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يادداشت- 1

شطرنج برق آساي برجامي
مذاكرات هس��ته اي ايران با 
كش��ورهاي 1+4 و امري��كا 
ب��ه يك��ي از حس��اس ترين 
برهه هاي خود رسيده است. 
دو طرف 8آذرماه را براي آغاز 
گفت وگوها تاييد كرده اند تا 
مذاكره كنندگان دولت جديد 
نيز تجربه مذاكره با طرف هاي 
مقابل را به دست آورند. با توجه به اين واقعيت كه اين 
احساس در ميان مقامات ايراني وجود دارد كه آنها دست 
ب��اال را در مذاكرات دارند، طبيعي اس��ت كه مطالبات 
بيش��تري را نيز مطرح كرده و آن را از طرف هاي مقابل 
طلب مي كنند. اين احس��اس چندان هم غيرمستند 
نيس��ت. به هر حال ايران دانش هسته اي خود را تا حد 
چشمگيري ارتقا داده است. از سوي ديگر در مناسبات 
استراتژيك منطقه اي نيز ايران، ظرفيت هاي ويژه اي 
دارد كه مبتني بر آنها معتقد است اين غربي ها هستند 
كه بايد مواضع ايران را پذيرفته و با انعطاف بيش��تري 
پاي ميز گفت وگو با ايران بنشينند. ضمن اينكه واقع آن 
است كه غربي ها هر اندازه كه توانايي داشتند، ايران را 
تحت فشار اقتصادي قرار داده اند و ديگر براي افزايش 
فشارهاي اقتصادي، برگ برنده ديگري ندارند. در اين 
شرايط مهم ترين معادله باقي مانده در خصوص مذاكرات 
آن است كه مذاكرات از كدام نقطه و كدام مختصات آغاز 
شود. اتحاديه اروپا، امريكا در كنار چين و روسيه اعالم 
مي كنند، تداوم گفت وگوها بايد از نقطه اي آغاز ش��ود 
كه پيش از اين در زمان دولت روحاني بر روي آن توافق 
ش��ده بود. به هر حال در آخرين دور مذاكرات در زمان 
روي كار آم��دن بايدن، دولت ايران با طرف هاي مقابل 
6دور مذاكره در وين داش��ته است و غربي ها خواستار 
ادامه گفت وگوها در اين مختصات هستند. اما در نقطه 
مقابل ايرانيان معتقدند، اساس��ا بايد ساختار جديدي 
براي مذاكرات آغاز شود و مطالبات تازه اي در آن طرح 
شود. در واقع نقطه آغازي كه ايران از آن سخن مي گويد 
با نقط��ه آغازي كه طرف هاي مقابل خواس��تار تحقق 
آن هستند، متفاوت اس��ت. در يك كالم دولت جديد 
به دنبال مذاكراتي هستند كه عنوان برجام را بر تارك 
خود نداشته باش��د، حتي اگر محتواي گفت وگوهاي 
جديد تفاوتي با برجام نداشته باشد، عنوان جديدي بايد 
براي آن تعيين شود. به نظر مي رسد دو طرف در حال 
انجام نوع خاصي از شطرنج ديپلماتيك هستند كه از آن 
ذيل عنوان شطرنج برق آسا ياد مي شود. تفاوت اين نوع 
شطرنج با ساير گونه هاي بازي شطرنج آن است كه هر 
كدام از طرف ها زمان اندكي براي تفكر و تصميم گيري 
دارند. زمان براي هر دو طرف بسيار كوتاه است و به قول 
احمد شاملو بس��يار جانكاه است. در اين مدل شطرنج 
ديپلماتيك هر طرفي كه بتوان��د در كوتاه ترين زمان 
بهترين تصميم را بگيرد، دس��تاورد نهايي افزونتري را 
كسب مي كند. غربي ها به دنبال اين هستند كه از نزديك 
شدن ايران به نقطه گريز جلوگيري كنند. از سوي ديگر 
ايران هم به دنبال آن اس��ت كه از دل گفت وگو و توافق 
احتمالي با طرف هاي مقابل، بخش��ي از آالم و مصائب 
اقتصادي مردمش را كاهش دهد. به هر حال مردم ايران 
اين روزها تحت فشارهاي معيشتي سنگيني قرار دارند و 
دولت سيزدهم تالش مي كند تا روند آغاز صادرات نفتي 
در بازارهاي بين المللي را از سر بگيرد. به هر حال چنانچه 
دولت نتواند طي س��ال آينده سر و ساماني به وضعيت 
اقتصادي و معيشتي مردم بدهد، انتقادها از دولت آغاز 
خواهد شد و بر دامنه هاي آن افزوده مي شود. به طور كلي 
مي توان گفت كه نهايتا طرفين بر سر يك الگوي كلي 
به تفاهم خواهند رسيد. اينكه نام اين الگوي توافق شده 
برجام باش��د يا هر عنوان ديگري براي غربي ها چندان 
مهم نيست. مساله نخست آن است كه مذاكرات از كجا 
و به چه صورتي آغاز شود. موضوع بعدي آن است كه آيا 
برگ هاي برنده اي كه هر كدام از طرف ها رو خواهند كرد، 
تناسبي با هم دارد. آيا با استفاده از اين ظرفيت ها مي توان 
به بازي برد، برد رسيد يا نه؟ بر اساس اعالم سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي كشورمان، ايران 25كيلو اورانيوم 
غني ش��ده باالي 60درصد دارد كه با استفاده از دانش 
خود به دست آورده است. اين برگ برنده مهمي است. 
طرف هاي مقابل هم پلن هاي ت��ازه اي دارند كه تصور 
مي كنند با استفاده آنها مي توانند ايران را مجاب به آغاز 
مذاكرات كند. عودت پرونده هسته اي ايران به شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد، احياي تحريم هاي سازمان 
ملل و قرار دادن دوباره ذيل فصل هفتم شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد، دستاويزهايي است كه طرف هاي 
مقابل با اس��تفاده از آنها تالش مي كنند ايران را وادار 
به توافق كنند. اينكه در هش��تم آذرماه چه حادثه اي 
رخ خواه��د داد، نيازمند گذش��ت زمان اس��ت. تصور 
ش��خصي من آن اس��ت كه يك راه حل بينابيني براي 
عبور از چالش هاي پيش رو پيدا خواهد ش��د. يعني نه 
به خواسته غربي ها تداوم گفت وگوها از پايان دور ششم 
مذاكرات وين آغاز خواهد شد و نه به خواسته ايرانيان 
گفت وگوها از آغاز استارت مي خورد. اما يافتن پاسخي 
براي اين پرسش كه اين گفت وگوها چه زماني منجر به 
حصول توافق خواهد شد؟ در فضايي غبارآلود و مبهم 
قرار دارد. بايد اجازه داده شود تا گفت وگوهاي جديد آغاز 
شود، مواضع هر كدام از طرف ها شكل بگيرد، داده هاي 
اطالعاتي مستندي استحراج شود تا بر مبناي آنها بتوان 

تحليلي از چشم انداز آينده داشت.
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طرح هاي ضربتي نتيجه 
دلخواه نمي دهد

باره��ا در نشس��ت هايي كه با 
مسووالن سازمان بهزيستي و 
مسووالن شهري داشته ايم به 
اين مساله اش��اره كرده ايم كه 
برخوردهاي ضربتي با معضالتي 
مانن��د ك��ودكان كار و خيابان 
نمي توان��د تاثير طوالني مدت 
داشته باشد، ضمن اينكه چنين 
رفتارهايي اين كودكان را دچار استرس و اضطراب بيشتر 
كرده و تاثير ناخوش��ايندي بر روح و روان آنها مي گذارد. 
اينكه ناگهان عده اي از ماموران ش��هري چند كودك كار 
در خيابان ها را جمع كنند و البته كه در اين شرايط رفتار 
آنها چندان هم دوستانه نيست و بارها در اين مورد هم به 
مس��ووالن اطالع رساني شده و تمام اينها هيچ تاثيري در 
رفع اين معضل بزرگ جامعه ما نخواهد داشت. اين كودكان 
قطعا به خواست خودشان راهي خيابان ها نشده اند، هزاران 
عامل از جمله فقر و اعتياد والدين، باال بودن تعداد فرزندان 
در خانواده اي كه توان تامين معاش آنها را ندارد و ... در بروز 
اين پديده كودكان كار و خيابان تاثير مستقيم دارد. وگرنه 
كدام كودك را مي توانيد پيدا كنيد كه در سرما و گرما به جاي 
اينكه در خانه اش باشد و از امكانات رفاهي نسبي برخوردار 

باشد، ترجيح مي دهد سر چهارراه ها دستفروشي كند. 
اينكه هر از گاهي شهرداري اعالم مي كند قصد جمع آوري 
كودكان كار را دارد بيشتر به يك حركت تبليغاتي شبيه 
است، وگرنه جمع آوري اين كودكان و نگهداري يكي دو 
روزه آنها و بعد هم رها كردنش��ان چ��ه دردي را اول از اين 
ك��ودكان دوا مي كند و بعد هم جامعه اي كه هر روز آنها را 
مي بيند و اين عالمت س��وال هميشه همراهش مي ماند 

كه چه كساني مسوول رسيدگي به اين وضعيت هستند. 
اين كودكان در كوچه و خيابان آسيب هاي روحي زيادي 
را متحمل مي شوند، هيچ كس نمي تواند درك كند كه هر 
كودك كار هر روز چه ميزان مورد خشونت قرار مي گيرد. 
چه ميزان دچار تخريب شخصيت مي شود و چقدر از جامعه 
مردم منتفر مي ش��ود. اين ها مسائلي است كه بايد به آن 
توجه شود، ما نمي توانيم با برخوردهاي مقطعي معضالت 
عميق جامعه را حل و فصل كنيم. مگر تا به حال در كدام 
جمع آوري ضربتي از معتادان متجاهر گرفته تا كودكان كار 
و خيابان توانسته ايم به نتيجه دلخواه برسيم. مساله مهم تر 
اين است كه تا وقتي اكثريت مردم براي تامين معاش خود 
با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم كنند قطعا افزايش 
آمار كودكان كار مساله اي هميشگي خواهد بود. بسياري 
از اين كودكان براي اينكه بتوانن��د يك وعده غذاي گرم 
بخورند از صبح تا شب سر چهارراه ها در حال تكدي گري 
و دستفروشي هس��تند. اين برخوردها نمي تواند مانع از 
بزرگ تر شدن چنين مش��كالتي در سطح جامعه شود. 
شما نمي توانيد تا زماني كه مشكالت اقتصادي را حل و 
فصل نكرده ايد اميد داشته باشيد معضلي به نام كودك كار 
ادامه در صفحه 8 و خيابان را حل خواهيد كرد.   

 لزوم حمايت همگن 
از بازار

 اينك��ه دول��ت و متولي��ان 
اقتصادي بعد از س��ه ماه بازار 
س��رمايه را مي بينن��د و به آن 
توجه و بر آن تمركز مي كنند 
خوب است. به هرحال در زمان 
انتخاب��ات حماي��ت از بورس 
جزو سه ش��عار اول نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري ب��ود، ام��ا 
متاس��فانه پس از انتخابات، ديگر هيچ حرف��ي از بازار 
س��رمايه زده نش��د و حمايت��ي از آن ص��ورت نگرفت. 
همين مس��اله منجر ب��ه بي اعتمادي س��رمايه گذاران 
ش��د تا هفته گذش��ته كه متوليان اقتصادي و شخص 
رييس جمهوري بورس را مج��دداً موردتوجه و تمركز 
قراردادن��د. ازاين جهت اين دس��ت از حمايت ها خوب 
است اما واقعيت اين است كه معادل ريالي 150 ميليون 
دالر رقم چن��دان قابل  توجهي در قياس ب��ا عمق بازار 
سرمايه ما نيست. اين رقم همچنين قرار است در بازار، 
سرمايه گذاري ش��ود و درواقع بخش��يده نمي شود اما 
بااين ح��ال اين مبلغ نمي تواند اثر عميق��ي هم در بازار 
داش��ته باشد. صرفًا اينكه متوليان كش��ور بازار سرمايه 
را مي بينند و دوباره متوجه مشكالت اين بازار شده اند، 

مي تواند اثر رواني مثبتي در بازار داشته باشد.
اما اينكه اين پول بخواهد اثر مس��تقيم و جدي بگذارد، 
خير چنين نيس��ت. مبل��غ اين پول ش��ايد نصف ارزش 
معامالت يك روز عادي بازار باشد. ما در شهريورماه شاهد 
عرضه هاي اوليه اي بوديم كه بسيار بيش از اين پول را از 
بازار خارج كرده است. درواقع اين پول مستقيمًا نمي تواند 
اثر بگذارد و اث��ر آن صرفًا رواني خواهد بود. تبديل منابع 
صندوق توس��عه ملي احتمااًل بايد بر اساس نرخ نيمايي 
محاسبه شود. فكر مي كنم بر اساس نرخ نيمايي در بانك ها 
تسعير مي شود. البته دقيقًا در جريان سازوكار آن نيستم 
ولي فكر مي كنم درازاي اين پول، دولت در صندوق هاي 

تثبيت و توسعه يونيت دريافت مي كند.

نگراني س��هامداران از انحراف اين نقدينگي به س��مت 
حمايت هاي نمايشي از شاخص سازان، نگراني درستي 
اس��ت چون عمدتًا از سهام شاخص س��از حمايت شده و 
يكي از علل بي اعتمادي س��رمايه گذاران به بازار سرمايه 
هم همين موضوع است. سرمايه گذاران مشاهده كرده اند 
كه از سال گذشته بدين سو پرتفوي آنها بيش از 60 يا ۷0 
درصد در زيان بوده اما ش��اخص كل 40 درصد در زيان 
است. از همين رو به شاخص كل اعتمادي ندارند و دليل 
آن هم حمايت از سهام شاخص ساز بوده است.به نظر من 
بهترين شيوه كه البته ممكن است مقداري هم طول بكشد 
تاسيس يك »صندوق سرمايه گذاري در صندوق ها« با 
سرمايه اوليه اين وجوه اس��ت كه با استفاده از وجوه آن، 
يوني��ت صندوق هاي پرگردش و خوب ب��ازار خريداري 
ش��ود و نحوه انتخاب سهام توس��ط اين پول به مديران 
سرمايه گذاري اين صندوق ها سپرده شود. بازار سرمايه 
از لحاظ عوامل بنيادي در بهترين مقطع زماني اس��ت، 
نرخ دالر و قيمت هاي جهاني در محدوده اي كه هستند 
تثبيت شده اند و نرخ هاي جهاني به رقم هاي باور نكردي 
رسيده است و به نظر نمي رسد در آينده تغيير خاصي در 
اين نرخ ها به وجود بيايد، عمده شركت هاي بازار سهام 
نيز صادرات محور هس��تند و وضعي��ت خوبي ازلحاظ 
س��ودآوري دارند. بازار سرمايه با توجه به تورم، افزايش 
نرخ دالر و افزاي��ش قيمت هاي جهان��ي اوضاع خوبي 
ازلحاظ بنيادي دارد. موضوعي ك��ه در بازار آزاردهنده 
ش��ده است اعتماد س��رمايه گذاران است. اعتمادي كه 
س��ال گذشته تا به امروز خدشه دار ش��ده و روزبه روز بر 
اين بي اعتمادي افزوده مي ش��ود و اقداماتي كه از سوي 
متوليان اين بازار در حال انجام اس��ت، اقداماتي نيست 
كه حرف با عمل همخواني داشته باشد و صرفًا حمايت ها 
فقط به صورت زباني است.  همين موضوع سبب شده كه 
بي اعتمادي همچنان ادامه دار ب��وده و آنچه مي تواند بازار 
سرمايه را مجدد جذاب كند بازگشت اعتماد سرمايه گذار به 
ادامه در صفحه 8 اين بازار است و... 

عليرضا تاج بر

 كسري بودجه، گراني ها 
و ماليات واردات

موضوع كسري بودجه، يكي از 
جدي ترين معضالتي است كه 
در شرايط فعلي دامنه وسيعي 
از مش��كالت و گراني ه��ا را در 
فضاي عمومي كشور ايجاد كرده 
است. هر اندازه كه عمق كسري 
بودجه در اقتصاد بيش��تر شود، 
نوس��انات بازارها و گراني ها نيز 
بيشتر خواهد شد. دليل وقوع كسري بودجه، عدم همخواني 
درآمدها و هزينه هاي دولت است. به هر حال دولت يكسري 
هزينه هاي قطعي و غيرقابل انكار دارد كه در قالب حقوق هاي 
پرداختي، يارانه ها و... بايد تخصيص ده��د، اما در برابر اين 
هزينه هاي قطعي درآمدهايي كه در بودجه گنجانده شده به 
صورت قطعي، پايدار و محقق شده نيستند. حتي آن  دسته 
از درآمدهايي كه امكان تحق��ق آنها در بودجه پيش بيني 
شده، نيز بنا به داليل گوناگون از جمله گريز دولت ها از اجراي 
قانون، عملياتي نمي شود. يكي از گزاره هاي درآمدي دولت در 
بودجه 1400، ماليات از ورودي كاالها است كه نمايندگان 
مجلس در روند كلي بررس��ي بودجه 1400 تالش كردند، 
زمينه تحقق آن را فراهم كنند، اما به دليل عدم توجه دولت 
به قانون، اين درآمدهاي پيش بيني شده نيز محقق نشدند. 
موضوع تعيين نرخ ارز پايه ورودي كاالها در گمرك يكي از 
موضوعاتي است كه طي ماه هاي اخير سرچشمه بروز دامنه 
وسيعي از مشكالت اقتصادي در كشور بوده است. نمايندگان 
در جريان بررس��ي و تصويب بودجه 1400 كل كشور، راي 
دادند كه محاس��به نرخ ارز پايه ورودي كاالها در گمركات 
كشور مي بايست بر اساس نرخ سامانه مبادالت ارزي بانك 
مركزي )ets( محاس��به و دريافت شود. عدد و رقمي كه از 
ابتداي س��ال مي توان آن را حول و حوش 24هزار تومان در 
نظر گرفت. اما در شرايطي كه اين روند قانوني مي بايست از 
ابتداي س��ال 1400 محقق شود، دولت در ابالغيه اي اعالم 
كرد كه ماليات ورودي كاالها در كشورمان بايد بر اساس ارز 
4200 توماني محاسبه و دريافت شود. استداللي كه دولت 

براي اين موضوع داشت، مبتني بر آن بود كه افزايش نرخ ارز 
پايه ورودي كاالها، ممكن است منجر به افزايش بيشتر نرخ 
اقالم و كاالهاي مصرفي مردم شود. اين در حالي است كه بر 
اساس ارزيابي هاي مركز پژوهش هاي مجلس، اجراي قانون 
بودجه در بدترين حالت، منجر به افزايش 10درصدي اقالم 
وارداتي كشورمان مي شد. اما روند افزايش گراني هاي برآمده 
از كسري بودجه و افزايش دامنه هاي تورمي در كشور باعث 
شد تا مردم نوسانات افزون تري را در بازار اقالم مصرفي خود 
تجربه كنند. در واقع عدم توجه به اجراي قانون، نه تنها اثر 
مثبتي در ثبات بازارهاي كشور نداشت، بلكه خود به عاملي 
بدل شد تا مردم گراني هاي بيشتري را تجربه كنند و نوسانات 
افزونتري را به چشم ببينند. چنانچه در ماه هاي پاياني سال نيز 
دولت، مصوبه مجلس در خصوص ماليات واردات را عملياتي 
نكند، بدون ترديد، كشور با كسري بودجه عميق تري مواجه 
مي ش��ود و متعاقب آن تكانه هاي تورمي افزونتري نصيب 
كشور مي شود. اين نوع نگاه به مقوالت اقتصادي معموال باعث 
گسترش مشكالت اقتصادي و معيشتي مي شود. به هر حال 
مجلس بر اساس رويكردهاي كارشناسي و تخصصي، قانوني 
را تصويب كرده است. در اين قانون اعالم شده كه نرخ ارز پايه 
ورودي كاالها بايد بر اساس نرخ سامانه مبادالتي تعيين شود، 
اما مجري��ان قانون به جاي تبعيت از قانون به بهانه حمايت 
از اقشار آس��يب پذير تصميماتي را اخذ مي كنند كه باعث 
افزايش نوسانات بازار و گسترش گراني ها مي شود. معتقدم 
دولت سيزدهم هرچه سريعتر بايد زمينه اجراي قانون را در 
خصوص حقوق گمركي اقالم وارداتي آغاز كند تا بيشتر از 
اين بر عمق كسري بودجه افزوده نشود. اساسا برخوردهاي 
سليقه اي با مقوالت قانوني در طول دهه هاي گذشته يكي 
از پاشنه آشيل هاي مهم اقتصاد كشور بوده است. هر دولت 
و مجلسي كه روي كار مي آمدند، تالش مي كردند تا تفسير 
و قرائت خاص خود از قان��ون را عملياتي كنند. نتيجه اين 
الگوهاي اش��تباه، اين شده كه ايران علي رغم بهره مندي از 
قوانين مناسب، مشكالت فراواني را در حوزه هاي گوناگون 
ادامه در صفحه 8 تجربه مي كند.  

مجيد ابهريمهدي طغياني
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 اتهام: قاچاق سازمان يافته 
۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو

صفحه 2     صفحه 2    

صفحه 4    

 همكاري هر چه بيشتر قوا 
براي حل مسائل و مشكالت معيشتي مردم

 برق، بيت كوين 
يا سالمتي، كدام مهم تر است؟

شرطسرپرستسازماناموال
تمليكيبرايتعيينتكليفاموال
موجوددرانبارهاياينسازمان

بهدنبالخبرانتشاراوراقمالي
باهفتهفتهتاخير

عضو كميسيون اصل ۹0 مجلس گفت: از مهم ترين 
تكاليف قانوني كه اجراي آن تاكنون از ناحيه اموال 
تمليك��ي معطل مان��ده عدم ثبت دفت��ري اموال 
منقول و غيرمنقول اس��ت. ميرسليم در مكاتبه با 
حجت االس��الم والمس��لمين جناب آقاي اژه اي، 
خاطرنشان كرد، اخيرا درباره مشكالت و انحرافات 
س��ازمان اموال تمليكي موضع گي��ري كرده ايد و 
اينجانب نيز قصد داشتم به ويژه پس از آتش سوزي 
14 تيرماه در انبارهاي آن س��ازمان طرح تحقيق و 
صفحه 7 را بخوانيد تفحصي را در...  

در حالي كه پيش از ظهر ش��نبه بانك مركزي اعالم 
كرده بود كه مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسالمي 
دولتي مقرر اس��ت 18 آبان 1400 اجرا شود، اما در 
ساعات عصر شنبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم 
كرد كه انتشار اوراق دولتي فعال متوقف شده است. 
بانك مركزي نيز خبر برگزاري مرحله نوزدهم انتشار 
اوراق مالي اسالمي دولتي را از خروجي وبسايت خود 
حذف كرد و به جاي آن اعالم كرد كه انتش��ار اوراق 
مالي در مرحله نوزدهم متعاقبا اعالم خواهد ش��د.  
صفحه 2 را بخوانيد ناظران معتقدند كه ...  

 توقف 
 تحقيق و تفحص 
از اموال تمليكي

انتشار اوراق دولتي 
دوباره متوقف شد

همكاران آن مرحوم در روزنامه تعادل

 مصيبت  درگذشت نابهنگام

  را تسليت گفته ، براي آن مرحوم غفران و آمرزش الهي 
و براي شما صبر و شكيبايي آرزومنديم.

)همكار گرامي مان (

اناهلل و انا الیه راجعون

خانواده محترم عباسي
مرحوم محمد)حسین( عباسي
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



 گروه بانك و بيمه | در حالي كه پيش از ظهر شنبه بانك 
مركزي اعالم كرده بود كه مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي 
اسالمي دولتي مقرر اس��ت ۱۸ آبان ۱۴۰۰ اجرا شود، اما 
در ساعات عصر شنبه وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم 
كرد كه انتشار اوراق دولتي فعال متوقف شده است. بانك 
مركزي نيز خبر برگزاري مرحله نوزدهم انتشار اوراق مالي 
اسالمي دولتي را از خروجي وبسايت خود حذف كرد و به 
جاي آن اعالم كرد كه انتشار اوراق مالي در مرحله نوزدهم 
متعاقبا اعالم خواهد ش��د.  ناظ��ران معتقدند كه اگرچه 
دولت براي تامين منابع خود به انتش��ار اوراق مالي پس از 
هفت هفته توقف نياز دارد، اما انتقاد كارشناس��ان از افت 
قيمت سهام موجب ش��ده كه دولت بار ديگر براي توقف 
انتشار اوراق مالي تصميم گيري كند تا شايد به رونق دوباره 
بورس كمك كند. البته بسياري از كارشناسان معتقدند 
كه كمبود نقدينگي عامل عمده رك��ود و افت معامالت 
بورس نيست بلكه مهم ترين عامل ركود بورس، چشم انداز 
اقتصاد، مذاكرات، احتمال كاهش قيمت دالر و... است كه 
روي قيمت ها و انتظار سهامداران و شركت ها اثرگذار بوده 
و لذا فعال نمي توان انتظار افزايش قيمت ها را داشت.  برخي 
كارشناسان معتقدند كه اين اقدام وزارت اقتصاد و دارايي، در 
واكنش به انتقادهايي صورت گرفته كه برخي صاحب نظران، 
نسبت به انتشار اوراق مالي مطرح كرده اند و معتقدند كه 
انتشار اوراق باعث شده كه نقدينگي كافي به سمت بورس 
و شركت هاي بورس و خريد و فروش سهام هدايت نشود و 
در نتيجه بورس با ريزش هاي مداوم همراه شده است. در 
نتيجه برخي كارشناسان گفته اند كه بانك مركزي و دولت 
بايد از انتشار اوراق و خريد و فروش آن در بورس خودداري 
كنند تا صاحبان نقدينگي به دنبال خريد و فروش سهام 
باشند.  اين كارشناسان معتقدند كه افراد ريسك گريز با 
مشاهده سود ۱۸ تا 22 درصدي اوراق مالي حاضر به خريد 
سهام نيستند و ترجيح مي دهند كه اوراق مالي دولتي كه 
مطمئن و داراي سود تضمين شده است را خريداري كنند 
و در نتيجه بورس با سقوط معامالت و قيمت سهام و شاخص 
معامالت مواجه مي شود.  براين اساس، مرحله نوزدهم حراج 
اوراق مالي اسالمي دولتي كه مقرر بود ۱۸ آبان ۱۴۰۰ اجرا 
شود، ملغي و تاريخ جديد اطالع رساني خواهد شد. بانك 
مركزي اعالم كرد: كارگزاري بانك مركزي در راستاي عرضه 
تدريجي اوراق مالي اسالمي توسط وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و پيرو اطالعيه منتشرشده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/3۰، 
مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسالمي دولتي را 
به منظور فروش به بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي، 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، ش��ركت هاي بيمه اي و 
شركت هاي تأمين س��رمايه در روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه 
۱۴۰۰ اجرا كند اما بر اس��اس اعالم وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، حراج مذكور در تاريخ يادشده برگزار نمي شود و 
تاريخ دقيق به اطالع هموطنان خواهد رسيد. خاطرنشان 
مي شود متولي اصلي انتشار و عرضه اوراق مالي اسالمي 
دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و آن وزارتخانه 

الزامي به پذيرش تمام پيش��نهادهاي دريافتي يا فروش 
همه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانك مركزي نيز 
صرفاً سفارشات دريافت شده را به منظور تصميم گيري به 
آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه يادشده نسبت به تعيين 
سفارش هاي برنده اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق 
به تمام برندگان انجام مي شود. بانك مركزي بر اساس جزء 
)۴( بند »ك« تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به 
خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق 
است. كارگزاري اين بانك ضمن تامين  زيرساخت معامالت 
و برگزاري حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي 
اسالمي دولتي فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار 

اوليه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد كرد.

  نوزدهمين مرحله حراج اوراق مالي 
بانك مركزي قبل از ملغي كردن انتشار خبر، اعالم كرد كه 
مرحله نوزدهم حراج اوراق مالي اسالمي دولتي براي فروش 
به بانك ها، موسس��ات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين 
س��رمايه را در روز سه ش��نبه )۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰( برگزار 
مي كند. اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار 
و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( 
است.در اين مرحله نماد آراد ۹۱ و آراد ۹2 عرضه مي شود. 
سررس��يد آراد ۹۱ و آراد ۹2 به ترتي��ب مردادماه ۱۴۰۴ و 
آبان ماه ۱۴۰2 است. همان طور كه گفته شد تاريخ انتشار 
اين اوراق هجدهم آبان ماه امسال و قيمت اسمي هر ورقه 
يكصد هزار تومان و مبل��غ عرضه پنج هزار ميليارد تومان 
است. نرخ س��ود اسمي س��االنه آراد ۹۱ برابر ۱۵ درصد و 
آراد ۹2 نيز ۱۶ درصد اس��ت. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند نسبت 
به ارسال سفارش هاي خود تا ساعت ۱2 روز يكشنبه )۱۶  
آبان ماه ۱۴۰۰( تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام 

كنند. نهادهاي مالي همچون صندوق هاي سرمايه گذاري و 
شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي شركت در اين حراج نيز 
مي توانند سفارش هاي خود را تا ساعت ۱2 روز يكشنبه )۱۶ 
آبان ماه ۱۴۰۰( از طريق سامانه مظنه يابي شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ثبت كنند.  تمام نهادهاي مالي متقاضي 
شركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي خود را در هر 
نماد به طور جداگانه ارسال كنند. حداقل حجم سفارش در 
هر يك از نمادهاي مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. براساس اعالم 
بانك مركزي، متولي اصلي انتشار و عرضه اوراق مالي اسالمي 
دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده و آن وزارتخانه، 
الزامي به پذيرش همه پيشنهادات دريافتي يا فروش كليه 
اوراق عرضه ش��ده در حراج را ندارد. بانك مركزي نيز تنها 
سفارشات دريافت شده را براي تصميم گيري به آن وزارتخانه 
ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعيين سفارش هاي برنده 
اقدام مي كند. بانك مرك��زي مجاز به خريد و فروش اوراق 
مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. كارگزاري اين 
بانك ضمن تامين  زيرساخت معامالت و برگزاري حراج، 
تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالي اسالمي دولتي 
فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اوليه به منظور 
تامين مالي دولت خريداري نخواهد كرد. در هجدهمين 
مرحله حراج اوراق مالي و اسالمي تمامي اوراق عرضه شده 
توسط بانك ها و ساير خريداران حقيقي و حقوقي خريداري 
ش��د. ارزش فروش اوراق مالي و اسالمي دولتي ۱۰۸ هزار 

ميليارد ريال بود. 

