگي هوا يكي ديگر از معضالتي است 
كه مسووالن سال هاست از برطرف كردن آن عاجز 
مانده اند. كرونا جان هاي زيادي را گرفت و وضعيت 
در مواقعي به قدري بحراني ش��د كه ديگر از دست 
هيچ كس كاري بر نمي آمد. س��ر و س��امان دادن به 
اين وضعيت همت عالي مي طلبد. نمي توان با حلوا 
حلوا گفتن دهن را ش��يرين كرد. نمي توان با دادن 
وعده و وعيدهاي غير عملي مردم را اميدوار كرد. بايد 
تدبيري انديشيده شود. بايد براي رفع خشكسالي، 
تورم و... راهكار عملي پيدا كرد. اين روزها شهرهاي 
زيادي درگير بي آبي هستند، فرونشست زمين يكي از 
همان عواقبي است كه سال ها پيش كارشناسان حوزه 
محيط زيست در مورد آن هشدار داده بودند، زلزله اي 
خاموش كه هر لحظه بخشي از اين خاك را به درون 
مي كشد و از بين مي برد. ناآرامي هايي كه اين روزها در 
برخي شهرها به دليل نبود آب رخ داده و كشاورزاني 
كه به دنبال حق آبه زمين هاي زراعي شان هستند را 
نمي توان با قوه قهريه ساكت كرد. اين روزها بيش از 
هر چيز به تدبيري نياز داريم تا اين مشكالت را يكي 

پس از ديگري از روي دوش مردم بردارد.

مناسبات رانتي بهره مند مي شوند، اين گروه به جاي 
منافع عمومي مردم از منافع برخي ذينفعان خاص 
حمايت مي كنند.واقع آن است كه امروز اقتصاد ايران، 
متوجه اين واقعيت عريان شده است كه براي مقابله 
با تورم و س��اير ناهنجاري هاي اقتصادي، بايد نظام 
تصميم سازي هاي جامعه دچار اصالحات ضروري 
شود و بازار به عنوان يك موجود زنده و اكوسيستم پويا 
به رسميت شناخته شود. براي تحقق اين ضرورت ها 
بايد اصالحات ضروري در نظام تصميم سازي هاي 
كش��ور صورت بگيرد. اين اصالحات با ارز ترجيحي 
۴۲۰۰ توماني، با قيمت گذاري دستوري، با تصميمات 
يك شبه و...اجرايي نخواهند شد، زمان آن رسيده كه 
به جاي سنگ به دست گرفتن و شكستن شيشه ها 
براي حمايت از شيش��ه ُبرها به فكر رونق كس��ب و 
كار خياطان و نانواها و ساير صاحبان كسب و كارها 
باشيم. اين منطقي است كه بازار ما را به سمت درك 
آن فرا مي خواند. اگر گوش ش��نوايي براي شنيدن و 

فكر فرهيخته اي براي انديشيدن وجود داشته باشد.

رويخطخبر

افزايش ۹  درصدي تلفات حوادث رانندگي در ۷ ماه امسال

روند افزايش��ي تلفات حوادث رانندگي ك��ه از ابتداي 
س��ال جاري و در پي كاهش محدوديت هاي س��فر و 
ممنوعيت هاي تردد ناشي از شيوع كرونا آغاز شده بود، 
همچنان ادامه دارد به نحوي كه در ۷ ماه امس��ال اين 
افزايش به ۹.۲ درصد رسيده است. به گزارش سازمان 
پزشكي قانوني كشور، از ابتداي فروردين تا پايان مهرماه 
امسال ۱۰ هزار و ۲۶۶ نفر در حوادث رانندگي جان خود 
را از دس��ت دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته )۱۳۹۹( ۹.۲ درصد بيشتر شده است و از 
كل درگذشتگان تصادفات، ۸ هزار و ۲۹۰ نفر مرد و هزار 
و ۹۷۶ نفر زن بودند. بر اساس اين گزارش در ۷ماه امسال 
اس��تان هاي فارس با ۸۲۷، تهران با ۷۰۶ و سيستان و 
بلوچستان با ۶۶۷ فوتي بيشترين و استان هاي ايالم با ۸۰، 
كهگيلويه و بويراحمد با ۱۴۵ و قم با ۱۴۷ فوتي كمترين 
آمار تلفات حوادث رانندگي را داشتند. در اين گزارش 
تاكيد شده است كه مطابق آمارهاي موجود بيشترين 
تعداد قربانيان حوادث رانندگ��ي مربوط به تصادفات 