  انتشار اوراق دولتي پس از هفت هفته
اين در حالي است كه چند ساعت قبل از ساعت 3 عصر، 
خبرگزاري ها خبر از انتشار دوباره اوراق دولتي داده و اعالم 
كردند كه انتشار اوراق دولتي و تاثير آن بر بازار سرمايه كه 
اين روزها مورد بحث زيادي از سوي فعاالن بازار سرمايه 
قرار گرفت، دوباره پس از گذشت هفت هفته مجدد آغاز 

شد. با پر شدن سقف برداش��ت دولت از تنخواه و تبعات 
استقراض از بانك مركزي چون افزايش پايه پولي، رشد 
تورم و تحت تاثير قرار گرفتن معيشت مردم، بهترين راه 
پيش روي دولت براي تامين كسري بودجه خود، انتشار 
اوراق است كه به اعتقاد كارشناسان بايد بازار اوراق از طريق 
افزايش سود و كاهش سررسيد براي مردم جذاب كرد اما 
آخرين اعالم رييس كل بانك مركزي حاكي از آن است 
كه دول��ت برنامه اي براي افزايش نرخ اوراق ندارد.  در اين 
بين، آنچه از عملكرد دولت در سال جاري ثبت شده بيانگر 
اين است كه تا پايان مرحله هجدهم برگزاري حراج اوراق، 
٣٢ هزار و ٣۵۶ ميليارد توم��ان اوراق بدهي و ۱۰ هزار و 
۸۹۰ ميليارد تومان اوراق سلف نفتي فروخته شده  است. 
البته، آماري كه وزارت اقتصاد از ميزان اوراق فروخته شده 
اعالم كرده متفاوت اس��ت، به گونه اي كه طبق اعالم اين 
وزارتخانه بيش از ۱32 هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي 
مالي مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ ديده شده كه 
عملكرد آن تا شهريورماه بيش از ۱2۶ هزار ميليارد تومان 
بوده كه ۸۱ هزار ميليارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه 
و ۴۵ هزار ميليارد تومان نيز در بازار باز فروش رفته است. 
هجدهمين مرحله فروش اوراق بدهي 3۰ شهريور برگزار 
شد و از آن زمان هيچ اوراق جديدي منتشر نشد تا اينكه 
بازار اوليه حراج اوراق بدهي پس از بيش از يك ماه سكوت 
خود را شكست و امروز بانك مركزي در اطالعيه اي اعالم 
كرد: براي ۱۸ آبان ۱۰ ه��زار ميليارد تومان اوراق عرضه 
مي كند و دليل شكست سكوت مجوز جديد سران به دولت 
رييسي بوده است. سررسيد اين اوراق كه با نماد آراد عرضه 
مي شود مرداد ۱۴۰۱ و آبان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد، آراد 
۹۱ با نرخ سود اسمي ۱۵ درصد و سررسيد مرداد عرضه 
مي شود و نرخ سود اس��مي آراد ۹2 كه در آبان سررسيد 
مي شود ۱۶ درصد خواهد بود. درحالي كه به دولت مجوز 
انتشار اوراق براي شش ماهه دو سال جاري داده شده است، 
برخي فعاالن بازار سهام مخالف انتشار اوراق هستند و تصور 
مي كنند دليل نزول بازار سهام عرضه اين اوراق است كه 
حول اين موضوع در هفته هاي اخير بحث هاي زيادي شكل 
گرفت.  فعاالن بازار سرمايه در حالي اوراق را مقصر ريزش 
بورس مي دانند كه در نيمه نخس��ت سال تنها ۴3 هزار و 
2۴۵ ميليارد تومان اوراق به فروش رسيده كه از اين ميان 
سهم بازار سرمايه تنها 22 هزار و 3۵۱ ميليارد تومان بوده 
است و خريدار بخش ديگر اوراق بانك ها بوده اند. اين در 
حالي است كه سال گذشته با وجود انتقادات فراوان نسبت 
به عملكرد ضعيف دولت در فروش اوراق بدهي، تا پايان 
هفته دوم آبان حدود ۷3 هزار ميليارد از اين اوراق فروخته 
شده  بود كه براي امس��ال كاهش بيش از ۴۰ درصدي را 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. بنابراين، 
تا سه روز ديگر انتشار اوراق براي ماه هاي باقي مانده از سال 
جاري از سر گرفته مي ش��ود كه از انتشار اوراق به عنوان 
مهره كليدي دولت براي مهار تورم با تبعات منفي كمتري 

ياد مي شود.
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كنگره امريكا اليحه بودجه برنامه 
زيرساختي بايدن را تصويب كرد

كنگره امريكا پس از ماه ها بحث اليحه يك تريليون 
دالري زيرساختي را تصويب كرد. بايدن با تصويب 
اين اليحه يكي از وعده هاي خود به راي دهندگانش 
را عملي مي كند. كش��اكش بر سر بسته مالي رفاه 

اجتماعي و مسائل اقليمي هنوز ادامه دارد.
كنگره امريكا باالخره اليح��ه بودجه پروژه اصلي 
مدرنيزه شدن زيرساخت ها را تصويب كرد. كنگره 
پس از ماه ها س��رانجام درباره يك��ي از پروژه هاي 
اصلي و سياس��ي جو بايدن، رييس جمهور امريكا 

تصميم گرفت. 
بر اساس اين طرح زيرس��اختي خيابان ها، پل ها، 
شبكه هاي راه و ترابري و انرژي بايد مدرنيزه شوند. 
اين اصالحات از وعده هاي اصلي جو بايدن بود. او در 
آغاز رياست جمهوري خود نيز بر آن تأكيد كرده بود.

اختالف بر س��ر بس��ته مالي حفاظ��ت از آب و هوا 
سبب ش��ده بود برنامه هاي زيرساختي براي مدت 
طوالني به تعويق بيفتد. اكن��ون با تصويب اليحه 
بودجه زيرساختاري قرار است مبلغ ۵۵۰ ميليارد 
دالر در چند سال آينده تنها براي بازسازي جاده ها، 
پل ها، بن��ادر، فرودگاه ها، حمل و نق��ل و راه آهن 

استفاده شود. 
در س��ال هاي آينده حدود ۱۱۰ ميليارد دالر براي 
توسعه يا نوس��ازي جاده ها و پل ها سرمايه گذاري 
خواهد شد. حدود 3۹ ميليارد دالر براي حمل و نقل 
عمومي و ۶۶ ميليارد دالر ديگر براي شبكه ريلي در 
نظر گرفته شده است. در مجموع ۴2 ميليارد دالر 

براي بنادر و فرودگاه ها محاسبه شده است.
بر اساس اين بس��ته مالي براي گسترش اينترنت 
پرس��رعت و بهب��ود آب رس��اني از جمله تعويض 
كليه لوله هاي سربي س��رمايه گذاري خواهد شد. 
حدود ۶۵ ميليارد دالر نيز قرار است براي نوسازي 

زيرساخت هاي برق هزينه شود.
دولت بايدن قبال گفته بود كه اطمينان دارد اليحه 
قوانين زيرساختي و بسته سنگين تر ۱، ۷۵ بيليون 
دالري هزينه هاي اجتماع��ي و مبارزه با تغييرات 
اقليمي به زودي از سوي كنگره امريكا به تصويب 

خواهد رسيد.
اما فع��ال اليحه بودجه زيرس��اختارهاي امريكا به 
تصويب كنگره رسيده و كشاكش بر سر برنامه رفاه 
اجتماعي ش��هروندان و طرح ه��اي اقليمي بايدن 

هنوز ادامه دارد. 
طرح ه��اي رفاه اجتماع��ي و برنامه هاي  مربوط به 
حفاظ��ت از آب و هوا در درون ح��زب دموكرات و 
همچنين در ميان جمهوري خواهان و دموكرات ها 

بحث هاي زيادي را برانگيخته است.
با توجه به اكثريت مح��دود دموكرات ها در كنگره 
بايدن براي اجراي برنامه ه��اي خود به وحدت در 

صفوف خود وابسته است. 
تصويب اليحه بودجه زسرس��اخت ها براي بايدن 
يك موفقيت به شمار مي آيد و اين طرح اكنون براي 

تبديل شدن به قانون تنها به امضاي او نياز دارد.

نگراني از كمبود نفت قيمت 
را به مرز 83 دالر رساند

پس از اينكه توليدكنندگان اوپك پالس درخواست 
امريكا براي تس��ريع افزايش توليد را رد كردند، به 
دنبال تجديد نگراني ها در مورد عرضه، قيمت نفت 

در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
به گزارش فارس هر بشكه نفت برنت با 2.2۰ دالر 
افزايش ۸2.۷۴ دالر فروخته شد. نفت خام امريكا 

نيز با 2.۴۶ دالر افزايش ۸۱.2۷ دالر معامله شد.
سازمان كشورهاي صادركننده نفت و هم پيمانانش 
موسوم به اوپك پالس، روز پنجشنبه توافق كردند 
ب��ه برنامه خود براي افزاي��ش توليد نفت به ميزان 
۴۰۰ هزار بشكه در روز از دسامبر پايبند باشند؛ جو 
بايدن، رييس جمهور امريكا خواستار توليد بيشتر 

براي كاهش قيمت ها شده بود.
باب ياگر، تحليلگ��ر بازار گفت: تصميم اوپك براي 
ادامه مسير و عدم واكنش قابل توجه دولت بايدن 

موجب شده است كه رشد نفت ادامه يابد.
وي افزود: تنها يك تالش هماهنگ با چين و ساير 
كشورهاي درگير، مي تواند كمبود نفت در بازار را 

برطرف كند.
قيمت نفت برنت طي هفته گذش��ته براي دومين 
هفته متوالي حدود 2 درصد و نفت خام امريكا 2.۷ 

درصد كاهش يافت.

 افزايش قيمت نفت ايران 
به 74 دالر

بر اساس جديدترين گزارش اوپك، توليد نفت ايران 
در ماه شهريور افرايش يافته و قيمت نفت سنگين 
كشور با ۴ دالر افزايش به ۷۴.۰۸ دالر در هر بشكه 

رسيده است.
به گزارش فارس، سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خ��ام، اوپك در جديدترين گ��زارش خود به 
نقل از منابع ثانوي��ه اعالم كرد: توليد نفت ايران در 
ماه سپتامبر 2۰2۱ برابر با شهريور ماه ۱۴۰۰ به 2 
ميليون و ۵۰3 هزار بشكه در روز رسيده كه نسبت 
به ماه پي��ش از آن 22 هزار بش��كه در روز افزايش 

يافته است.
توليد نفت ايران در ماه آگوست يعني مرداد ماه برابر 

با 2 ميليون و ۴۸2 هزار بشكه در روز بوده است.
بر اس��اس اين گزارش، ايران در ماه ژوئن )خرداد( 
دو ميليون و ۴۷۰ هزار بشكه نفت و در ماه مه  برابر 
با )ارديبهشت( روزانه دو ميليون و ۴3۷ هزار بشكه 
نفت توليد كرده است كه اين رقم در ماه پيش از آن 
يعني آوريل 2۰2۱ )فروردين ۱۴۰۰( 2 ميليون و 

۴22 هزار بشكه در روز بوده است.
ايران در اسفند ۹۹ )مارس 2۰2۱( 2 ميليون و 32۸ 

هزار بشكه نفت توليد كرده بود.

به دنبال خبر انتشار اوراق مالي با هفت هفته تاخير

محاكمه 99 متهم ثبت سفارش خودرو برگزار شد

انتشار اوراق دولتي دوباره متوقف شد

اتهام: قاچاق سازمان يافته ۶ هزار و 8۱۶ دستگاه خودرو
اولين جلسه دادگاه رس��يدگي به پرونده موسوم به ثبت 
سفارش خودرو، روز گذشته به رياست قاضي صلواتي در 
مجتمع اقتصادي برگزار شد. موضوع اتهامي اين پرونده كه 
داراي ۹۹ متهم اس��ت، قاچاق سازمان يافته ۶ هزار و ۸۱۶ 
دستگاه خودرو است كه ۱2 متهم اين پرونده شركت هاي 
ثبت سفارش خودرو هستند كه در زمره متهمان حقوقي 
قرار دارند. در ابتداي جلسه دادگاه با اعالم قاضي صلواتي، 
يزداني فر نماينده دادستان براي قرائت كيفرخواست 2۵۰ 
صفحه اي پرون��ده در جايگاه قرار گرفت و گفت: ابوالفضل 
صيادي مدير اجرايي وقت ش��ركت فناوران اعتماد راهبر 
متهم رديف اول اين پرونده اس��ت و متهم به مشاركت در 
اخالل گسترده در نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت 
در قاچاق سازمان يافته خودروي خارجي به تعداد ۶ هزار 
و ۸۱۶ دس��تگاه با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام 
جمهوري اسالمي، مشاركت در جعل رايانه اي در جريان 
ثبت سفارش خودرو و مشاركت در نقض قانون منع مداخله 
كاركنان دولت در معامالت دولتي است. نماينده دادستان 
تصريح كرد: متهم رديف دوم پرونده مجتبي خس��روتاج، 
معاون س��ابق وزير صمت و رييس سابق سازمان توسعه 
تجارت متهم است به معاونت در اخالل گسترده در نظام 
اقتصادي كشور با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام 
جمهوري اس��المي ايران در جريان جلوگي��ري از اجراي 
مقررات منتهي به وقوع بزه قاچاق سازمان يافته خودروي 

خارجي به تعداد ۶ هزار و ۸۱۶ دستگاه است.
نماينده دادستان گفت: متهم رديف سوم علي علي آبادي 
فراهاني مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان 
توس��عه و تجارت متهم است به معاونت در اخالل در نظام 
اقتصادي كشور در جريان جلوگيري از اجراي مقررات. وي 
ادامه داد: متهم رديف چهارم فرزاد محمدي، معاون دفتر 
مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت متهم 
است به اخالل گسترده در نظام اقتصادي كشور؛ همچنين 
متهم رديف پنجم شيده مسافت رييس گروه ثبت سفارش 
سازمان توسعه و تجارت متهم به معاونت در اخالل گسترده 
در نظام اقتصادي كشور است. نماينده دادستان بيان داشت: 
متهم رديف ششم، ولي اهلل افخمي معاون وقت وزير صمت و 
رييس سابق سازمان توسعه تجارت متهم است به مباشرت 
در تصرف غيرمجاز وجوه دولتي به مبلغ دو ميليارد و ۹2۵ 
ميليون و 2۸۸ هزار و ۱۷۴ ريال و مشاركت در نقض قانون 
منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي. وي ادامه 
داد: متهم رديف هفتم مريم رحيمي، مديرعامل شركت 
تجارت فراداده كوشا همسر متهم رديف اول پرونده متهم 
اس��ت به نقض مقررات منع مداخله كاركن��ان دولتي در 

معامالت دولتي؛ همچنين متهم رديف هش��تم محمد 
آذرمهر، متهم است به مشاركت در اخالل گسترده در نظام 
اقتصادي كشور از طريق مشاركت در قاچاق سازمان يافته 
كاالي ممنوعه. نماينده دادس��تان اظهار داش��ت: متهم 
رديف نهم پرونده محمدحس��ين ممتحن متهم است به 
مشاركت در قاچاق س��ازمان يافته كاالي ممنوعه؛ متهم 
رديف دهم هاش��م روايي نيز متهم اس��ت به مشاركت در 
قاچاق سازمان يافته كاالي ممنوعه؛ همچنين شركت پندار 
خودرو رايكا به عنوان شخصيت حقوقي متهم يازدهم پرونده 
اس��ت كه اتهام آن ناظر بر مشاركت در اخالل گسترده در 
نظام اقتصادي كشور از طريق مشاركت در قاچاق كاالي 
ممنوعه است. متهمان رديف دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم 
مصطفي نميني شاد مديرعامل ش��ركت »پندار خودرو 
رايكا«، سعيد نوروزي ترخيص كار و فرشته تنگستاني هر 
سه متهم به مشاركت در اخالل گسترده در نظام اقتصادي 
كشور از طريق مشاركت در قاچاق سازمان يافته از حيث 
كاالي قاچاق به تعداد هزار و ۸3 دس��تگاه انواع خودروي 
خارجي جمعا به ارزش 3 هزار و ۶۷ ميليارد و ۱2 ميليون 
و ۵۱۰ هزار ريال و همچنين 3۵ فقره جعل رايانه اي ثبت 
سفارش هستند. متهمان رديف پانزدهم، شانزدهم، هفدهم 
و هجدهم وحيد عمران زاده، حسين سليمان زاده ترخيص 
كار، مهدي معيني و رضا رادمهر همگي متهم به معاونت در 
اخالل گسترده در نظام اقتصادي كشور از طريق تسهيل و 
فراهم آوردن قاچاق سازمان يافته كاالي ممنوع به تعداد 
هزار و ۸3 دستگاه انواع خودروي خارجي به ارزش 3 هزار 
و ۶۷ ميليارد و ۱2 ميليون و ۵۱۰ هزار ريال هستند. متهم 
رديف نوزدهم، شركت »پيشرو تجارت« از حيث حقوقي 
و متهم رديف بيستم، رسول سيرواني ترخيص كار هر دو 
متهم به مشاركت در اخالل گس��ترده در نظام اقتصادي 
كشور از طريق قاچاق س��ازمان يافته كاالي ممنوع هزار 
و ۸3 دس��تگاه انواع خودروي خارجي ب��ه ارزش 3 هزار و 
۶۷ ميليارد و ۱2 ميليون و ۵۱۰ هزار ريال هستند. متهم 
رديف بيست ويكم شركت »ساينا آرش��ام اروند« و متهم 
رديف بيست ودوم شهرام بحريني، مديرعامل شركت ساينا 
آرشام هر دو متهم به مشاركت در اخالل گسترده در نظام 
اقتصادي كشور از طريق مشاركت در قاچاق سازمان يافته 
از حيث كاالي قاچاق ۵۱2 دستگاه انواع خودروي خارجي 
جمعا به ارزش يك هزار و ۱۷۶ ميليارد و 2۴۶ ميليون ريال 
و همچنين 2۹ فقره جعل رايانه اي ثبت و سفارش هستند. 
متهمان رديف بيست وسوم، بيست وچهارم و بيست وپنجم 
احمد گالبيان فر، داود اميني و سيامك حسين نژاد معاون 
امور بين الملل بندر لنگه متهم به مشاركت در كاالي قاچاق 

22 دستگاه قاچاق خودروي لكسوس به ارزش ۴۰ ميليارد 
و ۸۶ ميليون ريال هس��تند. متهم رديف بيست وششم، 
فريبرز خسروي مسوول سرويس ارزيابي بندر لنگه متهم 
به معاونت در كاالي قاچاق 22 دس��تگاه قاچاق خودروي 
لكسوس به ارزش ۴۰ ميليارد و ۸۶ ميليون ريال است. متهم 
رديف بيست وهفتم شركت »ياران خودرو الوند« متهم به 
قاچاق سازمان يافته ۴3۱ دستگاه خودرو خارجي به ارزش 
گمركي ۹۶۷ ميليارد و ۶۶2 ميلي��ون و ۵۵۱ هزار ريال و 
همچنين مشاركت در جعل رايانه اي ۱3 فقره ثبت سفارش 
است. متهمان رديف بيست وهشتم، بيست ونهم، سي ام و 
سي ويكم ايمان كوشستاني، مريم بختياري، محمدرضا 
بقايي و حسين محمدخان همگي متهم به مشاركت در 
قاچاق سازمان يافته ۴3۱ دستگاه خودرو خارجي به ارزش 
گمركي ۹۶۷ ميليارد و ۶۶2 ميلي��ون و ۵۵۱ هزار ريال و 
همچنين مشاركت در جعل رايانه اي ۱3 فقره ثبت سفارش 
هستند. متهم رديف سي ودوم شركت بازرگاني »گسترليان« 
و متهم رديف سي وسوم مهديه بحراني يعقوبيان هر دو متهم 
به مشاركت در قاچاق سازمان يافته 2۶۹ دستگاه خودروي 
خارجي به ارزش گمركي ۵3۴ ميليارد و ۸۶۵ ميليون و 2۵ 
هزار و 3۱۷ ريال و همچنين مشاركت در جعل رايانه اي ۹ 
فقره ثبت سفارش هستند. متهمان رديف سي وچهارم و 
سي وپنجم شركت خدماتي »مرزبان بندر« و ايمان بيگي 
مديرعامل شركت خدمات مرزبان هر دو متهم به مشاركت 
در قاچاق س��ازمان يافته ۱۵۱ دستگاه خودرو خارجي به 
ارزش گمركي 3۶3 ميليارد و ۴3۴ ميليون و ۷2۵ هزار و 
۸۷3 ريال و همچنين مشاركت در جعل رايانه اي ۱۴ فقره 
ثبت سفارش هستند. متهم رديف سي وششم و سي وهفتم 
شركت »دنيز گستر پارسيان« و عليرضا خدري، مديرعامل 
شركت دنيز گستر پارس��يان هر دو متهم به مشاركت در 
قاچاق س��ازمان يافته ۱3۱ دس��تگاه خودرو خارجي به 
ارزش گمركي 33۴ ميلي��ارد و 3۸۴ ميليون و 3۸۰ هزار 
و 3۷۹ ريال و همچنين مش��اركت در جع��ل رايانه اي ۱2 
فقره ثبت سفارش هستند. متهمان رديف سي وهشتم و 
سي ونهم محمدرضا منصورپور و مرجان سادات باقري هر 
دو متهم به مشاركت در قاچاق سازمان يافته ۱3۱ دستگاه 
خودروي خارجي ب��ه ارزش گمركي 33۴ ميليارد و 3۸۴ 
ميليون و 3۸۰ هزار و 3۷۹ ريال و همچنين مش��اركت در 
جعل رايانه اي ۱2 فقره ثبت سفارش است. در ادامه جلسه 
دادگاه، يزداني فر نماينده دادستان ضمن قرائت مشخصات 
متهمان رديف ه��اي ۴۰ تا ۶۶ پرونده حاضر گفت: حميد 
صفايي فرد، اسماعيل مجاهد مديرعامل شركت توليدي 
صنعتي »پرواز موتور ش��يراز«، يوسف گلزار مدير شركت 

بازرگاني »كار گلزار ايرانيان«، قاسم مالزاده، مريم اسداللهي، 
مسعود منصوري مديرعامل شركت »آس��ان كار پادرا«، 
سيدحسن باراني بهبهاني مدير شركت بازرگاني »معين 
موتور«، پيمان غالمرضابيگي مدير شركت »درياتجارت 
هم ياران خليج فارس«، حيدر محبي مدير شركت »معتمد 
تجارت سهيل گناوه«، فرزانه يادگاري مدير شركت »نگين 
تنديس الماس« همگي متهم به مشاركت در قاچاق سازمان 
يافته كاالي ممنوعه مشخصا خودرو هاي خارجي هستند. 
نماينده دادس��تان ادامه داد: همچنين مهدي منصوري، 
آرش پرتابي ترخيص كار گمرك، يوسف شاهين پيرعليلو، 
رضا نمديان مديرعامل ش��ركت »نيمانگين پاسارگاد«، 
عليرضا باتمانقليچي فرد، پيام رستمي مديرعامل شركت 
توليدي بازرگاني »حامي تجارت جام جم«، روح اهلل شفيعي 
مديرعامل شركت »امين جاويد بوشهر« نيز همگي متهم به 
مشاركت در قاچاق سازمان يافته كاالي ممنوعه مشخصا 
خودرو هاي خارجي هس��تند. نماينده دادستان در ادامه 
اسامي و عناوين متهمان رديف هاي ۶۷ تا ۸۰ اين پرونده را 
قرائت كرد و گفت: متهمان علي شجاعي، مجيد نوروزي، 
شركت »تجارت آركا«، محمد مهدي ترك آبادي، شركت 
»اطلس خودرو آرش��ين«، محمدرضا اعتكايي، شركت 
بين المللي »توسعه تجارت آرشار«، حميدرضا حقاني آذر، 
شركت »آركا تجارت كوشا«، پدرام قاسمي پور، محمدرضا 
ميرزاخاني، بهزاد بنك دار، شركت »دشتي خودرو جنوب« 
و حمداهلل دشتي زاده متهم به مشاركت و قاچاق سازمان 
يافته كاال ممنوعه مشخصا خودرو هاي خارجي هستند. 
نماينده دادستان در ادامه اسامي و عناوين اتهامي متهمان 
رديف ه��اي ۸۰ تا ۹۸ اي��ن پرونده را قرائت ك��رد و افزود: 
ش��ركت »رادكار موت��ور«، محمدرضا ابرطلب، ش��ركت 
تجاري »ستاد ايرانيان«، شاهرخ يزداني، مرتضي زعفران، 
»الماس تجارت طبرس��تان«، اميرمسعود شاه حسيني، 
سعيد عيني، شركت بازرگاني »نويد زردپوشان«، محمد 
عشايري، شركت خدمات بازرگاني »مهرفروزان اديب«، 
عليرضا مرزبان، شركت »بهين پيام گستران«، محمدرضا 
نوآور، شركت »تالش نوين گنجينه پارس«، اميد مختومي، 
شركت »توس��عه تجارت نياوران« و عباس مداح همگي 
متهم به مشاركت قاچاق كاالي س��ازمان يافته ممنوعه 
مشخصا كاال هاي خارجي هستند. وي اتهام متهم رديف 
۹۹ اين پرونده را اخذ رشوه و ادعاي نفوذ عنوان كرد و افزود: 
محمدرضا نجفي خواه آخرين متهم اين پرونده به اتهام اخذ 
رشوه و ادعاي نفوذ متهم است. در پايان اين جلسه دادگاه، 
قاضي صلواتي ضمن اعالم ختم جلسه، زمان برگزاري جلسه 

بعدي دادگاه را فردا ساعت ۹ صبح اعالم كرد.

در نشست هفتگي سران سه قوه 
مطرح شد

نشس��ت هفتگي سران قواي س��ه گانه جمهوري 
اسالمي ايران عصر ديروز شنبه به ميزباني آيت اهلل 
دكتر سيد ابراهيم رييسي و با حضور دكتر محمدباقر 
قاليباف و حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 

در دفتر رييس جمهور برگزار شد.
در اين جلس��ه مهم ترين مسائل كش��ور، به ويژه 
موضوعات اقتصادي و معيشت مردم مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
سران قوا تمركز بر بهبود وضع اقتصاد كشور و حل 
مسائل و مشكالت معيشتي مردم را از اولويت هاي 
نشست سه قوه خواندند و بر لزوم همكاري هر چه 

بيشتر در اين زمينه تاكيد كردند.

همكاري هر چه بيشتر قوا براي 
حل مسائل و مشكالت معيشتي مردم

رييس اتاق بازرگاني ايران: 

رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد نحوه اجراي اصل 
۴۴ قانون اساس��ي در اقتصاد ايران به شكلي بوده كه 

هيچ يك از بازيگران اقتصاد از آن راضي نيست.
به گزارش ايسنا، بر اساس قانون اجراي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي، دولت موظف است در حوزه هايي كه امكان 
انتق��ال مديريت آن به بخش خصوص��ي وجود دارد، 
مقدمات الزم را فراهم كرده و نسبت به توانمندسازي 

اين بخش اقدام كند.
هرچن��د در دولت ه��اي مختل��ف آمارهاي��ي از 
خصوصي سازي منتشر شده اما ميزان عملكرد در اين 
بخش نه تنها به اهداف ابتدايي نزديك نشده كه حتي 
در برخي واگذاري ها، نتيجه نهايي خود به چالش��ي 
جديد تبديل شده اس��ت. رييس اتاق بازرگاني ايران 
معتقد است براي عبور از اين چالش ها، بايد مقدمات 
تغييرات اساسي در مسير اجراي اين قانون فراهم شود.

غالمحسين شافعي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق 
ايران با بيان اينكه ارزيابي نحوه اجراي سياست هاي 
اصل ۴۴ و خصوصي س��ازي در كشور نشان مي دهد 
نه خري��دار، نه فروش��نده و ن��ه دول��ت از آن راضي 
هستند، گفت: با كمال تأسف شأن قانون نحوه اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ به مالكيت، نزول پيدا كرده است. 
در صورتي كه صرفًا تملك نمي تواند ما را به اهداف اين 
قانون برس��اند بلكه مساله مديريت بخش خصوصي 
قابل اهميت تر از تملك واحدهاست. او ادامه داد: آنچه 
در روند كنون��ي مي بينيم و همه وزراي اقتصادي هم 
از آن ناراضي هستند اين اس��ت كه تاكنون هر آنچه 
به بخش خصوصي واگذار شده عاقبت به خير نشده و 
گذشته از اينكه چه اشكاالتي بوده يا نبوده بالفاصله 
نهادهاي نظارتي وارد ماجرا ش��ده و واگذاري را نقض 
كرده اند. اين رويه بزرگ ترين لطمه را به اعتماد بخش 
خصوصي وارد كرده است. او با استقبال از سخنان اخير 
رييس قوه قضاييه مبني بر ضرورت بازنگري در اجراي 
سياس��ت هاي اصل ۴۴ بيان كرد: آنچ��ه آقاي اژه اي 
گفته است براي بخش خصوصي خوشحال كننده و 
اميدواركننده بود. اميدوارم سازمان خصوصي سازي، 
وزارت اقتصاد، قوه قضاييه و دولت براي يك بار هم كه 
شده سازوكار جديدي براي اجراي سياست هاي اصل 
۴۴ و هيات واگذاري ايجاد كنند تا بخش خصوصي و 
به دنبال آن اقتصادي كشور را از تنگناهاي فعلي نجات 
دهند. شافعي تأكيد كرد: براي تدوين اين سازوكار بايد 
كميته اي از نماين��دگان بخش خصوص و تعاوني در 
كنار نمايندگان دستگاه هاي قضايي، دولت و مجلس 
تشكيل شود تا در مرحله نخست ايرادات آيين نامه هاي 
مربوط به اجراي سياست هاي اصل ۴۴ را شناسايي و 
در مرحله بعد براي حل آنها تصميم گيري كنند. همه 
پيشنهادها بايد در اين كميته مشترك مورد بررسي 
قرار بگيرد و در نهايت تصميماتي گرفته شود كه همه 

نسبت به آن اقناع شوند.
ش��افعي با تأكيد ب��ر اينكه ب��ا ادامه رون��د فعلي در 
آينده بخش خصوص��ي تمايلي براي مش��اركت در 
اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ و تمل��ك واگذاري ها 
نخواهد داشت، بيان كرد: بايد بپذيريم كه در حيطه 
خصوصي سازي مشكل بنيادي داريم و به اعتقاد من 
ما در قاعده گذاري در اين كار دچار مش��كل هستيم. 
بنابراين بايد سازوكار تازه اي براي اجراي سياست هاي 
اصل ۴۴ فراهم ش��ود. او ادامه داد: ما بايد عارضه يابي 
كنيم و ببينيم اش��كال در كجاس��ت. اي��ن خيلي بد 
است كه در هيات واگذاري كه نمايندگاني از سازمان 
بازرسي، ديوان محاس��بات، مجلس، وزارت اقتصاد و 
دولت، بخش خصوصي و تع��اون در آن حضور دارند 
موضوعي به تصويب مي رسد اما بعد ناگهان اين تصميم 
ملغي مي شود. اين روش بسيار نادرستي است. يك بار 
براي هميشه بايد سيس��تم قاعده گذاري طرح ريزي 
كنند تا وقتي تصميمي گرفته ش��د ديگر آن تصميم 
در مس��ير انجام و عملياتي شدن قرار بگيرد. نه اينكه 
گروه ديگري آن تصمي��م را ملغي كنند. رييس اتاق 
ايران با تأكيد بر ضرورت اس��تفاده از مديريت بخش 
خصوصي گفت: در قانون سياس��ت هاي اصل ۴۴ بر 
توانمندسازي بخش خصوصي تكيه شده است. يعني 
اگر قرار اس��ت اينها به بخش خصوصي واگذار شوند 
بايد كمك ه��ا و حمايت ه��اي الزم در توفيق بخش 
خصوصي طبق قانون از س��وي دولت انجام شود. اما 
متأسفانه برخالف اين سياست ها ديد كلي اين است 
كه هر واگذاري به بخش خصوصي حتمًا با رانت توأم 
بوده است كه اين نگرش آسيب زننده اي است. شافعي 
با تأكيد بر اينكه دولت نبايد از وظيفه قانوني خود در 
توانمندس��ازي بخش خصوصي غافل شود گفت: در 
طول مسير واگذاري و بعد از واگذاري طبق قانون بايد 
بخش خصوصي از س��وي دولت حمايت ش��ود. مثاًل 
تسهيالت الزم در اختيارشان قرار بگيرد و مورد اعتماد 
و اطمينان الزم باشند. اما در حال حاضر در اين بخش 

توانمندسازي اصاًل انجام نمي شود.