برون شهري است و در ۷ ماه امسال نيز ۶هزار و ۹۶۶ نفر 
از متوفيان در مسيرهاي برون شهري جان باخته اند كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱.۲ درصدي را 
نشان مي دهد. پس از مسيرهاي برون شهري، محورهاي 
درون ش��هري با ۲ هزار و ۴۷۷ و جاده هاي روستايي با 
۶۴۴ فوتي بيشترين آمار تلفات را داشته اند؛ ۱۷۹ نفر 
نيز در ساير مسيرها و در پي وقوع يك تصادف جان خود 
را از دست داده اند.در اين گزارش آمده است، در مهر ماه 
سال جاري كه بيشترين تعداد كشته هاي تصادفات را در 
مقايسه با ديگر ماه هاي سال جاري داشته است، هزار و 
۶۲۵ نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند 
و اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۶ درصد 
افزايش يافته است. از نظر تعداد تلفات روزانه، ۱۲ مهر با 
شروع بخشي از سفرها به دليل تعطيالت و پس از آن ۲۲ 
مهر بيشترين ميزان تلفات روزانه را در ۷ ماهه امسال به 
ثبت رسانده اند، به طوري كه تعداد قربانيان در اين دو روز 

به ترتيب ۷۳ و۷۰ نفر گزارش شده است.

خطر پيك جديد كرونا با واريانت »ُاميكرون«
دبير كميته علمي كشوري ستاد مقابله با كرونا با اشاره 
به نگراني ها از واريانت »اُميكرون« در سطح جهان و 
ايران و خطر بروز پيك هايي از بيماري، در عين حال از 
تصويب تزريق ُدز بوستر )يادآور( واكسن كرونا براي 
سنين ۱۸ تا ۶۰ سال در جلسه امروز كميته علمي خبر 
داد. دكتر حميدرضا جماعتي گفت: يكي از پايه هاي 
مهم مقابله با كرونا و پيش��گيري از ابتال به آن، بحث 
واكسيناسيون است. البته در كنار آن همواره بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي تاكيد داشته ايم و نبايد رعايت 
دستورالعمل ها فراموش ش��ود و اين امر بسيار مهم 
است. او به واريانت جديد و جهش يافته ويروس كرونا 
در آفريقاي جنوبي )اُميكرون( اشاره كرد و گفت: شروع 
اين جهش ويروس از كشورهاي آفريقاي جنوبي بود 
و اكنون متاسفانه در كشورهاي اروپايي و آسيايي هم 
گزارش شده است. بنابراين نگراني آن است كه ممكن 
است نوع جديد و جهش يافته ويروس باعث به وجود 
آمدن پيك هايي در كشورهاي مختلف و از جمله كشور 
ما شود. جماعتي گفت: البته در كشورهاي آفريقاي 
جنوبي كه ش��روع ويروس جديد از آنجا بوده، ميزان 

واكسيناس��يون عليه كرونا زير ۴۰ درصد بوده است. 
بنابراين ب��ا توجه به نگراني از وي��روس جديد براي 
كشورهاي مختلف و از جمله كشور ما، در جلسه امروز 
كميته علمي توصيه بر اين شد كه افراد واكسن نزده، 
براي انجام واكسيناسيون تشويق شوند؛ چراكه حدود 
۱۵ تا ۲۰ درصد افراد جامعه هنوز واكسيناسيون دز 
اول و دوم را انجام نداده اند. بنابراين الزم است حتما 
اين افراد براي واكسيناس��يون تشويق شوند يا اگر 
نياز است به وسيله س��تاد كروناي وزارت كشور كه 
اجراييات را انجام مي دهند، محدوديت هايي براي 

واكسينه نشده ها در نظر گرفته شود.

تعادل|
 ح��اال كه بح��ث افزاي��ش جمعيت با 
تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت وارد مرحله اجرايي ش��ده و قبل از هر چيز 
وسايل پيش��گيري از حاملگي از داروخانه ها و مراكز 
بهداشتي جمع آوري شده، بايد نگاهي هم به وضعيت 
معيشت و تغذيه افرادي انداخت كه قرار است بار اين 
افزايش جمعيت را به دوش بكش��ند. در حال حاضر 
خانواده هاي كم بضاعت زير پوشش كميته امداد سبد 
غذايي با رقم ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند 
كه البته با توجه به تورم و وضعيت اقتصادي اين مبلغ 
به قدري ناچيز است كه حتي صحبت كردن از آن هم 
بي فايده به نظر مي رسد. در واقع اين سبد غذايي چقدر 
مي تواند از نيازهاي تغذيه يك مادر باردار يا شيرده را 
برآورده كند در حالي كه قيمت متوسط هر قرص نان 
به ۳ هزار تومان مي رسد و برنج هم كيلويي ۵۰ تا ۶۰ 
هزار تومان در بازار قيمت گذاري شده است. يك كيلو 
برنج و چند قرص نان تا چند روز مي تواند تغذيه يك 
مادر باردار يا شيرده را جوابگو باشد. نمايندگان مجلس 
بدون توجه به وضعيت اقتصادي مردم و سفره هايي 
ك��ه به مدد تورم هر روز كوچك تر مي ش��وند چطور 
انتظار دارند كه قانون به تصويب رسيده شان اجرايي 
شود؟ جواني جمعيت قرار است زير سايه كدام اقتصاد 
پايدار به سرمنزل مقصود برسد؟ چه كسي قرار است 
هزينه هاي درماني، تحصيل و البته معيشت نوزاداني 
را كه انتظار به دنيا آمدن آنها بعد از تصويب اين قانون 
را دارند پرداخت كند؟ در شرايطي كه حتي بسياري 
از شهرها و استان هاي كشور درگير كمبود آب، نبود 
هواي سالم و ... هستند، قانون جواني جمعيت تا كجا 
مي تواند ضمانت اجرايي داشته باشد؟  البته مسووالن 
خود را موظف به پاسخ دادن در اين باره نمي دانند و 
انگار تنها انتظارشان اجراي بي چون و چراي قوانيني 
است كه بدون هيچ پشتوانه اي به تصويب مي رسند و 
مردم را در سراشيبي راهي قرار مي دهند كه برگشتن 

از آن بسيار دشوار به نظر مي رسد.

    نبود حمايت هاي اقتصادي
 ضامن اجرايي نشدن قانون است

امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه بي توجهي به شرايط موجود و تصويب 
قانون هايي از اين دس��ت فقط زحمت مردم را بيش��تر 
مي كند، اينكه قرار باشد قانوني مانند حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت اجرايي شود نيازمند اقتصادي پايدار و 
رو به رشد است. چيزي كه اين روزها ما از آن بي بهره ايم. 
فقر هر روز افزايش پيدا مي كند، بر تعداد كساني كه براي 
تامين معيش��ت خود با مشكل مواجه مي شوند هر روز 
افزوده مي شود و حاشيه نشيني و بيكاري، فساد و فحشا 
و ... رو به افزايش اس��ت. در اين شرايط ما چطور انتظار 
داريم كه قانوني تصويب شده و ابالغ شده ضمانت اجرايي 
داشته باشد. او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: 
ما وقتي از افزايش جمعيت سخن مي گوييم بايد شرايط 
اين افزاي��ش را فراهم كرده باش��يم. اول از همه بهبود 
شرايط اقتصادي است، بعد از آن بهبود وضعيت درماني 
و آموزش است، تمام اينها بايد براي جمعيت جواني كه 
قرار است به تعداد افراد جامعه افزوده شوند فراهم باشد. 
اين در حالي اس��ت كه در شرايط كنوني امكان چنين 
اتفاقي در كشور ما وجود ندارد. كرونا اقتصاد بسياري از 
كشورهاي دنيا را زمين گير كرده و ايران هم از اين قاعده 
مستثني نيس��ت و البته كه وضعيت اقتصاد ما قبل از 
كرونا هم تعريف چنداني نداشت و اين روزها بدتر و بدتر 
مي شود. نگاهي به آمار افراد بيكار كساني كه شغلشان را 
از دست داده اند يا كسب و كارشان به واسطه اين اقتصاد 
بيمار از بين رفته بيندازيد. در اين ش��رايط يك خانواده 