هيچ كس از خصوصي سازي 
راضي نيست!



گروه بانك و بيمه |
عضو هيات رييس��ه مجلس گف��ت: مجلس آمادگي 
بررسي پيشنهادات دولت در قالب اليحه براي اصالح 

تخصيص ارز ۴۲۰۰ را دارد.
حجت االسالم عليرضا س��ليمي عضو هيات رييسه 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري 
تس��نيم، از ارايه اليحه اصالح تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ 
توماني، ازسوي دولت به مجلس در آينده اي نزديك 
خب��ر داد، و گفت: مجلس منتظر اراي��ه اين اليحه از 
سوي دولت است و آمادگي اصالح اين موضوع را دارد.

وي ب��ا بيان اينكه اختصاص ارز دولتي به اين ش��كل 
فسادزا است، افزود: متاسفانه افرادي خاص منافع ارز 
۴۲۰۰ توماني را به جيب زده اند كه الزم است جلوي 

اين سودجويي گرفته شود.
عضو هيات رييس��ه مجلس با بيان اينكه طبق قانون 
بايد ارز دولتي به 7 قلم كاالي اساسي تعلق پيدا كند 
تا قيمت آنها افزايش نياب��د، ادامه داد: اما ميزان تورم 
و افزايش قيمت در اين 7 قلم كاال نس��بت به س��اير 
اجناس بيش��تر هم بوده، يعني از يك سو ارز ۴۲۰۰ 
توماني اختصاص داده شده و از طرف ديگر قيمت آنها 

باال رفته است.
حجت االسالم سليمي با تاكيد بر اينكه افراد ثروتمند 
بي��ش از دهك هاي پايين از اختص��اص ارز دولتي به 
كاال هاي اساسي استفاده مي كنند، اضافه كرد: برخي از 
اين كاال ها كه به آنها ارز دولتي اختصاص يافته به خارج 
از كشور مي رود، يعني از جيب مردم كشورمان به نفع 
شهروندان كشورهايي كه اين كاالها به آنجا مي رود، 

يارانه پرداخت مي شود.
نماينده محالت در مجلس تاكيد كرد: بنابراين حتما 
بايد اين روند اصالح ش��ود و مجل��س آمادگي دارد تا 
پيشنهادات دولت در قالب اليحه براي اصالح تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني را بررسي كند تا جلوي فساد و رانت 

به وجود آمده گرفته شود.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح 
پيش��نهادي براي اختصاص كارت اعتباري به جاي 
يارانه ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: ادامه مسير اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ توماني به صالح كشور نيست و نتيجه اي جز 
ايجاد رانت و فساد، توقف توليد، قاچاق كاالي اساسي به 

خارج از كشور و افزايش سرانه مصرف ندارد.
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفت وگو با ايس��نا با 
بي��ان اينكه موضوع اراي��ه كارت اعتباري يارانه اي 
و ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني از دوره قبل مطرح بود، 
گفت: كميسيون اقتصادي نظر خود را به دولت قبل 
اعالم كرد تا منابع ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني 

به طور مستقيم به كارت اعتباري مردم واريز شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه روش تخصي��ص ارز به واردات 
روش درستي نيست، افزود: به طور متوسط ساالنه 
۱۵ ميليارد دالر منابع ارزي كش��ور براي كاالهاي 
اساس��ي تخصيص داده مي شود اين يعني در طول 
اين سال ها حدود ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان 
با ميانگين ۱۰ هزار تومان ما به تفاوت كاالي اساسي 
به دست مردم نرسيده است. با توجه به اينكه ادامه 
اين روند به صالح كش��ور نيس��ت، موضوع تعيين 
روش جايگزين��ي به جاي اراي��ه ارز ۴۲۰۰ توماني 
و عدم انتفاع مردم مطرح شد اما نتوانستم با دولت 
به توافق الزم برس��يم و دولت نپذيرفت؛ متاسفانه 
مافياي واردات در كش��ور با اعمال نفوذ و ترساندن 
مس��ووالن ارش��د نظام، اجازه عملياتي شدن اين 

كار را نداد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه دولت 
سيزدهم اين موضوع را در دستور كار قرار داده، گفت: 
دولت و مجلس در حال بررسي اين موضوع هستند، 
يك پيشنهاد اين اس��ت كه يارانه ارز ۴۲۰۰ توماني 

حذف نش��ود ولي به جايش به مردم كارت اعتباري 
همچون كارت سوخت داده شود.  پورابراهيمي درباره 
اينكه آيا اين تصميم بايد به تصويب شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا برسد، گفت: اگر دولت بخواهد اين 
كار را در قال��ب اعمال تغييراتي در بودجه انجام دهد 
به مصوبه مجل��س نياز دارد در غير اين صورت دولت 
مي تواند راسا اقدام كند. البته براي هماهنگي بيشتر 
و اطالع اركان نظام از اين تصميم، اين مساله مي تواند 
به عنوان يك نظر مش��ورتي در ش��وراي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا مطرح شود.
وي در عين حال گفت كه فعال مجلس و دولت مشغول 
همفكري درباره اين مس��اله هستند و اين موضوع در 
مرحله بررسي كارشناسي است. ادامه مسير اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ توماني به صالح كشور نيست و نتيجه اي جز 
ايجاد رانت و فساد، توقف توليد، قاچاق كاالي اساسي به 

خارج از كشور و افزايش سرانه مصرف ندارد.
پورابراهيمي درباره احتمال افزايش تورم با حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني گفت: اكنون گراني رخ داده كه نمونه بارز 
آن در قيمت مرغ است. مثال مي توان هر كيلو مرغ را به 

نرخ يك و نيم دالر يا يك و هشت دهم دالر وارد كرد كه 
حتي با فرض قيمت هر كيلو مرغ به نرخ دو دالر آن هم 
با ارز ۴۲۰۰ توماني بايد قيمت هر كيلو گوشت مرغ ده 
هزار تومان باشد كه اين طور نيست. همين االن مردم 
گوشت مرغ را در بازار با نرخ هاي ديگري تهيه مي كنند.

وي ادامه داد: مردم به نرخ ب��ازار آزاد خريد مي كنند 
بنابراين حتي مي توان گفت كه ب��ا حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني قيمت ها هم كاهش پيدا خواهد كرد. در حال 
حاضر بنا بر گزارش رسمي بانك مركزي در سال هاي 
اخير نرخ تورم كاالي اساس��ي از نرخ تورم كاالي غير 
اساسي باالتر اس��ت كه اين براي كشور فاجعه است، 
يعني ما ارز ۴۲۰۰ مي دهي��م اما مردم متحمل تورم 

مي شوند.
پورابراهيم��ي در پايان گفت: برخ��ي معتقدند كه با 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، تورم ايجاد مي شود اما اكنون 
قيمت ها به اندازه نرخ تورم افزايش پيدا كرده و حتي 
به س��قف افزايش هم رسيده اس��ت البته در برخي از 
كااله��ا امكان ايجاد تغييرات اس��ت. ما در مجموع با 
روش جايگزيني ارز ۴۲۰۰ توماني نگراني جدي نداريم.

يادداشت

رويداد

خبر كوتاه
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تسهيالت تكليفي
ريشه ناترازي بانك ها

س��نگيني مطالبات معوق 
بانك هاي دولت��ي به دليل 
تسهيالت تكليفي است كه از 
۵۰ سال پيش بر آنها تكليف 
شده است و حتي بانك هاي 
خصوصي هم تا حدودي با 

اين مشكل مواجه هستند.
جم��ع آوري پس اندازهاي 
خرد و تامين س��رمايه مهم ترين نقش بانك به عنوان 
واسطه وجوه است كه مردم با اطمينان نقدينگي خود 
را به بانك مي سپارند. بانك هم مشترياني را شناسايي 
مي كند و با حف��ظ رعايت منافع س��پرده گذار يعني 
مديريت ريسك اعتباري و اينكه پول مردم تلف نشود 
تسهيالتي ارايه مي دهد.  اين امر در واقع از هرج و مرج در 
بازار كاال و پول جلوگيري مي كند و باعث متمركز شدن 
پول در بانك و تبديل منابع جزء به سرمايه و در نهايت 
سرمايه گذاري مي شود.  يكي ديگر از وظايف مهم بانك ها 
مديريت ريسك است كه ريسك اعتباري مهم ترين آن 
اس��ت؛ به اين معني كه احتمال عدم وصول مطالبات 
بانك را به حداقل برساند. براي اين كار تضامين مي گيرند 
بررسي هايي انجام مي شود و قدرت پرداخت مشتري 
نيز سنجيده خواهد شد تا اطمينان پيدا كنند ريسك به 
حداقل رسيده است.  اينكه دولت تسهيالتي را تكليف 
مي كند و به دنبال آن ريس��كي متوجه بانك مي شود، 
در همه دنيا ممنوع و به ضرر كشور است. اما متاسفانه 
سال هاس��ت اين موضوع در قالب تبصره هاي بودجه 
وجود دارد و بانك ها مكلف به تامين مالي مي شدند. با 
اين امر مخاطرات بسياري ايجاد كردند و اساسا ريشه 
زيان دهي مزمن بانك هاي دولتي از همين جا ش��كل 
گرفت.  اين امر تخلف است و در حال حاضر سنگيني 
مطالبات معوق بانك هاي دولتي به دليل تس��هيالت 
تكليفي است كه از ۵۰ سال پيش بر آنها تكليف شده است 
و حتي بانك هاي خصوصي هم تا حدودي با اين مشكل 
مواجه هستند. البته ممكن است خصوصي ها تسهيالت 
تكليفي نداشته باشند اما نرخ سودي كه دولت دستوري 
تعيين مي كند هم به نوعي تكليف است. از سوي ديگر 
نرخ سود وام و اعتبار كمتر از نرخ سود سپرده هاست و 
اين يعني تكليف بد كه بانك را با ريسك خطر زياندهي و 
... مواجه مي سازد.  به بانك هاي خصوصي هم از جهاتي 
ديگر تكليف شده است كه خريد اوراق و ندادن مطالبات 
بانك ها از جمله آنهاست. حتي زماني كه دولت نتواند 
پول پيمانكاران را بدهد طبيعت��ا پيمانكاران هم پول 
بانك ها را نمي دهند و بانك ها مجبور مي شوند تخلفي به 
نام اضافه برداشت داشته باشند.  هر تكليف و سياستي 
كه منجر به وارد كردن ريس��ك به بانك ها شود نوعي 
ضربه به بخش خصوصي اقتصاد است چرا كه بانك ها 
تامين مالي بخش خصوص��ي اقتصاد را بر عهده دارند.  
دولت ها مي توانند بانك ها را به عنوان بازوي توانمند در 
راستاي توسعه اقتصادي كشور به كار گيرند، از سوي 
ديگر مي توانند با كسري بودجه اي كه دارند براي جبران 
ناتوانايي هاي خود براي تامين منابع بودجه به بانك ها 
تكليف كنند و مطالبات بانك ها را بگيرند.  با دولتي شدن 
بانك ها و تجميع بانك هاي خصوصي مخالف هستم و 
درست از زماني كه بانك ها دولتي شدند اين مسائل و 
مشكالت كنوني ايجاد شد. چون وقتي بانك ها دولتي 
باشند، دولت خود را مالك آنها مي داند و به هر جهتي آن 
را هدايت مي كند.  بانك ها بايد خصوصي باشند اما نبايد 
بدون ضابطه و كنترل كافي و الزم اداره ش��وند. ضمن 
اينكه بانك هاي خصوصي نبايد متعلق به سهامداراني 
خاص باشند بلكه بايد براي مردم باشند. هرجايي در دنيا 
كه اقتصاد رشد كرده، دليل آن وجود بانك خصوصي به 
صورت رقابتي با سياست گذاري هاي درست بوده است.  
بانك هاي دولتي ابزاري هستند كه دولت و حاكميت 
بتواند كسري بودجه و خزانه خود را جبران كند.  رقابت 
در يك اقتصاد آزاد شكل مي گيرد. اقتصاد آزاد رقابتي 
يعني بي نهايت بازيگر وجود دارد كه هيچ كدام به تنهايي 
نمي توانند يك تراست يا كنسرسيوم ايجاد كنند. در 
كش��ور ما چون اقتصاد بسته است و با تحريم مواجه 
هستيم و قانون پولي و بانكي داريم كه همه مجبور 
هس��تند با يك شيوه و استاندارد عمل كنند و با يك 
نگاه كنترل و بازرسي شوند، رقابتي نمي تواند شكل 
بگيرد.  تا بانك هاي خارجي وجود نداشته باشند رقابت 
معنا پيدا نمي كند. قيمت پول در كشور ما گران است 
در حالي كه شايد اگر بانك هاي خارجي وارد كشور ما 
شوند با قيمت ارزان تري اعتبار بدهند. ضمن اينكه 
بانكداري در كشور ما زيانده است و بنابراين بانك ها 
محم��د رضا فرزي��ن مديرعامل بانك مل��ي ايران در مجبور شده اند به سمت امر تجارت و بنگاهداري بروند. 

نشس��ت »تعيين تكليف وظايف بخش هاي مختلف 
بانك براي برون رف��ت از زيان دهي«تاكيد كرد: بانك 
ملي ايران بايد با بس��يج همه توان مديران و كاركنان، 
از مس��ير زيان دهي خارج شود. وي در اين نشست كه 
با حضور بت شكن مش��اور عالي مديرعامل و عباس 
ش��فيعي رييس هيات مديره، ناصر شاهباز، مسعود 
خاتوني، س��يد فريد موس��وي از اعضاي هيات مديره 
و جمعي از معاونان مديرعامل، روس��اي ادارات كل و 
مديران امور شعب برگزار شد، گفت: با تعيين وظايف 
هر يك از اعضاي هيات مديره و معاونان در جلسه امروز، 
بايد برنامه اي مدون، كارآمد و عملياتي تدوين و همه 
بخش هاي بانك براي تحقق اين برنامه بس��يج شوند. 
فرزين افزود: در اين برنامه بايد عالوه بر مشخص شدن 
راه هاي كاهش زيان دهي بانك، زمان تحقق اين اهداف 
نيز تعيين شود تا بر اساس اين زمانبندي از بخش هاي 
مختلف مطالبه گري صورت گيرد. مديرعامل بانك ملي 
ايران با تاكيد بر اينكه راه برون رفت بانك از مشكالت، 
شناخت دقيق از شرايط بخش هاي مختلف است، گفت: 
اعضاي هيات مديره و معاونان بايد با دست پر در جلسات 
تصميم گيري حضور يابند. وي با اشاره به تاكيدات وزير 
امور اقتصادي و دارايي براي خروج از بنگاهداري افزود: 
اين اقدام مي تواند به كاهش زيان دهي بانك منجر شود. 
شايان ذكر است كه در اين نشست اعضاي هيات مديره، 
معاونان و روس��اي ادارات كل با ارايه گزارش وضعيت، 

راه هاي برون رفت بانك از زيان دهي را بررسي كردند.

بانك مركزي اعالم كرد كه مرحله نوزدهم حراج اوراق 
مالي اسالمي دولتي براي فروش به بانك ها، موسسات 
اعتباري غيربانكي، صندوق هاي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه را 
در روز سه شنبه )۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰( برگزار مي كند. 
اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار و 
با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه )پرداخت كوپن دوبار در 
سال( است. در اين مرحله نماد آراد ۹۱ و آراد ۹۲ عرضه 
مي شود. سررسيد آراد ۹۱ و آراد ۹۲ به ترتيب مردادماه 
۱۴۰۴ و آب��ان ماه ۱۴۰۲ اس��ت. همانطور كه گفته 
شد تاريخ انتشار اين اوراق هجدهم آبان ماه امسال و 
قيمت اسمي هر ورقه يكصد هزار تومان و مبلغ عرضه 
پنج هزار ميليارد تومان است. نرخ سود اسمي ساالنه 
آراد ۹۱ برابر ۱۵ درصد و آراد ۹۲ نيز ۱۶ درصد است. 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت 
در اين حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي 
خود تا ساعت ۱۲ روز يك شنبه )۱۶  آبان ماه ۱۴۰۰( 

تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

نوزدهمين مرحله حراج اوراق 
مالي در ۱۸ آبان ماه برگزار مي شود 

ماموريت ويژه براي برون رفت 
بانك ها از زيان دهي

آمادگي نمايندگان براي بررسي پيشنهادات دولت

استدالل مخالفان و موافقان دالر 4200 چيست؟

اليحهاصالحتخصيصارز4200بهمجلسارايهميشود

 6 دليل ارجحيت يارانه نقدي به جاي ارز ترجيحي به سود مصرف كننده
گروه بانك و بيمه |

باتوجه  به افزايش چش��مگير تورم مصرف كننده در 
س��ال هاي اخير دولت س��يزدهم بايد بيش ازپيش 
در جه��ت حمايت از اقش��ار آس��يب پذير جامعه، 
سياست هاي حمايتي مناس��ب را اتخاذ و از حذف 
دفعي ارز ترجيحي به دليل افزايش نوسانات قيمتي 

كاالهاي اساسي پرهيز كند.
يكي از مس��ائلي كه در چند س��ال اخي��ر مورد توجه 
كارشناس��ان اقتصادي قرار گرفته، موض��وع نرخ ارز 
ترجيحي )دالر ۴۲۰۰( است. با استقرار دولت سيزدهم 
و تغيير سياس��ت هاي اقتصاد كالن كشور، الزم است 
هرچه سريع تر موضوع نرخ ارز ترجيحي تعيين تكليف 
ش��ود. در نوش��تار حاضر سعي شده اس��ت با بررسي 
تاريخچه تخصيص ارز ترجيحي در دولت هاي يازدهم 
و دوازده��م، آراي موافقان و مخالفان اين سياس��ت 
يارانه اي بررسي شود و در پايان رويكرد سياستي مناسب 
پيشنهاد گردد. ايران، به واسطه ارز حاصل از صادرات 
نفت و فرآورده هاي نفتي هم��واره داراي تراز تجاري 
مثبت بوده اس��ت، با وجود اين، اما در ماه هاي پاياني 
سال ۱3۹۶ و نيز ابتداي سال ۱3۹7، بازار ارز كشور با 
نوس��انات قابل توجهي همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد 
طي س��ه ماهه منتهي به فروردين ماه ۱3۹7، بيش از 
3۰ درصد افزايش يافت كه بر اس��اس استانداردهاي 
ادبيات بحران ارزي، مصداق يك بحران ارزي اس��ت. 
در واكنش به نوسانات شديد نرخ ارز، ستاد اقتصادي 
دولت دوازدهم در راستاي حمايت از مصرف كنندگان 
كااله��اي واردات��ي در برابر افزايش ن��رخ ارز، اقدام به 
تعريف ارز ترجيحي نمود. بر اساس بند ۵ مصوبه هيات 
وزيران در تاريخ ۱3۹7/۱/۲۲ نرخ ارز به طور يكس��ان 
براي »همه« مصارف ارزي بر اس��اس هر دالر معادل 
۴۲۰۰۰ ريال تعيين شد. با اعالم رسمي اين تصميم 
انتقادات فراواني از سوي كارشناسان به دولت دوازدهم 
در ارتباط با تأمين ارز واردات همه كاالها با نرخ ترجيحي 
مطرح شد و اين امر موجب گرديد در اواخر خردادماه 
س��ال ۱3۹7 كاالهاي وارداتي به ۴ گروه به شرح ذيل 
تقسيم شوند:  كاالهاي اساسي و ضروري - مواد اوليه 
و كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي - كاالهاي مصرفي 
- كاالهاي لوكس و غيرضروري و كاالهايي كه مشابه 

توليد داخل دارد.
باتوجه به آم��ار گمرك جمهوري اس��المي ايران از 
مجموع ۱۹ ميليون و يك صد هزار تن كاالي وارداتي 
به كشور در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۴ ميليون 
و 3۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم كاالي اساس��ي 
به ارزش ۸ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر است كه 7۵ 
درصد كل كاالها را تش��كيل مي دهد، كاالهايي كه 
ارز ترجيحي به آنها تعل��ق گرفته ۱۲.۴ميليون تن 

به ارزش 7 ميلي��ارد دالر بود كه به لح��اظ وزني ۶۵ 
درصد كل كاالهاي ترخيص ش��ده را شامل مي شود 
و س��هم بزرگي از واردات ايران دارد. فارغ از نقدهاي 
كارشناس��ي بر نح��وه گروه بندي اق��الم وارداتي و 
زيرگروه ه��ا، دو ديدگاه مخالف ب��ا يكديگر ناظر بر 
تخصيص ارز ترجيحي بر كاالهاي اساسي وجود دارد: 

    موافقان تخصيص ارز ترجيحي
ش��ماري از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند به دليل 
سهم باالي كاالهاي اساسي در سبد هزينه خانوارهاي 
دهك هاي پايين درآمدي، الزم اس��ت ب��ه هر روش 
ممكن مانع از افزايش قيمت اين كاالها ش��د تا فشار 
كمتري به اقشار كم درآمد جامعه وارد شود، در نتيجه 
اين كارشناس��ان تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي 
اساسي را به عنوان سياس��تي حمايتي از دهك هاي 
پايين قلمداد مي كنن��د و آن را امري الزامي مي دانند. 
اين گروه از كارشناسان در اثبات استدالل خود به آمار 

و ارقام ذيل اشاره مي كنند: 
كاالهاي اساسي مانند هزينه خوراكي ها و هزينه مسكن 
بيشترين س��هم را بين هزينه هاي دهك هاي پايين 
جامعه تشكيل مي دهند، در نتيجه الزم است سياست 
حمايتي مناسبي جهت تأمين مايحتاج ضروري اين 
دهك ها اتخاذ گ��ردد. ازآنجاكه بخش اعظمي از اقالم 
اساسي موردنياز اين دهك به طور مستقيم يا باواسطه در 
زنجيره توليد خود به واردات مربوط مي شود؛ تخصيص 

ارز ترجيحي به اين اقالم امري ضروري است.

     مخالفان تخصيص ارز ترجيحي
كارشناسان اقتصادي مخالف با نرخ ارز ترجيحي معتقد 

هستند ازآنجاكه مصرف گروه هاي پردرآمد از كاالهاي 
تحت پوشش ارز ترجيحي نسبت به دهك هاي پايين 
جامعه بيشتر است؛ لذا اين سياست موجب بهره مندي 
بيشتر دهك هاي باالي درآمدي از يارانه ارزي مذكور 
مي شود و هدف اصلي سياست گذار مبني بر حمايت 
از اقش��ار كم برخوردار جامع��ه از طريق تخصيص ارز 
ترجيحي، محقق نخواهد ش��د و بالعكس اين اقش��ار 
ثروتمند جامعه هستند كه بيشترين سود از يارانه ارزي 
را كسب مي كنند. اين گروه از كارشناسان در استدالل 
به آمار و ارقام ذيل كه يارانه دريافتي دهك هاي مختلف 
از كاالهاي اساسي )هزار ريال( است؛ اشاره مي كنند: 

همان طور كه مالحظ��ه كرديد بر اس��اس آمار فوق، 
دهك ه��اي درآمدي باالي جامعه بس��يار بيش��تر از 
دهك هاي درآمدي پايين جامعه از يارانه ارزي برخوردار 
شده اند به گونه اي كه دهك دهم حدود ۴ برابر دهك 
اول از يارانه ه��اي ارزي اس��تفاده مي كند، همچنين 
ع��دم نظارت كاف��ي در ۴ مرحل��ه واردات )نظارت بر 
واردات همان كاالي اساس��ي و به ميزان مقررش��ده با 
ارز ترجيح��ي(، توليد )اس��تفاده از كاالي وارداتي در 
زنجيره توليد كاالي اساسي و فروش به قيمت مصوب 
به توليدكننده(، توزيع )نظارت بر توزيع دقيق كاالي 
يارانه اي، عدم تش��كيل بازارهاي س��ياه و...( و مصرف 
)عدم انتقال كاالي اساس��ي تخصيص داده شده به 
دهك هاي پايين به بازارهاي غيررسمي توسط خود 
جامعه هدف و فروش آن به دهك هاي باالتر( صورت 
نمي پذي��رد و صرفًا اين يارانه موج��ب ايجاد رانتي 
بزرگ براي واردكننده گرديده و اهداف اصلي خود 
را محقق نكرده است. افزايش درخواست واردات اين 
نوع كاالها پ��س از اختصاص ارز ترجيحي نيز خود 

مويد ديگري بر اين مدعاست، در نتيجه اين گروه از 
كارشناسان خواستار حذف ارز ترجيحي هستند.

    سياست پيشنهادي
در مجموع سياست تخصيص ارز ترجيحي را مي توان 
سياستي مفيد دانس��ت اگر چارچوب هاي موردنياز 
نظارتي جهت اعمال صحيح آن برقرار ش��ود، در واقع 
با اتخاذ تدابير مناسب و افزايش نظارت ها در ۴ مرحله 
ذكرش��ده مي توان اطمينان حاصل ك��رد كه كاالي 
وارداتي با ارز ترجيحي توسط جامعه هدف كه همان 
دهك هاي پايين جامعه هستند مصرف مي شوند اما 
چنانچه همانند گذش��ته بدون وجود تعريف دقيق و 
كارشناس��ي از اقالم اساس��ي در وهله نخست و عدم 
نظ��ارت مناس��ب در ۴ مرحله فوق، اق��دام به اجراي 
سياس��ت تخصيص ارز ترجيحي نماييم؛ نه تنها رفاه 
دهك هاي پايين جامعه را افزاي��ش نداده ايم؛ بلكه با 
تخصيص ارز ترجيحي نتيجه اي جز توزيع رانت به نفع 

بخش كوچكي از جامعه را شاهد نخواهيم بود.
الزم به ذكر است در جهت حمايت از دهك هاي پايين 
جامعه، تخصيص مناسب يارانه نقدي و متعادل كردن 
منظم نرخ آن با تورم ساالنه كشور، از ديگر سياست هاي 
حمايتي مفيد است كه مي تواند موردتوجه سياست گذار 
قرار گيرد. از نقاط قوت اين سياست يارانه اي در مقابل 
سياست تخصيص ارز ترجيحي مي توان به موارد ذيل 
اش��اره كرد:   هزينه كمتر شناسايي دهك هاي پايين 
جامعه توسط سيس��تم بانكي و نظام مالياتي كشور؛ 
امكان اصابت دقيق سياست اعمالي به جامعه هدف از 
طريق واريز يارانه به حساب شخصي فرد؛ امكان تغيير 
سريع ميزان يارانه تخصيصي متناسب هر خانواده با 
معيارهاي اقتصاد كالن مانند ميزان تورم، نرخ بهره و 
بيكاري خانوارها؛ تعيين محل مصرف يارانه تخصيصي 
توسط خود خانوار در جهتي كه بيشترين رفاه را نصيب 
جامعه هدف كند؛ كاهش فس��ادهاي ناشي از ايجاد 
رانت براي گروهي خاص ناشي از اعطاي اجازه نامه هاي 
وارداتي و...؛ كاهش هزينه نظارت و پيشگيري از فساد.

باتوجه به افزايش چش��مگير تورم مصرف كننده در 
سال هاي اخير، توجه به اين نكته الزم است كه دولت 
سيزدهم بايد بيش ازپيش در جهت حمايت از اقشار 
آسيب پذير جامعه، سياست هاي حمايتي مناسب را 
اتخاذ و از حذف دفعي ارز ترجيحي به دليل افزايش 
نوسانات قيمتي كاالهاي اساسي پرهيز كند و الزم 
اس��ت سياس��ت يارانه اي مناس��ب مانند پرداخت 
يارانه نقدي متناسب با نرخ تورم ساالنه، به صورت 
تدريجي و با اصالح سازوكارهاي موجود، جايگزين 
آن گ��ردد تا حمايت از دهك ه��اي پايين جامعه و 

كاهش فاصله طبقاتي ادامه پيدا كند.

حذف ارز ۴۲۰۰ توماني
چه تاثيري بر قيمت كاالها دارد

اس��تمرار يا حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان��ي ب��ا واكنش ه��اي 
متفاوتي از سوي كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي همراه بوده 
است؛ يك عضو اتاق بازرگاني 
معتقد است چون كاالهاي 
محدودي مش��مول اين ارز 
هس��تند، ح��ذف آن تاثير 
زيادي بر بهاي اق��الم بازار ندارد. زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني و تاثير منفي آن بر اقتصاد، چندي اس��ت كه باال 
گرفته است و كارشناسان مي گويند اين نوع ارز نتوانسته 
اهداف سياس��ت گذار براي ارزان نگاه داشتن كاالهاي 
مورد نياز را محقق كند. هم اكنون اي��ن ارز براي واردات 
دارو، تجهيزات پزش��كي، آرد، گندم و نهاده هاي دامي 
پرداخت مي ش��ود. اين روزها كه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومان جدي تر شده، سوال درخصوص استمرار يا حذف 
اين ارز ترجيحي با پاسخ هاي متفاوتي از سوي كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي همراه بوده است. منتقدان ارز ترجيحي 
بر ناكارآمدي و فسادزا بودن آن تاكيد مي كنند و حذف آن 
را به صالح كشور مي دانند. موافقان استمرار اين سياست 
هم اغلب نگ��ران آثار تورمي ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني 
هستند و معتقدند بايد تدابير الزم در اين زمينه پيش بيني 
شود. سياست ارز ترجيحي از جمله اقداماتي بود كه براي 
مقابله با آثار و عوارض تحريم ها در دستور كار قرار گرفت اما 
اكنون مساله ساز شده و رانت و فساد و سوءاستفاده  فراواني 
به دنبال داشته است. بنابراين نيازمند تجديدنظر اساسي 
در سياس��ت هاي ارزي كشور هستيم تا موانع موجود از 
سر راه صادرات و واردات برداشته شود. نظرات سليقه اي 
كارشناسان درباره چگونگي تخصيص ارز و اينكه ارز را به 
چه كااليي تخصيص بدهيم و به چه كااليي تخصيص 
ندهيم، مساله س��از ش��ده و افزايش قيمت مواد اوليه را 
در پي داش��ته است. كاالهاي واردشده با ارز ترجيحي با 
قيمت بسيار بااليي وارد بازار شده و خيلي وقت ها شايد 
قيمت ها با نرخ بازار آزاد تعيين مي شود و واردكنندگان 
كاالها را با قيمت ارز آزاد مي فروشند. سياست ارز ترجيحي 
مشكل دارد و منافع اين سياست به طور واقعي به مردم 
نمي رس��د. نظارت قوي شرط درس��ت اجرا شدن يك 
قانون اس��ت و به همين دليل بايد وزارت صنعت، بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد سياس��ت هاي موجود را اصالح 
كنند. در برخي حوزه ها ش��اهد اين تاثيرگذاري منفي 
بوده ايم، براي نمونه گاهي به دليل اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
توماني به يك داروي وارداتي، قيمت آن پايين تر از داروي 
داخلي مي ش��ود و به طور طبيعي توليدكننده داخلي 
دارو از اين سياست آسيب مي بيند. انجمن هاي دارويي 
و اتاق بازرگاني و كميسيون بهداشت هم بارها اين نكته 
را متذكر مي شدند و خواستار حذف اين ارز بودند كه تا 
اين لحظه موفق نش��ده اند. البته اين موضوع هم خيلي 
مهم است كه چه سياس��تي را جايگزين شرايط فعلي 
مي كنند؟ تغيير سياست ها به گونه اي نباشد كه شرايط 
را بدتر كند. ما در ساليان گذشته شاهد اين بوده ايم كه 
هر زمان به منظور درست كردن شرايط قانوني را حذف 
كردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده اند. از زواياي مختلف 
به ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني بايد توجه ش��ود و نظرات 
ارگان ه��ا و اتاق هاي بازرگاني مدنظر قرار گيرد.واقعيت 
اين اس��ت كه در حال حاضر كاالهاي كمي مشمول ارز 
۴۲۰۰ توماني مي شود، زيرا در يك سال گذشته تعداد 
اين كاالها را كم كردند و امروز بيشترين ارز در نهاده ها و 
دارو تخصيص داده مي شود. هم اكنون كاالها با نرخ آزاد 
فروخته مي شود و شايد حذف ارز تأثير زيادي در قيمت 
كاالها نداشته باشد، اگرچه تاثير رواني آن به صورت 
كوتاه مدت محتمل است.درآمد حاصل از اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ توماني شايد فقط بتواند بخشي از كمبودها 
را براي مردم جبران كند، زيرا هزينه ها بسيار باال است.