چطور مي تواند به فرزند آوري فكر كند؟
اين جامعه شناس درباره سبد غذايي ۱۰۰ هزار توماني 
كميته امداد به مادران باردار و ش��يرده نيز مي گويد: 
واقعا اظهارنظر كردن در اين باره س��خت است، ۱۰۰ 
هزار تومان چه دردي را از اين افراد دوا مي كند، با ۱۰۰ 
هزار تومان چه چيزي مي توانند تهيه كنند كه مانع از 
سوءتغذيه آنها ش��ود. در حالي كه خط فقر به زير ۱۱ 
ميليون تومان رس��يده اظهارنظر كردن در مورد ۱۰۰ 

هزار تومان واقعا تلخ و دردناك است. عنوان كردن اين 
مبالغ تنها نمك پاشيدن به زخم مردمي است كه اين 
روزها بيش از هر چيز در دام فقر و نداري اسير شده اند. 

   سبد ۱۰۰ هزارتوماني دربرابر »تورم« 
اثري ندارد

درحالي كميته امداد به عنوان يكي از نهادهاي مجري 
برنامه رفع س��وء تغذيه مادران باردار و شيرده و وزارت 
بهداشت به عنوان عامل شناسايي كننده اين قشر فعاليت 
مي كنند كه سبد غذايي فعلي كه ماهانه با رقمي معادل 
۱۰۰ هزار تومان به اين دس��ته از مادران و كودكان ارايه 
مي شود، در مقايسه با تورم و افزايش قيمت ها، ناچيز و 
تاثيري در رفع سوء تغذيه ندارد، لذا مسووالن اين نهادها 
افزايش رقم اين س��بد تغذيه در بودجه سال ۱۴۰۱ را 
خواستار ش��ده اند. دكتر زهرا عبداللهي مديركل دفتر 
بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت از شناسايي حدود ۶۰ 
هزار كودك زير پنج سال دچار سوءتغذيه در سال ۱۳۹۹ 
كه توسط بخش بهداشت شناسايي شده بودند خبر داد 
و به ايسنا گفت: حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار مادر باردار و شيرده 
تحت پوشش اين بسته حمايتي تغذيه اي با كمك كميته 
امداد و بنياد علوي قرار گرفتند. در قالب اين برنامه، كارت 
هوشمند خريد مواد غذايي صادر مي شود و گروه هدف 
مي تواند اقالم غذايي مرتبط با سبد غذايي كه اين دفتر 
تدوين كرده است را تهيه كند. اما در عين حال مديركل 
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت معتقد است 
كه تهيه سبد مطلوب غذايي با توجه به وضعيت فعلي 
به دنبال افزايش قيمت مواد غذايي، نوس��انات قيمت و 
تحريم هاي چند سال اخير و موضوع مهم پاندمي كرونا و 
تبعات اقتصادي ناشي از آن تحت تاثير قرار گرفته است.