اگر قرار است براي مردم هزينه شود، بهتر است كه به 
صورت خدمات به مردم بدهند؛ يعني به طور مثال در 
زمينه يارانه دارو، بيمه  افراد را تقويت كنند تا هزينه هاي 
سالمت مردم مديريت شود. بخش زيادي از هزينه هاي 
مردم به حوزه  دارو مربوط مي شود و بنابراين بهتر است 

كه اين هزينه به صورت خدمات به مردم برگردد.

مهراد عباد  بهاالدين حسيني هاشمي 



گروه بازار سرمايه|
بيش از دو س��ال است كه زمزمه عرضه خودرو در بورس 
كاال به گوش مي رس��د و باوجودآنكه صحبت هاي اخير 
معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاال از پيش��روي 
اين طرح حكايت دارد اما هنوز جزييات اين طرح كه بايد 
توسط مجلس تعيين شود، مشخص نيست؛ اما هنوز هم 
براي توليد، عرضه و فروش خودرو برنامه مدون و خاصي 
در كشور وجود ندارد! پايان يافتن بازار ثانويه، رقابتي شدن 
و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو ازجمله اهداف اين 
طرح به شمار مي رود و طراحان اين طرح معتقد بودند كه 
بورس كاال مي تواند به روند توليد و عرضه خودرو سامان 
ببخش��د. در اين ميان برخي از مخالفين طرح را ناقص 
و نقض كننده حق��وق مصرف كننده ها و يك عامل براي 
افزايش مشكالت در بازار خودرو مي دانند چراكه؛ باوجود 
بازار انحصاري خودرو مصرف كننده واقعي به صورت عام 
براي خريد وارد اين بازار نخواهد شد و از آن طرف دست 
دالالن براي حضور در بازار بورس كاال براي خريد خودرو 
باقيمت ه��اي پايين و عرضه در ب��ازار آزاد باقيمت هاي 
باالتر باز مي شود و حتي امكان شيطنت توليدكننده ها با 
دست كاري آمار و ارقام توليد يا عرضه و حضور در بازار به 
عنوان خريدار براي افزايش قيمت هم وجود دارد.با همه 
اين ابهامات رييس بورس كاال از  آغاز مذاكره با گروه هاي 
خودروس��ازي كه توليدات آنها مشمول قيمت گذاري 
ش��وراي رقابت نمي ش��ود خبر داده و اين سوال را ايجاد 
مي كند كه چرا بورس كاال بايد مستقيمًا با اين شركت ها 
وارد مذاكره شود! سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و 
نظارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران در گفت وگويي كه با 
صداوسيما داشته اعالم كرده است كه پاي خودروهايي 
به بورس كاال باز مي ش��ود كه توس��ط ش��وراي رقابت 
قيمت گذاري نمي شوند. جهرمي بابيان اينكه خودروها 
به دو گروه تقسيم مي ش��وند، توضيح داد: گروه نخست 
خودروهاي مشمول قيمت گذاري توسط شوراي رقابت 
و تحت نظارت ساير دستگاه ها هستند. سران قوا و دولت 
درمورد قيمت گذاري اين خودروها مصوبه اي دارند كه در 
روزهاي آينده توسط وزير صمت اعالم مي شود. گروه ديگر 
خودروهايي هس��تند كه توسط خودروسازهاي داخلي 
توليد و عرضه مي ش��وند؛ مانند خودروهاي گروه بهمن 
يا بخش��ي از خودروهاي ايران خودرو كه مشمول طرح 
قيمت گذاري نمي شوند. در اين راستا مذاكراتي صورت 
گرفته كه براي عرضه اين گروه از خودروها در بورس كاال 
اقدام شود.معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي 
ايران با تأكيد بر اينكه تقاضا براي بخش��ي از محصوالت 
گروه بهمن كه در ماه هاي گذشته به بازار عرضه شد زياد 
بود، اظهار كرد: با توجه به اختالف قيمتي كه بين كارخانه 
و بازار آزاد اين گروه از محص��والت وجود دارد، رانتي در 
بازار اين محصوالت وجود داشت كه طبيعتًا باعرضه در 
بورس اين اختالف قيمت نصيب كارخانه مي شود.جهرمي 
افزود: با توجه به اينكه اين خودروها مشمول قيمت گذاري 
دولتي نيستند و قواعدي كه در وزارت صمت براي ساير 
خودروها وجود دارد، به اين خودروها تسري پيدا نمي كند، 
مانعي براي عرضه آنها در بورس كاال وجود ندارد. اقداماتي 
با گ��روه بهمن صورت گرفته و بعدازاينكه اين ش��ركت 
مدارك و مستندات را به بورس كاال ارايه كند و پذيرش 
كاال در بورس انجام شد، عرضه كاال صورت خواهد گرفت. 
بورس كاال در انتظار دريافت مدارك در مورد خودروهاي 
فيدليتي از گروه بهمن است تا عرضه خودرو را آغاز كند.

صحبت هاي مذكور در حالي از سوي جهرمي مطرح شده 
است كه نه تنها صحبت هاي جهرمي با فيروزي در مورد 
اينكه كدام خودروها در بورس كاال عرضه مي شوند تناقض 
وجود دارد، بلكه هنوز نه زمان دقيق عرضه، نه سازوكار آن 
و نه شرايط افرادي كه مي توانند از اين طريق خودرو بخرند 
از سوي مجلس مشخص نشده است. درواقع گفته مي شود 
طرح مجلس اصالحاتي داشته و پس ازآن كه در صحن 
علني به تصويب رسيد، بورس كاال به عنوان مجري طرح 
آن را اجرا مي كند.صنعت خودروسازي كشور را مي توان 
صنعت مشكل س��از هم دانس��ت چراكه؛ با محدوديت 
واردات خودرو به نوعي انحصار دارد و در معناي ديگر اين 
صنعت به دليل دخالت هاي دولت و نبود رقيب چند سالي 
هست كه عقب گرد مي كند. خودروسازي ها حمايت هاي 
همه جانبه از دولت دارند و تقريبًا برايشان مهم نيست كه 
مصرف كنندگان چه چيزي نياز دارند و رويكرد 30 سال 
پيش را در دستور كار خود قرار داده اند و مهم نيست كه 
كشورهاي همسايه از آخرين تكنولوژي ها و استانداردهاي 
جهاني استفاده مي كنند. به هرحال باوجوداين مشكالت، 
با توجه به عمق مس��ائل نمي توان به بورس كاال براي 
قيمت گذاري واقعي اين صنعت بر اساس عرضه و تقاضا 
اميدوار بود. دو سالي از مطرح شدن اين طرح مي گذرد 
اما؛ هنوز ابهامات آن برطرف نشده و انتظار نمي رود كه 

اين ابهامات برطرف شود.

   تناقضات در اجرا!
يكي از مهم ترين مش��كالت و ابهامات موجود در طرح 
عرضه خودرو اظهارات ضدونقيض نمايندگان مجلس 
و رييس س��ازمان بورس كاال اس��ت. در آخرين روزهاي 
فروردين امسال حجت اهلل فيروزي، سخنگوي كميسيون 
صنايع مجلس از مصوبه  اين كميسيون براي عرضه خودرو 
در بورس كاال جهت متعادل س��ازي عرضه و تقاضا خبر 

داده و گفته بود كه بر اساس پيشنهاد كميسيون مقرر شد 
در شرايطي كه بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا 
براي انواع خودرو بنا به تشخيص شوراي رقابت بيشتر از 
عرضه آنها باشد، خودروسازان بايد خودروهاي تعيين شده 
توسط ش��وراي رقابت را فقط از طريق بورس كاال عرضه 
كنند. قيمت پايه عرضه خودرو در بورس در اين پيشنهاد 
توسط ش��وراي رقابت تعيين مي شود؛ ش��وراي رقابت 
مكلف اس��ت قيمت مبنا مورداستفاده در قيمت گذاري 
نهاي��ي خودروهاي مش��مول اين ماده را مس��تقيمًا بر 
مبناي محاسبه قيمت تمام شده در همان سال، با لحاظ 
هزينه هاي تحقيق و توس��عه، هزينه هاي مالي موضوع 
تبصره ۲ ماده )۹ مكرر( و هزينه هاي مالي توليد با تاييد 
حسابرس رس��مي  در قيمت تمام شده اعمال و تصويب 
كند. اين در حالي است كه معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي ايران اعالم كرد كه پاي خودروهايي به بورس 
كاال باز مي ش��ود كه توسط شوراي رقابت قيمت گذاري 
نمي شوند! همين تناقض گويي نشان مي دهد كه نه تنها 
مجلس كه اين مصوبه را طرح كرده بلكه سازمان بورس 

كاال هيچ ايده اي درباره نحوه اجراي آن ندارند!

    قيمت خودرو افزايشي مي شود؟
مهم تري��ن ه��دف عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس كاال 
متعادل سازي ها قيمت ها است. به عقيده كارشناسان 
اقتصادي و بازار سرمايه اين عرضه نمي تواند دسترسي 
به اين هدف داشته باشد و همچنين موجبات اختالل در 
عرضه و قيمت اين محصول را خواهد داشت و درنهايت 
ش��اهد افزايش قيمت خودرو خواهيم ب��ود. مرتضي 
مصطفوي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص عرضه 
خودرو در بورس كاال نوش��ت: كاالهاي عرضه شده در 
بورس كاال واسطه اي هستند و خودرو يك كاالي نهايي 
به شمار مي رود؛ يعني خودرو كااليي نيست كه مشتري 

خريداري كند و براي توليد كاالي ديگري مورداستفاده 
قرار گيرد. اين تفاوت ماهيت كاالهاي عرضه  ش��ونده 
باعث مي ش��ود كاركرد بورس در حوزه خودرو اثرگذار 
نباشد. وقتي كاال س��رمايه اي است خريدار و فروشنده 
مشخص هستند. به عنوان مثال، در حوزه فوالد تعداد 
توليدكنندگان و تا حدودي تع��داد مصرف كنندگان 
مشخص است؛ ولي در خصوص خودرو تعدادي فروشنده 
خودروداريم كه مشخص هستند، اما ميليون ها نفر اين 
خودرو را مي خرند و هر بار هم تعداد خريداران متفاوت 
است. اين اختالف فاحش ماهيت كااليي مانند خودرو با 
ساير كاالها باعث مي شود خودرو همواره با افزايش قيمت 
روبرو شود و نمي توان به كاهش قيمت خودرو به واسطه 
عرضه در بورس اميدوار بود؛ چون تعداد خريداران زياد 
و در مقابل، تعداد فروش��ندگان اندك است. مكانيسم 
بورس واقعي نيس��ت تا خريدار واقعي را به فروش��نده 
واقعي برساند. درواقع رانت اطالعاتي در بورس وجود 
دارد و در ب��ورس ايران مي توان داللي هم كرد، از رانت 
اطالعاتي استفاده و حبا ب سازي و قيمت  سازي كرد. 
اين مشكالت نشان مي دهد بورس كاال مكانيسم شفافي 
براي حل مساله قيمت خودرو نيست. به هرحال مي توان 
گفت صنعت خودروسازي به يكي از مشكالت كشوري 
تبديل شده، طي دو سال اخير اين كاال نتوانسته وارد 
بورس كاال شود و انتظار نمي رود كه به اين زودهاي ها 
تكليف آن مشخص شود. در حال حاضر شركت هاي 
موجود در بورس وضعيت خوبي ندارند و قيمت برخي 
از س��هم هاي اين صنعت به س��ال ۹7 بازگشته كه به 
عقيده برخي از كارشناسان باعرضه خودرو در بورس 
كاال وضعيت قيمتي اين سهام خراب تر شود. به طوركلي 
و به گفته كارشناسان با وضعيت اين روزهاي كشور 
عرضه خودرو در بورس كاال نمي تواند مثبت باش��د 

بلكه آينده منفي براي اقتصاد كشور پديد مي سازد.
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چرا p/e بورس در يكسال
كمتر از نصف شد؟

باش�گاه خبرنگاران| آرتا اسدي، كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص روند P/E بازار سرمايه 
در يكس��ال اخير گفت: همان طور كه در نمودار 
مش��اهده مي كنيد از آب��ان ۹۹ تا آب��ان ۱۴00 
نس��بت p/e بازار نزول��ي بوده اس��ت. اين روند 
نزولي نش��ان دهنده افت قيمت س��هام در برابر 
رشد سودآوري بس��ياري از شركت هاي بورسي 

بوده است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پاس��خ به اين 
 p/e :چيس��ت؟ اظهار كرد P/E پرسش نس��بت
نس��بتي از قيمت به سود هر س��هم در يك نماد 
اس��ت. اين نس��بت از دو جهت، يك��ي تمايالت 
معاملگران براي قيمت گذاري س��هم و از طرف 
ديگر بررسي شدت قيمت نسبت به ارزش واقعي 

سهم بررسي مي شود.
او بي��ان كرد: ب��ه عبارت ديگر اگر p/e س��همي 
باال باش��د به اين معناس��ت كه، قيمت س��هم از 
ارزش واقع��ي آن باالتر اس��ت و از ط��رف ديگر 
نيز، نش��ان دهنده اين است كه س��رمايه گذاران 
پيش بيني افزايش س��ودآوري شركت در آينده 

را دارند.
اسدي در پاس��خ به اين پرسش كه، علت كاهش 
p/e بازار در يكس��ال اخير چيست؟ اظهار كرد: 
علت ريزش p/e بازار سرمايه، كاهش قيمت ها و 
افزايش سودآوري شركت هاست. پس از كاهش 
قيمت تمام س��هم ها، تمايل س��رمايه گذاران به 
س��رمايه گذاري در بورس كاهش يافت. از طرف 
ديگر نيز در يك س��ال گذش��ته علي رغم همه 
مش��كالت اقتصادي و ش��يوع كرونا ش��ركت ها 
رشد خوبي در س��ودآوري داشتند، كه اين رشد 
خود به خود باعث كاهش نس��بت p/e بازار شده 
است، نسبتي كه افت آن با كاهش قيمت سهام، 

تشديد شد.
او بيان كرد: الزاما كاهش يا افزايش p/e نمي تواند 
مبناي تحليل و خريد يا فروش يك سهم باشد اما 
مي توان از كاهش p/e نتيجه گرفت كه، حداقل 
بازار س��رمايه در نرخ هاي هيجان��ي يا نرخ هاي 
باال قرار ن��دارد و قيمت س��هم ها از ارزش ذاتي 

شركت ها دور نيستند.
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه 
بيشترين و كمترين p/e مربوط به كدام صنعت 
است؟ گفت: بيشترين نس��بت هاي p/e بازار به 
گ��روه خودرويي و نماد هاي��ي همچون خكمك 
با نس��بت p/e ۱00۶ خآذين ب��ا ۸۵3 و خنصير 
با ۱3۸ اس��ت. كمترين p/e نيز متعلق به گروه 
نفتي در سهام همچون شاوان ۴.۹، شراز ۴.۹۵ و 

شبندر ۵.0۹ است.

دليل اختالف نرخ فروش
اوره صادراتي چيست؟ 

س�نا| ريي��س اداره نظ��ارت بر ناش��ران گروه 
شيميايي و غذايي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اخبار منتش��ر شده در فضاي مجازي 
مبن��ي بر تفاوت ن��رخ ف��روش اوره صادراتي در 
گزارش فعالي��ت ماهانه برخي از ش��ركت هاي 
پتروشيمي با نرخ فعلي اوره، گفت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار از شركت هايي كه اين وضعيت براي 
آنها پيش آمده، خواستار شفاف سازي شده است.

ولي اهلل جعفري ادامه داد: شركت هاي پتروشيمي 
پرديس، پتروشيمي كرمانشاه، پتروشيمي شيراز 
و پتروشيمي خراسان شركت هايي هستند كه در 
ماه گذش��ته، تفاوت قيمت فروش صادراتي اوره 
نسبت به نرخ اوره فوب خليج فارس در زمان ارايه 

گزارش داشته اند.
به گفت��ه اين مقام مس��وول، در شفاف س��ازي 
منتش��ر ش��ده از س��وي ش��ركت  پتروش��يمي 
كرمانش��اه، دليل اي��ن اختالف در ن��رخ، فاصله 
زمان��ي ثبت س��فارش و صدور پي��ش فاكتور تا 
تاري��خ تحوي��ل كاال و همچنين تف��اوت در نرخ 
 اوره صادراتي ش��ركت هاي پتروشيمي اوره ساز 

بوده است.
رييس اداره نظارت بر ناش��ران گروه ش��يميايي 
و غذايي سازمان شفاف س��ازي و توجيه منتشر 
شده از ش��وي شركت پتروش��يمي كرمانشاه را 
چني��ن توضيح داد: »ش��ركت هاي توليدكننده 
اوره در راس��تاي مديري��ت كنت��رل تولي��د و 
جلوگي��ري از انباش��ت محص��ول و جلوگيري 
 از توق��ف تولي��د، اق��دام ب��ه پي��ش ف��روش

 محصول مي كنند.
 در نتيج��ه، صدور پيش فاكت��ور و زمان تحويل 
محصول و تاريخ محقق ش��دن ف��روش تفاوت 
دارد. اين امر موجب اختالف قيمت ثبت ش��ده 
در دفاتر با نرخ جهاني ماه مورد گزارش مي شود. 
ارقام گزارش ش��ده در خصوص فروش صادراتي 
مهر ماه با توجه به توضيحات فوق مربوط به پيش 
فاكتور صادره در ش��هريور ماه اس��ت كه مطابق 
با قيمت ه��اي جهاني آن ماه ب��وده و با توجه به 
برداشت محصول در مهر ماه فاكتور فروش صادر 
و درآمد محقق ش��ده است. با توجه به روند رو به 
رش��د قيمت محصول اوره در مهر ماه و اقدامات 
صورت گرفته در خصوص پيش فروش محصول، 
برداش��ت محصول فروخته شده مهرماه در آبان 
ماه صورت مي پذيرد و با قيمت هاي جهاني مهر 

ماه مطابقت دارد.«
به گفته جعفري، ش��ركت پتروش��يمي پرديس 
نيز با انتش��ار اطالعيه شفاف س��ازي بخش��ي از 
تفاوت مذكور را ناش��ي از فروش تهاتري عنوان 

كرده است.
وي در پايان از پيگيري هاي مستمر سازمان بورس 
به منظور انتشار اطالعيه شفاف سازي از سوي ساير 

شركت هاي پتروشيمي اوره ساز خبر داد.

آمار بيت كوين استخراج شده 
در بورس اعالم شد

حجت االس��الم س��يد ناصر موس��وي الرگاني عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس، درباره آخرين وضعيت 
تحقيق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داش��ت: يكي از مواردي كه در بحث تحقيق و تفحص 
از بورس پيگيري كرديم كش��ف تعدادي ماينر براي 
استخراج غيرمجاز رمز ارز در ش��ركت بورس و اوراق 
بهادار تهران در ماه گذشته بود. كشف اين ماينر موجب 
عصبانيت مردم ش��ده و آنها را نااميد كرده اس��ت.وي 
افزود: اين ماينره��ا از خرداد س��ال ۱3۹۹ كه بورس 
در بحراني ترين وضعيت خود به س��ر مي برد به مدت 
چند ماه در شركت بورس تهران نصب شده و حدود 3 
بيت كوين استخراج رمز ارز داشته است.عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس تصريح كرد: مديران بورس بي اهميت 
به هدر رفت اعتماد مردم به نظام به صورت غيرقانوني به 
فكر درآمدزايي خود بودند اين در حالي اس��ت كه آنها 
توجهي به اعتماد سلب ش��ده مردم از بورس نكردند.

وي گفت: رفتارهاي اين چنيني باعث ش��ده است كه 
جداي از بازار س��رمايه مردم اعتمادشان به گفته هاي 
ديگر مس��ووالن نظام هم تحت الشعاع قرارگرفته و به 
آن خدشه وارد ش��ود. چرا بايد در بازار سرمايه تخلف 
آشكاري مانند بهره برداري چندين دستگاه ماينر براي 
اس��تخراج رمز ارز صورت گيرد.اين مسوول ادامه داد: 
يكي از مواردي كه جزو تحقيق و تفحص از س��ازمان 
بورس است موضوع ماينرها و تخلفات مربوط به آن است 
و قطعاً هيات مديره شركت بورس تهران بايستي در اين 
زمينه پاسخگو باشند و بگويند چرا چنين مجوزي را به 
افراد داده اند كه اين كار صورت گيرد؛  متأسفانه از برق 
دولتي براي فعاليت اين ماينرها استفاده شده است.عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس گفت: هزينه اي كه دولت 
براي توليد هر كيلووات برق در كش��ور انجام مي دهد 
بسيار زياد اس��ت و اين هزينه از خزانه دولت برداشت 
مي ش��ود كه متعلق به ۸۵ ميليون ايراني است لذا به 
هيچ وجه پذيرفتي نيست كه از اين خزانه هزينه اي را 
براي استخراج رمز ارز از طريق دستگاه هاي نصب شده 
در شركت بورس تهران انجام شود.وي گفت:  وقتي مردم 
كشف ماينرها را در شركت بورس تهران متوجه شدند 
چه آنهايي كه در بورس سرمايه گذاري كرده و آنهايي 
كه هيچ گونه سرمايه گذاري نكرده اند همگان از اين اقدام 
عصباني شده و به اين عمل خالف اعتراض كردند. هيات 
تحقيق و تفحص از بورس به دنبال آن است كه حقي 
كه از مردم در طول بيش از يك سال اخير تضييع شده 
است را احصا كند و مشخص شود چه كساني اين حق 
را ضايع كرده و مجازات شوند.اين نماينده مجلس ادامه 
داد: از مرداد سال ۱3۹۹ كه شاخص بورس به باالي ۲ 
ميليون و ۱00 هزار واحد رسيد و از ۲۶ مردادماه شاهد 
تنزل ارزش بورس بوديم كه اين تنزل به جايي رسيد كه 
در ۲۶ مرداد ركورد افت شاخص به ميزان ۸0 هزار واحد 
را داشتيم و در همين مقطع بررسي ها نشان مي دهد كه 
۱۵ هزار ميليارد تومان از سرمايه هاي مردم در بورس 
سوخت شده و از بين رفت.وي گفت: آقاي دژپسند وزير 
وقت امور اقتصادي و دارايي رسماً در تلويزيون اعالم كرد 
كه طي ماه هاي گذشته ۵00 هزار ميليارد تومان دولت 
از بورس درآمد داشته و كسري بودجه دولت از بورس 
جبران شده است. اين در حالي است كه بازار سرمايه 

محل درآمد براي جبران كسري بودجه نيست.

نهضت ملي مسكن
و موضوع تأمين مصالح

عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان گفت: موضوع 
تأمين انرژي پايدار و معضالت پيش روي آن، اتفاق تازه اي 
نيست. در اين خصوص ضروري است وزارتخانه هاي نيرو 
و نفت راهي براي جبران كمبودهاي موجود بينديشند. 
شيخان افزود: اگر نتوانيم توليد كافي داشته باشيم، شايد 
صنعت سيمان نتواند به حيات خود ادامه دهد؛ زيرا در 
اين شرايط آنقدر هزينه ها افزايش پيداكرده كه در برخي 
موارد ممكن است توليد كارخانجات متوقف شود يا ناچار 
به تعديل نيرو شوند. براين اساس، نياز به سرمايه گذاري 
در اين صنعت همواره وجود دارد. دبير انجمن سيمان 
اظهار كرد: به طورقطع مي توان سيمان موردنياز براي 
اجراي اين ط��رح را با توجه ب��ه زمان بندي واحدهاي 
توليدي تأمين كرد. در نظر داشته باشيد كه پراكندگي 
كارخانه هاي سيمان در سطح كش��ور زياد است، اين 
ويژگي مي تواند هزينه حمل ونقل درنتيجه قيمت نهايي 
را براي توليد مسكن كاهش دهد. وي توضيح داد: براي 
ساخت هر مترمربع واحد مسكوني حدود ۲00 كيلوگرم 
سيمان نياز است كه بايد به تدريج و در مراحل مختلف 
ساخت مسكن تأمين ش��ود. اين توانمندي در كشور 
وجود دارد تا نياز سيمان پروژه هاي نهضت ملي مسكن 
از طري��ق بورس كاال و قيمت هايي ك��ه در بورس كاال 
كشف مي شود تأمين و در اختيار سازندگان قرار گيرد. 
شيخان افزود: در حال حاضر صادرات سيمان به دليل 
افزايش هزينه هاي حمل ونقل به شدت محدودشده و 
براين اس��اس قدرت رقابت در كشورهاي هدف تقريبا 
ازدس��ت رفته است. در نظر داشته باشيد كه حدود ۱0 
درصد از توليد سيمان امكان صادرات دارد.وي عرضه 
سيمان در بورس كاال را اقدامي مثبت دانست و گفت: 
اين اقدام سبب ش��ده تا ميزان داللي در اين خصوص 
كاهش پيدا كند. اكنون سهامداران خرد هم مي توانند با 
كد سجام خودبين ۱0 تا ۱00 تن از بورس كاال سيمان 
بخرند.اين كارشناس صنعت سيمان تأكيد كرد: صنعت 
سيمان ۸۸ س��ال در كشور قدمت دارد. تا قبل از مرداد 
۱۴00 معامالت اين كاال به طور سنتي انجام مي شد اما 
با ورود اين محصول به بورس كاال، بسياري از مشكالت 
در خص��وص معام��الت اين محصول , برطرف ش��د. 
شيخان گفت: اميدوارم بتوانيم با وزارت صمت به توافق 
برسيم تا از تمركز بيش ازحد در صنعت سيمان و تدوين 
مقررات پيچيده براي بورس كاال در خصوص اين كاال 
كاسته ش��ود؛ زيرا از اين طريق ما به عنوان تنها تشكل 
صنعت سيمان مي توانيم با برنامه ريزي دقيق تر و ارايه 
راهكارهاي متناسب، مسير را براي بقاي توليدكنندگان 

و نيز مصرف كنندگان سيمان هموار كنيم.

»تعادل« ابهامات عرضه خودرو در بورس كاال را بررسي مي كند

خودرو در دوراهي قيمتي

فرش سبز بورس براي سهامداران

حذف قيمت گذاري دستوري، راه نجات اقتصاد كشور

بازار س��رمايه در اولين روز كاري هفته يعني ش��نبه 
رون��دي صعودي داش��ت به طوري كه ش��اخص كل 
بورس بيش از ۴۲ هزار واحد افزايش يافت و توانست 
دوباره وارد كانال يك ميليون و ۴00 هزار واحد شود. 
ش��اخص كل بورس ام��روز با ۴۲ ه��زار و ۲۲۱ واحد 
افزايش رقم يك ميليون و ۴۴0 هزار واحد را ثبت كرد. 

شاخص كل با معيار هم وزن هم ۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد 
افزايش يافت و به رقم 3۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد رس��يد. 
معامله گران امروز ۵30 هزار معامله به ارزش ۵۸ هزار 
و ۲37 ميليارد ريال انجام دادند. سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي، فوالد مباركه اصفهان، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، معدني و صنعتي چادرملو، ملي صنايع 

مس ايران و معدني و صنعتي گلگهر نس��بت به ساير 
نمادها بيشترين تأثير مثبت را روي بورس گذاشتند.

   بازگشت فرابورس به كانال ۲۰ هزار واحد 
در آن سوي بازار سرمايه، شاخص كل فرابورس توانست 
با ۵07 واحد افزايش رقم ۲0 هزار و 3۶0 واحد را ثبت 

كن��د. معامله گران اين بازار 3۲۶ ه��زار معامله انجام 
دادن��د كه ۲7 هزار و ۹0 ميليارد ريال ارزش داش��ت. 
پليمر آرياساسول، سنگ آهن گوهر زمين، پتروشيمي 
زاگرس، فوالد هرمزگان جنوب، سرمايه گذاري صبا 
تأمين و پتروشيمي تندگويان نسبت به ساير نمادها 

بيشترين تأثير مثبت را روي فرابورس گذاشتند.

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در گفت وگو 
با راديو اقتصاد در خصوص مش��كالت پيرامون بازار 
س��رمايه با تأكيد بر اينكه اين بازار هنوز از زيرخاك 
اقتصاد كش��ور بيرون نيامده است، گفت: مهم ترين 
مس��اله اي كه ب��ورس را در اين روزها تحت الش��عاع 
قرارداده برنامه ه��اي متناقض در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي اس��ت. هاموني با تأكيد بر اينكه ش��رايط 
عدم قطعيت از س��ال گذش��ته در بازار حاكم شد و 
نگراني هايي ايجاد كرد، افزود: بر همين اساس بسياري 
از مردم و سهامداران بازار سرمايه دغدغه هاي زيادي 

داشتند و سرمايه هاي مردم دچار نوسان شد.

   بازار سرمايه زيرخاك اقتصاد كشور است
مديرعامل فرابورس ايران به مردمي شدن بازار سرمايه 
اشاره كرد و گفت: بر همين اساس نيز موضوع نوسان 
س��رمايه هاي مردم در بورس جدي تر ش��ده، البته 
پيش��ينه اتفاقات اخير بازار مربوط به تصميم هايي 
است كه درگذشته گرفته شده است.هاموني با تأكيد 
به اينكه بازار س��رمايه هنوز از زيرخاك اقتصاد ايران 
بيرون نيامده، تصريح كرد: تمامي اين افت وخيزها، 
نگراني ها و گله مندي هاي مردم از بازار س��رمايه نيز 
به اين دليل است.وي با تأكيد بر اينكه مشكالت اين 
بازار ريش��ه اي و اساسي اس��ت، اظهار داشت: بورس 
مي توانست بسيار موفق تر ازآنچه در شرايط امروز يا 
سال گذشته بود، قرار بگيرد اما برنامه هاي ناسازگار 

بهينه ازجمله مشكالت بازار سرمايه است.

    برنامه هاي ناسازگار بهينه
 بالي جان بازار سرمايه

وي در توضيح موضوع برنامه هاي ناسازگار بهينه گفت: 
برخي نهادها و دستگاه ها برنامه هايي دارند كه شايد به نظر 
خودشان بهينه باشد اما در كالن اقتصاد، اين برنامه ها باهم 
ناسازگار و متناقض هستند. به عنوان مثال مقام مسوول 
قصد دارد قيمت كااليي مثل سيمان يا فوالد را كاهش دهد 
كه اتفاق خوبي است ولي از سوي ديگر به اين موضوع توجه 
نمي شود كه وزارت اقتصاد و تيم اقتصادي اين مجموعه در 
تالش هستند منافع سهامداران شركت هاي اين گروه ها 
را حفظ كنند، اما سركوب قيمت محصوالت، نرخ سهام 
آنها را متأثر كرده و باعث نارضايتي مردم مي شود.هاموني 
با تأكيد بر اينكه نمي توان هم زمان نرخ محصولي را كنترل 
كرد و اين موضوع اثري در قيمت سهام آنها نداشته باشد، 
افزود: اقتصاد ايران سال هاست با اين عارضه درگير است.

وي در ادامه تصريح كرد: كشور ما سازماني به نام حمايت 
از مصرف كننده دارد كه قيمت گذاري دس��توري ايجاد 
مي كند، از سوي ديگر مردم سهامدار شركت هايي هستند 
كه محصوالت توليدي آنها مشمول قيمت گذاري دستوري 

است و همين موضوع عارضه بازار سرمايه است.

   چگونه مشكالت حل مي شود؟
مديرعامل فرابورس ايران با طرح اين پرسش كه چگونه 
بايد اين مشكل را حل كرد، ادامه داد: اين موضوع كاماًل 
طبيعي است كه تا وقتي مردم سهامدار نباشند از افزايش 
قيمت ها نگران مي ش��وند اما در دو سال اخير اكثريت 

مردم كشور سهامدار شدند، پروژه سهام عدالت اجراشده 
و بالغ بر ۵۲ ميليون نفر ش��ريك توليدكنندگان بزرگ 
كشور در بورس ايران سهامدار هستند، بر همين اساس 
اين ۵۲ ميليون نفر براي ارزان شدن محصوالت مصرفي 
شاهد افت قيمت سهام و ضرر در بازار سرمايه هستند.

وي به لزوم طرح برنامه اي اساس��ي براي رفع معضل و 
پارادوكس فوق اشاره كرد و گفت: از چند دهه گذشته 
طرح هايي در برنامه هاي توس��عه اي كشور مطرح شده 
اما به هدف اصلي نرسيده است. به عنوان مثال در طرح 
هدفمندي يارانه ها قرار بر اين بود كه اجرا به نحوي باشد 
كه قيمت بنزين جهاني شده و يارانه آن به مردم تعلق 
بگيرد، اما نه بنزين به قيمت جهاني رس��يد و نه يارانه 
آن براي مردم اثرگذار بود.هاموني با اشاره به اينكه در 
ش��رايط امروز اقتصاد ايران در پيچ تاريخي قرار دارد، 
گفت: در اين دوره حضور مردم در بازار سرمايه مي تواند 
همه مشكالت اين طرح هاي شكست خورده را برطرف 
كند.وي در توضيح اين موضوع افزود: زماني كه مردم 
سهامدار شركت هاي بزرگ كش��ور باشند از افزايش 
قيمت ها نگران نمي شوند و اين رمزي است كه مي تواند 

بازار سرمايه ايران را زيرخاك اقتصاد بيرون بياورد.

    مردم شريك توليد شوند
مديرعامل فرابورس ايران ش��ركت هاي بزرگي كه هنوز 
خصوصي نشدند را موردتوجه قرارداد و گفت: شركت هاي 
مثل ملي نفت ايران، ملي گاز ايران، بيمه ايران، پست ايران 
و ساير شركت هاي بزرگي كه دولتي مانده اند مي توانند 

با خصوصي س��ازي در س��بد س��هام مردم قرار بگيرند.
هاموني معتقد است زماني كه مردم شريك توليد بشوند 
دستاوردهاي بسياري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.

به گفته وي رقابت پذيري، پيش بيني پذيري اقتصاد، بازار 
محوري محصوالت، واقعي شدن قيمت ها، كاهش قاچاق، 
حذف واس��طه ها، مديريت بهتر يارانه ها، كاهش فشار 
تأمين نقدينگي موردنياز دولت براي پرداخت يارانه ها، 
اص��الح الگوي مصرف، مديريت كس��ري بودجه و مهار 
تورم ازجمله مهم ترين دس��تاوردهاي شراكت مردم در 
توليد و سهامداري عامه مردم در شركت هاي بزرگ است. 
مديرعام��ل فرابورس ايران در ادام��ه تأكيد كرد تمامي 
مس��ووالن و سياست گذاران كش��ور بايد اين موضوع را 
مدنظر قرار دهند كه رمز موفقيت و عبور از مشكالت فعلي 
احترام به مردم و حفظ اعتماد مردم به بازار سرمايه است.

به گفته هاموني اقتصاد ايران دچار عارضه قيمت گذاري 
دس��توري اس��ت كه حت��ي در دس��تمزد كار، كارگر و 
سرمايه هاي انساني نيز اين كنترل قيمتي وجود دارد، اين 
در حالي است كه نمي توان قيمت گذاري دستوري كاالها 
را حذف كرد اما دستمزد سرمايه هاي انساني دستوري 
و كنترل��ي بماند، درصورتي كه اين مس��ير به درس��تي 
 طي ش��ود ش��اهد اقتصادي رقابت��ي و پيش بيني پذير 
هستيم. وي در خاتمه با تأكيد بر اينكه نظام قيمت گذاري 
دستوري ريشه همه مش��كالت اقتصادي، رانت و فساد 
اس��ت، گفت: اگر اين روند كنترلي حذف شود، عالوه بر 
اينكه مردم شرايط بهتري را تجربه مي كنند اقتصاد كشور 

هم جزو ۱0 اقتصاد برتر دنيا خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
همزمان با پيشرفت هاي قابل قبول در واكسيناسيون 
شهروندان، و همچنين افت تقاضا براي سفر در ميانه 
پاييز، قرار اس��ت، هوشمندسازي سفرها به نفع افراد 
واكسينه ش��ده تغيير كند و گام اول اين تغيير از اول 
آذرماه س��ال جاري اجرايي خواهد ش��د. آنگونه كه 
مسووالن وزارت بهداشت اعالم كرده اند، تا ديروز ۵۴ 
ميليون و ۹۷۷ ه��زار و ۷۲۸ نفر ُدز اول، ۳۸ ميليون و 
۴۳۵ هزار و ۲۹۷ نف��ر ُدز دوم و ۱۴۹ هزار و ۵۹۲ نفر، 
ُدز س��وم واكس��ن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۹۳ ميليون و ۵۶۲ 
هزار و ۶۱۷ ُدز رسيد. از سوي ديگر، در دومين هفته از 
آبان ماه، حجم سفرهاي بين شهري با افت چشمگير 
يك ميليوني مواجه شد و انتظار مي رود با بازگشايي 
كامل مدارس و دانشگاه ها، از دو هفته آينده، سفرها 

كاهش بيشتري داشته باشد.
در اين حال، رضا نفيسي، رييس مركز تدوين مقررات 
ايمني حمل و نقل پدافند غيرعامل و مديريت بحران 
وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد ك��ه از اول آذر ماه 
 PCR افرادي كه واكس��ن نزده باشند يا تست منفي
نداشته باشند، نمي توانند به مسافرت بروند و در آينده 
نه چندان دور تنها افرادي كه واكس��ينه شده باشند، 

اجازه سفر دارند.
نفيسي در گفت وگو با ايسنا درباره جزييات ممنوعيت 
هوشمند سفر كه از دو هفته آينده اجرايي خواهد شد، 
اظهار كرد: به زودي س��امانه اميد راه اندازي مي شود 
و از اين طريق همه مردم كنترل خواهند ش��د و تنها 
آنهايي كه واكس��ن زده باش��ند يا تست PCR منفي 
همراه شان باشد، مي توانند با وسايل حمل ونقل عمومي 
به مسافرت بروند، در غير اين صورت از اول آذر ماه اجازه 

سفر نخواهند داشت.
وي با بيان اينكه ظرفيت ۸۰ درصدي پذيرش مسافر 
براي قطار و اتوبوس از ابتداي ماه آينده در نظر گرفته 
مي شود، اظهار كرد: پيش از اين اگر وضعيت كرونايي 
شهري قرمز يا نارنجي بود، تردد در كل آن شهر ممنوع 
مي شد و اين ممنوعيت سفر براي همه افراد، مبتال يا 
سالم اعمال مي شد اما از آذر ماه ترددها و مسافرت ها 
براي افرادي كه دو دز واكس��ن دريافت كرده باشند يا 
تست منفي PCR -با مهلت ها و تاريخ هاي ۹۶ ساعته 
و ۷۲ س��اعته اعالم ش��ده- در اختيار داشته باشند، 
مي توانند سفرهاي خارجي يا داخلي را انجام دهند. 
بنابراين ممنوعيت هاي كرونايي هوشمند براي هر يك 

از افراد بر اين اساس اعمال خواهد شد.
رييس مركز تدوين مقررات ايمني حمل و نقل پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي افزود: 
در سامانه اميد مي توانيم افراد مبتال به كرونا يا مشكوك 
را شناسايي كنيم و حتي اجازه سفر به آنها را با وسايل 

نقليه شخصي ندهيم چرا كه در سيستم جديد كامال 
قابل مش��اهده و رصد هس��تند و بر اين اساس بهتر و 
كامل تر مي توانيم جلوي شيوع ويروس كرونا را بگيريم.

نفيسي گفت: به زودي پروتكل هاي بهداشتي براي سفر 
و ديگر فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي تغيير خواهد 
كرد و س��ختگيرانه تر خواهد شد، به اين معني كه در 
آينده اي نه چندان دور كه ميزان واكسيناسيون به حد 
قابل قبولي برسد، تنها افراد واكسينه شده مي توانند 
به مسافرت بروند و ديگر تست PCR هم كافي نخواهد 
بود. اين مساله سبب مي ش��ود كه مردم به واكسينه 
ش��دن و تضمين س��المت جامعه و در امان ماندن از 

ويروس كرونا تشويق شوند.

  كاهش ميليوني سفرهاي مردم
در هفته گذشته

در اين حال، با سرد شدن و باراني و برفي شدن هوا به 
نظر مي رسد، ميل به سفر در ميان شهروندان كاهش 
يافته اس��ت به گونه اي كه س��فرهاي مردم در هفته 
گذشته با كاهش محسوس��ي )بيش از يك ميليون 
خودرو( مواجه ش��ده و به غير از سه استان، ترددهاي 
ديگر مناطق كشور نسبت به هفته قبل از آن كمتر شد.

در هفته گذشته و براساس تازه ترين آمارهاي مركز 

مديريت راه هاي كشور درباره وضعيت تردد وسايل 
نقليه مختلف در بازه زمان��ي هفتم تا ۱۳ آبان ماه، 
به صورت متوس��ط يك ميليون و ۸۸۲ هزار و ۱۱۶ 
وس��يله نقليه در هر روز در محوره��اي مواصالتي 
كشور تردد كرده اند كه نس��بت به هفته قبل از آن 
چهار درصد كاهش يافته است اما اين اعداد و ارقام 
همچنان بيشتر از هفته مشابه در سال گذشته بوده 

و ۲۷ درصد افزايش را نشان مي دهد.
از سوي ديگر بر اس��اس اطالعات پالك هاي ثبت 
ش��ده در دوربين هاي پ��الك خ��وان ۸ ميليون و 
۱۵۰ هزار پ��الك خودرو در ب��ازه زماني مورد نظر 
در جاده هاي كشور مشاهده شدند كه بيش از يك 
ميليون خ��ودرو كمتر از هفته قبل از اين بررس��ي 
بوده اس��ت. البته خودروهاي ته��ران و البرز مانند 
گذشته سهمي بيش از ۲۰ درصد داشته و همچنان 
باالترين رتبه را در اين ميان از آن خود كرده اند. پس 
از آن، خودرهايي با پالك اصفهان، فارس، مازندران 

و خراسان رضوي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
آمارها نشان مي دهد كه مجموع ورود و خروج وسايل 
نقليه مختلف در هفته گذش��ته در استان هاي كشور 
وضعيت كامال متفاوتي را نسبت به هفته هاي گذشته 
تجربه كرده است. چرا كه در اين ميان ترددها در اين 

بازه زماني )هفتم تا ۱۳ آبان ماه( تنها در اس��تان هاي 
كرمان، يزد و چهارمحال و بختياري به ترتيب ش��ش 
درصد، دو درصد و يك درصد افزايش نسبت به هفته 
قبل از اين بررسي داشته اند و ديگر استان هاي كشور 

كاهش سفرهاي جاده اي را تجربه كرده اند.

    استان هاي شمالي ركورد دار كاهش سفر
اردبي��ل، گيالن، بوش��هر و مازندران ب��ا منفي ۱۳ 
درصد، منف��ي ۱۲ درصد، منفي ۱۱ درصد و منفي 
۱۱ درصد بيش��ترين كاهش تردد را در مقايسه با 

هفته قبل از اين بازه زماني داشته اند.
اي��ن كاهش س��فرها در حالي به ثبت رس��يده كه 
همين اعداد و ارقام در قياس با آمارهاي هفته مشابه 
سال گذشته بيانگر رشد چشمگيري است. در اين 
ميان استان هاي قم، خراسان رضوي، خوزستان و 
خراسان شمالي به ترتيب با ۵۴ درصد، ۴۵ درصد، 
۴۴ درصد و ۴۰ درصد افزايش بيشترين رشد را در 
ميان استان هاي ديگر تجربه كرده اند. البته به نظر 
مي رس��د اين افزايش چشمگير آماري به اين دليل 
است كه در آبان ماه و آذر ماه سال گذشته پروتكل ها 
و ممنوعيت هاي سفر آغاز ش��ده بود و سختگيري 

بسياري هم در اين زمينه اعمال شد.
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افت فشار حمل و نقل عمومي 
در باران

گروه راه و شهرسازي|  در پي گشايش دبيرستان ها 
و بارش باران در پايتخت، حمل و نقل عمومي غافلگير و 
ترافيك معابر اصلي شهر تشديد شد.  عبداهلل پور درباره 
علت تاخير حركت قطار در برخي از ايستگاه هاي خط ۱ 
مترو توضيحاتي داد. علي عبداهلل پور مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو در تشريح چرايي اختالل ايجاد شده در 
برخي از ايستگاه هاي خط ۱ مترو كه از صبح ديروز براي 
دقايقي سرويس دهي حمل و نقل ريلي را به شهروندان 
دچار مشكل كرده بود گفت: به دليل بارندگي و همزماني 
بارش صبحگاهي با بازگش��ايي م��دارس خط ۱ مترو با 
ازدحام مس��افر مواجه ش��د. به گزارش ايلنا، مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو افزود: از بين ايستگاه هاي خط 
۱ مترو، خطوط تقاطعي حجم بيشتري از مسافر را داشت 
و مسافران با تاخير وارد قطار شدند و به دليل اختالل در 
برخي از ايستگاه هاي اين خط سرعت حركت قطارها براي 
 افزايش ايمني سفر مسافران كاهش پيدا كرد. عبداهلل پور

 در پاسخ به اينكه مشكل ايجاد ش��ده در كدام بخش از 
سرويس دهي مترو بود، گفت: مشكل ايجاد شده بر روي 
مدارهاي راه كامپيوتري مترو بود كه براي حل اين مشكل 
و جلوگيري از بروز حادثه احتمالي براي مسافران، سرعت 
حركت قطارها كم ش��د و در نتيجه ازدحام مسافران در 
برخي از ايستگاه هاي مترو بيشتر به چشم آمد. او بيان كرد: 
نزديك به ۴۵ دقيقه خط گرم نگه داشته شد و خوشبختانه 
حفظ ايمني مسافران در اين شرايط به خوبي انجام شد و در 
حال حاضر سرويس دهي خط به شكل عادي برگشته اما 
كماكان ازدحام جمعيت مشاهده مي شود. محمود ترفع، 
مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز 
درباره ازدحام مسافران در خطوط ويژه اتوبوس هاي تندرو و 
افزايش سرفاصله هاي زماني اتوبوس ها، توضيح داد: پليس 
راهور براي اينكه طول ترافي��ك را كم كند، خودروهاي 
سواري را به مسير خطوط ويژه اتوبوسراني هدايت مي كند. 
همين باعث مي شود كه اتوبوس امكان تردد نداشته باشد. 
او اف��زود: زماني كه يك اتوبوس در خ��ط ويژه نه راه پس 
دارد و نه راه پيش، در يك نقطه متوقف مي شود. بنابراين 
ازدحام مس��افران آن خط در ايستگاه ها افزايش مي يابد 
چرا كه اتوبوسي امكان حركت ندارد تا مسافران را جابه جا 
كند. اتوبوس ها بايد به انتهاي خط برسند تا دور بزنند و 
مس��افران طرف ديگر خط را جابه جا كنند. اما زماني كه 
اتوبوس در يك نقطه متوقف مي شود، مسافر هر دو طرف 
خط در ايستگاه معطل مي ماند. ترفع با اشاره به تشديد 
ترافيك در صبح شنبه، گفت: باتوجه به شرايط كرونايي 
شهروندان بيشتر از خودروي شخصي استفاده مي كنند و 
در همين زمان پليس راهور به ناچار براي كاهش ترافيك 
معابر، خودروهاي سواري را به مسير ويژه اتوبوسراني راه 
مي دهد. پليس راهور مي خواهد مش��كل ترافيك معابر 
را حل كند اما از س��وي ديگر اتوبوس��راني دچار مشكل 
مي ش��ود. او بيان كرد: امروز ۶ دستگاه اتوبوس در فاصله 
۲۰۰ متري ميان خودروهاي سواري گير افتاده بودند. اين 
موضوع را نمي توان به پاي نامطلوب بودن سرويس دهي 
به مسافران منتظر در ايستگاه ها گذاشت چرا كه اتوبوس 
به خاطر ترافيك در مس��ير متوقف شده است. به گفته 
مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه؛ صبح 
ديروز اتوبوس ها در خط ۵ )پايانه علم صنعت به آرژانتين( 

و همچنين قسمت جنوبي خط ۷ دچار چالش شده بود.

هشدار درباره خطرگازگرفتگي 
همزمان با كاهش دما

سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري تهران ضمن 
هشدار درباره خطرگازگرفتگي با مونوكسيد كربن گفت: 
هموطنان از وسايل گرمايشي استاندارد و دودكش هاي 
گالوانيزه استفاده و از قرار دادن انتهاي دودكش داخل 
س��طل آب خودداري كنند. جالل ملكي، سخنگوي 
سازمان آتش نش��اني شهرداري تهران در گفت وگو با 
فارس، اظهار كرد: با توجه برودت هوا و كاهش دما در 
غالب نقاط كشور و احتمال افزايش حادثه گازگرفتگي 
از تمامي هموطن��ان گرامي تقاضا داريم توصيه هاي 
ايمني مربوطه را رعايت كنند. وي با اشاره به توجه از باز 
بودن مسير دودكش هاي بخاري، گفت: شهروندان اگر 
از وسايل شعله دار استفاده مي كنند همه راه هاي ورود 
هوا را نبندند و حتما مس��يري را براي ورود هوا درنظر 
بگيرند. سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري تهران 
اظهار كرد: هموطنان از وسايل گرمايشي استاندارد و 
دودكش هاي گالوانيزه استفاده و از قرار دادن انتهاي 

دودكش داخل سطل آب خودداري كنند.

 نصب تابلوي 2 كوچه
 به نام 2 خبرنگار فقيد

عضو سابق شوراي شهر تهران از نصب تابلوي دو كوچه 
نامگذاري شده به نام مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني 
دو خبرنگار فقيدي كه در حادثه واژگوني اتوبوس اهالي 
رسانه جان خود را از دست دادند، خبر داد. حجت نظري 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه شوراي شهر پنجم 
تهران براي نامگذاري دو كوچه به نام هاي مهشاد كريمي 
و ريحانه ياس��يني، دو خبرنگاري كه در حادثه رخ داده 
براي اتوبوس خبرنگاران محيط زيس��ت در آذربايجان 
غربي جان خود را از دست دادند، گفت: ۲۹ تير ماه امسال 
با پيشنهاد بنده اعضاي شوراي شهر پنجم نامگذاري دو 
خيابان به نام دو خبرنگار درگذشته را مورد تصويب قرار 
دادند. وي با بيان اينكه دو كوچه الدن غربي و شرقي در 
خيابان پرس��تار به نام زنده ياد مهشاد كريمي و ريحانه 
ياسيني نامگذاري شد، گفت: در پيگيري كه انجام دادم، 
متوجه شدم كه تابلوي اين دو كوچه نيز باالخره از سوي 
شهرداري منطقه ۱۴ نصب شده است. نظري همچنين 
ابراز اميدواري كرد كه پرونده اين تصادف مرگبار نيز زودتر 
مورد رسيدگي در دستگاه قضا قرار گرفته و با عامالن و 
مقصران آن برخورد جدي صورت بگيرد. مهشاد كريمي 
و ريحانه ياسيني در ماموريتي كه در تاريخ دوم تيرماه 
۱۴۰۰ به ميزباني سازمان محيط زيست برگزار شد، به 

علت واژگوني اتوبوس جان خود را از دست دادند.

فرونشست زمين در تمام دشت ها 
به جز مازندران و گيالن 

مطالعات س��ازمان زمين شناس��ي نش��ان مي دهد، 
فرونشست در همه دش��ت هاي ايران كه »داراي آب 
ش��يرين قابل برداشت هس��تند، وجود دارد« و ديگر 
دش��تي در ايران وجود ندارد كه از خطر فرونشست به 
دور باشد. فرونشست زمين، ته نشين شدن تدريجي 
يا فرو رفتن ناگهاني س��طح زمين ب��ه دليل حركت 
زيرسطحي مواد زمين عمدتًا ناشي از تراكم سيستم 
آبخوان، زهكش��ي و تجزيه خاك  هاي آلي، استخراج 
زيرزميني، استخراج نفت و گاز، تراكم آبي، تراكم طبيعي 
است.دو عامل تغيير اقليم و مداخله انسان از مهم ترين 
عوامل فرونشست زمين در كش��ور هستند. در طول 
دهه هاي گذش��ته، بهره برداري از آب هاي زيرزميني 
به دليل خشكس��الي هاي دايمي به طور چشمگيري 
افزايش يافته و منجر به تخليه آبخوان ها ش��ده است. 
اس��تخراج بيش از حد آب هاي زيرزميني يكي از علل 
اصلي فرونشست زمين است. فشاري كه در برداشت 
از منابع آب زير زميني وارد مي كنيم و از س��وي ديگر 
قابليت نشست زمين در آبخوان ها و سفره هاي آب زير 
زميني، برهم  كنشي را ايجاد مي كنند كه موجب مي شود 
نرخ نشست زمين، جابه جا و سال به سال متغير شود. 
فرونشس��ت زمين بر اين اساس، عمدتا در زمين هاي 
كشاورزي واقع در حاش��يه شهرها و روستاها رخ داده 
است كه از رس��وبات يا خاك ريزدانه تشكيل شده اند. 
به گزارش تسنيم، مطالعات س��ازمان زمين شناسي 
نشان مي دهد فرونشس��ت در همه دشت هاي ايران 
كه »داراي آب ش��يرين قابل برداشت هستند، وجود 
دارد« و ديگر دش��تي در ايران وجود ندارد كه از خطر 
فرونشس��ت به دور باشد. بر اس��اس آمارهاي رسمي، 
در ح��ال حاضر ح��دود ۲۹ اس��تان در معرض خطر 
فرونشست هستند و حدود ۱۸ استان پرجمعيت به طور 
گسترده در حال فرونشست هستند و در نتيجه، به طور 
 فزاينده اي در برابر سيل و حوادث طبيعي آسيب پذير 
مي شوند و همچنين خسارت هاي زيرساختي زيادي 
را متحمل مي ش��وند. به ترتيب استان هاي اصفهان، 
تهران، كرمان، خراس��ان رضوي، الب��رز، فارس، يزد، 
همدان، مركزي، چهارمحال وبختي��اري، آذربايجان 
شرقي، زنجان، قم، اردبيل، كردستان، آذربايجان غربي، 
خراسان شمالي و كرمانشاه بيشترين نرخ فرونشست 
را گزارش كردن��د. همچنين تاكنون ۱۱۰ نقطه و ۴۴ 
منطقه در كش��ور از نظر فرونشست رصد شده است. 
مطالعات سازمان زمين شناسي ايران نشان مي دهد در 
ميان تمام شهرها, تهران با بيشترين خطر فرونشست 
زمين مواجه است به طوري كه برخي نقاط اطراف تهران 
ساالنه ۲۵ سانتي متر فرونشست دارد؛ اما اين فرونشست 
در تمام نقاط اطراف تهران يكدست نيست. بر اساس 
همين مطالعات، فرونشست زمين در حاشيه جنوب 
غرب تهران در ۱۰ سال گذشته تقريبا دو تا سه برابر 
شده است. اين كالنش��هر، محل استقرار و اسكان 
حدود ۱۵ ميليون نفر است و در صورت بي توجهي 
مسووالن به ادامه روند فرونشست زمين در تهران, 
خسارت هاي زيرساختي جبران ناپذيري به اين شهر 

تحميل مي شود.

تعيين نرخ جديد بليت هواپيما 
در هفته جاري

شهرام آدم نژاد، معاون وزير راه و شهرسازي از الحاق 
چند فروند هواپيما به ناوگان هما خبر داد و گفت: به 
زودي چند فروند هواپيماي كار كرده اما جوان وارد 
ناوگان هما خواهد شد. به گزارش ايلنا، آدم نژاد در 
جمع خبرنگاران درباره احتمال كاهش نرخ بليت 
هواپيما پس از حذف پروتكل پذيرش مسافر با ۶۰ 
درصد ظرفيت هواپيما اظهار كرد: نكته بسيار مهم 
اين است كه افزايش قيمت بليت هواپيما در سال 
گذش��ته به دليل اجراي پروتكل پذيرش مسافر با 
۶۰ درصد ظرفيت نبود. وقتي مصوبه س��تاد ملي 
مبارزه با كرونا مبني بر اج��راي اين پروتكل انجام 
شد ايرالين ها بابت كاهش ظرفيت پذيرش مسافر 
هيچ افزايش قيمتي را ندادند پس از چهارماه افزايش 
قيمت بليت بر اساس افزايش قيمت ساالنه انجام شد 
اما امروز تصوري وجود دارد مبني بر اينكه با حذف 
پروتكل محدوديت در پذيرش مسافر قيمت بليت 
هواپيما هم بايد كاهش پيدا كند. وي ادامه داد: هفته 
جاري شوراي عالي هواپيمايي برگزار مي شود كه 
در اين شورا تعيين نرخ حمل بررسي و مورد بحث 
قرار مي گيرد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
در حال حاضر نرخ حمل چه عددي است و آيا تمام 
ايرالين ها صورت هاي مالي خود را به معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازي ارايه دادند گفت: در حال 
حاضر ۱۱ شركت هواپيمايي صورت هاي مالي خود 
را ارايه دادند كه بحث زيان ده يا ميزان سوددهي اين 
شركت ها در حال برسي است اما عمده شركت هاي 

بزرگ صورت هاي مالي را تحويل دادند.

شرايط تردد ميان شهرها در آينده نزديك تغيير مي كند

يك كارشناس اقتصاد كالن مطرح كردند

چراغ سبز به سفر واكسن زده ها 

طرح مسكني دولت تورم زا است؛ بازنگري شود
كارشناس اقتصادي گفت: اگرچه كمبود مسكن داريم 
اما با طرح فعلي اعطاي تسهيالت بانكي، نهايتا به رشد 
نقدينگي و افزايش تورم مي رسيم كه نشان مي دهد 

اين طرح بايد با الزامات اقتصاد ايران بازنگري شود.
به گزارش مهر، با اعالم خبر آغاز اعطاي تس��هيالت 
۳۶۰ ه��زار ميلي��ارد توماني ذيل تبص��ره ۱۸ قانون 
بودجه س��ال جاري و همچنين قانون جهش توليد 
مسكن مصوب شهريور امسال به سازندگان مسكن 
كه دوشنبه صبح ۱۰ آبان از سوي رستم قاسمي وزير 
راه و شهرسازي مطرح ش��د، موضوع تورم زا بودن يا 
نبودن اين تسهيالت و به طور كلي طرح نهضت ملي 
مس��كن مجدداً در ميان كارشناس��ان اقتصادي داغ 
شده است. اين در حالي است كه وزير راه و شهرسازي 
پيش از اين اعالم كرده بود كه قرار است از روش هايي 
استفاده كنيم كه تورم زا نيستند. قاسمي همچنين از 
تكليفي بودن اين تس��هيالت خبر داده و اعالم كرده 
بود طبق قانون بانك ها بايد ۲۰ درصد كل تسهيالت 
س��االنه خود را به بخش مسكن اختصاص دهند؛ در 
صورتي ك��ه بانك ها از پرداخ��ت ۳۶۰ هزار ميليارد 
تومان س��ر باز بزنند، ۲۰ درصد جريم��ه مالياتي در 
انتظار آنها خواهد بود. همچنين محمود محمودزاده 
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي هم 
پيش از اين گفته بود: منبع تس��هيالت بانكي طرح 
ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني، از آنجايي 
كه خط اعتباري نيست كه رشد پايه پولي و نقدينگي 
در پي داشته و نهايتًا تورم زا باشد، بلكه از محل مانده 
تسهيالت ساالنه بانك هاست، به افزايش تورم عمومي 
دامن نخواهد زد. در همين خصوص مجيد شاكري، 
كارشناس اقتصادي اظهار كرد: بايد بين ايده »ساخت 
يك ميليون مس��كن« با ايده »ساخت يك ميليون 
مسكن با زمين رايگان و وام ارزان« تفكيك قائل شويم.

وي ادام��ه داد: ايده س��اخت يك ميليون مس��كن با 
توجه به س��طح نياز كشور مي تواند براي دو سال اول، 
ايده مناسبي باشد اما دستيابي به اين سطح از تعداد 
مسكن با وام ارزان و زمين رايگان امكان پذير نيست؛ 
بلكه ممكن است سطح دسترسي دهك هاي پايين به 

مسكن مناسب را تضعيف هم بكند.
ش��اكري گفت: تصور اينكه ۳۶۰ هزار ميليارد تومان 
اعتباري استفاده نشده داريم كه مي توانيم براي اين 
موضوع استفاده كنيم، موضوع اشتباهي است. البته 
من خودم از طرفداران هدايت دهي اعتبارات هستم 
و معتقدم دولت بايد مس��تقيمًا در نحوه كيفي سازي 
و ارتقاي بهره وري تس��هيالت بانكي مداخله كند. اما 

از افزايش مانده تسهيالت سيستم بانكي در هر سال 
نمي توان تخصيص داد چون هم به داليل اقتصاد كالن 
و هم به دليل قراردادهاي حقوقي بانك ها، براي محل 
مصرف بخش زيادي از ظرفيت جديد اعتباري بانك ها، 
از قبل برنامه ريزي شده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: 
برخي از آن به دليل افزايش ميزان SPT )آزمايش نفوذ 
استاندارد( و بزرگ تر شدن اقتصاد كشور، ميزان سرمايه 
در گردش افزايش داشته؛ برخي ديگر از اعتبارات به 
نكول يا استمهال تسهيالت س��ابق اختصاص دارد؛ 
بخش ديگري هم به قراردادهاي تسهيالت مرحله اي 
برمي گردد كه در طول چند سال اين تسهيالت اعطا 
مي شود؛ بنابراين اگرچه ظرفيت هدايت اعتبارات وجود 
دارد، اما اين ظرفيت بدون محدوديت يا معادل كل ۲۰ 

درصد مانده تسهيالت ايجاد شده در هر سال نيست.