    لزوم افزايش رقم اين سبد 
 همچنين حسين خدرويسي، معاون حمايت و سالمت 
خانواده كميته امداد امام )ره( در اين باره گفت: اين سبد 
غذايي ۱۰۰ هزار توماني در ش��رايط فعلي نمي تواند در 
مقابل قيمت ها و تورم موجود خدمت موثر و اثربخش��ي 

داش��ته باش��د، بايد اين مبلغ در س��ال آينده به تناسب 
ام��كان در بودجه هاي دولتي و نهادهاي انقالبي افزايش 
يابد. خدرويس��ي با بيان اينكه در كميته امداد عالوه بر 
جامعه هدف خود كه نيازمندان واقعي جامعه هستند، 
۱۲۰ خدمت براي مددجويان ارايه مي كنيم كه يكي از 
اين خدمات حمايت از مادران باردار و ش��يرده )از چهار 
ماهگي بارداري تا ۶ ماهگي ش��يردهي( است كه آنها را 
تحت پوش��ش قرار داده و حمايت مي كند، اظهار كرد: 
همچنين اين برنامه براي حمايت غذايي از كودكان تا سن 

۵ سالگي كه دچار سوءتغذيه هستند هم ارايه مي شود.

     معرفي مادران و كودكان دچار سوءتغذيه 
به كميته امداد

او با بيان اينكه از اوايل سال ۱۳۹۹ اين خدمت از سوي بنياد 
مستضعفان با تامين مربوطه به كميته امداد واگذار شد، به 
اين معني كه اعتبار آن از سوي بنياد مستضعفان تامين و 
اجراي آن به وسيله كميته امداد انجام مي شد، افزود: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهميه اي متناسب 
با اعتبار موجود براي اس��تان هاي ناامن غذايي براساس 
شاخص هاي موجود قرار مي دهد؛ شناسايي اين مادران و 
كودكان هم به وسيله مراكز بهداشتي و درماني در شهرها 

و استان هاي مربوطه اس��ت كه اين مراكز مادران باردار و 
شيرده دچار سوء تغذيه را به كميته امداد معرفي كرده و 
كميته امداد بعد از استحقاق سنجي، خدمات را به آنها ارايه 
مي دهد. به گفته معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد امام )ره(، در سال ۱۳۹۹، ۶۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
تومان به كميته امداد پرداخت ش��د كه در اين راستا اين 
نهاد با سرانه ۱۰۰ هزار تومان براي ۵۴ هزار مادر در سطح 
كشور و در سال ۱۴۰۰ نيز تاكنون ۷۰ ميليارد تومان براي 
۵۸ هزار و ۳۳۳ مادر اين خدمت ارايه شد. اين در حالي است 
كه در موادي از قانون جواني جمعيت نيز به »تحت پوشش 
كامل قرار دادن تمام مادران در دوران بارداري و شيردهي تا 
پايان پنج سالگي كودكان بر اساس آزمون ارزيابي وسع« و 
همچنين »ارايه رايگان سبد تغذيه و بسته بهداشتي مادران 
باردار، شيرده و داراي فرزند زير پنج سال بر اساس آزمون 
ارزيابي وسع« اشاره شده است كه اين قانون نيز مي تواند 

عاملي براي حمايت بيشتر از اين اقشار باشد.

     افزايش جمعيت با صدقه دادن
 امكان پذير نيست

مصطف��ي اقليما، پدر م��ددكاري ايران ام��ا در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: سال هاست كه من به اين مساله اشاره 

مي كنم كه نمي توانيم با وام و صدقه و اعانه زندگي خوبي براي 
جوانان به وجود بياوريم. زندگي كه با وام آغاز شود محكوم 
به نابودي است، چرا كه يك جايي فشار اقتصادي خودش 
را نشان مي دهد و همين امر مي تواند باعث از هم پاشيدن 
خانواده ها شود. همان اتفاقي كه در اين دوران پاندمي رخ 
داد، نگاهي به آمار طالق ها بياندازيد. چرا بايد چنين اتفاقي 
رخ بدهد، چند درصد از افرادي كه با گرفتن وام ازدواج به سر 
زندگي شان رفته اند تا پايان پرداخت اين وام زندگي شان دوام 
آورده. متاسفانه واقعيت ها بسيار تلخ تر از آن چيزي است كه 
ما درموردش اظهارنظر كنيم. آنچه بايد بيش از تصويب هر 
قانوي اعم از جواني جمعيت و... مورد توجه قرار گيرد شايسته 
ساالري است كه متاسفانه به فراموشي سپرده شده است. 
در اين شرايط اقتصادي ما نمي توانيم چشم انداز موفقي از 
اين قانون داشته باشيم. مثال همين پرداخت ۱۰۰ هزار 
توماني سبد غذايي چقدر مي تواند مشكالت قشر نيازمند 
جامعه ما را از بين ببرد در حالي كه امروز ش��ما با ۱۰۰ 
هزار تومان حتي نمي توانيد غذاي يك وعده خانواده اي 
۴ نفره را تامين كنيد. پرداخت اين مبلغ بيشتر به يك 
شوخي شبيه است. اجراي شدن اين قوانين با صدقه دادن 
امكان پذير نيست، تا زماني كه زير ساخت ها فراهم نشود 