   پيامد هدايت دستوري تسهيالت
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: اگر تسهيالت را 
دس��توري هدايت كنيم بدون آنكه فكري براي رفع 
نياز بخش هاي ديگر اقتصادي كنيم، نتيجه اش اين 
خواه��د بود كه به مجموعه نيازه��اي قبلي، يك نياز 
جديد افزوده ايم. وي با بيان اينكه هدف از طرح نهضت 
ملي مسكن، صرفًا ساخت و س��از است نه ايجاد يك 
بافت مسكوني مناسب زندگي، تصريح كرد: اگر كسي 
بخواهد وارد اين سيستم بش��ود كه با زمين رايگان و 
تسهيالت ارزان قيمت ساختمان سازي كند، در نتيجه 
يا با افزايش جهش گونه رشد نقدينگي مواجه مي شويم 
يا اينكه بانك ها از انجام تعهدات خود سر باز مي زنند. 
عدم انجام تعهدات به اين معني است كه ديگر امكان 
ساخت مسكن براي گروه هاي هدف اين طرح وجود 
نخواهد داشت. كارشناس اقتصادي يادآور شد: افزايش 
رشد نقدينگي نيز تورم به دنبال دارد و گروه هايي هم كه 
برخوردارتر هستند اما تعداد آنها در ليست متقاضيان 
يك ميليون مسكن زياد نيست، ناگهان با افزايش قيمت 
مسكن در داخل بافت هاي مناسب شهري مواجه شده 

و آنها هم از خريد مسكن باز مي مانند.
وي تأكيد كرد: وقتي اعالم مي شود در اين طرح زمين 
رايگان داده مي شود، خود به خود امكان اهرم سازي با 
استفاده از ارزش زمين از بين مي رود چون امكان هر 
گونه انتفاع از زمين حذف شده و صرفًا حق سكونت در 
آن واگذار مي شود نه حق انجام هر عمل انتفاعي مبتني 
بر مالكيت؛ همچنين تمام مكانيزم هايي كه از سمت 
چ��پ ترازنامه مالي بانك ها كه از محل س��پرده هاي 
مردم اس��ت و نيز فرصت استفاده از روش هاي سنتي 

مسكن سازي مانند پيش فروش يا مشاركت در ساخت 
و امثال آنها از دست مي رود. شاكري بيان كرد: ساخت 
بافت مسكوني مناسب به اين معني نيست كه صرفاً يك 
سري ساختمان احداث شود و نهايتاً در كنار آنها مسجد 
و فروشگاه و مدرسه ايجاد كنيم؛ بلكه وجود آدم ها از 
طبقات اجتماعي مختلف و ترتيب باز كردن عرصه هاي 
مختلف براي س��اخت اس��ت كه يك بافت مسكوني 
مناسب ايجاد مي كند. آنچه ما كمبود داريم اگرچه در 
شكل كمبود واحدهاي مسكوني است، اما قبل از آن با 
كمبود بافت مسكوني مناسب براي سكونت شهروندان 
مواجهيم كه اولويت بر ساخت و ساز مسكوني صرف 
دارد. وي با بيان اينكه ممكن است تا چند سال آينده 
تعدادي مسكن احداث شود، اما با تحمل هزينه هايي كه 
نيازي به تحمل شان نبود؛ دردسرهاي متعددي چون 
عدم همكاري بانك ها، ناهماهنگي دستگاه هاي مربوطه 
و بسياري اتفاقات ديگر رخ مي دهد كه با چارچوب هاي 

اقتصاد كالن ايران در تناسب نيست.
كارشناس اقتصادي با طرح اين س��وال كه آيا دولت 
بايد در ساخت مسكن دخالت كند يا خير، گفت: قطعًا 
دولت بايد مداخله داشته باش��د؛ دولت حتي بايد در 
حوزه توسعه شهري هم به گونه اي كه به ريل توسعه 
برگرديم، دخالت كند اما راهش اين نيست كه زمين 
رايگان و تسهيالت ارزان بدهد حتي عدد يك ميليون 
واحد مس��كوني هم اشتباه نيست، بلكه روشي كه در 

پيش گرفته شده، اشتباه است.
وي اضافه كرد: بايد با داشتن نگاه حمايتي و انتفاعي 
به دارايي هاي دول��ت، رويكرد بهت��ري براي تأمين 
مالي ساخت يك ميليون مسكن در پيش بگيريم كه 
مهم ترين آن، هم راستا سازي چارچوب هاي اقتصاد 
كالن ايران با اجراي قانون جهش توليد مسكن است. 
مثاًل از زاويه تراز پرداخت ها، كيفيت ارز ناشي از صادرات 
فوالد از كيفيت ارز ناشي از صادرات سيمان بهتر است. 
وقتي چنين زاويه ديدي در تراز پرداخت هايمان داريم، 
بايد در ساخت و سازهايمان هم اين زاويه ديد را در نظر 
بگيريم كه مثاًل به سمت ساخت و ساز با اسكله فلزي 
نرويم، همچنين به سمت س��اخت مسكن با اسكله 
بتني اي برويم كه مصارف ارزي بااليي براي كشور ايجاد 
نكند مثاًل »بتن پيش دريده پس كشيده« در ساخت 
و سازها مصرف نكنيم كه هزينه كابل هاي داخلي اين 

بتن هم به مردم و كشور تحميل شود.
ش��اكري اظهار كرد: بايد در اقتضائات برنامه جهش 
توليد مس��كن با بهره گيري از سياس��ت هاي اقتصاد 
كالن كشور، تجديد نظر شود. وي درباره راه حل هاي 

جايگزين گفت: ب��ه نظر من بايد عرصه ه��ا و اراضي 
در اختي��ار حاكميت و دس��تگاه هاي دولتي را كه در 
داخل شهرها و محدوده هاي چسبيده به شهرها قرار 
دارند به عنوان دارايي پاي��ه اي »ريت« تعريف كنيم 
كه همان صندوق امالك و مس��تغالت است البته ما 
 مي دانيم كه كاركرد صندوق امالك و مستغالت، نهايتًا
 اجاره داري اس��ت اما در برخي كش��ورها، تا حدودي 
نگهداري از زمين هاي آماده نشده، براي اين صندوق ها 
تجويز مي شود؛ سپس بايد در ادامه اجازه دهيم در ۳ 
سال اول تأس��يس اين صندوق ها، كل دارايي آنها به 
عنوان زمين و طرح ش��هري روي اين دارايي ها باشد؛ 
سپس اين صندوق ها با استفاده از طرح شهري مبتني 
بر ساخت مجموعه مسكوني مناسب با سازندگان و با 
استفاده از قيمت هاي كاماًل انتفاعي و بازار مشاركت 
كنند و بفروش��ند تا اين صندوق ها س��هم خود را به 
صورت نقدي يا ساختمان بردارند. كارشناس اقتصادي 
گفت: حال اگ��ر دولت بخواهد كار حمايتي در بخش 
مسكن انجام دهد، باز هم مي تواند از ۳ جهت با استفاده 
از روش مذكور، رويكرد حمايتي خود را اعمال كند. اين 
روش باعث عرضه بيشتر مسكن خالي هم مي شود و 
باعث مي شود تورم خانه هاي كوچك از تورم عمومي 
جلوتر نرفته و حتي كمتر هم بشود و از طرف ديگر اين 
شانس را ايجاد مي كند كه دولت با ابزار آپارتمان هاي 

ساخته شده، استفاده حمايتي اجاره اي كند.

آقای عادل احمدی فرزند عزیز درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند 
مالکیت را از پ�اک 134 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانش�اه که )از 
مالکین اولیه پاک 134فرعی از ی�ک اصلی جوانرود خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و اماک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کاسه 14۰۰/12 تشکیل 
و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی 
برابر رای شماره 14۰۰۶۰31۶۰۰7۰۰۰5۶3_14۰۰/7/7 حکم صدور سند مالکیت شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  1۰7/81 مترمربع به نام آقای عادل احمدی فرزند عزیز صادر 

نموده است و نام مالکین اولیه پاک مزبور آقای فتح اله عزیزی می باشد.
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض داشته باش�ند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد و بدیهی است پس از انقضاء 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای عادل احمدی 

فرزند عزیز صادر خواهد نمود.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
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بر اس��اس تئوري هاي موجود، پيرام��ون آينده قدرت در 
جهان با كاهش توان دولت ها در اخذ ماليات و چاپ پول، 
نهاد حاكميت ملي در تأمي��ن هزينه هاي خود با چالش 
جدي مواجه خواهد شد. اساسي ترين چالش هاي پيش 
روي دولت ها در زمينه توسعه فضاي مجازي و بالك چين 
شامل استفاده ش��ركت هاي بزرگ فناوري از خالءهاي 
قانوني در راستاي فرار مالياتي است و اينكه با افزايش قدرت 
زنجيره بلوكي و رمزارزها، رديابي مبادالت و اخذ ماليات 
از تراكنش ها توس��ط دولت روز به روز دشوار تر مي شود و 
همچنين توسعه شبكه مبادالت ارزي ديجيتال، استقبال 

و امكان چاپ پول ملي را براي دولت ها محدود مي سازد.
جهان به مقطعي وارد ش��ده است كه نبردي جدي ميان 
رويكرد تمركز گراي موجود با ديدگاه هاي تمركز زدا مبتني 
بر زنجيره بلوكي، شكل گرفته است. در چنين شرايطي، 
ظهور پديده اي چون بيت كوين، به عنوان جايگزيني جديد 
براي ذخيره ارزش طال و ش��كل گيري ارزهاي ديجيتال 
پايدار به عنوان جايگزين��ي مطمئن براي پول ملي، كفه 
ترازو را به نفع طرفداران عدم تمركز، سنگين تر كرده است. 
انسان در طول تجربه چند هزار ساله از زيست اجتماعي در 
قالب يك جامعه، همواره به نهادي براي صدور مجوزها و 
تنظيم ارتباطات حقوقي ميان افراد، نيازمند بوده است. به 
عنوان مثال در فرايند خريد خانه، دولت به عنوان نهادي 
تأييد كننده عمل مي كند و از طريق مجوزهاي صادر شده 
توس��ط دولت، خريدار از مالكيت ملك توسط فروشنده، 
اطمينان مي ياب��د. از زمان ش��كل گيري زنجيره بلوكي 
و بي��ت كوين، دولت انحصار در تأيي��د مجوزهايي مانند 
اس��ناد مالكيت و صالحيت ارايه خدمات را از دست داده 
است. اينترنت و فناوري هايي چون بيت كوين، نيروهاي 
غيرقابل بازگشتي هس��تند كه به مانند صنعت چاپ در 
برابر كليسا در عصر رنس��انس، اقتدار دولت ملت ها را در 
عصر حاضر به چالش مي كشند. فرض كنيد در سال ۲۰۵۰ 
زندگي مي كنيد. بدهي هاي دولت اياالت متحده امريكا در 
سال هاي اخير به شدت افزايش يافته است و دولتمردان از 
پس پرداخت هزينه هاي تأمين اجتماعي كشور بر نمي آيند. 
بيمارستان ها در حال تعطيلي هستند. نظام اقتصادي نيز در 
حال فروپاشي است و بانك ها يكي پس از ديگري ورشكست 
مي شوند. ارزش دالر به شدت در حال سقوط است و تورم 
سبب بي ارزش شدن پول اغلب كشورها شده است. هر بار 
كه بشر به يك فناوري برجسته جديد دست مي يابد، ساختار 
قدرت جوامع انساني تغيير مي كند. از همين روي، قدرت 
گفتار و تكلم، جوامع و هسته تمدن را شكل داد. خط و 
نوشتار، پادشاهان، امپراتوري ها و كليساها را قدرتمند 

س��اخت. صنعت چاپ، دولت هاي مل��ي را جايگزين 
كليساي كاتوليك و فئوداليسم كرد. راديو و تلويزيون با 
افزايش توان تبليغات و پروپاگاندا، توتاليتاريسم و اقتدار 
گرايي قرن ۲۰ و جنگ هاي جهاني را سبب شد. به عقيده 
كارشناسان، ما امروزه، نه با يك، بلكه با دو فناوري بديع و 
تحول زا مواجه هستيم. ظهور اينترنت و بالك چين، براي 
هميشه شكل زندگي و جوامع بشري را تغيير خواهند 
داد. تضعيف دولت- ملت هاي مدرن يكي از مهم ترين 

تأثيرات توسعه فناوري هاي يادشده خواهد بود.
 

    دولت ها كمرنگ خواهند شد
در قرن ه��اي ۱۹ و ۲۰، دولت هاي ملي به لطف در اختيار 
داشتن رسانه هاي سنتي مانند راديو، تلويزيون و روزنامه ها، 
اقتدار خود را افزايش دادند. در آن دوران، دولت دستور اعمال 
يك سياست خاص را از طريق رسانه هاي غيرتعاملي، به 
شهروندان اطالع مي داد. روند يادشده در جريان بود، تا زماني 
كه اينترنت در دس��ترس قرار گرفت. پتانسيل اثرگذاري 
اجتماعي افراد در عصر حاضر، افزايش بي سابقه اي داشته 
است. به عبارت ديگر، امروزه، هر فردي مي تواند محتواي 
مدنظر خود را فارغ از ميزان ش��هرت و ق��درت، از طريق 
رسانه هاي اجتماعي، به گوش ميليون ها نفر برساند. اين امر 
سبب محو انحصار دولت ها در انتشار اخبار اطالعات شده 
است و رسانه نقش خود را به عنوان متكلم وحده در امر انتشار 
اخبار و اطالعات از دست داده است. تا پيش از ظهور اينترنت 
و رس��انه هاي اجتماعي، اگر فردي به اطالعات حساسي 

دست مي يافت، تقريباً هيچ راه مستقلي براي انتشار عمومي 
آن در اختيار نداشت. از همين روي، متخصصان بر اين 
عقيده اند كه بسط و گسترش اينترنت، با از بين بردن 
انحصار يادشده، س��بب كاهش نفوذ و اقتدار دولت ها 
در اعمال قدرت بر واحدهاي س��رزميني شده است. از 
سوي ديگر، مساله ناشناس بودن كاربران نيز سبب بروز 
چالش هاي بي ش��ماري براي دولت هاي امروزي شده 
است. عالوه بر ناشناسي افراد در اين بستر، دشواري در 
شناسايي و مكان يابي افراد نيز موضوع ديگري است كه 
دولت هاي جهان را به عنوان نهادهايي با بيشتري حد 

اشراف اطالعاتي، به چالش كشيده است.
 

    ظهور شركت هاي چندمليتي
در عصر گسترش اينترنت، به مرور، پلتفرم هايي جهت 
اراي��ه خدماتي چون جس��ت وجوي مطال��ب علمي و 
روزمره، انتش��ار داده ها به صوت متني و چندرسانه اي، 
مبادالت مالي، ارتباط با آشنايان، خدمات حمل و نقل، 
خريد مايحتاج، هماهنگي سفرها و … شكل گرفتند. 
پلتفرم هاي يادشده به مرور در مسير توسعه قرار گرفتند 
و افزايش چش��مگير ثروت تعداد انگشت شماري از اين 
شركت ها، سبب ادغام اكثر استارتاپ هاي حوزه فناوري 
در اين شركت هاي بزرگ شد. شكل گيري انحصار در حوزه 
خدمات ديجيتال و فضاي مجازي، قدرت بسياري براي 

عده معدودي از فعاالن اين حوزه به ارمغان آورده است.
به عقيده كارشناس��ان، در صورت بي اعتنايي دولت ها 
به اين روند، ش��ركت هاي بزرگ فن��اوري چون گوگل، 
فيس بوك، آمازون، اپل و مايكروس��افت، به رشد ادامه 
مي دهند و سهم بيشتري از بازار را تصاحب خواهند كرد. 
تداوم اين رش��د و آغاز تعارض منافع ميان شركت هاي 
بزرگ فناوري و دولت ها، برخوردهايي را ميان طرفين 
ش��كل خواهد داد. در چنين ش��رايطي، دولت ها كه به 
سطح بااليي از وابستگي به غول هاي فناوري رسيده اند، 
با چالش هاي نوظهوري مواجه مي شوند. ژيل بابينه، از 
فعاالن حوزه فضاي مجازي فرانسه و يكي از متخصصان 
حاضر در سازمان هاي مشاوره دهنده به اتحاديه اروپا و 
دولت فرانسه در زمينه فضاي مجازي، طي اظهارنظري 
در اين مورد گفت: »زماني كه در يك شركت تجاري سنتي 
مسووليت ارتباط با مقامات دولتي را بر عهده داشتم، بدون 
هرگونه قدرت بحث و مذاكره اي، از دستورالعمل ها پيروي 
مي كرديم. برعكس، شركت هاي فناوري، براي اجراي 
يك قانون، هرگز بدون گفت وگو و مذاكره تسليم دولت ها 
نمي شوند.« پيش بيني ها حاكي از آن است كه در صورت 

عدم كنترل و مهار توان بيش از حد اين شركت هاي بزرگ، 
آنها به زودي مي توانند جايگزين دولت هاي ملي شوند.

 
    دولت ها در پس فرار از شكست

بسياري از دولت هاي توسعه يافته جهان، تكاپوي خود 
را براي جلوگي��ري از تداوم وخامت اوضاع، آغاز كرده اند. 
طرح هاي كش��ورهاي اروپايي جهت محدودسازي فرار 
مالياتي شركت هاي بزرگ فناوري، كنترل موثر بر بازار 
ارزهاي ديجيتال، برنامه ريزي براي تجزيه غول هاي بزرگ 
فناوري به شركت هاي كوچك تر و … از جمله اقداماتي 
است كه دولت ها براي حفظ مزيت رقابتي خود با اينترنت 
و بالك چين، صورت داده اند. در اين ميان، پرسش��ي كه 
باقي مي ماند، اين است كه در نهايت كدام يك از طرفين 
پيروز خواهند شد و در صورت شكست دولت هاي ملي، 
چه چيزي جاي آنها را خواهد گرفت؟ پاسخ اين پرسش 
مي تواند آينده ترس��ناكي از دوران تسلط شركت هاي 
بزرگ فناوري بر جهان را تصوير نمايد. شرايطي كه در آن 
دولت هاي ملي از بين رفته و شركت هاي چندمليتي فعال 
در زمينه فناوري و فضاي مجازي بر آن حكمراني مي كنند.

    بالك چين معايبي هم دارد
در حالي كه مزاياي قابل توجهي در بالك چين وجود دارد، 
چالش هاي مهمي نيز براي پذيرش آن وجود دارد. موانع 
اس��تفاده از فناوري بالك چين امروزه فقط فني نيستند. 
چالش هاي واقعي در اكثر موارد سياسي و نظارتي است. 
اگرچه بالك چين مي تواند در هزينه هاي تراكنش كاربران 
صرفه جويي كند، اما اين فناوري چندان هم ارزان نيست. 
به عنوان مثال، سيستم »اثبات كار« كه بيت كوين براي 
تاييد تراكنش ها اس��تفاده مي كند، مقدار زيادي قدرت 
محاسباتي مصرف مي كند. با فرض ۰.۰۳ تا ۰.۰۵ دالر در هر 
كيلووات ساعت، هزينه هاي استخراج بدون احتساب هزينه 
سخت افزار، حدود ۵ هزار تا ۷ هزار دالر در هر سكه است. 
اين ميزان به اين دليل است كه وقتي ماينرها يك بالك به 
بالك چين بيت كوين اضافه مي كنند، به اندازه كافي هم 
بيت كوين پاداش مي گيرند. در مورد بالك چين هايي كه 
از ارزهاي رمزنگاري ش��ده استفاده نمي كنند، نياز است 
براي تاييد تراكنش ها به ماينرها دستمزد بدهند تا مشوق 
آنها باشد. اما راه حل هايي براي اين مسائل در حال ظهور 
اس��ت. به عنوان مثال، براي مزارع استخراج بيت كوين از 
انرژي خورشيدي، گاز طبيعي اضافي يا نيروگاه هاي بادي 
استفاده مي شود. اگرچه محرمانه بودن تراكنش ها در شبكه 
بالك چين، از كاربران در برابر نفوذ و نقض حريم خصوصي 
محافظت مي كند؛ اما از طرف ديگر امكان تجارت و فعاليت 
غيرقانوني را نيز فراهم مي كند. مقررات فعلي اياالت متحده 
از ارايه دهندگان خدمات مالي مي خواهد هنگام باز كردن 
حس��اب، اطالعات مربوط به مش��تريان خود را به دست  
آورند. بسياري استدالل كرده اند كه استفاده هاي درست از 
رمزارزها مانند بانكداري، از كاربردهاي بد رمزارزها بيشتر 
است. در حال حاضر بيشتر فعاليت هاي غيرقانوني هنوز 
از طريق پول نقد غيرقابل رديابي انجام مي شود. بسياري 
از مردم نگراني خود را از مقررات دولتي در مورد ارزهاي 
رمزنگاري شده ابراز كرده اند. در حالي كه پايان دادن به 
پديده اي مانند بيت كوين با رشد شبكه غير متمركز آن 
به طور نمايي دشوار و تقريبا غيرممكن مي شود؛ از لحاظ 
نظري دولت ها مي توانند مالكي��ت ارزهاي رمزنگاري 
شده يا مشاركت در شبكه آنها را غيرقانوني اعالم كنند. با 
گذشت زمان اين نگراني كوچك تر شده، زيرا شركت هاي 
بزرگي مانند PayPal اجازه مالكيت و استفاده از ارزهاي 

رمزنگاري شده را در پلتفرم خود مي دهند.

دنياي فناورياخبار

ويژه
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بيش از ۹۳۰ ميليون استعالم در »مركز 
ملي تبادل اطالعات« انجام شد

بيش از ۹۳۰ ميليون تراكنش بين دستگاهي )استعالم( 
در هفت ماه نخست امسال در مركز ملي تبادل اطالعات 
)GSB( انجام شده است. به گزارش ايرنا، در چهاردهمين 
جلسه كميسيون توس��عه دولت الكترونيكي مقرر شد 
تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور، براي تبادل اطالعات 
و اس��تعالمات الكترونيكي از گذرگاه ملي خدمات دولت 
)GSB( استفاده كنند. اين درگاه كه در مركز ملي تبادل 
اطالعات وزارت ارتباطات ايجاد شده، سامانه اي است كه 
بستري را فراهم مي كند تا دستگاه هاي اجرايي براي تبادل 
اطالعات با يكديگر و گرفتن استعالمات سطح كالن، به جاي 
اقدام از طريق س��رويس الكترونيكي مجزا و شبكه اي، به 
اين گذرگاه وصل  ش��وند و با توجه به اس��تانداردها و امن 
بودن آن گذرگاه، خدمات الكترونيكي مربوط به دولت را 
تبادل يا دريافت كنند. اين درگاه باهدف يكپارچه سازي 
خدمات دستگاه هاي دولتي و فراهم آوردن امكان دريافت 
استعالمات ميان دستگاهي بر بستر شبكه ملي اطالعات، 
راه اندازي شده است. س��ازمان فناوري اطالعات ايران به 
عنوان مجري اين مركز از طريق سامانه گذرگاه ملي خدمات 
دول��ت، گزارش ه��اي دوره اي الزم از ميزان بهره گيري از 
تراكنش هاي خدمات الكترونيكي بين دستگاهي و آمار 
آنها را به دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط و وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات ارس��ال مي كند. بر اساس آخرين آمار 
اعالم شده، تعداد سرويس ارايه شده، مهر امسال يك هزار 
و ۱۰۲ سرويس بوده كه نسبت به فروردين ۱۴۰۰ تعداد 
۷۹ سرويس به آن اضافه ش��ده است. اكنون ۶۴ دستگاه 
به عنوان س��رويس دهنده در اين مركز فعال هستند كه 
نسبت به ابتداي امسال، چهار دستگاه به مجموع آن افزوده 
شده اس��ت. اكنون ۲۸۴ دستگاه از گذرگاه ملي خدمات 
دولت س��رويس مي گيرند كه تع��داد تراكنش هاي بين 
دستگاهي در مهر امس��ال را به ۱۵۱ ميليون و ۹۱۱ هزار 
و ۱۶۷ تراكنش رسانده است. اين آمار حكايت از افزايش 
۱۶ ميليون تراكنشي نسبت به ماه گذشته دارد. بر اساس 
گزارشي كه سازمان فناوري اطالعات منتشر كرده است، 
پر درخواست ترين دس��تگاه ها براي دريافت سرويس و 
استعالم، به ترتيب بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
سازمان فناوري اطالعات ايران، وزارت بهداشت، وزارت راه 
و شهرسازي، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
بيمه سالمت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور 
مالياتي كشور و قوه قضاييه هستند كه تعداد تراكنش هاي 
بين دستگاهي را به بيش از ۱۵۱ ميليون تراكنش رسانده اند. 
در هفت ماه نخست امسال، مجموع درخواست هاي انجام 
ش��ده در مركز ملي تبادل اطالع��ات از مرز ۹۳۰ ميليون 
تراكنش رسيده است. ميزان درخواست ها در فروردين 
بيش از ۱۰۲ ميليون، در ارديبهشت بيش از ۱۳۳ ميليون، 
در خرداد بي��ش از ۱۵۴ ميليون، در تي��ر بيش از ۱۵۴ 
ميليون، در مرداد بيش از ۹۸ ميليون، در شهريور بيش از 
۱۳۵ ميليون و در مهر بيش از ۱۵۱ ميليون درخواست در 

مركز ملي تبادل اطالعات به ثبت رسيده است. 

سنگ جديد نمايندگان امريكايي 
در مسير شركت هاي فناوري

دو سناتور امريكايي با هدف سخت تر كردن ادغام 
براي ش��ركت هاي بزرگي مانند آمازون اليحه اي 
اراي��ه كرده اند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
رويترز، دفتر س��ناتور ايمي كلوبوچار )رييس پنل 
آنتي تراست كميته قضايي سنا( روز گذشته اعالم 
كرد او و تام كاتن )نماينده جمهوري خواه( اليحه اي 
ارايه كرده اند كه شركت هاي بزرگي مانند گوگل و 
فيس بوك را هدف گرفته اس��ت. طبق اين اليحه، 
شركت ها بايد به قاضي ثابت كنند عمليات هاي ادغام 
به سود رقابت و در نتيجه قانوني است، به اين ترتيب 
دولت راحت تر مي تواند ادغام هاي خالف قانون را 
متوقف كند. در بيانيه كلوبوچار آمده است: شاهد 
هستيم كه تعداد زيادي از شركت ها سعي مي كنند 
به ج��اي رقابت، رقباي خ��ود را بخرند. اين اليحه 
كه از سوي نمايندگان دموكرات و جمهوري خواه 
پشتيباني مي شود، حذف رقبا توسط پلتفرم هاي 
بزرگ ديجيت��ال و افزايش قدرت آنه��ا در بازار را 
س��خت تر مي كند. حكيم جفري��ز و چند نماينده 
ديگر اليحه مش��ابهي ارايه كرده بودند كه توسط 
كميته قضايي مجلس امريكا تأييد ش��ده و اكنون 
در انتظار تأييد كل مجلس اس��ت عالوه بر آن اين 
نماينده دموكرات در ماه اكتبر اليحه اي ارايه كرد 
كه ش��ركت هاي بزرگ فناوري را از ترجيح دادن 
محصوالت و سرويس هاي خود بر رقبا منع مي كرد.

در آيگپ ربات اختصاصي بساز!
ربات هاي آيگپ برنامه هايي هس��تند ك��ه در داخل 
اين پيام رسان اجرا مي شوند و مي توان استفاده هاي 
متعددي از آنها كرد. به گزارش روابط عمومي آيگپ، اين 
امكان براي كاربران آيگپ فراهم شده است كه بتوانند 
ربات مورد نظر خود را به س��ادگي در اين پيامرسان 
بسازند و از آن استفاده كنند. بهينه  سازي ارتباط بين 
كاربران و نرم افزارها با ربات ها س��مت و سوي تازه اي 
پيدا كرده اس��ت. مي توان گفت كه ربات ها يا بات ها 
به واسطه پياده سازي هوش مصنوعي براي تعامل با 
كاربران در محيط هاي مختل��ف رويكرد جديدي را 
ايجاد كرده اند. همان طور كه هوش مصنوعي پيشرفت 
مي كند، كاربران هم به س��مت رابط هاي پيام رسان 
س��وق پيدا مي كنند و در همين راستا، بات ها موفق 
شده اند كه در زمينه خدمات به مشتريان، دگرگوني 
ويژه اي ايجاد كنند. از ربات ها استفاده هاي متنوعي 
مي شود. دريافت اعالن ها و اخبار سفارشي، خدمات 
پرداخت، هش��دارها، پيش بيني هاي هواشناس��ي، 
ترجمه ها و بسياري از خدمات مختلف ديگر مي تواند 
توس��ط ربات ها به كاربران آيگپ ارايه شود. بر همين 
اساس، هر كاربر مي تواند براي ايجاد يك ربات جديد 
در آيگپ از دس��تور newbot/ استفاده كند. سپس 
بات لند از متقاضي يك ن��ام و نام كاربري مي خواهد. 
نام براي معرفي و نمايش به كاربران و نام كاربري براي 
جست وجو ربات اختصاصي كاربر است. پس از ثبت اين 
موارد، بات لند يك پيام حاوي توكن دسترسي براي 
كاربر ارسال مي كند. توكن دسترسي يك رشته شامل 
-cda9d60b-f8e0 :حروف و اعداد اس��ت. مثال

4d2dd31m3f87-4c6e-9697 ك��ه براي 
احراز هويت ربات در آيگپ الزم است. اين توكن بايد 
امن و در جايي دور از دس��ترس ديگران ذخيره شود، 
زيرا با در اختيار داشتن آن هر كسي مي تواند اين ربات 
اختصاصي را كنترل كند. براي اطالع كامل از چگونگي 
ساخت ربات ها و نحوه عملكرد آنها در آيگپ به لينك 

https: //b2n.ir/z67270 :زير مراجعه كنيد

اطالعيه قالبي پذيرش  بيت كوين 
در امريكا بحران آفريد

به دنبال صدور يك اطالعيه قالبي پذيرش  بيت كوين 
توسط ش��ركت كراگر كه بزرگ ترين سوپرماركت 
زنجيره اي را در امريكا مديريت مي كند، اين شركت 
دچار مش��كالتي ش��د. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويترز، كراگ��ر مي گويد در حال تحقيق 
در م��ورد نحوه صدور اطالعيه مذكور اس��ت و اين 
شركت هرگز با پذيرش  بيت كوين به عنوان روشي 
براي پرداخ��ت در فروش��گاه هاي زنجيره اي خود 
موافقت نكرده اس��ت. اين دومين بار در هفته هاي 
اخير است كه دروغ هايي در مورد پذيرش  بيت كوين 
در فروش��گاه هاي زنجيره اي امريكا منتش��ر شده 
و س��پس تكذيب مي ش��ود. بيانيه مذكور در مورد 
پذيرش  بيت كوين توسط كراگر در فصل تعطيالت 
كريسمس، ابتدا در صفحه روابط با سرمايه گذاران 

اين شركت منتشر و به سرعت پاك شد. 

 با كاهش توان دولت ها در اخذ ماليات و چاپ پول، تأمين هزينه هاي دولتي با چالش مواجه مي شود

چالشهايآيندهفناوريبالكچينبرايدولتها

وزير ارتباطات: 
پارك اقتصاد ديجيتال راه اندازي مي شود

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: راه اندازي پارك 
اقتصاد ديجيتال براي توسعه امور اقتصادي در دستور كار 
دولت س��يزهم قرار دارد. به گزارش ايرنا، عيسي زارع پور 
در حاش��يه بازديد از پارك فن��اوري پرديس اظهار كرد: 
اقتصاد ديجيتال يك موضوع كليدي و بين بخشي است 
و چندين وزارتخانه و معاونت درگير آن هستند. وي ادامه 
داد: حدود چهار تا پنج درصد از توليد ناخالص ملي مبتني 
بر اقتصاد ديجيتال اس��ت كه بر اساس هدف گذاري، آن 
را تا پايان سال به ۱۰ درصد مي رسانيم. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه در برخي از كشورها اقتصاد 
ديجيتال ۳۰ تا ۴۰ درصد پيش��رفت دارد، توضيح داد: 
توسعه اقتصاد ديجيتال نياز به زير ساخت هاي ويژه دارد 
تا مراكز اقتصاد ديجيتال شكل بگيرد. زارع پور با اشاره به 

اقدامات انجام شده براي توسعه اقتصاد ديجيتال بيان كرد: 
راه اندازي اولين مجموعه در اين حوزه را در معاونت علمي 
و فناوري به زودي كليد مي زنيم. وي با تاكيد بر ضرورت 
دسترسي همه مردم به شبكه ملي اطالعات و اينترنت، 
اظهار داشت: در حال حاضر حدود هشت هزار روستا به 
اينترنت دسترس��ي ندارد و با هدف گذاري انجام شده تا 
پايان سال ۱۴۰۱ دسترسي تمام روستاها به شبكه ملي 
ارتباطات محقق مي شود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه بسياري از زيرساخت هاي آموزشي و كسب 
و كار به ارتباطات گره خورده است، توضيح داد: در دوران 
همه گيري كرونا، مردم براي انجام كارهاي روزمره خود 
به اينترنت نياز دارند و تامين زيرساخت هاي الزم براي 

دسترسي همگان به اينترنت ضروري است. 