نمي توانيم در اين زمينه موفق عمل كنيم. 

گزارش

پرداخت 100 هزار تومان كمك هزينه سبد غذايي بيشتر به يك شوخي شبيه است

اقتصاد ناپايدار نمي تواند قانون جواني جمعيت را اجرايي كند
افزايش جمعيت با صدقه دادن امكان پذير نيست

رويداد

»يوسف نوري« كه به عنوان سومين گزينه وزارت 
آموزش و پرورش و پس از عدم رأي اعتماد نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي به »حسين باغگلي « در سوم 
ش��هريورماه و »مسعود فياضي« در ۲۵ آبان ماه، در 
روز ۲۶ آبان از سوي رييس جمهور دولت سيزدهم 
به مجلس معرفي شده بود، با كسب ۱۹۴ راي موافق، 
۵۷ راي مخالف و ۱۷ راي ممتنع، اعتماد نمايندگان 
مجلس را براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش 
جلب كرد. يوس��ف نوري كه متولد سال ۱۳۴۰ در 
استان ايالم است، داراي مدرك فوق ديپلم پرورشي 
از تربيت معلم، كارشناسي برنامه ريزي امور تربيتي، 
كارشناسي ارشد مديريت دولتي و دكتراي مديريت 
گردش��گري از دانش��گاه عالمه طباطبايي است. از 
جمله مهم ترين سوابق شغلي و اجرايي وي مي توان 
به رياست اسبق مركز فناوري اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش وپ��رورش، مديركل اس��بق بودجه 
وزارت آموزش و پرورش، متخصص گردش��گري 
كودك، رييس كميته گردش��گري ك��ودك اتاق 
بازرگاني ايران و مسوول خيرين سالمت دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي اش��اره كرد. نوري در 
حال حاضر كارمند رسمي دانشگاه علوم پزشكي و 

خدمات درماني شهيد بهشتي است.

   مخالفان درباره وزير پيشنهادي
 چه گفتند؟

هاجر چناراني، نماينده مردم نيش��ابور در مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه بنده امروز به اين جا 
آمدم كه بگويم مجلس به وزي��ري راي خواهد داد 
ك��ه هم مواف��ق دارد و هم مخال��ف دارد و اين وزير 
يك وزير فرمايشي نيست گفت: بنده به عنوان يك 
معلم كه هنوز حقوقم را از آموزش و پرورش دريافت 
مي كنم، در مخالفت با شما و از زبان فرهنگيان سخن 
مي گويم. نمايندگاني كه در اينجا صداي خود را باال 

برده و خود را فرهنگي تلقي مي كنند حكم خود را 
بياورند كه از كجا حق��وق دريافت مي كنند؟ آقاي 
نوري برنامه ش��ما براي اجراي اليح��ه رتبه بندي 
معلمان چيست؟ براي تامين اعتبار اين اليحه از كجا 
منابع خواهيد آورد؟ متاسفانه برنامه هاي ارايه شده 
از سوي شما عملياتي نيست. حجت االسالم جواد 
نيك بين، نماينده مردم كاشمر در مجلس شوراي 
اسالمي نيز با اش��اره به اينكه درست است ايشان 
در بدنه آموزش و پرورش رشد كرده و برنامه هايي 
ارايه كرده، اما من در چند بخش سوال جدي دارم، 
گفت: يكي اينكه براي حذف مافياي كنكور و اين 
اژدهاي چند سر كه ساالنه چند برابر بودجه آموزش 
و پرورش پول مي خورد و هزينه مالي پدر و مادرها 
را چند برابر كرده چ��ه برنامه اي داريد و برنامه تان 
براي چاپ كتب درسي و حذف مافياي كتب درسي 
چيست؟ براي تعارض منافع و پساشغلي در آموزش 