آگهی مناقصه عمومی - مناقصه ارزيابی کيفی عمومی  
 شماره))1-14 /خ/14۰۰ ( و )۳- )8۳( / م / 14۰۰( (و 
)1 -1۳1 /م/14۰۰ (و )14۹ -148-147/م/14۰۰((
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انشعابات فاضالب در سطح 

 منطقه 1 شهر کرمانشاه 
) پیمان شماره 2(

طرح 52000007008000309آب21,982,853,1041,099,142,655کرمانشاه
عمرانی

153 دستگاه پمپ  الکترو تجدیدخرید
موتور شناور

سطح 
45,000,000,0002,250,000,000استان

تولیدکننده 
یا تامین 
کننده 

داری نامه 
نمایندگی 

معتبر

طرح 2000007008000310
عمرانی

تجدیدآبرسانی

شبکه جمع آوری فاضالب 
به صوت نقبی میدان وزیری 

کوی بهرامی منطقه یک 
شهر کرمانشاه

طرح 52000007008000311 آب6,316,814,032315,840,702کرماننشاه
عمرانی

برقرسانی  و تجهیز چاه مناقصهآبرسانی
6,800,000,975340,000,049کرمانشاهچناره میاندربند

5 نیرو -5 
تاسیسات 
وتجهیزات

طرح 2000007008000312
عمرانی

برقرسانی و تجهیز چاه مناقصهآبرسانی
8,413,488,785420,674,439اسالم آباددیزگران

5 نیرو -5 
تاسیسات 
وتجهیزات

طرح 2000007008000313
عمرانی

احداث فاز دوم تصفیه خانه مناقصهآبرسانی
ارزیابی کیفی 6,500,000,000,000کرمانشاهفاضالب شهر کرمانشاه

طرح 2000007008000314یک آبعمومی
عمرانی

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

نوبت دوم



گروه صنعت و تجارت |
عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: از مهم ترين 
تكاليف قانوني كه اج��راي آن تاكنون از ناحيه اموال 
تمليكي معطل مانده عدم ثبت دفتري اموال منقول و 
غيرمنقول است. ميرسليم در مكاتبه با حجت االسالم 
والمسلمين جناب آقاي اژه اي، خاطرنشان كرد، اخيرا 
درباره مش��كالت و انحرافات سازمان اموال تمليكي 
موضع گيري كرده ايد و اينجانب نيز قصد داشتم به ويژه 
پس از آتش سوزي 14 تيرماه در انبارهاي آن سازمان 
طرح تحقيق و تفحصي را در مجلس شوراي اسالمي 
آغاز كنم كه آن موضع گيري بنده را از ادامه پيگيري 
معاف كرد. اكنون نكاتي كه به نظرم مهم مي رسد براي 

ادامه رسيدگي جامعه قوه قضاييه تقديم مي كنم.
1- فلسفه وجودي سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي عريض و طويل بسيار جاي سوال است: اين 
سازمان همان دفتر كاالي متروكه گمرك اول انقالب 
است. زيرنظر گمرك ايفاي وظيفه مي كرد يعني به اين 
شكل ما پذيرفته ايم كه موارد سازمان يافته اي از قاچاق 
در كش��ور رخ خواهد داد و خوب است منبع درآمدي 
كشور شود. هيات عالي سازمان 5 نفر هستند: دو نفر 
مستقيما با انتصاب رييس قوه قضاييه، يك نفر منتصب 
رييس ديوان محاسبات، دو نفر ديگر رييس و معاون 
نظارت، منتصب وزير اقتص��اد و دارايي. هيات مديره 
سازمان نيز 5 نفر هستند با انتصاب وزير اقتصاد و دارايي 
و مجمعي از دو قوه قضاييه و اجراييه: وزير كشور، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، دادستان كل كشور، رييس 

ديوان محاسبات و وزير امور اقتصاد و دارايي.
2- از مهم ترين تكاليف قانوني كه اجراي آن تاكنون 
)بعضا( معطل مان��ده، ثبت دفتري ام��وال منقول و 
غيرمنقول است. به همين دليل تخلفاتي صورت گرفته 
است و برخي مديران دچار مشكل شده اند، همچنين 
بحثي مثل آتش س��وزي انبارها كه كس��ي از كيف و 

كميت آن مطلع نيست.
3- موضوع مهم ديگر جلسات امحا است: هيچ شيوه 
نامه مصوبي ناظر بر چگونگي اجراي اين فرآيند وجود 
ندارد برخي استان ها آتش مي زنند برخي با لودر اجناس 
و كاالها را له مي كنند برخي كاالها را مدفون مي كنند 
و خالصه هر سليقه اي حاكم است. اتفاقات عجيبي در 
اين جلسات روي مي دهد. نكته جالب توجه اينكه، در 
طول تاريخ اموال تمليكي يك انباردار پيدا نمي شود 

كه كسري داشته باشد.
4- اساسا اموال تمليكي نبايد به صورت شركت اداره 
ش��ود چراكه فعاليت آن حاكميتي اس��ت. گره زدن 
تعيين تكليف اموال دولت به كس��ب درآمد سازمان 
اموال تمليكي، يعن��ي چوب حراج زدن دولت و ملت. 
برخي ارزيابي هاي بي منطق و فروش هاي غيرواقعي 
و به هر قيمتي تعيين تكليف كردن، به وضع موجود و 

مفسدهاي سرسام آور آن منجر شده است.
5- سازمان در وظيفه تعيين تكليف اموال دولت و ملت 
را به عهده دارد بايد در امور انبارداري مستقل باشد. اين 
در حالي است كه سازماني كه وظيفه تعيين تكليف 
اموال دولت و ملت را بر عهده دارد بايد در امور انبارداري 
صاحب سبك باشد. اين در حالي است كه بيش از 75 
درصد انبارهاي سازمان استيجاري است. امكان تجهيز 

به دوربين هاي حفاظتي ندارند امكان رصد و پايش 
از ستاد متصور نيست و مسائل و مشابه ديگر.

6- بخش عبوري )ترانزيت( كاالها و جابه جايي اموال و 
كاالهاي اصلي يا فرعي مواجه با مفسد است.

بعضا در مزايده هاي اموال تمليكي جنس اصلي پيدا 
نمي شود، چرا كه بيشتر جابه جا شده. سوال اين است: 
چرا سازوكاري براي اين موضوع وجود ندارد؟ چرا مهر 

و موم الكترونيكي را راه اندازي نمي كنند؟!
7- بحث واگذاري برخي كاال به تعاوني خود سازمان، 
چالش برانگيز است. چرا سازوكاري براي اين واگذاري 

وجود ندارد؟ 
8- وظايف تعيي��ن تكليف قاچ��اق كاال را از گمرك 
گرفته اند اما ابزار آن را نه. نيروي انساني انبار و امكانات 
آن چه شده است؟ چرا وزارت امور اقتصادي و دارايي 
كوتاهي مي كند؟ لطمات جبران ناپذير بي شماري بر 

پيكره تعيين كاالهاي قاچاق تاكنون وارد شده است.

    شرط سرپرست سازمان اموال تمليكي
براي تعيين تكليف اموال موجود

در انبارهاي اين سازمان
سرپرست سازمان اموال تمليكي گفت: تعيين تكليف 
اموال در اين س��ازمان زماني محقق خواهد ش��د كه 
س��ازمان را به معناي واقعي كارگزار دولت بدانيم زيرا 
اين سازمان آخرين زنجيره تعيين تكليف اموالي است 
كه به دليل عدم رعايت نظامات قانوني در اختيار دولت 

قرار مي گيرد.
به گزارش شادا، ابراهيم مواليي جم عضو هيات مديره 
و سرپرست سازمان اموال تمليكي با اشاره به قوانين و 
مقررات موجود براي تعيين تكليف اموال تحت تملك 

گفت: قوانين موضوع تعيين تكليف كاالهاي متروكه 
و قاچاق، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي را 
همانند يك شخص حقيقي در مسير تعيين تكليف و 
فروش اموال ديده است در حالي كه اگر اموال يادشده 
از مبادي قانوني با احراز ش��رايط وارد كش��ور مي شد 
اساسًا به جهت عدم نظامات دولتي به نفع دولت ضبط 
نمي شد لذا الزمه سرعت بخشي به اين روند در وهله 
اول اص��الح مقررات از جهت تعيي��ن تكليف اموال و 
اصالح ساختار سازمان اس��ت كه با نگاه كارشناسي 
وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در حال پيگيري 
است. در وهله دوم تسريع در تكميل و عملياتي شدن 
سامانه هاي يكپارچه مبارزه با قاچاق كاال و ارز توسط 
دستگاه هاي دخيل در تعيين تكليف اموال تمليكي از 
جمله دستگاه هاي كاشف، سازمان تعزيرات حكومتي، 

وزارت صمت و... مي باشد.
 وي با اش��اره به اين موضوع كه سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي آخرين زنجيره تعيين تكليف 
اموال تحت تملك دولت است افزود: اجراي فرآيندهاي 
مشترك بين دستگاهي با اجراي سامانه هاي مربوطه 
توس��ط كاش��فين، تعزيرات حكومتي و اين سازمان 
امري ضروري است. يقينًا برقراري زنجيره ارتباطي و 
اطالعاتي منظم و برخط براي كاالهاي مكشوفه، آراي 
صادره و نحوه تعيي��ن تكليف اموال )از جمله فروش، 
انهدام و استرداد( موجب تس��ريع در تعيين تكليف 

كاالها خواهد شد.
موالي��ي جم با تأكيد بر مش��كل جدي در س��اختار 
نيروي انساني به ويژه پس از واگذاري بخشي از وظايف 
گمرك به موجب قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، بدون 
انتقال پست هاي سازماني و انبارهاي قضايي مربوطه 

عنوان كرد: طي دو دهه گذشته سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليك��ي هيچ گونه جذب عمده نيروي 
انساني نداشته است و در اين مدت بخش قابل توجهي 
از پرسنل باتجربه اين س��ازمان بازنشسته شده اند يا 
سال هاي آخر خدمت خود را سپري مي كنند كه اين 
امر تسريع در فرآيندها و پيگيري ها را با مشكل مواجه 
خواهد كرد. سرپرست س��ازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي با اش��اره به ضرب االجل تعيين شده از 
سوي رياست محترم جمهوري تصريح كرد: سازمان 
جم��ع آوري و فروش ام��وال تمليكي ب��ا وجود تمام 
مشكالت و كاستي ها تمام تالش خود را به كار گرفته 
است تا وظايف محوله را به بهترين شكل انجام دهد و در 
همين راستا در هفته گذشته تيم هاي جهادي متشكل 
از نيروهاي خبره از اقصي نقاط كش��ور به استان هاي 
هدف از جمله هرمزگان، بوش��هر و خوزس��تان اعزام 
گرديده اند تا در اس��رع وقت نسبت به تعيين تكليف 
پرونده هاي جاري و س��نواتي مبادرت نمايند كه در 
اين مسير نيازمند همراهي و مساعدت كليه نهادهاي 
ذي ربط و نيز مستلزم صدور رأي قطعي و مجوزهاي 

الزم از سوي مراجع ذي صالح مي باشد.
وي همچنين اظهار داش��ت: پيرو بازديد روز گذشته 
رييس محترم قوه قضاييه از انبارهاي مديريت اموال 
تمليكي اس��تان ته��ران ضمن برنامه ري��زي، تيمي 
به سرپرستي قائم مقام سازمان در انبارهاي استان تهران 
مستقر شده اند تا در سريعترين زمان ممكن اشكاالت 
موجود در نگهداري كاالها و تعيين تكليف مرتفع گردد 
كه اين مهم ني��ز نيازمند همراهي جدي مس��ووالن 
ذي ربط قضايي و تعزيرات است كه هماهنگي هاي الزم 

در اين خصوص صورت پذيرفته است.
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هشدار درباره چرخش 
سرمايه گذاران افغان از ايران به تركيه

ريي��س اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و افغانس��تان 
مي گويد اگر سياس��ت ها اصالح نش��ود خطر خروج 
س��رمايه گذاران افغان افزايش مي ياب��د. حدود يك 
س��وم درخواس��ت هاي س��رمايه گذاري در ايران به 
سرمايه گذاران افغان مربوط مي ش��ود. در سال هاي 
گذشته تعداد زيادي از شهروندان افغانستان در ايران 
سرمايه گذاري كرده اند و در س��ال هاي اخير با ناامن 
شدن بيشتر اين كشور و پيشروي نيروهاي طالبان بر 
تعداد آنها افزوده شده است. حسين سليمي، رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان هشدار داده كه 
اگر ايران شرايط الزم براي حفظ سرمايه گذاران افغان 
را فراهم نكند، آنها به سمت حضور در تركيه حركت 
خواهند كرد. خبرگزاري ايسنا به نقل از سليمي با اشاره 
به نياز ايران به جذب منابع مالي خارجي افزود، به اين 
دليل ضرورت دارد با تعيين مش��وق هايي به ترغيب 
س��رمايه گذاران اقدام كرد. سليمي تسريع در صدور 
ويزا، اصالح ش��رايط اقامت و نيز تعيين معافيت هاي 
مالياتي براي س��رمايه گذاران خارجي را از جمله اين 
مشوق ها عنوان كرد. او درباره ارجحيت يافتن تركيه 
براي س��رمايه گذاران افغان گف��ت: »آنها در تركيه با 
س��رمايه گذاري 25۰ هزار دالري مي توانند عالوه بر 
اقامت، گذرنامه تركيه را نيز دريافت كرده و به سرعت 
مجوزه��اي الزم، نظير حق تحصيل فرزندانش��ان را 
دريافت كنند. درحالي كه در ايران اين فرآيند طوالني 
بوده و آنها با سرمايه گذاري اين رقم تنها از اقامت پنج 
ساله برخوردار مي شوند كه پس از پنج سال بايد آن را 
تمديد كنند.« در سال هاي اخير سهم شهروندان افغان 
در ميان سرمايه گذاران در ايران به شكل محسوسي 
افزايش يافته كه يك��ي از علت هاي مهم آن مي تواند 
كم رغبتي س��رمايه گذاران كش��ورهاي ديگر باشد. 
جمهوري اس��المي صرف نظ��ر از تحريم هاي امريكا 
كه هر گونه همكاري اقتص��ادي و بازرگاني با آن را با 
چالش هاي فراوان روبرو مي كند، يكي از كش��ورهاي 
با باالترين ميزان تورم و كم ترين شفافيت در جهان به 
شمار مي رود. به گفته سليمي، كه عضو هيات واگذاري 
مجوزهاي سرمايه گذاري هم هست، حدود 3۰ درصد 
درخواست هايي كه در هر جلس��ه اين هيات مطرح 
مي شود از سوي سرمايه گذاران افغان طرح شده است.

رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و افغانستان به 
ايس��نا گفت: »ارزش اين درخواست ها از 3۰۰ هزار تا 
حدود 2۰ ميليون دالر متغير است. در آخرين جلسه 
هيات واگذاري مجوزهاي سرمايه گذاري كه در مهرماه 
برگزار شد، حدود 44 طرح سرمايه گذاري مورد بررسي 
قرار گرفت كه حدود 17 طرح مربوط به سرمايه گذاران 
افغان بود.« ايران و افغانستان بيش از ۹۰۰ كيلومتر مرز 
زميني مشترك دارند. عالوه بر اين اشتراكات زباني، 
قومي و فرهنگي ميان دو كشور از جمله عواملي هستند 
كه تمايل به سرمايه گذاري متقابل در ايران و افغانستان 

را افزايش مي دهند.
با اين همه ادامه فشار و محدوديت هاي تحريم ها و تورم 
شديد و ركود اقتصادي در ايران، در كنار ناآرامي هاي 
سياسي در افغانس��تان باعث شده كه سرمايه گذاران 
دو كش��ور بيش از پيش به كش��ورهايي نظير تركيه 

روي مي آورند.

عملياتي شدن تجارت آزاد
بين ايران و پاكستان تا 3 ماه آينده

وزير صنع��ت معدن و تجارت با تاكيد ب��ر اينكه روابط 
اقتصادي دو كشور ايران و پاكستان عالوه بر مبادله كاال 
بايد در حوزه سرمايه گذاري توسعه يابد از عملياتي شدن 
توافق تجارت آزاد بين دو كشور درآينده نزديك خبر داد.

به گزارش شاتا، سيدرضا فاطمي امين در نهمين نشست 
اجالس كميته مشترك تجاري جمهوري اسالمي ايران 
و پاكس��تان با تاكيد بر توافق دو كش��ور براي افزايش و 
توسعه مراودات تجاري گفت: دو كش��ور در مذاكرات 
اوليه بر افزايش س��طح روابط تجاري دو كشور به پنج 
ميليارد دالر در 2 س��ال آينده به توافق رسيده اند.وزير 
صنعت معدن و تجارت در خصوص توافقات دو كشور 
در حوزه سرمايه گذاري تصريح كرد: سعي داريم كه اين 
توافق تجاري صرفا مبادله كاال نباشد و به سرمايه گذاري 
شركت هاي ايراني و پاكستاني در 2 كشور منجر شود.

فاطمي امين در ادامه از سرعت روند توسعه روابط تجاري 
بين ايران و پاكستان طي 2 ماه گذشته خبر داد و افزود: 
در همين راستا تالش مي كنيم روابط تجاري كه در ماه 
گذشته سرعت گرفته در ماه هاي آينده تداوم پيدا كند؛ 
به طوري كه تا سه ماه آينده موانع براي توسعه تجارت و 
روابط اقتصادي بين دو كشور برطرف شود.طبق گفته 
فاطمي امين بر اس��اس مذاكرات صورت گرفته، روابط 
اقتصادي شركت هاي خصوصي 2 كشور نيز به زودي 
شكل مي گيرد و 2 مركز با ماموريت رفع موانع اقتصادي 
و تجاري و بين دو كشور تشكيل خواهد شد.وزير صمت 
همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر 
اينكه تجارت بين دو كشور بايد فراتر از تبادل دو جانبه كاال 
باشد و به سمت سرمايه گذاري و همكاري هاي منطقه اي 
گسترش پيدا كند، گفت: تا سه ماه آينده موافقت تجارت 
آزاد بين دو كشور را عملياتي مي كنيم و ما اين آمادگي را 
داريم تا با كشور دوست و برادر خود، پاكستان روابط خود 
را گسترش دهيم.گفتني است عبدالرزاق داود، مشاور 
نخست وزير پاكستان در امور بازرگاني و سرمايه گذاري 
نيز در ادامه اين نشست ضمن ابراز خرسندي از حضور 
در اين نشست، خواستار توسعه و پيشرفت روابط در همه 
حوزه هاي اقتصادي و استفاده از مزاياي تجارت آزاد بين 
دو كشور شد.وي به دستور نخست وزير پاكستان مبني 
بر توسعه تجارت منطقه اي به ويژه با جمهوري اسالمي 
ايران اشاره كرد و نسبت به تحقق توافقات انجام شده ابراز 
اميدواري كرد و گفت: اقتصاد دو كشور مكمل يكديگر 
هستند و بايد براي تحقق ظرفيت هاي موجود تالش شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم برنامه ريزي براي 
افزايش تجارت پنج ميليارد دالري ايران و پاكستان تا دو 
سال آينده گفت كه ايران مي تواند در حوزه هاي لبنيات 
و لوازم خانگي در پاكس��تان س��رمايه گذاري كند.رضا 
فاطمي امين در حاشيه افتتاحيه نهمين اجالس كميته 
مشترك تجاري ايران و پاكستان در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه ايران و پاكس��تان دو كش��ور بزرگ و مهم 
در منطقه هستند، تصريح كرد: متاسفانه اين دو كشور 
روابط اقتصادي مناسبي ندارند. در جلسه امروز توافق 
شد حجم روابط اقتصادي دو كشور تا دو سال آينده پنج 
برابر وضعيت كنوني شود و به 5 ميليارد دالر برسد و تا 
سه ماه آينده مشكالت و موانعي كه در توافقنامه تجارت 
آزاد بين دو كشور وجود دارد برطرف شود.وي با تاكيد بر 
اهميت روابط با همسايگان براي دولت سيزدهم نيز گفت: 
اقتصاد ايران و پاكستان مكمل هستند و مي توانيم عالوه 
بر مبادالت كاال در سرمايه گذاري مشترك فعاليت كنيم.

ويژه

 خبرهاي خوش معاون حمل و نقل 
و ترافيك در حوزه توسعه ونوسازي 

ناوگان حمل و نقل عمومي
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران صبح 
امروزشنبه 15 آبان ماه بالفاصله پس از وقوع اختالل در 
خط يك متروي تهران، با حضور در مركز فرمان شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از نزديك در جريان 

روند رفع مشكل به وجود آمده قرارگرفت. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره ب��رداري متروي ته��ران و حومه، س��يد مجتبي 
ش��فيعي با اش��اره به اينكه امروز بخش قابل توجهي 
از مراكز آموزش��ي بازگشايي ش��دند و افزايش حجم 
مسافردر سيس��تم هاي مختلف حمل و نقل همگاني 
طبيعي بود گفت: شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه با يك اختالل كوچك در بحث سيگنالينگ روبرو 
شده بود، خيلي سريع برطرف شد ولي در همان مدت 
نيم ساعت تا 45 دقيقه، ازدحام در يكي از ايستگاه هاي 
مترو ايجاد شده بود كه از اين بابت هم از شهروندان عزيز 
عذر خواهي مي كنيم  وي تصرح كرد: در سيستم هاي 
الكترونيكي اين مس��ائل طبيعي است، اما دوستان در 
شركت بهره برداري مترو قول دادند طوري برنامه ريزي 
كنند كه چنين اختاللي ديگر پيش نياد. معاون حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران: با اشاره به اينكه از اول 
آذرماه سال جاري پيش بيني مي شود مراكز آموزشي 
فعاليت شان را بيشتر خواهند كرد و ساعت طرح ترافيك 
را هم افزايش خواهيم داد گفت: با اين شرايط تقاضا براي 
استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي مقداري افزايش 
خواهد يافت، بنابراين همكاران ما در مترو، تاكسيراني 
واتوبوسراني برنامه ريزي كرده اند كه با حداكثر ظرفيت 
ممكن به شهروندان خدمات رساني كنند. وي خبرهاي 
خوبي هم در حوزه توسعه ونوسازي ناوگان داد و افزود: 
در بحث مترومنابع جديدي از محل تس��هيالتي كه 
قراراست از محل مصوبه س��تاد كرونا عملياتي بشود 
در اختيار مترو قرار مي گيرد تا حد امكان تا آخر س��ال 
اورهال قطارهاي متوقف و قطارهايي كه نياز به اورهال 
و تعميرات دارند كارشان انجام شود . شفيعي گفت: در 
حوزه اتوبوسراني هم، بحث پروژه تهاتر نفت براي تامين 
اتوبوس در حال انجام است كه به مراحل آخرش نزديك 
شده اميدوارهستيم در ماه هاي آينده يه حركت مثبتي 

را در ناوگان حمل و نقل عمومي مردم احساس كنند.

ويژه

تقدير استاندار كرمانشاه
از مديرعامل شركت برق 

منطقه اي غرب
استاندار كرمانشاه با ارسال لوحي از عملكرد مديرعامل 
ش��ركت برق منطقه اي غ��رب در ام��ر فراهم نمودن 
زيرس��اخت هاي اجراي پروژه سرمايه گذاري خارجي 
فروآلياژ متحد شرق آسيا تقدير كرد. به گزارش روابط 
عمومي شركت برق منطقه اي غرب، مهندس بازوند 
استاندار كرمانشاه با ارسال لوحي از عملكرد مهندس 
»علي اس��دي« مديرعامل اين ش��ركت در امر فراهم 
نمودن زيرس��اخت هاي اجراي پروژه سرمايه گذاري 
خارجي فروآلياژ متحد شرق آسيا تقدير كرد. گفتني 
است در اين لوح آمده است: بي شك تدبير ارزشمندترين 
سرمايه اي است كه خداوند متعال آن را نزد انسان ها به 
وديعه گذاشته است تا با به كارگيري آن بتوان خدمت 
به مردم را به احسن وجه به انجام رساند، رشد و توسعه 
زيرساخت هاي استان به منظور تسريع در اجرا پروژه هاي 
صنعتي مديون تالش گسترده و عميق اساتيد و مديران 
و متخصصاني است كه دانش و تخصص گرانبهاي خود 
را سرمايه اي براي سربلندي و سازندگي اين مرز و بوم 

قرار داده است. 

رشد و توسعه شهرك ها و 
نواحي صنعتي مازندران نيازمند 

برنامه ريزي راهبردي است
مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي مازندران، 
توسعه صنعتي را قوه محركه رشد همه جانبه دانست 
و با اشاره به عوامل تاثيرگذار در تحول بخش هاي توليد 
و اقتصاد گفت: ضرورت برنامه ريزي راهبردي در رشد و 
توسعه شهركها و نواحي صنعتي، يك الگوي صحيح از 
شعار سال رهبر معظم انقالب مبني بر توليد، پشتيباني، 
مانع زدايي هاس��ت. به گزارش روابط عمومي شركت 
شهرك هاي صنعتي مازندران، ياسر اميني در جلسه 
ش��وراي معاونين و مديران اين شركت ضمن تبريك 
به مناسبت فرارسيدن روز ملي مازندران اظهار داشت: اين 
استان بدليل شرايط اقليمي و موقعيت جغرافيايي خاص، 
نزديك به دو دهه از استقرار صنايع محروم بوده، در حالي 
كه از ظرفيت بااليي در توسعه صنعت برخوردار مي باشد 
و دستيابي به اين رشد، با احداث شهرك هاي صنعتي 
تخصصي و مناطق ويژه اقتصادي، به عنوان راهكارهاي 
مناسبي در جهت دستيابي به جهش سريع صنعت در 

استان محسوب مي گردد. 

شرط سرپرست سازمان اموال تمليكي براي تعيين تكليف اموال موجود در انبارهاي اين سازمان

ته لنجي ساماندهي مي شود؟

توقف تحقيق و تفحص مجلس از سازمان اموال تمليكي

قاچاق 5 ميليارد دالري كاال از رويه شبه قانوني
يك كارشناس اقتصادي گفت: فلسفه فرآيند ته لنجي، 
واردات كاالهاي اساسي ملوانان نظير برنج، روغن و ساير 
موارد آن هم به ميزان اندك بود؛ اما در حال حاضر شاهد 
واردات ان��واع كاال هاي ممنوعه تا 1.5 برابر حجم لنج ها 
هستيم.به گزارش تس��نيم، واردات كاال از طريق رويه 
موس��وم به »ته لنجي« از س��ال هاي دور تاكنون وجود 
داشته و به عنوان يكي از راه هاي تأمين معيشت ملوانان 
و مرز نشينان كشورمان شناخته مي شود.رويه ته لنجي 
بر اس��اس ارايه برخي استثنائات و امتيازات خاص براي 
واردات برخي از كاال ها توسط ملوانان شكل گرفته است 
و به دليل عدم توس��عه مناسب مناطق ساحلي كشور، 
بسياري از هموطنان مان چاره اي جز اشتغال به اين رويه 
تجاري ندارند. متأسفانه در سال هاي اخير مافياي قاچاق 
كاال با سوءاستفاده از وضعيت معيشتي ملوانان، از اين رويه 
شبه قانوني براي قاچاق كاال هاي ممنوعه استفاده مي كند 
و تنها مبلغ اندكي از س��ود اين مبادالت تجاري نصيب 
ملوانان مي  ش��ود.گفتني اس��ت كه يكي از دستورهاي 
ابراهيم رييسي در سفر خود به استان بوشهر مربوط به 
س��اماندهي واردات ته لنجي بود؛ اين مساله و پيگيري 
وضعيت رويه ته لنجي بود به اس��تاندار بوشهر تفويض 
اختيار شد تا در مهلت  1۰ روزه پيشنهادها در اين زمينه را 
جمع بندي كند و براي تصميم گيري به هيات دولت ارايه 
دهد. به گفته روابط عمومي استانداري بوشهر، اطالعات 
مورد نياز طرح ساماندهي كاالي همراه ملوان در مهلت 
تعيين شده آماده و به وزارت كشور، دفتر رييس جمهوري 

و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز ارسال شده است.

    واردات غيرقانوني در پوشش قانوني
از همين رو حسام  محمدي فرد كارشناس اقتصادي در 
گفت وگوي تلفني با راديو اقتصاد با تش��ريح رويه هاي 
وارداتي كاال به كشور، گفت: يك رويه از طريق مبادي 
رسمي و قانوني است كه با تشريفات خاص خود انجام 
مي ش��ود و رويه ديگر قاچاق كاال است، كه با دور زدن 

تمامي مراحل قانوني صورت مي گيرد.
وي اف��زود: ام��ا در اين بي��ن، رويه ديگ��ري از واردات 
غيرقانوني در پوش��ش قانون در حال انجام است. اين 

شيوه مختص واردات كاالهاي ممنوعه است و كاالها 
با اس��تفاده از مصوبات هيات وزيران، ش��وراي تأمين 
اس��تان ها و ش��وراي عالي امنيت ملي ك��ه اصطالحًا 
استثنائات تجاري ناميده مي شود، وارد كشور مي شوند.

محمدي فرد در خص��وص مجاري ورود و خروج اين 
كاالها اظهار داشت: كاالهاي ممنوعه عمدتًا از طريق 
مناطق آزاد تجاري و صنعتي، ته لنجي ها، كولبري، 
بازارچه هاي مرزي، تعاوني هاي مرزنش��يني و ساير 
موارد وارد كشور مي شوند.اين كارشناس اقتصادي 
با بيان اينكه قواعد رس��مي تجارت در كشور، داراي 
بيش از 8۰ نوع استثنا است، گفت: اين استثنائات يك 
آسيب براي بازار ارز و اقتصاد كشور محسوب مي شود 
و بررسي ها نشان مي دهد كه متأسفانه اين رويه هاي 

شبه قانوني در حال افزايش است.