و پرورش چه برنامه اي داريد؟

   موافقان درباره وزير پيشنهادي 
چه گفتند؟

علي اكبر بسطامي، نماينده مردم ايالم در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه »حاج يوسف نوري محور 
وحدت نيروهاي انقالب، خط ش��كن زمان جنگ و 
معلم ارزنده دوران هاي خوف و خطر در جبهه ها بود« 
گفت: او مرد روزهاي خوف و خطر اس��ت و به لطف 
دولت آيت اهلل رييس��ي بعد از چهل و اندي سال به 
عنوان وزير انقالبي در بزرگ ترين وزارتخانه كشور از 
خطه ايالم انتخاب شده است. محسن زنگنه، نماينده 
مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسالمي نيز 
گفت: الحمدهلل آقاي نوري از جنس آموزش و پرورش 
هستند و سال هاي متمادي را از مدارس ابتدايي و... تا 
تربيت معلم و دانشسراها و حدود شش سال در خود 
وزارت آم��وزش و پرورش خدم��ت كردند كه نكته 

قوت است. آما آنچه كه بنده را به عنوان موافق ايشان 
مجاب كرد مساله اقتصاد آموزش و پرورش است. در 
برنامه هاي ايشان ديده ام كه تمركزشان بر مباحث 

اقتصادي و اقتصاد مردمي است.

   دفاع »نوري« از برنامه هايش
يوسف نوري، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش نيز در 
دفاع از برنامه هاي خودش گفت: از اولين و ضروري ترين 
اقداماتي كه پيگيري خواهم كرد، كارآمدي ش��وراي 
عالي آموزش و پرورش اس��ت. اين ش��ورا در خصوص 
س��ند ۲۰۳۰ كامال منفعل عمل كرد و حتي معدودي 
از اعضاي آن با آن س��ند موافق بودند. بدون هيچ گونه 
رودربايستي اعالم مي كنم كه سركردگان سند آموزشي 
۲۰۳۰ جايي در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت. 
اوهمچنين تاكيد كرد كه اميدوارم بتوانم در سايه رأي 
اعتماد شما، حافظي امين براي رييس جمهور و همياري 
صديق براي جامعه بزرگ فرهنگيان كش��ورم باشم. 
آنچه در پيش��گاه خداوند به نمايندگان اعالم خواهد 
كرد، برنامه بنده ذيل مرام نامه تربيتي دولت سيزدهم 
اس��ت كه خود را متعهد به اجرا و پيگيري آن مي دانم. 
اگر مي خواهيم اين بار را به س��رمنزل مقصود برسانيم 
سه راه بيشتر نداريم معلم را دريابيم، معلم را دريابيم و 
باز هم معلم را دريابيم. به اين ترتيب يوسف نوري كار 
خود را در وزارت آموزش و پ��رورش آغاز مي كند و در 
سه سال و ۹ ماه باقي مانده دولت سيزدهم، راه سختي 
براي تحقق برنامه ها و وعده هايي كه براي تحول داده 
است در پيش خواهد داشت و بايد براي ساماندهي امور 
مدارس به ويژه در زمينه بازگش��ايي مدارس، ارتقاي 
كيفيت آموزش و تامين بودجه براي تسويه مطالبات و 
معوقات، اقدام عملياتي كوتاه مدت داشته باشد و براي 
زخم هاي كهنه شده وزارت آموزش و پرورش از جمله 
كمبود نيروي انساني، كسري اعتبارات، افت كيفيت 

آموزشي و بسياري موارد ديگر نسخه بپيچد.

شانزدهمين وزير آموزش و پرورش راهي ساختمان شهيد رجايي شد
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