   واردات كاال
 بيش از حجم 1.5 برابر حجم لنج

وي با ابراز نگران��ي از افزايش واردات كاالهاي ممنوعه 
از طري��ق ته لنجي ها، افزود: فلس��فه ته لنجي، واردات 

كاالهاي اساسي ملوانان لنج نظير برنج، روغن و ساير 
موارد آن هم به ميزان اندك بود كه براي جبران دستمزد 
پايين آنها، اين اجازه داده ش��د. متأسفانه پديده اي كه 
امروز با آن مواجه هستيم، واردات كاال با مجوز ته لنجي 
اما با حجم كل لن��ج يا حتي 1.5 برابر ظرفيت كل لنج 
است. اين كارش��ناس اقتصادي افزود: ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز ميزان واردات كاال از طريق ته لنجي را 
حدود 2 الي 3 ميليارد دالر اعالم كرده كه اين آمار در نوع 
خود قابل توجه و تأسف است. البته آمارهاي ضدونقيض 
وزراي اسبق وزارت صمت حاكي از سهم 4 تا 5 ميليارد 

دالري اين رويه از واردات كل كشور است.
محمدي فرد ادامه داد: حتي در ماجراي بازپس گيري 
منابع ارزي بلوكه  شده در كره جنوبي، تهديد شركت هاي 
ال جي و سامسونگ توسط رييس كل بانك مرزي، براي 
جلوگيري از فروش محصوالت آنان در كش��ور جواب 
نداد؛ چرا كه آنان به راحتي و با اس��تفاده از ته لنجي در 

حال ارسال محصوالت خود به ايران هستند.
وي در خصوص معايب و مش��كالت مصرف كنندگان 
كاالهاي وارداتي از طريق ته لنجي و س��اير استثنائات 

تج��اري اظه��ار داش��ت: مصرف كنندگان ب��ه دليل 
غيرقانوني ب��ودن آن كاال از هيچ گون��ه مزايايي نظير 
گارانتي و خدمات پس از فروش بهره مند نخواهند شد 
و در صورت خرابي كاال، هيچ نهادي پاسخگوي ضرر و 

زيان وارد شده به آنان نخواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي با اش��اره به ضرورت افزايش 
كيفيت محصوالت داخلي براي كاهش مصرف كاالهاي 
قاچ��اق و غيرقانوني، گفت: اگر محص��والت داخلي از 
كيفيت خوبي برخوردار باش��ند، تمايل به اس��تفاده 
برندهاي خارجي كاهش خواهد يافت و ديدگاه مردم 

به كاالي داخلي نيز تغيير خواهد كرد.
محمدي ف��رد با بيان اينكه از اس��تثنائات تجاري بايد 
در جهت كمك ب��ه رونق توليد اس��تفاده كرد، گفت: 
مي توان از طريق ته لنجي، كولبري و ساير رويه ها براي 
واردات مواد اوليه توليد اس��تفاده ك��رده و راه را براي 

توليدكنندگان و افزايش اشتغال زايي هموارتر كنيم.

    راهكار مقابله با واردات كاال
 از طريق ته لنجي چيست؟

وي طرح هاي عملياتي گذشته براي كاهش آمار واردات 
از طريق ته لنجي و ساير استثنائات تجاري را نامناسب 
ارزيابي كرد و افزود: ممنوعيت يك باره اين شيوه هاي 
وارداتي همواره اعتراض مرزنش��ينان را در بر داش��ته 
كه نتيجه  آن اعطاي معافيت هاي وارداتي بيشتر براي 

جلوگيري از مخاطرات امنيتي و اجتماعي بوده است.
محمدي فرد ادامه داد: به نظر مي رسد كه براي مديريت 
واردات از اين طريق بايد معافيت ها را ش��فاف نموده و 
كاالهاي وارداتي به كشور ثبت شوند تا پس از بررسي 
اين آمار و به كارگيري سياست هاي تشويقي، به تدريج 

از ميزان اين استثنائات تجاري كاسته شود.
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي در پاي��ان در خصوص 
راه كارها ي پيشنهادي براي كاهش واردات ته لنجي، 
گفت: متأس��فانه در حال حاضر مديري��ت بازار اين 
كاالها توسط كشور امارات انجام مي شود و الزم است 
تا با تدوين سياست هاي ميان مدت و بلندمدت، اين 

بازار به جزاير جنوبي كشور خودمان منتقل شود.
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خبرروز

كامبيز درمبخش درگذشت
كامبيز درمبخش، هنرمند پيشكسوت كاريكاتور، در سن ۷۹ سالگي و بر اثر ابتال به بيماري كرونا دار فاني را وداع گفت. كامبيز درم بخش 
)۸ خرداد ۱۳۲۱ در ش��يراز( طراح، كاريكاتوريست و گرافيست بود. او برنده چندين جايزه بزرگ معتبر جهاني است و تاكنون چند 
نمايشگاه مستقل از آثارش در كشورهاي مختلف جهان برگزار كرده است. بدون شرح، مينياتورهاي سياه، دفتر خاطرات فرشته ها، 
كتاب كامبيز، المپيك خنده، سمفوني خطوط از كتاب هاي درم بخش است. درم بخش نشان شواليه را از دولت فرانسه دريافت كرد و 
در ۱۳۹۷ در مراسم پاياني ششمين »جشنواره بين المللي هنر براي صلح« يكي از چهار هنرمندي بود كه نشان عالي »هنر براي صلح« 

را به خود اختصاص داد. مستند سينماي كاغذي درباره آثار و زندگي كامبيز درمبخش شرح مصوري از زندگي اوست.

ادامهازصفحهاول

 طرح هاي ضربتي 
نتيجه دلخواه نمي دهد

لزوم حمايت همگن از بازار

 كسري بودجه، گراني ها 
و ماليات واردات

 شما تا زماني كه وضعيت دسترسي به حداقل امكانات 
را براي اكثريت مردم جامعه فراهم نكنيد نمي توانيد 
از آنها انتظار داش��ته باش��يد به هنجارها اجتماعي 
احترام بگذارند. قبل از آنكه برايمان چهره شهر مهم 
باشد بايد به وضعيت روحي و رواني اين كودكان فكر 
كنيم، به آس��يب هايي كه مي خورند، به اينكه بايد 
تم��ام تالش خود را به كار ببنديم ت��ا كودكان كار از 
معرض آس��يب هاي روحي و رواني در امان باشند. 
نبايد فكر كنيم به فرستادن آنها به مراكز نگهداري 
يا خانه هايشان كه معلوم نيست چه اتفاقاتي در آن 
رخ مي دهد، وظيفه خود را به انجام رسانده ايم و ديگر 
در قبال اين كودكان وظيفه اي نداريم. اين طرح هاي 
ضربت��ي را رها كنيم و به فكر راهكارهايي مناس��ب 
و درس��ت براي تمام افراد جامعه باش��يم. در واقع تا 
زماني كه چرخ اقتصاد كش��ور درست به گردش در 
نيايد نمي توانيم در از بين بردن معضالت اجتماعي 

موفق عمل كنيم.

اگر سرمايه گذاري بسيار جذاب هم باشد ولي اعتماد 
وجود نداشته باشد سرمايه گذار ريسك نكرده و وارد 

آن سرمايه گذاري نمي شود.
در حال حاضر ش��اهد خروج پول س��رمايه گذاران 
خرد در بازار هس��تيم و ميليون ها نفر نيز از اين بازار 
خداحافظي كردند چراكه اين ب��ازار را ديگر جذاب 
ندانسته و اعتماد نمي كنند و اين اعتماد هم قطعاً در 
كوتاه مدت ترميم نخواهد شد و هرروز شاهد كاهش 
اين اعتماد هس��تيم. به نظر مي رسد بايد يك اقدام 
اساسي در اركان تصميم گيري اقتصاد كشور انجام 
گيرد و تصميم درس��ت گرفته ش��ود چراكه هنوز 
اقدام موثر از سوي وزارت اقتصاد يا نهادهاي مربوطه 
نديده ايم و بيشتر در حد شعار بوده است. با اين تفاسير 
من روزهاي روشني در بازار نمي بينم مگر اينكه اقدام 
جدي صورت گيرد، حتي با اقدامات جدي هم به نظر 

من ماه ها طول مي كشد تا مجدد اعتماد برگردد.

 معتق��دم دولت در خص��وص مالي��ات واردات بايد 
گزاره هاي تصريح شده در بودجه ۱400 را به عنوان 
فصل الخط��اب در نظر بگيرد و تالش كن��د تا آن را 
محقق كند. ساير ابالغيه هاي دستوري و دخالت هاي 
خلق الساعه نه تنها قانوني نيستند، بلكه صادركنندگان 
آنها بايد در پيشگاه قانون پاسخگوي تصميمات خود 
باشند. اين نوع بي انضباطي هاي مالي باعث افزايش 
دامنه هاي كسري بودجه و در نهايت گسترش تورم و 

افزايش مشكالت معيشتي مردم مي شوند.

گليماندگار|
 كافي است فقط چند دقيقه در خيابان 
كالن شهرهايي مانند، تهران، اصفهان، 
الب��رز و... پياده روي كنيد، آن ه��م در فصل پاييز. 
اتفاق ناخوش��ايندي را تجربه خواهي��د كرد، ابتدا 
نفس كشيدن سخت مي ش��ود و بعد هم احساس 
مي كنيد يك اليه غبار روي زبانتان نشس��ته است. 
خيلي از ما اين را تجربه كرده ايم، هر سال و هر سال 
به محض سرد شدن هوا آلودگي هم از راه مي رسد، 
امسال كه تهران ركورد شكست و حتي در فصل بهار 
و تابستان هم روزهاي آلوده را تجربه كرد. از همان 
اواسط بهار بود كه مساله استفاده از سوخت مازوت 
براي توليد برق عنون ش��د و البت��ه طبق معمول 
مسووالن راه انكار را پيش گرفتند و چنين اتفاقي 
را درست نمي دانستند، اما وقتي پاي گزارش هاي 
زنده و اظهارنظرهاي كارشناس��ي ب��ه ميان آمد از 
موضع انكار عقب نشيني كردند و قول متوقف كردن 

استفاده از اين سوخت را دادند. 

    مرگ ساالنه بيش از 40 هزار ايراني 
به دليل آلودگي هوا

همين چند وقت پي��ش بود كه رييس مركز تحقيقات 
آلودگي هواي دانش��گاه تهران از مرگ زودرس ساالنه 
بيش از 40 هزار نفر در ايران به دليل آلودگي هوا خبر داد. 
به گفته او بر اساس يافته هاي جديد ميانگين ساالنه 
غلظ��ت مهم ترين آالينده هوا در ايران تقريبا س��ه 
برابر استاندارد موجود و حدود شش برابر استاندارد 
جديدي است كه سازمان جهاني بهداشت منتشر 
كرده اس��ت. حس��نوند با انتقاد از نبود بازبيني در 
خصوص اس��تاندارد كيفيت هوا در ايران گفت كه 
طي يك دهه گذش��ته ايران تنها كشوري بوده كه 
نه تنها مقادير استاندارد ملي كيفيت هوا را كاهش 
نداده، بلكه با توجه به عدم دستيابي به كيفيت هواي 
مطلوب، حت��ي مقادير اس��تاندارد را افزايش داده 
است. بسياري از كارشناسان و حتي مسووالن دليل 
بحراني شدن آلودگي هوا را در آن زمان استفاده از 

مازوت در نيروگاه ها اعالم كرده بودند.

   تاييد »مازوت سوزي« در سه كالن شهر
با ش��نيده ش��دن زمزمه هاي مصرف دوباره مازوت در 
برخي كالن شهرها زنگ خطر تشديد آلودگي هوا به صدا 
درآمده است. معاون مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
حفاظت محيط  زيست مازوت سوزي در شهرهايي مانند 
تبريز، مشهد و همدان را تاييد مي كند. معاون مركز ملي 
هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت محيط  زيس��ت در 
گفت وگو با ايس��نا با تاكيد بر ممنوعيت استفاده از اين 
س��وخت در ش��هرهاي تهران، اصفهان و كرج، مصرف 
مازوت در برخي شهرهاي كشور را تاييد مي كند. داريوش 
گل عليزاده درباره مصرف مازوت دربرخي كالن شهرها 
مي گويد: در سال هاي گذشته در تهران، اصفهان و كرج 
به هيچ وجه از مازوت در نيروگاه ها استفاده نشد و آلودگي 
سال هاي گذش��ته در اين شهرها ارتباطي به سوزاندن 
مازوت نداشت. مشعل مازوت سوز در واحدهاي صنعتي 
اين استان ها پلمب اس��ت و اين واحدها امكان مصرف 
مازوت را ندارند اما در ش��هرهايي مانند تبريز، مش��هد 
و همدان مازوت مصرف مي ش��ود و اگر اين شهرها در 
شرايط اضطرارآلودگي هوا قرار بگيرند و شاخص كيفيت 
هواي آنها در وضعيت ناس��الم باش��د بايد به استفاده از 
سوخت هاي پاك مانند سوخت هاي گازي يا نفت و گاز 
با ميزان سولفور مناسب سوق پيدا كنند. او تاكيد مي كند: 
در سال هاي اخير آلودگي هوا در تهران و اصفهان به علت 
مصرف مازوت نبوده است و منابع اين آلودگي خودروها، 
صنايع و منازل شخصي بوده اند. وقتي بارگذاري بيش 
از ظرفيت تهويه هوا ص��ورت بگيرد، آلودگي هوا ايجاد 
مي ش��ود. اگر در تهران همه س��وخت ها و خودروها در 
شرايط اس��تاندارد باشد، باز هم به دليل جمعيت باالي 
شهر و ميزان باالي انتشار آالينده ها در شرايطي كه هوا 
سرد باشد و وارونگي هوا رخ دهد، آلودگي اتفاق مي افتد. 
وقتي باد مناسب با سرعت پنج متر بر ثانيه نوزد تا هوا را 

رقيق كند، آلودگي هوا دور از انتظار نيست.

    بي توجهي به محيط زيست 
عامل اصلي آلودگي هوا

اين روزها محيط زيست هم مثل بسياري از مسائل ديگر 
از اولويت هاي مسووالن نيس��ت، همين بي توجهي ها 

باعث شده تا مردم عالوه بر تحمل بيماري كرونا حاال بايد 
با آلودگي شديد هوا هم دست و پنجه نرم كنند، آلودگي 
كه به راحتي منجر به مرگ افراد مي ش��ود. مساله تنها 
صنايع آالينده نيست، استفاده از سوخت مازوت براي 
توليد برق در كشور هم يكي ديگر از مشكالتي است كه 

باعث شده تا سالمت مردم به خطر بيفتد.
برزو ش��اهمرادي، كارشناس محيط زيست در اين باره 
به تعادل مي گويد: بحث صنايع آالينده سال هاست كه 
از سوي كارشناسان و دوستداران محيط زيست مطرح 
مي شود و متاسفانه مسووالن براي رفع اين مشكل هيچ 
اقدام عملي انجام نداده اند. وقتي كار به جايي مي رسد 
كه نيروگاه هاي برق با سوخت مازوت كار مي كنند و هيچ 
كس مانع از بروز چنين اتفاق هولناكي نمي شود، برخورد 
با ديگر صنايع آالينده هم نبايد خيلي مهم به نظر برسد.

او مي افزايد: استفاده از سوخت فسيلي مازوت عالوه بر 
اينكه تركيبات غليظي توليد مي كند، توليد كننده ذرات 
هم هست، ذراتي كه هم براي محيط زيست بسيار زيان 
بار اس��ت و هم براي ساكنان موجود در محيط زيست، 
تنفس اين ذرات مي تواند باعث بروز بيماري هاي ريه و 
حتي مرگ افراد بشود. در واقع وقتي در آمارهاي رسمي 
خبر از مرگ بيش از 40هزارنفر ساالنه به دليل آلودگي 
هوا در كشور به ميان مي آيد، بايد عمق فاجعه را متوجه 
بش��ويم و اين در حالي اس��ت كه تنها 5 هزار نفر از اين 
ميزان در كالن شهر تهران جان خود را از دست مي دهند. 
شاهمرادي در مورد فرهنگ سازي براي كاهش آلودگي 
هوا نيز مي گويد: اين حرف بيشتر شبيه انداختن توپ 
در زمين مردم است، اينكه مسووالن مي گويند قسمت 
بزرگ��ي از اين آلودگي به دليل اس��تفاده بي رويه مردم 
از خودروهاي ش��خصي است و ... ش��انه خالي كردن از 
بار مسووليت است. اگر ما از س��وختي استاندارد براي 
ماش��ين ها اس��تفاده كنيم، اگر وس��ايل حمل و نقل 
عمومي به ميزان كافي در دسترس مردم باشد و مجبور 
نباشند براي سوار شدن به مترو و اتوبوس يكديگر را 
هل بدهند و فشرده سازي كنند، آن وقت مي توانيم از 
مردم بخواهيم از وسايل نقليه عمومي بيشتر استفاده 
كنند. مس��اله مهم ديگر اين است كه همين وسايل 
حمل و نقل عمومي ب��ه خصوص اتوبوس ها و ميني 

بوس ها يكي از بزرگ ترين عوامل آلودگي هواي شهرها 
هستند، چرا كه از عمر مفيد آنها سال ها گذشته و هيچ 
كس براي ارتقاي سطح كيفي آنها تالشي نمي كند. 

    نگاه سياسي به مسائل محيط زيستي 
اشتباه است

علي محبوب فر، عضو انجمن مخاطرات محيطي نيز در 
اين باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه نگاه ها به مسائل 
مختلف در كشور ما اعم از مسائل محيط زيست، شهري 
و ... سياسي اس��ت و تا زماني كه اين نگاه سياسي وجود 
داشته باشد ما نمي توانيم از افراد متخصص و با تجربه و 
البته غير سياسي در اين زمينه ها ياري بگيريم. در تمام 
كشورهاي دنيا مساله آلودگي هوا يك مساله شهري است 
و با آن مانند يك مساله شهري برخورد مي شود، افرادي كه 
براي برطرف كردن اين مشكل به كار گرفته مي شوند هيچ 
گرايش سياسي نداشته و اگر هم دارند هنگام انجام وظايف 
خود در اين حيطه آن را دخالت نمي دهند. اين در شرايطي 
است كه مسووالن كشور قبل از هر چيز به مساله انكار پناه 
مي برند. همين يك سال پيش كه مساله استفاده از مازوت 
 در نيروگاه هاي برق به ميان آمد از وزير تا رييس جمهور 

و ... همه منكر اين قضيه شدند. اما باالخره مجبور شدند 
اين موضوع را بپذيرند و حتي يكي از مسووالن تلويحا اعالم 
كرد كه اگر مازوت نسوزانيم نمي توانيم برق شهر را تامين 
كنيم. اين رويكرد كامال اشتباه است.  او مي افزايد: در حال 
حاضر ۱۶ سازمان دولتي مسوول و متولي آلودگي هوا در 
شهرهاي كشور وجود دارند، اين تعداد انبوه نهاد دولتي در 
صورتي است كه در حال حاضر بيش از 50 مصوبه قانون و 
مقررات از قانون اساسي گرفته تا موارد قانوني و مقرراتي كه 
سازمان ها و صنايع را ملزم به حفظ محيط زيست و قوانيت 
شهري كند، وجود دارد. پس نياز به اين همه سازمان و نهاد 
نيست، ما اگر تنها به قانون هاي موجود در اين زمينه رجوع 
كنيم و آنها را به درستي اجرا كنيم مي توانيم مانع از بروز هر 

نوع آلودگي در شهرهاي بزرگ و كوچك بشويم. 

    وقتي سالمت مردم قرباني سودجويي
 افراد ديگر مي شود

در حالي كه ايران با افزايش جمعيت آنچناني مواجه نبوده 
و ساله پيري جمعيت هم يكي از مشكالتي است كه اين 
روزها مسووالن با آن دست به گريبان هستند چرا مصرف 
برق به يك باره اينقدر افزايش پيدا كرد كه براي تامين برق 

سراسر كشور بايد مازوت سوزي در دستور كار قرار بگيرد. 
اين سوال يك جواب ساده دارد، مزرعه هاي بيت كوين. 
ارز ديجيتالي كه باعث شده تا برق مصرفي كشور ناگهان 
به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كند و در اين شرايط 
هم س��وخت كافي مناس��ب براي تامين اين همه برق 
در دسترس نيروگاه ها نيس��ت. در نهايت اين كمبود با 
استفاده از مازوت جبران مي شود. طي يك سال گذشته 
بارها و بارها اخباري در مورد كشف مزارع بيت كوين در 
خبرگزاري هاي مختلف منتشر شد، حتي در ساختمان 
بورس تهران هم چندين مايينر استخراج بيت كوين 
كشف شد كه منجر به استعفاي رييس بورس تهران شد. 

    بيت كوين يا سالمتي؟
اما سوال اينجاست كه كدام مهم تر است، استخراج 
بيت كوين يا سالمت مردم؟ اين سوال را البته بايد 
از افرادي پرسيد كه سود خود را بر هر چيزي ارجح 
مي دانند و برايش��ان فرقي نمي كن��د، با داروهاي 
تقبلي و فروش آن در ناصر خسرو جان مردم را به 
خطر بيندازند يا با استفاده بيش از حد برق و وادار 

كردن نيروگاه ها به مازوت سوزي.

گزارش

مازوت سوزي از سر گرفته شد

برق، بيت كوين يا سالمتي، كدام مهم تر است؟

رويدادرويخطخبر

گس�ترشبیمههاياجتماعيازاهدافكالن
اجتماع�يواقتصاديكش�ورهامحس�وب
ميش�ود.پوش�شبیم�هايامروزيك�ياز
شاخصهايتوسعهيافتگيجوامعاست.در
كشورمانیزبرنامهگسترشوتعمیمبیمهآحاد
جامعهازجملهبیمهصاحبانحرفومشاغل
آزاد،زنان،دانشجويانو...ازچندسالپیش
دردستوركارس�ازمانتامیناجتماعيقرار
گرفتهاس�ت.بهگزارشايسنا،بیمهوتامین
امنیتاجتماعيواقتصادييكيازمطالبات
همیشگيجامعهبانوانبودهاست.دراينراستا
سازمانتامیناجتماعيبامعرفيبیمهزنانو
دخترانبهمطالبهآنهاپاسخدادهاست.براي
آشناييبابیمهزنانودخترانمهديشكوري،
مديركلاموربیمهش�دگانتامیناجتماعي

توضیحاتيارايهكردكهدرادامهميآيد:

بیمهزنانخانهدارازچهساليآغازشد؟
بيمه زنان خانه دار از آذر سال ۱۳۸۷ آغاز شد. در اين 
تاريخ هيات مديره سازمان تامين اجتماعي اين نوع 
بيمه را در ذيل بيمه صاحبان حرف و مش��اغل آزاد 
تصويب ك��رد و مصوبه مربوطه به تمامي واحدهاي 
اجرايي اين سازمان ابالغ شد. اين نوع بيمه بر اساس 
خوداظهاري است و متقاضي مي تواند راساً درخواست 
انعقاد قرارداد دهد و با پرداخ��ت حق بيمه مقرر از 

خدمات تامين اجتماعي برخوردار شود.
يعن�يس�ازمانتامی�ناجتماع�ي،  
پیش�نهاددهندهبیم�هب�رايزن�انفاق�د

بیمهپردازيبودهاست؟
ايجاد رفاه و عدالت از مهم ترين اهداف سياست هاي 
كالن كشور اس��ت . همچنين در جامعه اسالمي ما 
ش��أن و كرامت براي آحاد جامعه به ويژه زنان ديده 
ش��ده اس��ت. از طرفي اصل ۲۹ قانون اساس��ي كه 

مهم ترين و بنيادي ترين استراتژي و راهبرد كشور 
در حوزه تامين اجتماعي است و بيانگر اهميت آن 
در نزد اركان كش��ور و آحاد مردم اس��ت بر تعميم 
بيمه در جامعه تاكيد كرده اس��ت. ماده يك قانون 
تامين اجتماعي مصوب سال ۱۳54 اجرا، تعميم و 
گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي را براي همه اقشار 
به عنوان تكليف قانوني عنوان كرده است. در مجموع 
در راستاي تحقق اين موضوع بيمه گروه هاي مختلف 
مورد دستور قرار گرفته است. يكي از اين گروه ها زنان 
هستند كه در كارگاه هاي مشمول تامين اجتماعي 
شاغل نيستند اما متقاضي بيمه هستند. بدين منظور 

بيمه زنان و دختران شكل گرفت.
منظورشماازبانواندقیقًاكدامگروهاززنان

ودختراناست؟
مراد و مقصود اين نوع بيمه، تمامي زنان و دختران 
كشور است كه در رده سني بين ۱۸ سال تمام تا 50 
سال تمام قرار دارند و بدون هرگونه سابقه حق بيمه 
قبلي مي توانند از حمايت هاي تامين اجتماعي شامل 
بازنشس��تگي، ازكارافتادگي، بازماندگي و خدمات 

درماني برخوردار شوند.
اگربخواهیدبايكجملهاينبیمهراتعريف

كنیدچهميگويید؟
جاي��گاه تامين اجتماعي براي بيم��ه زنان خانه دار 
همانند جايگاه شاغلين در كشور است. بيمه شدگان 
اجباري ب��ا پرداخت حق بيمه توس��ط كارفرمايان 
بيمه مي شوند اما بيمه شدگان با ماهيت اختياري از 
جمله متقاضيان بيمه زنان و دختران راساً مبادرت به 
بيمه پردازي مي كنند. تامين امنيت اقتصادي زنان 
به خصوص در دوران پيري و ازكارافتادگي از مزاياي 

بيمه براي زنان است.
درتوضیحويژگيهايايننوعبیمه،انتخابي
بودننرخحقبیمهودستمزدمبنايپرداخت

حقبیمهراعنوانميكنند.

س��ه نوع نرخ حق بيمه براي بيمه زن��ان خانه دار و 
دختران تعريف ش��ده است كه مي تواند يكي از آنها 
انتخاب شود. دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه بين 
حداقل و حداكثر دستمزد مصوب شوراي عالي كار 
است كه زنان متقاضي بيمه مي توانند متناسب با سن 

و سابقه دستمزد موردنظر را انتخاب كنند.
نرخ حق بيمه ۱۲ درصد داريم كه ش��امل خدمات 
بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي مي شود. نرخ 
ديگر ۱4 درصد است كه خدمات بازنشستگي و فوت 
قبل و بعد از بازنشستگي براي آن تعريف شده است. 
كاملترين نوع خدمات در نرخ ۱۸ درصد اس��ت كه 
شامل بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت است. اين 
نرخ ها سهم بيمه شده اس��ت. عالوه بر آن ۲ درصد 
س��هم كمك دولت اس��ت كه از بيمه شده مطالبه 

نمي شود و دولت پرداخت مي كند.
درس�ال1400اگرمتقاضيبخواهدايننوع
بیمهرادرخواستكندمبلغرياليحقبیمه

چقدراست؟
براي س��ال جاري اگر نرخ ۱۲ درصد انتخاب ش��ود 
حدود ۳۱۸ هزار تومان بايد پرداخت شود. در صورتي 
كه ۱4 درصد انتخاب شود ۳۷۲ هزار و با انتخاب ۱۸ 

درصد بايد 4۷۸ هزار تومان پرداخت كند.
درمانيكيازخدماتقابلارايهبهاينگروه
ازبیمهشدگاناست.اگرمتقاضيتحتتكفل
همسرياپدرخودباشدازخدماتدرمانيبه
تبعآنهابرخوردارباشد،آيامختاراستدرمان

راانتخابنكند؟
بله، در اين صورت نيازي به پرداخت س��رانه درمان 
نيست اما براي متقاضياني كه تحت تكفل بيمه شده 
اصلي نيستند مي توانند پرداخت س��رانه درمان را 
انتخاب كنند. بر اساس مصوبه هيات محترم وزيران 
به ازاء هر نفر امس��ال س��رانه درمان ۷۱ هزار و ۶00 

تومان تعيين شده است.

»زنان خانه دار« براي بيمه شدن ماهانه چقدر بايد بپردازند افزايش شهرهاي قرمز و زنگ خطر موج ششم كرونا
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۲0 
بيمار كوويد ۱۹ در كش��ور جان خود را از دست 
دادن��د. همچنين بر اس��اس معياره��اي قطعي 
تش��خيصي، ۶ هزار و ۸0۳ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۹۸5 نفر از 
آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به 5 ميليون و ۹۸0 هزار و ۲۶0 نفر و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۲۷ هزار 
و ۱۷۳ نفر رس��يد. سه هزار و ۷۱۳ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند. 
تاكنون ۳۶ ميليون و ۱۶۷ هزار و ۱5۱ آزمايش 
تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
همچنين بر اساس آخرين رنگ بندي منتشر شده 
از شهرستان هاي كشور، اكنون ۳۳ شهرستان در 
وضعيت قرمز، ۹5 شهرستان در وضعيت نارنجي، 
۲۲0 شهرستان در وضعيت زرد و ۱00 شهرستان 
نيز در وضعيت آبي قرار دارند. شهرس��تان هايي 
كه از ش��نبه ۱5 آبان قرمز خواهند بود ش��امل: 
جلفا، مرند )آذربايجان شرقي(، اشنويه، پلدشت، 
پيرانشهر، چايپاره، سردشت )آذربايجان غربي(، 
مبارك��ه )اصفه��ان(، ايوان، چرداول، دره ش��هر 
)ايالم(، بيرجن��د، قائنات، نهبندان )خراس��ان 
جنوبي(، خليل آباد، س��بزوار، كاشمر )خراسان 
رض��وي(، جاجرم، گرمه )خراس��ان ش��مالي(، 
دامغان، ش��اهرود )س��منان(، زابل )سيس��تان 
و بلوچس��تان(، استهبان، س��رچهان، ممسني 

)ف��ارس(، بانه )كردس��تان(، زرند، ش��هربابك 
)كرمان(، پاوه )كرمانش��اه(، پلدختر )لرستان(، 
تفرش )مركزي( و خاتم، مهريز )يزد( هس��تند. 
واكنش س��ريع و تعطيلي كام��ل ادارات دولتي، 
بانك ها و مشاغل غيرضروري، آموزش حضوري، 
تاالرهاي پذيرايي، بيرون بر شدن رستوران ها و 
غذاخوري هتل ها، منع س��فر، در شهرهاي قرمز 
ضروري است. اگر روند افزايشي شهرهاي قرمز 
به سرعت مهار نش��ود، با خطر جدي موج ششم 
كرونا مواجه خواهيم بود بنا بر اعالم اپليكيش��ن 
ماسك، بازگشايي كالس هاي حضوري مدارس 
و دانشگاه ها هنوز بس��يار پرخطر است. در حال 
حاض��ر ۳۳ شهرس��تان در وضعي��ت قرمز، ۹5 
شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۲0 شهرستان 
در وضعي��ت زرد و ۱00 شهرس��تان در وضعيت 

آبي قرار دارند.

آسمان اغلب استان هاي كشور باراني است
امروز يكشنبه بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در 
۲۳ استان كشور باعث كاهش نسبي دما در حدود 
۳ تا 5 درجه سانتيگراد مي شود. همچنين كاهش 
نس��بي دما در حدود ۳ تا 5 درجه س��انتيگراد در 
اين مناطق انتظار مي رود و در مناطق سردسير و 
مرتفع بارش برف رخ مي دهد. در دامنه هاي جنوبي 
البرز و استان هاي واقع در غرب و مركز كشور بارش 
كاهش مي يابد و در جنوب غرب، جنوب و جنوب 
شرق كشور بارش ادامه خواهد داشت. در اين روز 
در جزاير واقع در خليج فارس نيز افزايش ابر گاهي 
رگبار و رعد و برق و وزش باد ش��ديد رخ مي دهد. 
دوشنبه بارش در جنوب غرب كاهش مي يابد و 
در استان هاي فارس، شرق چهارمحال و بختياري 
و كهگيلويه و بوير احمد، جنوب اصفهان، كرمان، 
هرمزگان و خراسان جنوبي وقوع رگبار پراكنده، 
گاهي رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود. 
سه شنبه در شرق و جنوب شرق كشور وزش باد 
پديده حاكم خواه��د بود و در ارتفاعات كرمان و 
هرمزگان ابرناكي و ب��ارش پراكنده رخ مي دهد. 
چهارشنبه نيز جوي پايدار در كل كشور استقرار 

خواهد داشت و در اواخر وقت با نفوذ جريان هاي 
شمالي روي غرب درياي خزر، بارش در اردبيل و 
گيالن آغاز مي شود. طي روزهاي آتي بندرعباس 
با دماي ۳۲ و۳0 درجه سانتيگراد گرم ترين مركز 
استان كشور پيش بيني مي شود. سردترين مركز 
استان هاي كش��ور نيز امروز اراك، قزوين، كرج 
و همدان با دماي ۸ درجه س��انتيگراد هستند و 
اراك ف��ردا نيز با دماي ۹ درجه س��انتيگراد اين 

شرايط را تجربه خواهد كرد.
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